Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΑΞΗ ΚΑΙ Η ΓΕΩΣΡΑΣΗΓΙΚΗ
ΘΕΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΗ ΝΕΑ
ΕΠΟΥΗ
Γ ΔΩΡΓΙΟ ΚΑΛΣΟΓΙΑΝΝΗ
Α ΝΥΗ (ΠΒ)-Ι ΣΟΡΙΚΟ
Γ ΙΔΤΘΤΝΗ Ι ΣΟΡΙΑ  ΣΡΑΣΟΤ
Ζ θαηάξξεπζε ηνπ δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ζεακαηηθή βειηίσζε ζηηο ζρέζεηο ησλ
ππεξδπλάκεσλ, επέηξεςαλ ηελ επαλεκθάληζε κηαο ζεηξάο ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
εληάζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ηηο νπνίεο ε ινγηθή ηνπ δηπνιηθνχ ζπζηήκαηνο είρε
θαηαθέξεη λα ζέζεη ππφ έιεγρν ή θαη λα «παγψζεη».
Ρν ζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ, ζήκεξα, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη πνιχπινθν θαη
ελδερνκέλσο επηθίλδπλν. Ζ θχξηα απεηιή δηεμαγσγήο παγθνζκίνπ πνιέκνπ έρεη
ππνρσξήζεη ζεκαληηθά. Δζληθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο εληάζεηο
εμαθνινπζνχλ λα πξνθαινχλ αζηάζεηα ζην δηεζλέο ζχζηεκα αζθαιείαο. Νη
πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο, ε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη έλαο
αξηζκφο κε παξαδνζηαθψλ, ππεξεζληθψλ θαη απξφβιεπησλ πξνθιήζεσλ ή θηλδχλσλ,
παξακέλνπλ νη θχξηεο απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ θξαηψλ.
Ζ ηδηφκνξθε γεσγξαθηθή ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ
επεηξσηηθφ θνξκφ, θπξίσο νξεηλφ, απφ εθηεηακέλα πνιπζρηδή παξάιηα κε πιήζνο
θπζηθψλ ιηκέλσλ θαη φξκσλ, θαζψο θαη απφ πνιχ κεγάιν αξηζκφ λήζσλ, λεζίδσλ θαη
βξαρνλεζίδσλ δηεζπαξκέλσλ ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο, πξνζδίδεη ζηελ Διιάδα
ηδηάδνληα γεσζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα, θαζηζηψληαο ηε ρψξα πχιε ηεο Δπξψπεο πξνο
ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Γεσγξαθία θαη Ηζηνξία έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηελ Διιάδα ζε
θξίζηκν γεσπνιηηηθφ ρψξν, αλάκεζα ζηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Π’ έλα
ζηαπξνδξφκη Αλαηνιήο θαη Γχζεο, Βνξξά θαη Λφηνπ θαη ζε κηα ζαιάζζηα πεξηνρή – ηελ
Αλαηνιηθή Κεζφγεην – κε ηεξάζηηα γεσπνιηηηθή ζεκαζία, ε Διιάδα, ην κφλν θξάηνο –
κέινο ηεο Δ.Δ., ηνπ Λ.Α.Ρ.Ν. θαη ηεο Γ.Δ.Δ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο
Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, θαηέρεη κηα επαίζζεηε γεσγξαθηθή ζέζε πεξηζηνηρηδφκελε απφ
εζηίεο έληαζεο θαη ζπγθξνχζεσλ. Ζ δηπιή ππφζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο
αληαλαθιά ηε ζπλερή ηζηνξηθή ειιεληθή παξνπζία ζ’ απηφ ην γεσγξαθηθφ ρψξν, ν
νπνίνο άιισζηε, απνηειεί ην ιίθλν ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη πνιηηηζκνχ. Ξαξάιιεια,
ε ελφηεηα ηνπ επεηξσηηθνχ θαη λεζησηηθνχ ρψξνπ, αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηδηαίηεξε
γεσζηξαηεγηθή αμία ηνπ, αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο αζθάιεηαο ηεο Διιάδαο.
Απφ γεσζηξαηεγηθή άπνςε, ην Αηγαίν Ξέιαγνο κε ην ειιεληθφ λεζησηηθφ ηνπ
ζχκπιεγκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, πξνζθέξεηαη γηα ηνλ έιεγρν
ησλ ζαιάζζησλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο απφ ηε Καχξε Θάιαζζα θαη ηε Κέζε Αλαηνιή
πξνο ηελ Λφηηα Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Αθξηθή, πνπ απνηεινχλ θαη ηνπο ζαιάζζηνπο
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ελεξγεηαθνχο δξφκνπο πξνο ηε Γχζε. Ν επεηξσηηθφο θαη λεζησηηθφο ειιεληθφο ρψξνο,
επξηζθφκελνο ζην ζεκείν επαθήο ηξηψλ Ζπείξσλ (Δπξψπεο, Αζίαο, Αθξηθήο) θαη επί
ηνπ πδάηηλνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο δχν δσηηθψλ ζαιαζζψλ (Καχξεο Θάιαζζαο θαη
Κεζνγείνπ) θαη, θαη’ επέθηαζε δχν σθεαλψλ (Αηιαληηθνχ θαη Ηλδηθνχ), απνηειεί έλαλ
εληαίν θαη κε κεξηδφκελν ακπληηθφ ρψξν, θαηαηαζζφκελν ζηηο ζηξαηεγηθέο πεξηνρέο
παγθφζκηαο αμίαο θαη ελδηαθέξνληνο. Απφ άπνςε εζληθήο αζθαιείαο, ν εληαίνο απηφο
ακπληηθφο ρψξνο πξνζδίδεη, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο απεηιήο, ην απαηηνχκελν
ζηξαηεγηθφ βάζνο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ αζθαιείαο ηεο Διιάδαο.
Ζ χπαξμε δηεζλψλ πδάησλ ζην Αηγαίν Ξέιαγνο δεκηνπξγεί εηδηθφηεξεο αλάγθεο
αζθαιείαο γηα ηελ άκπλα ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο θαη θαζηζηά δσηηθά ζεκαληηθή ηελ
εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ελαέξηαο θαη ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ
επεηξσηηθνχ θαη λεζησηηθνχ ρψξνπ.
Ζ Διιάδα έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ελφο κεηαβαιιφκελνπ
δηεζλνχο πεξηβάιινληνο κε ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε ηεο αλαζεσξεηηθήο πνιηηηθήο ηεο
Ρνπξθίαο απέλαληη ζηε ρψξα καο θαη ηελ Θχπξν.
Κε ηελ ακθηζβήηεζε θαη ζπζηεκαηηθή ππνλφκεπζε ησλ λνκίκσλ θπξηαξρηθψλ
δηθαησκάησλ ηεο Διιάδαο, κε ηηο θαζεκεξηλέο ζρεδφλ παξαβηάζεηο ηνπ εζληθνχ καο
ρψξνπ θαη ηε δηαζηξέβισζε ησλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ε Ρνπξθία επηδηψθεη λα
πείζεη ηε δηεζλή θνηλφηεηα φηη πθίζηαληαη ζνβαξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ,
κε απψηεξν ζηφρν ηελ αιιαγή, κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηνπ status quo ζηελ πεξηνρή
ζε βάξνο ηεο Διιάδαο. Κεηαμχ ησλ επηδηψμεσλ ηεο Ρνπξθίαο είλαη ε επέθηαζε ησλ
νξίσλ επηρεηξεζηαθήο επζχλεο ηεο ζην Αηγαίν ζηα πιαίζηα ηνπ Λ.Α.Ρ.Ν., ε επέθηαζε
ησλ νξίσλ ηνπ F.I.R. ηεο πξνο ηα δπηηθά, ε επέθηαζε ησλ νξίσλ έξεπλαο θαη
δηάζσζεο, ε αιιαγή ηνπ εδαθηθνχ θαζεζηψηνο ζε πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ (κε πξψην
βήκα ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο «γθξίδσλ» πεξηνρψλ) θαη ε ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ
ππνζαιάζζηνπ πινχηνπ ηεο ειιεληθήο πθαινθξεπίδαο. Ξαξάιιεια, απεηιεί επζέσο ηε
ρψξα καο κε πφιεκν ζε πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα απνθαζίζεη λα αζθήζεη λφκηκν
δηθαίσκά ηεο, επεθηείλνληαο ηα ρσξηθά ηεο χδαηα απφ 6 ζε 12 λαπηηθά κίιηα. Ζ
Ρνπξθία θιηκαθψλεη ζαθψο ηε ζηξαηεγηθή ηεο έληαζεο, φπσο δείρλνπλ νη πξνθιήζεηο
θαη δηεθδηθήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηηο βξαρνλεζίδεο Ίκηα, πνπ έθεξαλ ηηο δχν ρψξεο ζηα
πξφζπξα πνιεκηθήο ζχγθξνπζεο, ε πξσηνθαλήο ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο
θπξηαξρίαο ηεο Γαχδνπ (ηελ νπνία ππνρξεψζεθε λα εγθαηαιείςεη ιφγσ ησλ ειιεληθψλ
θαη δηεζλψλ αληηδξάζεσλ) θαη άιισλ λεζίδσλ θαη βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν θαη νη ελ
ςπρξψ δνινθνλίεο ακάρσλ ζηελ Θχπξν.
Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ελεξγεί κε ππεπζπλφηεηα θαη κε ζπλέπεηα, ψζηε λα βάιεη ηέινο
ζηηο επηδηψμεηο ηεο Ρνπξθίαο γηα ππνλφκεπζε ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηεο
Διιάδαο θαη επηβνιή, κέζσ απεηιήο ρξήζεο βίαο, ηεηειεζκέλσλ ζην Αηγαίν.

Δδαθηθφ θαζεζηψο Αηγαίνπ
Ρν εδαθηθφ θαζεζηψο ην Αηγαίνπ δηακνξθψζεθε πξηλ απφ 65 πεξίπνπ ρξφληα κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο Ισδάλεο απφ ηε Κεγάιε Βξεηαλία, ηε Γαιιία, ηελ
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Ηαπσλία, ηε Ονπκαλία, ην Βαζίιεην ησλ Θξναηψλ, Πέξβσλ θαη Πινβέλσλ, ηελ Διιάδα
θαη ηελ Ρνπξθία. Κεηά ην Β’ Ξαγθφζκην Ξφιεκν άιιαμε κφλν σο πξνο ηελ θπξηαξρία
ησλ Γσδεθαλήζσλ. Ρα λεζηά απηά απνδφζεθαλ ζηελ Διιάδα κε ηε ζπλζήθε εηξήλεο
κε ηελ Ηηαιία πνπ ππνγξάθεθε ζην Ξαξίζη ην 1947.
Πηε Ισδάλε ε ρψξα καο είρε πξνζέιζεη ζαλ εηηεκέλε, κεηά ηε ζηξαηησηηθή
θαηαζηξνθή ηνπ 1922. Έηζη ε ζπλζήθε πνπ ππνγξάθεθε εθεί αληηπξνζψπεπε ην
κέγηζην ησλ απαηηήζεσλ ηεο Ρνπξθίαο θαη ην ειάρηζην ησλ δηθαησκάησλ ηεο Διιάδαο
πνπ παξαηηήζεθε απφ φια ηα θέξδε ηεο ζπκθσλίαο ησλ Πεβξψλ. Δληνχηνηο, ε ρψξα
καο ζεβάζηεθε πάληνηε ην εδαθηθφ θαζεζηψο πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπλζήθε ηεο
Ισδάλεο, παξά ην γεγνλφο φηη άθελε έμσ απφ ηα ζχλνξά ηεο πεξηνρέο πνπ εζλνινγηθά
θαη ηζηνξηθά ηεο αλήθαλ. Γελ πξφβαιε πνηέ βιέςεηο ζε βάξνο ηεο Ρνπξθίαο. Γελ
απείιεζε πνηέ ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηφηεηα. Γελ ηεο δεκηνχξγεζε πνηέ πξφβιεκα.
Αιιά θαη ε Ρνπξθία γηα 50 νιφθιεξα ρξφληα δελ έζεζε δήηεκα κεηαβνιήο ηνπ. Ρν είρε
απνδερζεί ρσξίο αληηξξήζεηο. κσο, απφ ην 1973, ε ζηάζε ηεο άιιαμε ξηδηθά. Γηα
πξψηε θνξά εθδήισζε επίζεκα θαη απξνθάιππηα ηάζεηο επεθηαηηθέο ζε βάξνο ηνπ
ειιεληθνχ ρψξνπ. Γεκηνχξγεζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα αθξηηηθά λεζηά καο, ηελ
πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ, ηνλ ελαέξην ρψξν θαη ηελ αηγηαιίηηδα δψλε καο.
Ζ πην ζνβαξή απφ ηηο πξνθιήζεηο απηέο, ήηαλ ε επηδξνκή ελαληίνλ ηεο Θχπξνπ, ηνλ
Ηνχιην ηνπ 1974 θαη ε θαηάιεςε ηνπ 37% ηνπ εδάθνπο ηεο. Θαη λαη κελ ε Θχπξνο δελ
είλαη ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Δίλαη θξάηνο αλεμάξηεην. Απνηειεί, φκσο,
ηκήκα ηνπ ειιεληζκνχ. Θαη ε αξπαθηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ε Ρνπξθία, απέλαληί
ηεο, είλαη ελδεηθηηθή ησλ δηαζέζεσλ θαη ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο.
Κηα πξψηε παξαηήξεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί είλαη φηη ε Άγθπξα ηνπνζεηεί
ζε εζθαικέλε βάζε ην ζέκα. Ξέξα απφ ηα ρσξηθά χδαηα ησλ παξάθηησλ ρσξψλ, ην
Αηγαίν είλαη κηα ζάιαζζα ειεχζεξε, πνπ δηέπεηαη απφ ην δηεζλέο θαζεζηψο ηεο
αλνηθηήο ζάιαζζαο. Ζ δηεζλήο λαπζηπινΐα είλαη ειεχζεξε ζ’ απηήλ. Θαη αζθαιψο θακηά
απφ ηηο ρψξεο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ δε ζα αλερφηαλ λα κεηαβιεζεί ζε θιεηζηή
ζάιαζζα ηεο Διιάδαο ή ηεο Ρνπξθίαο ή θαη ησλ δχν καδί. Θα δηακαξηχξνληαλ θαη ζα
αληηδξνχζαλ. Θακηά φκσο δηακαξηπξία θαη θακηά αληίδξαζε δελ πξνήιζε απφ πνπζελά.
Θαη ην γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ην δηεζλέο θαζεζηψο ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο πνπ ηζρχεη
ζην Αηγαίν παξακέλεη απαξαβίαζην. Δίλαη αλππφζηαηνο, επνκέλσο, ν ηνπξθηθφο
ηζρπξηζκφο φηη ε Διιάδα έρεη κεηαβάιεη ή επηρεηξεί λα κεηαβάιεη ην Αηγαίν Ξέιαγνο ζε
δηθή ηεο ιίκλε. Αθνχ φκσο δελ κπνξνχκε λα κνηξάζνπκε ην Αηγαίν, ηη είλαη απηφ πνπ
δεηάεη ε Ρνπξθία λα κνηξάζνπκε; Γε κέλεη ηίπνηε άιιν απφ ηα θπξηαξρηθά καο
δηθαηψκαηα. Θη απηά είλαη αθξηβψο πνπ ακθηζβεηεί θαη επηβνπιεχεηαη.
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Ζ ειιεληθφηεηα ησλ λεζηψλ
πνιηηηζηηθή ηνπο πξνζθνξά

ηνπ

Αηγαίνπ

θαη

ε

Ρν Αηγαίν, ή Διιεληθφ Αξρηπέιαγνο, φπσο ήηαλ πεξηζζφηεξν γλσζηφ παιαηφηεξα,
ππήξμε ην ιίθλν ηνπ Διιεληθνχ θαη Γπηηθνχ πνιηηηζκνχ, γεκάην ζξχινπο, παξαδφζεηο
θαη ηζηνξία ηεο Διιάδαο.
Ν κχζνο ιέεη πσο πήξε η’ φλνκά ηνπ απφ ην δεχηεξν βαζηιηά ηεο Αηηηθήο, ηνλ Αηγέα,
πνπ, φηαλ είδε απφ καθξηά ηα καχξα παληά ηνπ πινίνπ ηνπ γηνπ ηνπ Θεζέα, πνπ γχξηδε
ληθεηήο ηνπ ηξνκεξνχ Κηλψηαπξνπ, λφκηζε πσο ν γηνο ηνπ ληθήζεθε θαη απφ ηνλ θαεκφ
ηνπ ξίρηεθε ζηε ζάιαζζα θαη πλίγεθε.
Ζ ειιεληθή γε θαη ην Αηγαίν είλαη απνηέιεζκα ησλ γεσινγηθψλ κεηαβνιψλ ηεο
Αηγαηίδαο, ε νπνία αλαδχζεθε απφ ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο πξηλ απφ 30 εθαηνκκχξηα
ρξφληα. Ζ Αηγαηίο απνηεινχζε κηα ζπκπαγή κάδα πνπ εθηεηλφηαλ απφ ην Ηφλην σο ηε
Κηθξά Αζία θαη ηηο λφηηεο αθηέο ηεο Θξήηεο. Ξξηλ απφ 5 εθαηνκκχξηα ρξφληα
ζεκεηψζεθαλ θαηαβπζίζεηο θαη αλπςψζεηο θαη ηα λεξά ηεο Κεζνγείνπ φξκεζαλ ζηηο
ξσγκέο θαη ζρεκάηηζαλ ην Αηγαίν.
Ρα πνιπάξηζκα λεζηά θαη ε αζθάιεηα πνπ παξείρε ε θιεηζηή ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ
δηεπθφιπλαλ ηε δηα ζαιάζζεο επηθνηλσλία κε ηα πξσηφγνλα κέζα ηεο επνρήο θαη
βνήζεζαλ ηνλ Αηγαηνπειαγίηε Έιιελα λα κεηαθέξεη γξήγνξα ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ζηηο
γχξσ πεξηνρέο. Ζ Έθεζνο, ε Ξέξγακνο, ε Αιηθαξλαζζφο θαη άιια θέληξα πνιηηηζκνχ
είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ Διιεληζκνχ ζηηο Κηθξαζηαηηθέο αθηέο. Ρα αξραηφηεξα
επξήκαηα πνπ δείρλνπλ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζην Αηγαίν αλάγνληαη ζηελ
παιαηνιηζηθή πεξίνδν. Λεψηεξα αξραηνινγηθά επξήκαηα δείρλνπλ πσο πνιηηηζκφο
αλαπηχρζεθε ζην Αηγαίν ζηε λενιηζηθή πεξίνδν απφ ηνπο Αηγαίνπο. Αηγαίνη
νλνκάζηεθαλ απφ νξηζκέλνπο ηζηνξηθνχο, ιανί ή θχια πνπ θαηνίθεζαλ αξρηθά ηα
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο θαη ηηο δπηηθέο αθηέο
ηεο Κηθξάο Αζίαο, θαιχηεξα γλσζηέο ζαλ Ησλία.
Κέρξη ηελ αξρή ηεο θιαζζηθήο πεξηφδνπ (479 π.Σ.) νη Έιιελεο ζα θζάζνπλ ζε θάζε
γσληά ηνπ Αηγαίνπ θαη γχξσ απ’ απηφ κέρξη ηε Λφηηα Ηηαιία θαη ηνλ Δχμεηλν Ξφλην. Πηε
Κηθξά Αζία νη Έιιελεο έδεζαλ κέρξη ην 1922, νπφηε αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ
ζηε Κεηξνπνιηηηθή Διιάδα σο πξφζθπγεο.
Θενί, εκίζενη, ήξσεο, ζνθνί, επηζηήκνλεο, έκπνξνη θαη έξγα αζάλαηα ηεο ηέρλεο,
αξγφηεξα δε θαη άγηνη, γελλήζεθαλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Θάζε λεζί έρεη λα
πξνζθέξεη θάηη ζπνπδαίν.
Θαζέλα φκσο απφ ηα λεζηά απηά, έρεη λα επηδείμεη εξείπηα αξραίσλ ειιεληθψλ πφιεσλ,
ιηκαληψλ, πδξαγσγείσλ, λαψλ θαζψο θαη κλεκεία πνπ καξηπξνχλ γηα ην ιακπξφ
ειιεληθφ παξειζφλ ηνπο θαη κνινλφηη ην Αηγαίν δέρζεθε πνιιέο επηδξνκέο θαη
εμνπζηάζηεθε απφ μέλνπο θαη γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ ηνπο Ρνχξθνπο, παξέκεηλε
εζληθά θαη πνιηηηζηηθά ζην ζχλνιφ ηνπ ειιεληθφ.
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Νη Ρνχξθνη εκθαλίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή πνιχ αξγά. Κφιηο θαηά ηνλ 11ν αηψλα κ.Σ.
ζεκεηψλνληαη νη πξψηεο εμνξκήζεηο ηνπο θαηά ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Αιι’ απηέο νη
εμνξκήζεηο είραλ αθφκα ην ραξαθηήξα ησλ πεηξαηηθψλ επηδξνκψλ. Γελ ήηαλ
επηρεηξήζεηο θαηαθηεηηθέο πνπ είραλ ζαλ ζηφρν ηελ επέθηαζε. Ζ θαηάζηαζε απηή
θξάηεζε πάλσ απφ ηξεηο αηψλεο. Ρειηθά, θαηάθεξαλ λα γίλνπλ θχξηνη ησλ λεζηψλ κεηά
ηελ άισζε ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηελ θαηάιεςε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο,
αλάκεζα ζην 1456 θαη ην 1669, κε εμαίξεζε ηελ Ρήλν, πνπ θαηαιήθζεθε ην 1715. Γελ
κπφξεζαλ φκσο πνηέ λα ηα ππνηάμνπλ νινθιεξσηηθά. Ζ θπξηαξρία ηνπο ήηαλ
πεξηνξηζκέλε. Θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ εμέιημε ησλ λεζηψλ ππήξμε γεληθά αξλεηηθή.
Ρα απνκχδεζαλ ρσξίο λα ηνπο πξνζθέξνπλ ηίπνηα θαη ελήξγεζαλ ζαλ ηξνρνπέδε ζηελ
πξφνδφ ηνπο.
Ξαξφια απηά ήηαλ ηέηνηνο ν δπλακηζκφο ηνπ ειιεληθνχ λεζησηηθνχ πιεζπζκνχ, ψζηε
θαη θάησ απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ, βξήθε πνιινχο ηξφπνπο φρη κφλν λα επηβηψζεη αιιά
θαη λα αλαπηπρζεί ζηαζεξά. Θαη ην 1821 είρε θηάζεη ζε ηέηνηα αθκή ψζηε κπφξεζε λα
ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηνλ Αγψλα ηεο Αλεμαξηεζίαο ηνπ Έζλνπο.
Πήκεξα, ην Αηγαίν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ κε κεγάιε
νηθνλνκηθή ζπνπδαηφηεηα γηα ηε ρψξα καο, ελψ απνηειεί ηζρπξφ καγλήηε ηνπ
ηνπξηζκνχ ηεο. Ν πιεζπζκφο ησλ λεζηψλ ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην θαηνίθνπο
ελψ ε έθηαζή ηνπο θαιχπηεη ην έλα πέκπην ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Ρν ζπλνιηθφ
κήθνο ησλ ειιεληθψλ αθηψλ είλαη 15.020,8 ρηιηφκεηξα κε ηηο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ λα
θαιχπηνπλ ην 72,8 απηνχ, δειαδή 10.942,8 ρηιηφκεηξα. Ξέξα φκσο απφ απηά ηα
ελδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ δσηηθφηεηα ηνπ Αηγαίνπ, ηα λεζηά ηεο πεξηνρήο (2.463 ζην
ζχλνιν ησλ 3.100 λεζηψλ ηεο ρψξαο), απνηεινχλ ζπνπδαία πεγή πινχηνπ γηα ηελ
Διιά-δα, κε ηελ αιηεία, ηε γεσξγία θαη ηε ιατθή ηνπο ηέρλε, πνπ επδνθηκνχζε πάληνηε
ζηνπο λεζησηηθνχο καο πιεζπζκνχο.

Θαηλνθαλείο ηνπξθηθέο ζεσξίεο
Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ε ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθφηεηαο ηνπ Αηγαίνπ απνηειεί κηα πνιχ
ζαζξή βάζε γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ηνπξθηθψλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ ζηελ πεξηνρή, ε
πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ επεξεαζκνχ ηεο δηεζλνχο γλψκεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη
κέζσ δηαθφξσλ θαηλνθαλψλ ζεσξηψλ ζηεξνπκέλσλ θάζε ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο αλ
πηνζεηνχληαλ δηεζλψο ζα νδεγνχζαλ ζε εμσθξεληθέο θαηαζηάζεηο. Ππλνπηηθά, κέζσ
ησλ θαηά θαηξνχο δεισζέλησλ ηνπξθηθψλ ζέζεσλ παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ
αηηήκαηα:
α) Γελ κπνξεί ε Διιάδα λα είλαη απισκέλε ζ’ νιφθιεξν ην Αηγαίν θαη ε Ρνπξθία
λα είλαη ζηξηκσγκέλε ζε κηα ζηελή ινπξίδα ζάιαζζαο, πιάηνπο ηξηψλ κφιηο κηιίσλ απφ
ηηο αθηέο ηεο.
β) Δίλαη άδηθν λα έρεη ε Διιάδα ηα 3.000 πεξίπνπ λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ε
Ρνπξθία λα έρεη κφλν δχν (Ίκβξν – Ρέλεδν).
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γ) Αθνχ ην Αηγαίν βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δχν ρεξζνλήζνπο, ηελ ειιεληθή θαη ηελ
ηνπξθηθή, πξέπεη λα ρσξηζηεί ζηε κέζε θαη λα δνζεί ην έλα κέξνο ζηελ Διιάδα θαη ην
άιιν ζηελ Ρνπξθία.
δ) Ρα λεζηά πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο ηνπξθηθέο αθηέο θαη καθξηά απφ ηελ
Διιάδα πξέπεη λα δνζνχλ ζηελ Ρνπξθία.
ε) Δπεηδή ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ λεζηψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ηνλ
πιεζπζκφ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο Ρνπξθίαο, δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα
δεκνγξαθηθφ πνπ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί.

Γθξίδεο δψλεο
Ρελ θαηλνθαλή ζεσξία πεξί «γθξίδσλ δσλψλ» αλέπηπμαλ Ρνχξθνη αμησκαηνχρνη απφ ηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Ζ ζεσξία απηή «επαλεξκελείαο» ησλ δηεζλψλ Ππλζεθψλ
ζπλίζηαηαη ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο ειιεληθήο θπξηαξρίαο ζε κία ζεηξά λήζσλ, λεζίδσλ
θαη βξαρνλεζίδσλ ζην Αηγαίν. Δηδηθφηεξα, ε Ρνπξθία ηζρπξίδεηαη φηη ε ειιεληθή
θπξηαξρία εθηείλεηαη κφλν ζε εθείλα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ηα νπνία αλαθέξνληαη
νλνκαζηηθά ζηα θείκελα ησλ Ππλζεθψλ κε ηηο νπνίεο απηά ηα λεζηά παξαρσξήζεθαλ
ζηελ Διιάδα.
Ρν δηεζλέο λνκηθφ πιαίζην, σζηφζν, κε ην νπνίν ξπζκίζηεθαλ ηα ζέκαηα θπξηαξρίαο
ζηελ πεξηνρή κεηά ηνπο Ξαγθνζκίνπο Ξνιέκνπο (Ππλζήθεο Ισδάλεο 1923 θαη
Ξαξηζίσλ 1947) είλαη απνιχησο ζαθέο θαη αδηακθηζβήηεην.
κσο, ε Ρνπξθία ην ακθηζβεηεί, πξνβάιινληαο ηειεπηαία ηε ζεσξία ησλ «γθξίδσλ
δσλψλ». Ξξνθαλψο θαη’ εθαξκνγήλ ηεο αλσηέξσ «ζεσξίαο», ηνπξθηθέο αθηαησξνί
ζπλερίδνπλ λα παξαβηάδνπλ ηα Διιεληθά Σσξηθά Όδαηα. Νη Θπβεξλήηεο ησλ ηνπξθηθψλ
αθηαησξψλ αξλνχληαη επί κνλίκνπ βάζεσο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
ειιεληθνχ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο θαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ πεξηνρή, ηελ νπνία
επηκφλσο ραξαθηεξίδνπλ σο «ηνπξθηθή επηθξάηεηα».

Αηγηαιίηηδα δψλε – θαινθξεπίδα
Νξηζκνί
Αηγηαιίηηδα Εψλε ή Σσξηθά Όδαηα είλαη ην ζαιάζζην ηκήκα πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο
ρεξζαίαο πεξηνρήο ηνπ Θξάηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ
πδάησλ, θαη ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο. Ζ δψλε απηή, εθηφο απφ ηελ πδάηηλε κάδα,
πεξηιακβάλεη ηνλ αληίζηνηρν βπζφ θαη ην ππέδαθφο ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ππεξθείκελν
ελαέξην ρψξν.
Ζ Αηγηαιίηηδα δψλε ζεσξείηαη επέθηαζε ηνπ εζληθνχ εδάθνπο θαη ε θπξηαξρία ηνπ
παξάθηηνπ θξάηνπο εθδειψλεηαη εηδηθφηεξα ζηα ζέκαηα ηεο λαπζηπινΐαο, ηεο
αθηνπινΐαο, ηεο αιηείαο, ηεο αζηηθήο θαη πνηληθή δηθαηνδνζίαο, ηεο ηεισλεηαθήο
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επνπηείαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ
ζαιάζζηνπ πινχηνπ θ.ιπ.
Ζ πθαινθξεπίδα απνηειεί ζέκα ην νπνίν πξνέθπςε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπνπ ε
επηζηεκνληθή θαη ε επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ
βπζνχ ησλ ζαιαζζψλ έρνπλ πξνρσξήζεη αικαησδψο θαη αλαθχπηνπλ νηθνλνκηθά
ζπκθέξνληα. Πε γεληθέο γξακκέο, ν φξνο ηεο πθαινθξεπίδαο ρξεζηκνπνηείηαη κε
δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ηνπο λνκηθνχο θαη ηνπο γεσιφγνπο. Ζ γεσινγία νξίδεη σο
πθαινθξεπίδα ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο θαη ην ππέδαθνο ησλ ππνζαιάζζησλ πεξηνρψλ,
νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ ηηο αθηέο θαη ηειεηψλνπλ ζην ζεκείν φπνπ ην βάζνο ησλ
ππεξθείκελσλ πδάησλ θζάλεη ηα 200 κέηξα. Αληίζεηα, ην Γηεζλέο Γίθαην νξίδεη σο
πθαινθξεπίδα ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο θαη ην ππέδαθνο ησλ ππνζαιάζζησλ πεξηνρψλ,
νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ ηα εμσηεξηθά φξηα ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο θαη θζάλνπλ κέρξη
ηνπ βάζνπο ησλ 200 κέηξσλ ή θαη πέξαλ ηνπ νξίνπ απηνχ, κέρξη ηνπ ζεκείνπ φπνπ ην
βάζνο ησλ ππεξθείκελσλ πδάησλ επηηξέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
Ζ Διιάδα ζεσξεί ηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο σο ηε κφλε δηαθνξά, θαη πάλησο
λνκηθήο θχζεσο, κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη ζπλεπψο πξνθξίλεη ηε δηθαζηηθή
δηεπζέηεζή ηεο. Αληηζέησο, ε Ρνπξθία απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ
πθαινθξεπίδαο δπηηθά ησλ ειιεληθψλ λήζσλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη θαηά
ζπλέπεηα ζηνλ εγθισβηζκφ απηψλ ζε κία δψλε ηνπξθηθήο δηθαηνδνζίαο θαη απνθαιχπηεη
ηελ επηδίσμε ηεο λα αλαγάγεη κηα δηαθνξά λνκηθήο θχζεσο, ζε πνιηηηθή.

Ηζηνξηθφ ηνπ πξνβιήκαηνο
Ζ ειιελνηνπξθηθή δηαθνξά γηα ηελ πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην
Λνέκβξην 1973, φηαλ δεκνζηεχζεθε ζηελ Ρνπξθηθή Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο
απφθαζε παξαρψξεζεο ζηελ θξαηηθή ηνπξθηθή εηαηξεία πεηξειαίσλ αδεηψλ
δηεμαγσγήο εξεπλψλ ζε ππνζαιάζζηεο πεξηνρέο πιεζίνλ ειιεληθψλ λήζσλ. Πε
αληίζηνηρε πξάμε πξνρψξεζε ε Ρνπξθηθή Θπβέξλεζε θαη ην 1974, επεθηείλνληαο ηηο
ήδε εθρσξεζείζεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ην 1974 θαη ην 1976 πξαγκαηνπνηήζεθαλ
έξεπλεο ζην Αηγαίν απφ ηνπξθηθά σθεαλνγξαθηθά ζθάθε (Ρζαληαξιί θαη Σφξα). Ζ
θξίζε εθηνλψζεθε κε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ δχν Ξξσζππνπξγψλ,
νπφηε θαη δφζεθε ε επθαηξία ζηελ Διιάδα λα επαλαδηαηππψζεη ηηο πάγηεο ζέζεηο ηεο
γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ, ζηελ νπνία εκκέλεη κέρξη ζήκεξα.

Ρν αληηθείκελν θαη ε θχζε ηεο δηαθνξάο
Ρν δήηεκα έγθεηηαη ζηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο ζε δχν ζπγθεθξηκέλα ζεκεία,
δειαδή αθελφο ζηε ζαιάζζηα πξνέθηαζε ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο ζηε Θξάθε θαη
αθεηέξνπ ζηα πιεζίνλ ηεο Ρνπξθηθήο αθηήο επξηζθφκελα λεζηά ηνπ Βνξείνπ θαη
Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ζηε Γσδεθάλεζν.
Δπηπιένλ, φπσο ζαθψο πξνβιέπεηαη απφ ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία,
ηα λεζηά έρνπλ πιήξε δηθαηψκαηα πθαινθξεπίδαο παξά ηνπο πεξί ηνπ αληηζέηνπ
αβάζηκνπο λνκηθά ηζρπξηζκνχο ηεο Ρνπξθίαο.
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Ωο πξνο ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο, ε Ρνπξθία επηθαιείηαη ηελ αξρή ηεο επζπδηθίαο
(equity), ρσξίο λα κπνξεί λα ηε ζηεξίμεη ζε θξηηήξηα αζθαιή θαη ζπγθεθξηκέλα.
Πχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο ζέζεηο γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο εθαξκφδεηαη
ην Γηεζλέο Γίθαην (ζπκβαηηθφ θαη εζηκηθφ), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν θαλφλαο ηεο
κέζεο γξακκήο απνηειεί ηελ επηθξαηνχζα αξρή ηνπ Γηθαίνπ ηεο νξηνζέηεζεο. Απηφ
άιισζηε βεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή.
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηεζλή πξαθηηθή, νη «εηδηθέο πεξηζηάζεηο» (εγγχηεηα νξηζκέλσλ
ειιεληθψλ λήζσλ ζηα ηνπξθηθά παξάιηα) πνπ απζαίξεηα επηθαιείηαη ε Ρνπξθηθή
πιεπξά γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πθαινθξεπίδαο ηνπ Αηγαίνπ, δελ
απνηεινχλ παξά εμαίξεζε ηνπ θαλφλα εθαξκνγήο ηεο κέζεο γξακκήο. Θαηά ζπλέπεηα,
νη απφςεηο απηέο δελ δχλαληαη λα δηθαηνινγήζνπλ κεηάζεζε ηεο κέζεο γξακκήο απφ ην
Αλαηνιηθφ ζην Θεληξηθφ Αηγαίν, αιιά νχηε θαη λα ζέζνπλ ελ ακθηβφισ ηελ εθαξκνγή
ηνπ δηεζλνχο ζπκβαηηθνχ θαη εζηκηθνχ θαλφλα, φηη ηα λεζηά έρνπλ δηθή ηνπο
πθαινθξεπίδα.

Σσξηθά χδαηα – Δλαέξηνο ρψξνο
Ρα ρσξηθά χδαηα ηεο Διιάδαο εθηείλνληαη ζηα 6 λ.κ. απφ ηε θπζηθή αθηνγξακκή. Πε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην εχξνο απηφ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 6 λ.κ. ζχκθσλα
κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ηεο κέζεο γξακκήο ή ζπλαθείο ζπκβαηηθέο ξπζκίζεηο. Πε
νξηζκέλα κφλν ζεκεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, φπνπ ε απφζηαζε απφ αθηέο άιινπ
θξάηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ ην άζξνηζκα ηνπ εχξνπο ησλ αληίζηνηρσλ ρσξηθψλ
πδάησλ, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ εχξνπο ηεο ειιεληθήο αηγηαιίηηδαο δψλεο. Απηή
είλαη ε πεξίπησζε ησλ αλαηνιηθψλ αθηψλ ησλ λήζσλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ηεο
Γσδεθαλήζνπ.
Πχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην, εζηκηθφ θαη ζπκβαηηθφ, ε Διιάδα έρεη ην δηθαίσκα
επέθηαζεο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ζηα 12 λ.κ. Θαηά ηελ επηθχξσζε ηεο Πχκβαζεο ησλ
Ζ.Δ. γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ε ρψξα καο πξνέβε ζηε δήισζε φηη «ν ρξφλνο θαη ν
ηφπνο άζθεζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, ρσξίο ηνχην λα ζεκαίλεη νχηε θαη’ ειάρηζην
απεκπφιεζε εθ κέξνπο ηεο ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ, είλαη έλα δήηεκα πνπ απνξξέεη
απφ ηελ εζληθή ηεο ζηξαηεγηθή».
Πεκεηψλεηαη φηη ην δηθαίσκα επεθηάζεσο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ κέρξη ηα 12 λ.κ. έρεη
αζθεζεί ήδε απφ πνιιά θξάηε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ρνπξθίαο, ε νπνία απφ ην
1964 έρεη επεθηείλεη ηα ρσξηθά ηεο χδαηα ζηνλ Δχμεηλν Ξφλην θαη ηε Κεζφγεην ζηα 12
λ.κ.
Ζ Ρνπξθία, κε αθνξκή ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Πχκβαζεο ηνπ Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο,
απείιεζε φηη ζεσξεί σο casus belli ηελ ελδερφκελε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ρσξηθψλ
πδάησλ. Κε ηελ επθαηξία ηεο θχξσζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο Πχκβαζεο απφ ηε ρψξα
καο ζηηο 31/5/1995, ε ηνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε εμέδσζε ςήθηζκα ζηηο 8/6/1995, κε
ην νπνίν εθρσξεί ζηελ θπβέξλεζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ ζηξαηησηηθψλ, γηα ηε δηαηήξεζε θαη ππεξάζπηζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο
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Ρνπξθίαο. Ρν ελ ιφγσ ςήθηζκα βξίζθεηαη πάληα ελ ηζρχη, ε δε Ρνπξθία δελ έρεη
αλαθαιέζεη ηελ πνιηηηθή ηεο απηή.
Ξέξαλ ηεο σο άλσ αλνξζφδνμεο ζηάζεο ηεο Ρνπξθίαο έλαληη ησλ θαλφλσλ δηεζλνχο
δηθαίνπ, ε απεηιή ρξήζεο βίαο (casus belli) παξαβηάδεη ην άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ Σάξηε
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ απαγνξεχεη ζηα θξάηε κέιε ηελ απεηιή ή ηε ρξήζε βίαο
ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Δμάιινπ, ε επέθηαζε ησλ ρσξηθψλ πδάησλ νπνηαζδήπνηε ρψξαο
ζηα 12 λ.κ. είλαη απφιπην θαη αλαθαίξεην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε ηνπ
Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ θσδηθνπνηεί πξνυπάξρνλ εζηκηθφ δίθαην.
Ζ Διιάδα έρεη επίζεο αηγηαιίηηδα δψλε, γηα ηηο αλάγθεο αεξνπινταο θαη αζηπλνκίαο ηεο,
πιάηνπο 10 λ.κ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Ρνπξθία ελψ κέρξη ην 1975 θαη γηα 44
ζπλερή έηε αλεγλψξηδε θαη ζεβφηαλ ηε ξχζκηζε απηή ησλ 10 λ.κ., έθηνηε πξνβάιιεη
ακθηζβεηήζεηο ηεο, πξνβαίλνληαο ζε ζπλερείο παξαβηάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Δλαέξηνπ
Σψξνπ. Κάιηζηα, ζρεκαηηζκνί Ρνπξθηθψλ καρεηηθψλ, ζπρλφηαηα νπιηζκέλσλ, φρη κφλν
παξαβηάδνπλ ην ακθηζβεηνχκελν πιένλ απφ ηελ Ρνπξθία ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ
ελαεξίνπ ρψξνπ κεηαμχ 10 θαη 6 λ.κ., αιιά δηεηζδχνπλ ζε κεγάιν βάζνο, θαη πέξαλ
ησλ 6 λ.κ.,εληφο δειαδή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ειιεληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ πνπ ε Ρνπξθία
αλαγλσξίδεη, ελψ ζπρλά ζεκεηψλνληαη ππεξπηήζεηο ηνπ εδάθνπο ησλ ειιεληθψλ
λήζσλ.
Πρεηηθψο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Διιάδα, ζε ηήξεζε ησλ δηεζλψλ δηαδηθαζηψλ,
είρε πξνβεί ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο πεξί ηνπ
εζληθνχ ελαεξίνπ ρψξνπ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε δηεζλέο
επίπεδν θαη, εηδηθφηεξα, έλαληη ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ.
Ρέινο, ην θαζεζηψο ησλ 10 λ.κ. είλαη ζε ηζρχ απφ ην 1931, φηαλ εθδφζεθε ην ζρεηηθφ
Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη εθαξκφζζεθε νκνηφκνξθα, ρσξίο νπνηαδήπνηε δηακαξηπξία
φζνλ αθνξά ζηε λνκηθή ηνπ βάζε εθ κέξνπο ηξίησλ ρσξψλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε
φςηκε απηή ακθηζβήηεζε εθ κέξνπο ηεο Ρνπξθίαο ηνπ εχξνπο ηνπ ειιεληθνχ ελαεξίνπ
ρψξνπ, απνηειεί κέξνο ηεο γεληθφηεξεο επηδίσμεο ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο γηα
αλαζεψξεζε ηνπ status quo ζην Αηγαίν.

FIR
Ρελ 7ε Γεθεκβξίνπ 1944 ππνγξάθεθε ζην Πηθάγν ε Πχκβαζε πεξί Γηεζλνχο Ξνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο, πνπ πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε ελφο Γηεζλνχο Νξγαληζκνχ Ξνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο (ICAO). O ICAO νξηνζέηεζε ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ επζχλεο γηα ηνλ έιεγρν
ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ (Flight Information Region-FIR). Ρν FIR
Αζελψλ νξηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ησλ πεξηνρηθψλ ζπλδηαζθέςεσλ αεξνλαπηηιίαο
Δπξψπεο ησλ εηψλ 1950, 1952 θαη 1958. Ζ Ρνπξθία ήηαλ παξνχζα θαη απνδέρζεθε
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ γηα ηνλ νπνίν ππεχζπλε νξίζηεθε ε Διιάδα. Ρν
FIR Αζελψλ θαιχπηεη νιφθιεξν ηνλ ειιεληθφ εζληθφ ελαέξην ρψξν θαη επηπιένλ
δηάζπαξηα ηκήκαηα ηνπ δηεζλνχο ελαεξίνπ ρψξνπ. Πχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ
ICAO θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή ε Διιάδα απαηηεί, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ πνιηηηθψλ
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πηήζεσλ, φπσο φια ηα αεξνζθάθε, πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά, ππνβάινπλ ζρέδηα
πηήζεσο πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην FIR Αζελψλ.
Ξαξά ηαχηα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1974, ε Ρνπξθία απζαίξεηα εμέδσζε ηε ΛΝΡΑΚ 714
(«εηδνπνίεζε πξνο αεξνλαπηηινκέλνπο») κε ηελ νπνία πξνζπαζνχζε λα επεθηείλεη ηνλ
ρψξν ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο κέρξη ην κέζν ηνπ Αηγαίνπ εληφο ηνπ FIR Αζελψλ. Ζ Διιάδα
ηφηε θήξπμε ην Αηγαίν επηθίλδπλε πεξηνρή (NOTAM 1157). Ν ICAO, απεχζπλε έθθιεζε
θαη ζηηο δχν πιεπξέο ρσξίο επηηπρία. Ρέινο, ε Άγθπξα, ην 1980, θαη πάιη κνλνκεξψο,
αλαθάιεζε ηε ΛΝΡΑΚ 714 φηαλ δηαπίζησζε φηη ην κέηξν έβιαπηε ηα ζπκθέξνληά ηεο
θαη ηδίσο ηνλ ηνπξηζκφ ηεο. Ωζηφζν, ε Ρνπξθία έθηνηε ζηακάηεζε λα ππνβάιεη ζρέδηα
πηήζεσο γηα ηα ζηξαηησηηθά ηεο αεξνζθάθε, κε ην επηρείξεκα φηη ε Πχκβαζε ηνπ
Πηθάγνπ δελ αθνξά ζε απηά, ζηαζεξά αξλείηαη λα ππνβάιεη ζρέδηα πηήζεσλ γηα ηηο
εηζφδνπο ησλ ζηξαηησηηθψλ αεξνζθαθψλ ηεο εληφο ηνπ FIR Αζελψλ, δηαπξάηηνληαο,
έηζη,
πνιπάξηζκεο
παξαβάζεηο
ησλ
θαλφλσλ
Δλαέξηαο
Θπθινθνξίαο
θαη
ππνρξεψλνληαο, ζπλαθφινπζα, ηελ πεξεζία Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (θαη ηελ ειιεληθή
Ξνιεκηθή Αεξνπνξία) ζε έθηαθηεο ελέξγεηεο θαη ζηε δαπάλε ζεκαληηθψλ θνλδπιίσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε νκαιή δηεμαγσγή ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ζηνλ
ελαέξην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ.
Ζ Ρνπξθία, ζηηο κφλεο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεη ζρέδηα πηήζεσλ, πέξαλ βεβαίσο ησλ
πηήζεσλ ησλ πνιηηηθψλ αεξνζθαθψλ ηεο, είλαη φηαλ δεηά δηπισκαηηθή άδεηα
ππέξπηεζεο γηα θξαηηθά αεξνζθάθε ηεο ηα νπνία πξφθεηηαη λα δηαζρίζνπλ ηελ
ειιεληθή επηθξάηεηα πξνο άιιε ρψξα, θαη νπδέπνηε γηα ηηο πηήζεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ
ηεο αεξνζθαθψλ ζην δηεζλή ελαέξην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ. Ζ ειιεληθή Ξνιεκηθή
Αεξνπνξία αλαραηηίδεη γηα ιφγνπο αλαγλψξηζεο αγλψζησλ ηρλψλ αεξνζθαθψλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ICAO, θάζε αεξνζθάθνο πνπ εηζέξρεηαη ζην FIR Αζελψλ
ρσξίο ππνβνιή ζρεδίνπ πηήζεσο.

Έξεπλα θαη Γηάζσζε
Ζ έξεπλα θαη δηάζσζε γηα αεξνπνξηθά αηπρήκαηα δηέπεηαη απφ ηε Πχκβαζε ηνπ
Πηθάγνπ θαη ηνπο Θαλνληζκνχο ηνπ ICAO. H ειιεληθή πεξηνρή έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζε
πεξίπησζε αεξνπνξηθνχ αηπρήκαηνο, έρεη θαζνξηζζεί θαηφπηλ πεξηνρηθήο ζπκθσλίαο
ζην πιαίζην ηνπ ICAO (1952) θαη ζπκπίπηεη κε ην FIR Αζελψλ.
Ρα ζέκαηα ηεο λαπηηθήο έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαζνξίδνληαη απφ ηε Πχκβαζε ηνπ
Ακβνχξγνπ ηνπ 1979 πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Νξγαληζκνχ
Λαπηηιίαο (International Maritime Organization-IMO) θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1985. Ζ
Ρνπξθία, αληηηαζζφκελε ζηελ ειιεληθή δήισζε, θαηά ηε δηάξθεηα ζχζθεςεο ηεο
ππνεπηηξνπήο ηνπ ΗΚΝ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο, δήισζε απφ πιεπξάο
ηεο φηη νη πεξηνρέο επζχλεο γηα λαπηηθή έξεπλα θαη δηάζσζε ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα
πξέπεη λα νξηνζεηνχληαη κε ζπκθσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξάθηησλ θξαηψλ θαη
ηαπηφρξνλα θαηέζεζε ράξηε κε ην Αηγαίν δηακνηξαζκέλν, σο ελδεηθηηθφ ησλ νξίσλ ησλ
επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ησλ ηνπξθηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ηνπξθηθή δήισζε
απεξξίθζε απφ ηελ Διιάδα δπν κέξεο αξγφηεξα, επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξναλαθεξφκελεο ζπζθέςεσο.
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Δπηπιένλ, ε Ρνπξθία κε ηνλ Θαλνληζκφ 88/1988 νξηνζέηεζε πεξηνρή επζχλεο ηεο γηα
παξνρή ππεξεζηψλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο ζε θηλδπλεχνληα «αεξνπνξηθά θαη ζαιάζζηα
κέζα», ε νπνία πεξηιακβάλεη ηκήκα ηνπ FIR Αζελψλ κέρξη ην κέζν πεξίπνπ ηνπ
Αηγαίνπ, εγθισβίδνληαο κεγάιν ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο εληφο ηεο ηνπξθηθήο
πεξηνρήο έξεπλαο θαη δηάζσζεο θαη αγλνψληαο φηη νη πεξηνρέο αεξνπνξηθήο έξεπλαο
θαη δηάζσζεο απαηηνχλ απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ICAO.

Πηξαηησηηθφ θαζεζηψο λεζηψλ Αηγαίνπ
Ρν ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ ηνπ Αλ. Αηγαίνπ δελ είλαη εληαίν θαη
δηέπεηαη απφ δηαθνξεηηθέο Γηεζλείο Ππκθσλίεο.
Ζ Ρνπξθία είλαη ε κφλε ρψξα πνπ δεηεί ηελ απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ «λήζσλ ηνπ
Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ», ρσξίο θακία δηάθξηζε, παξαβιέπνληαο ζθνπίκσο φηη ηα ειιεληθά
απηά λεζηά δηέπνληαη απφ δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα φζνλ αθνξά ζηνπο εμνπιηζκνχο.
Δηδηθφηεξα:
α) Ιήκλνο θαη Πακνζξάθε
Ζ απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ Ιήκλνπ θαη Πακνζξάθεο- ε νπνία
καδί κε ηελ απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ Γαξδαλειιίσλ, ηεο Θάιαζζαο ηνπ Καξκαξά
θαη ηνπ Βνζπφξνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηνπξθηθψλ λεζηψλ Ίκβξνπ (Gokceada),
Ρελέδνπ (Bozcaada) θαη Ιαγνπζψλ (Tavcan), αξρηθψο πξνεβιέπεην απφ ηε
Πχκβαζε ηεο Ισδάλλεο γηα ηα Πηελά ηνπ 1923- θαηαξγήζεθε απφ ηε Πχκβαζε
ηνπ Montreux ηνπ 1936- ε νπνία, φπσο ξεηψο κλεκνλεχεηαη ζην πξννίκηφ ηεο
αληηθαηέζηεζε ζην ζχλνιφ ηεο ηελ πξναλαθεξφκελε Πχκβαζε ηεο Ισδάλλεο.
Ρν δηθαίσκα ηεο Διιάδαο λα εμνπιίζεη ηε Ιήκλν θαη ηε Πακνζξάθε
αλαγλσξίζζεθε απφ ηελ Ρνπξθία, ζχκθσλα θαη κε ηελ επηζηνιή πνπ απεχζπλε
ζηνλ έιιελα Ξξσζππνπξγφ ζηηο 6 Καΐνπ 1936 ν ηφηε Ρνχξθνο Ξξέζβεο ζηελ
Αζήλα Roussen Esref, θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο Θπβέξλεζήο ηνπ. Ζ Ρνπξθηθή
Θπβέξλεζε επαλέιαβε απηή ηε ζέζε, φηαλ ν ηφηε πνπξγφο Δμσηεξηθψλ ηεο
Ρνπξθίαο, Rustu Aras, απεπζπλφκελνο πξνο ηελ Ρνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε κε ηελ
επθαηξία ηεο θχξσζεο ηεο Ππκβάζεσο ηνπ Montreux, αλαγλψξηζε αλεπηθχιαθηα
ην λφκηκν δηθαίσκα ηεο Διιάδαο λα εγθαηαζηήζεη ζηξαηεχκαηα ζηε Ιήκλν θαη ηε
Πακνζξάθε, κε ηηο εμήο δειψζεηο ηνπ: «Νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο λήζνπο
Ιήκλν θαη Πακνζξάθε, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηε γεηηνληθή καο θαη θηιηθή ρψξα
Διιάδα θαη είραλ απνζηξαηηθνπνηεζεί θαη' εθαξκνγήλ ηεο Πχκβαζεο ηεο
Ισδάλλεο ηνπ 1923, επίζεο θαηαξγήζεθαλ κε ηε λέα Πχκβαζε ηνπ Montreux θαη
απηφ καο επραξηζηεί ηδηαίηεξα». Ξαξφκνηεο δηαβεβαηψζεηο εδφζεζαλ ζρεηηθψο,
θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, εθ κέξνπο ηεο Ρνπξθίαο πξνο ηηο Θπβεξλήζεηο ηξίησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ρσξψλ.
β) Ρν θαζεζηψο ησλ λεζηψλ Κπηηιήλεο, Σίνπ, Πάκνπ θαη Ηθαξίαο
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ζνλ αθνξά ζηα πξναλαθεξφκελα λεζηά, πνπζελά ζηε Ππλζήθε Δηξήλεο ηεο
Ισδάλλεο
δελ
πξνβιέπεηαη
φηη
απηά
ζα
ηεινχλ
ππφ
θαζεζηψο
απνζηξαηηθνπνηήζεσο.
Ζ Διιεληθή Θπβέξλεζε αλαιακβάλεη κφλνλ ηελ ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ην
Aξζξν 13 ηεο Ππλζήθεο Δηξήλεο ηεο Ισδάλλεο, λα κελ εγθαηαζηήζεη εθεί
λαπηηθέο βάζεηο ή νρπξσκαηηθά έξγα.
Δλψ ε Διιάδα έρεη κέρξη ζήκεξα εθαξκφζεη κε ζπλέπεηα ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο,
ε Ρνπξθία, παξά ην γεγνλφο φηη ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν λα κελ
επηηξέπεη ζηα ζηξαηησηηθά ηεο α/θε λα ππεξίπηαληαη ηνπ ελαεξίνπ ρψξνπ ησλ ελ
ιφγσ ειιεληθψλ λεζηψλ, έρεη επαλεηιεκκέλσο παξαβηάζεη θαη ζπλερίδεη λα
παξαβηάδεη ηηο ζρεηηθέο λνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ίδην άξζξν επηηξέπεη ζηελ Διιάδα λα δηαηεξεί ζπλήζε
αξηζκφ θαινπκέλσλ γηα ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία ζηξαηησηψλ, νη νπνίνη δχλαληαη λα
εθπαηδεχνληαη επί ηφπνπ, θαζψο επίζεο θαη δπλάκεσλ Σσξνθπιαθήο θαη
Αζηπλνκίαο. Ζ γεληθφηεξε αλαζεσξεηηθή ηάζε ηεο Ρνπξθίαο σο πξνο ηηο Γηεζλείο
Ππλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Αηγαίνπ, ππνρξεψλεη θαη
λνκηκνπνηεί ηελ Διιάδα λα πξνβεί ζηελ αλαγθαία ακπληηθή πξνπαξαζθεπή πνπ
ζα ηεο επηηξέςεη λα αζθήζεη, εάλ παξαζηεί αλάγθε, ην δηθαίσκα ηεο λνκίκνπ
ακχλεο, ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 51 ηνπ Σάξηε ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ, θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα ειιεληθά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
γ) Ρν θαζεζηψο ησλ Λήζσλ ηνπ Λ.Α. Αηγαίνπ (Γσδεθάλεζα)
Ρα Γσδεθάλεζα παξαρσξήζεθαλ ζηελ Διιάδα «θαηά πιήξε θπξηαξρία» απφ ηε
Πχκβαζε Δηξήλεο ησλ Ξαξηζίσλ, κεηαμχ Ηηαιίαο θαη Ππκκάρσλ, ηνλ Απξίιην ηνπ
1947. Ξεξαηηέξσ, νη δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ Ππλζήθεο πξνβιέπνπλ ηελ
απνζηξαηηθνπνίεζε
ησλ
λήζσλ
απηψλ:
«Αη
αλσηέξσ
λήζνη
ζα
απνζηξαηησηηθνπνηεζψζη θαη ζα παξακείλσζηλ απνζηξαηησηηθνπνηεκέλαη». Πηα
Γσδεθάλεζα πθίζηαληαη νξηζκέλεο δπλάκεηο εζλνθπιαθήο, νη νπνίεο έρνπλ
δεισζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο CFE.
Ζ Ρνπξθία ηζρπξίδεηαη φηη ε Διιάδα παξαβηάδεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο Ππλζήθεο ησλ
Ξαξηζίσλ. Ρξεηο ζεκαληηθνί παξάκεηξνη ζα πξέπεη, ελ ηνχηνηο, λα ιεθζνχλ ππφςε
ζρεηηθψο:
1) Ρν γεγνλφο φηη ε Ρνπξθία δελ απνηειεί ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε απηήλ ηε
Ππλζήθε, ε νπνία, επνκέλσο, απνηειεί «res inter alios acta» γη' απηήλ, δειαδή δήηεκα
πνπ αθνξά άιινλ. Πχκθσλα δε κε ην άξζξν 34 ηεο Ππλζήθεο ηεο Βηέλλεο γηα ην
Γίθαην ησλ Ππλζεθψλ, «κηα ζπλζήθε δελ δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο ή δηθαηψκαηα γηα
ηξίηεο ρψξεο».
2) Ρν γεγνλφο φηη ε επηβνιή ηνπ θαζεζηψηνο απνζηξαηηθνπνίεζεο ζηα
Γσδεθάλεζα έγηλε κεηά απφ απνθαζηζηηθή παξέκβαζε ηεο Πνβηεηηθήο Έλσζεο θαη
απερεί ηηο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο ηεο Κφζραο εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν. Θα πξέπεη
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σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη ηα θαζεζηψηα απνζηξαηηθνπνίεζεο έραζαλ ην ιφγν
χπαξμήο ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ησλ ζπλαζπηζκψλ ηνπ ΛΑΡΝ θαη ηνπ Ππκθψλνπ ηεο
Βαξζνβίαο, σο αζχκβαηα κε ηε ζπκκεηνρή ρσξψλ ζε ζηξαηησηηθνχο ζπλαζπηζκνχο.
3) ζα έρνπλ πξναλαθεξζεί ζε ζρέζε κε ην δηθαίσκα ηεο Διιάδαο γηα λφκηκε
άκπλα είλαη εθαξκνζηέα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε.

Ξεξίπησζε Ηκίσλ
Ρν Ρνπξθηθφ ΞΔΜ κε ξεκαηηθέο δηαθνηλψζεηο ηνπ ηνλίδεη ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία επί
ησλ Ηκίσλ θαη δεηεί -ζην πιαίζην έκπξαθηεο εθαξκνγήο ηεο «ζεσξίαο ησλ γθξίδσλ
δσλψλ»- ζπλνιηθή δηαπξαγκάηεπζε γηα λήζνπο, λεζίδεο θαη βξαρνλεζίδεο ζην Αηγαίν,
ην θαζεζηψο ησλ νπνίσλ είλαη δήζελ αδηεπθξίληζην απφ λνκηθήο απφςεσο.
Ωζηφζν, ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ λήζσλ θαη λεζίδσλ ηνπ Αηγαίνπ είλαη μεθάζαξν. Ζ
ειιεληθή θπξηαξρία επί ησλ Ηκίσλ πξνθχπηεη ζαθψο απφ δηεζλή ζπκβαηηθά θείκελα,
δειαδή ηε Ππλζήθε ηεο Ισδάλλεο ηνπ 1923, ηε Ππλζήθε ησλ Ξαξηζίσλ ηνπ 1947 θαη
ηηο Ηηαιν-ηνπξθηθέο Ππκθσλίεο ηνπ 1932.
Ρελ πξναλαθεξζείζα λνκηθή ηεθκεξίσζε ζπκπιεξψλεη ε έκπξαθηε, εηξεληθή θαη
ζπλερήο άζθεζε θπξηαξρίαο επί ησλ Ηκίσλ απφ ηελ Διιάδα, αδηαιείπησο απφ ην 1947,
ρσξίο ε Ρνπξθία λα ηελ ακθηζβεηήζεη πνηέ κέρξη ηελ θξίζε 1995-96.

Ζ ηνπξθηθή απεηιή
Ππλνςίδνληαο φζα αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ ζηηο επί κέξνπο ελφηεηεο, κπνξνχκε λα
πνχκε φηη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 μεθηλά κία παξαηεηακέλε πεξίνδνο εληάζεσλ ζηηο
ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, κε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο απφ ηελ
Ρνπξθία ζε δχν επίπεδα. Ήδε απφ ην 1973 εθδειψλεηαη ζεηξά κνλνκεξψλ ελεξγεηψλ
αλαζεψξεζεο ηνπ δηεζλνχο λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ Αηγαίνπ θαη αθνινπζεί ην 1974 ε
πξνζπάζεηα θαηάιπζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε ηελ εηζβνιή θαη ηελ κέρξη
ζήκεξα θαηνρή ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο Θχπξνπ.
Ζ έληαζε κεηαμχ Διιάδνο θαη Ρνπξθίαο θνξπθψζεθε θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. Νη
δχν ρψξεο έθζαζαλ ζηα φξηα έλνπιεο αληηπαξάζεζεο ην Κάξηην ηνπ 1987 ιφγσ ηεο
απφπεηξαο ηνπξθηθψλ εξεπλψλ ζε ππνζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ επί ηεο ειιεληθήο
πθαινθξεπίδαο. Ζ θξίζε ζηαδηαθά εθηνλψζεθε ρσξίο σζηφζν νη δηκεξείο ζρέζεηο λα
απαιιαγνχλ απφ ην βάξνο ησλ ηνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ.
Ξξάγκαηη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε Ρνπξθία απεηιεί κε πφιεκν ζηελ πεξίπησζε πνπ
ε Διιάδα επεθηείλεη ηα ρσξηθά ηεο χδαηα. Δπηπξφζζεηα, ζέηεη ζέκα θπξηαξρίαο ηεο ζε
ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο (Ίκηα).
Δπηπξφζζεηα είλαη δπλαηφ λα αλαθεξζεί φηη, ε νξγάλσζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ
απνηειεί ηεθκεξησκέλν δείγκα ησλ γεληθφηεξσλ δηαζέζεσλ ηεο Ρνπξθίαο. Πην ζέαηξν
επηρεηξήζεσλ ηνπ Αηγαίνπ βξίζθεηαη ε 4 ε Ρνπξθηθή Πηξαηηά ή Πηξαηηά Αηγαίνπ, ε νπνία
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δηαζέηεη νξγαληθέο δχν Ραμηαξρίεο θαη εληζρχεηαη κε δπλάκεηο ηνπ ηνπξθηθνχ Γεληθνχ
Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ηεο 1εο Ραθηηθήο Αεξνπνξηθήο Γηνίθεζεο θαη ησλ
Λαπηηθψλ Γηνηθήζεσλ Βνξείνπ θαη Λνηίνπ πεξηνρήο Αηγαίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο
θφιπνπο ηεο Πκχξλεο θαη Αθζάδ αληίζηνηρα.
Ζ ρψξα καο, ζπλεθηηκψληαο ηα ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα πηνζέηεζε ηνικεξή
πξνζέγγηζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, ζηνρεχνληαο ζηε δξνκνιφγεζή ηνπο ζε
έλα πιαίζην θαιήο γεηηνλίαο, πνπ δηέπεηαη απφ δηεζλψο ηζρχνληεο θαλφλεο Γηθαίνπ. Ρν
1999 εγθαηληάζζεθε κία λέα δηαδηθαζία πξνζέγγηζεο Διιάδαο - Ρνπξθίαο, ηφζν ζε
δηκεξέο επίπεδν, φζν θαη ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο ηεο γείηνλνο, ηελ
νπνία ε ρψξα καο ζηαζεξά ππνζηεξίδεη.

Δπίινγνο
Απηή ηελ παηξίδα θαινχληαη νη ζηξαηηψηεο ησλ Κνλάδσλ καο λα δηαθπιάμνπλ. Ωο
ζχγρξνλνη αθξίηεο, έρνπλ ηελ ηηκή λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο απφ θάζε
επίδνμν επηδξνκέα. Ωο ζχγρξνλνη ππεξαζπηζηέο ησλ Θεξκνππιψλ δελ ζα
παξαρσξήζνπλ ζε θαλέλα ζπηζακή απφ ην ηηκεκέλν ειιεληθφ έδαθνο. Ζ ειεπζεξία
εδξαηψζεθε ζην Αηγαίν φπσο θαη ζε φιε ηελ Διιάδα κέζα απφ αγψλεο θαη ζπζίεο.
Δκείο, εζείο αιιά θαη νη λεψηεξεο γελεέο, έρνπκε ηεξφ ρξένο λα ηηκνχκε ηελ ππέξηαηε
απηή ζπζία. Απνηειεί ηνλ θνξκφ ηεο ηζηνξίαο καο θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα κελ
μερλάκε. «Αλ είλαη νξζφ φηη είλαη επηπρηζκέλνη νη ιανί πνπ έρνπλ ηζηνξία, ζα πξέπεη λα
είλαη εμίζνπ νξζφ, φηη είλαη δπζηπρηζκέλνη φζνη έρνπλ θαη ηελ αγλννχλ ή ηελ μερλνχλ».
Αλακθηζβήηεην είλαη φηη, ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο δελ ρξεζηκεχεη απιά θαη κφλν σο
αλάκλεζε γεγνλφησλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ χπαξμε καο. Ζ ηζηνξηθή γλψζε, θπξίσο
βαζίδεη ηελ αμία ηεο ζην γεγνλφο φηη απνηειεί αζηείξεπηε πεγή δηδαγκάησλ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο κειινληηθήο καο πνξείαο. Κεηαμχ ησλ ηφζσλ γεγνλφησλ πνπ
επεξέαζαλ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ Ιανχ θαη ηνπ Έζλνπο καο, μερσξίδνπλ ηα πνιεκηθά
γηαηί κε απηά δηαζθαιίζηεθε ε ειεπζεξία, ε θπξηαξρία θαη νη ε αλεμαξηεζία καο απφ
φπνηεο εμσηεξηθέο επηβνπιέο θαη θαηέζηε έηζη δπλαηή ε ειεχζεξε αλάπηπμε δξάζεο
ζηνπο άιινπο ζεκαληηθνχο ηνκείο ηνπ βίνπ καο.
Ρν Έζλνο καο έρεη λα παξνπζηάζεη κηα αλεπαλάιεπηε ηζηνξηθή δηαδξνκή ρηιηεηεξίδσλ,
φπνπ ζεκαληηθά γεγνλφηα ζεκάδεςαλ κε αλεμίηεια ρξψκαηα κηα πνξεία κεγαιείνπ,
εζληθήο αλάηαζεο, εξσηζκνχ, απηαπάξλεζεο θαη θηινπαηξίαο. Ζ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ
ζηξαηνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ Λεψηεξε Ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη απνηειεί
αθέλσηε πεγή εκπλεχζεσο θαη θξνλεκαηηζκνχ γηα ηηο επφκελεο γελεέο. Ν ειιεληθφο
ζηξαηφο δηαθχιαμε θαη ζπλερίδεη λα δηαθπιάηηεη ην ππέξηαην αγαζφ ηεο ειεπζεξίαο. Νη
δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζηξαηεπκέλνη καο ζε θαζεκεξηλή βάζε καθξηά απφ ηηο
ηδηαίηεξεο παηξίδεο ηνπο, ζηηο αθξηηηθέο καο πεξηνρέο, είλαη γλσζηέο θαη απνδεθηέο.
Γπζθνιίεο φκσο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο ηνπο. Ζ
επηηπρία είλαη απφξξνηα ηεο άξηηαο νξγάλσζεο, ηεο νξζήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πςεινχ
εζηθνχ. Ρέινο, νη δπζθνιίεο απηέο απνηεινχλ εζληθή επηηαγή γηα φινπο φζνπο ζέινπλ
λα δηθαηνχληαη ηελ ηηκή λα απηνπξνζδηνξίδνληαη σο Έιιελεο.
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