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ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 
...ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Του Σταύρου Λυγερού

Εφημερίδα: ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ – ΣΕΛ.13 (15.01.2011)

Στην πραγματικότητα, μόνο ένας πολύ στενός κύκλος συνεργατών του 
Έλληνα πρωθυπουργού γνωρίζει το περιεχόμενο των συνομιλιών 
κορυφής. Σύμφωνα, πάντως, με αξιόπιστες πληροφορίες, οι 
διαπραγματεύσεις, που διεξάγονται στο πλαίσιο των διερευνιτικών 
επαφών, έχουν φθάσει σε κρίσιμο σημείο. Οι Τούρκοι ζητούν τόσα πολλά, 
που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει, χωρίς να 
αντιμετωπίσει κύμα κατηγοριών για εθνική μειοδοσία.

Όσοι είναι αρνητικά προκατελλημμένοι έναντι του Γιώργου Παπανδρέου 
δεν έκρυψαν τους φόβους τους ότι ενδεχομένως στο Ερζερούμ να 
προέκυψαν άτυπες μυστικές συμφωνίες, που θίγουν τα ελληνικά 
συμφέροντα. Επικαλούνται αφενός ενδείξεις για ελληνικές υποχωρήσεις 
στις διεξαγόμενες διαπραγματευθείς κι αφετέρου δηλώσεις Τούρκων 
αξιωματούχων περί συνεκμετάλλευσης. Οι φόβοι τους αντανακλούν την 
έλλειψη πολιτικής εμπιστοσύνης προς τον πρωθυπουργό. Τον θεωρούν 
διατεθειμένο να κάνει εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα, προκειμένου να 
αποσπάσει μία συμφωνία με την Άγκυρα.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να επιβεβαιώνει 
αυτούς τους φόβους. Εάν, μάλιστα, μείνουμε στις δημόσιες δηλώσεις, 
φαίνεται ότι σημειώθηκε εμπλοκή. 
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Οι υποστηρικτές του Γιώργου Παπανδρέου, μάλιστα, επικαλούνται τα όσα 
είπε για τις τουρκικές υπερπτήσεις και για την κατοχή της Κύπρου 
ενώπιον του Ταγίπ Ερντογάν και των Τούρκων πρέσβεων για να 
αποδείξουν ότι και εκτός έδρας έχει τη δύναμη να υπερασπίζεται με 
σθένος τα εθνικά συμφέροντα. Θα πρέπει, ωστόσο, να υπογραμμισθεί ότι, 
παρά την αναμφισβήτητη σημασία που έχουν οι δημόσιες δηλώσεις, σε 
αρκετές περιπτώσεις τελικώς έχουν αποδειχθεί παραπλανητικές.

Σ' αυτό το σημείο, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι ο πέπλος μυστικότητας 
που τυλίγει τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες έχει παρατραβήξει. Η 
μυστικότητα είναι αναγκαία στη διπλωματία, αλλά έχει χρονικά όρια.

Στην περίπτωση μας, κάθε όριο έχει ξεπερασθεί. Έπειτα από δέκα σχεδόν 
χρόνια μυστικότητας, είναι στοιχειώδης δημοκρατική υποχρέωση της 
κυβέρνησης να ενημερώσει συγκεκριμένα, κι' όχι με γενικότητες, τη 
Βουλή γι' αυτά που διαπραγματεύεται με την Άγκυρα. Σύμφωνα με 
αξιόπιστες πληροφορίες, το ζήτημα θα τεθεί από τον αρχηγό της 
αξιωματικής αναπολίτευσης, στην επικείμενη εκτός ημερησίας διατάξεως 
συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική που έχει ζητήσει η ΝΔ. 

Ο Αντώνης Σαμαράς αναμένεται να πιέσει τον πρωθυπουργό, θέτοντας 
του συγκεκριμένα ερωτήματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου θα επαναλάβει ότι 
αντικείμενο των διερευνηακών επαφών είναι η οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας, αλλά στην πραγματικότητα η ατζέντα είναι πιο πλούσια.

Πριν αναφερθούμε, όμως, στα ζητήματα που είναι συναρτημένα με την 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, πρέπει να επισημανθεί η έμπρακτη 
άρνηση της κυβέρνησης να θέσει θέμα Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
(ΑΟΖ). Η έννοια της ΑΟΖ και οι σχετικές διατάξεις του Δικαίου της 
θάλασσας ευνοούν τις ελληνικές θέσεις και γι' αυτό η Αθήνα έπρεπε να 
την είχε κάνει σημαία της.

Απειλές... Άγκυρας.

Υπενθυμίζουμε ότι, υπό την πίεση δημοσιευμάτων, το ελληνικό υπουργείο 
Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι προσανατολίζεται προς αυτή την 
κατεύθυνση. Δεν υπήρξε, όμως, συνέχεια. Για την ακρίβεια, ο όρος ΑΟΖ 
εξαφανίσθηκε από το επίσημο λεξιλόγιο της ελληνικής διπλωματίας. Εάν 
πιστέψουμε αξιόπιστες διπλωματικές πηγές, η κυβέρνηση δεν το κάνει, 
επειδή η τουρκική πλευρά έχει απειλήσει ότι, εάν τεθεί τέτοιο θέμα σης 
διερευνητικές επαφές, θα τις εγκαταλείψει.
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Κλείνοντας την παρένθεση, σημειώνουμε ότι η οριοθέτηση της 
ΑΟΖ/υφαλοκρηπΐδας προϋποθέτει την επίλυση του προβλήματος των 
χωρικών υδάτων. Η τουρκική απειλή πολέμου εμποδίζει την Ελλάδα να 
ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 
μίλια. Ας σημειωθεί ότι όλες οι μεσογειακές χώρες έχουν χωρικά ύδατα 12 
μιλίων, μη εξαιρουμένης της Τουρκίας (στα βόρεια και νότια παράλια 
της).

Απ' αυτές εδώ τις στήλες έχουμε αποκαλύψει (χωρίς ποτέ να υπάρξει 
διάψευση) ότι η Αθήνα διαπραγματεύεται χωρικά ύδατα 
διαφοροποιημένου εύρους: στις απομακρυσμένες από την Τουρκία 
περιοχές, όπως είναι το Ιόνιο και το Λιβυκό, τα ελληνικά χωρικά ύδατα θα 
επεκταθούν στα 12 μίλια. Στις περιοχές που γειτονιάζουν με την Τουρκία 
θα παραμείνουν στα έξι μίλια και στις ενδιαμεσες περιοχές θα επεκταθούν 
στα 8-9 μίλια. Και μόνο το γεγονός ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων 
έχει καταστεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Άγκυρα συνιστά 
υποχώρηση. Εάν μάλιστα -υπό την πίεση του casus belli- η συζητούμενη 
έκπτωση στο εύρος των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο οριστικοποιηθεί, θα 
υπάρξει απεμπόληση εθνικής κυριαρχίας. Με τη μη επέκταση στα 12 μίλια 
θα απεμποληθεί δυνάμει τμήμα της ελληνικής επικράτειας, αφού τα 
χωρικά ύδατα θεωρούνται επικράτεια. Επειδή, όμως, προβλέπεται 
ευθυγράμμιση του ελληνικού εναερίου χώρου με τα χωρικά ύδατα, θα 
απεμποληθεί εθνικός εναέριος χώρος, αφού στο ανατολικό Αιγαίο θα 
μειωθεί από τα 10 στα 6 μίλια και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου θα 
μειωθεί από τα 10 στα 8-9 μίλια.

Από τη στιγμή που η Κυβέρνηση Παπανδρέου αποφάσισε να κάνει 
εκπτώσεις στο Αιγαίο, γιατί δεν επεκτείνει τα χωρικά ύδατα σε 
απομακρυσμένες από την Τουρκία ακτές; Στο Ιόνιο, στη νότια 
Πελοπόννησο, στο Λιβυκό και στο Μυρτώο η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει 
χωρικά ύδατα 12 μιλίων, χωρίς σοβαρές παρενέργειες. Η Άγκυρα δεν έχει 
το παραμυφό επιχείρημα να εμποδίσει την επέκταση. Κατά πάσα 
πιθανότητα, θα περιοριζόταν σε διπλωματικές αντιδράσεις. Το κέρδος για 
την Ελλάδα θα ήταν απτό και -επιπροσθέτως- η εν εξελίξει 
διαπραγμάτευση θα περιοριζόταν στο Αιγαίο, ενισχύοντας την ελληνική 
διαπραγματευτική θέση.

Ακόμα, όμως, κι αν προέκυπτε ότι η συμφωνία για τα χωρικά ύδατα, το 
πρόβλημα της ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας δεν θα λυνόταν δεδομένου 
δεδομένου ότι η Τουρκία αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα της 
Ελλάδας. 
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Με τη θεωρία περί «γκρίζων ζωνών» διεκδικεί ρητά έναν απροσδιόριστο 
αριθμό βραχονησίδων, αλλά και κατοικημένων νησίδων, όπως π.χ. το 
Αγαθονήσι. Πώς είναι δυνατόν το Διεθνές Δικαστήριο να οριοθετήσει την 
υφαλοκρηπίδα, όταν εγείρονται εδαφικές διεκδικήσεις;

Επίσης απ' αυτή την εφημερίδα έχουμε εγκαίρως υποστηρίξει ότι η Αθήνα 
έπρεπε να είχε θέσει ως όρο για την έναρξη των διμερών 
διαπραγματεύσεων την επίσημη εγκατάλειψη αυτής της θεωρίας. 

Η στάση της Άγκυρας δεν είναι αντιφατική, δεδομένου ότι επιδιώκει 
συνολική πολιτική διαπραγμάτευση και συμφωνία. Αντιφατική είναι η 
στάση της Αθήνας, δεδομένου ότι επισήμως τουλάχιστον ζητάει λύση με 
βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Εκτός όλων των ανωτέρω, η Άγκυρα παγίως αρνείται ότι τα νησιά έχουν 
υφαλοκρηπίδα (αποφεύγει επιμελώς να μιλάει για ΑΟΖ) και επιχειρεί να 
υποκαταστήσει την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου από διμερείς 
πολιτικού χαρακτήρα διαπραγματεύσεις. Τα νέα στοιχεία για την ύπαρξη 
μεγάλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μεταξύ Κρήτης και Κύπρου 
καθιστούν αποφασιστική τη σημασία που έχει το σύμπλεγμα του 
Καστελόριζου για την κατανομή της ΑΟΖ/υφαλοκρηπΐδας στην ανατολική 
Μεσόγειο.

Όλα τα παραπάνω είναι εμπόδια που δεν φαίνεται πως θα ξεπερασθούν, 
παρά την προσπάθεια του Γιώργου Παπανδρέου και του Ταγίπ Ερντογάν 
να δείξουν με τις συχνές συναντήσεις τους ότι προσπαθούν. Ο Έλληνας 
πρωθυπουργός πίστευει ειλικρινώς στην προσωπική διπλωματία και 
θεωρεί σημαντικό να κρατιέται χαμηλά η θερμοκρασία στο Αιγαίο. Επίσης, 
δείχνει διατεθειμένος να προβεί σε κάποιες υποχωρήσεις για να επιλύσει 
τα υφιστάμενα προβλήματα και να διαμορφώσει φιλικές σχέσεις με την 
Άγκυρα.

Τουρκικές σκοπιμότητες.

Ο Τούρκος πρωθυπουργός έχει τις δικές του σκοπιμότητες. Προωθεί τη 
νεοοθωμανική στρατηγική του με ανοίγματα και τακτικές ήπιας ισχύος. 
Αποφεύγει τις στρατιωτικού τύπου πιέσεις, κυρίως δίνουν πλεονέκτημα 
στους εσωτερικούς αντιπάλους του, επειδή είναι το «γήπεδο» των 
στρατηγών. 
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Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι διατεθειμένος να κάνει βήμα πίσω. Τα 
γεγονότα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία.

Ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου 
προσκλήθηκε οτο Ερζερούμ είναι η προσπάθεια του Ταγίπ Ερντογάν να 
εμφανισθεί εν όψει των κρίσιμων εκλογών του Ιουνίου ότι είναι ο ηγέτης 
που έχει καταστήσει την Τουρκία σεβαστή ηγέτιδα δύναμη στην ευρύτερη 
περιοχή. Από την ειδησεογραφία είναι γνωστό ότι η παράσταση παραλίγο 
να χαλάσει. Οι πτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά 
τις παραμονές της επίσκεψης Παπανδρέου ήγειραν ζήτημα ματαίωσης της.

Υπενθυμίζουμε ότι ήταν πάγια τακτική της Άγκυρας να προκαλεί με 
τέτοιου τύπου ενέργειες πριν ή και κατά τη διάρκεια ελληνοτουρκικών 
συναντήσεων υψηλού επιπέδου.

Οι προκλήσεις ήταν ένας τρόπος για να δηλώσει την αποφασιστικότητά 
της, να υπογραμμίσει τις διεκδικήσεις της και να αποκτήσει 
πολιτικοψυχολογικό πλεονέκιημα. Επί κυβερνήσεων Ερντογάν, οι 
παραβιάσεις και άλλες στρατιωτικού τύπου προκλήσεις έχουν αποκτήσει 
και πρόσθετο σκοπό. Οι στρατηγοί επιχειρούν εμμέσως να βάλουν 
τρυκλοποδιές στη νεοοθωμανική διπλωματία.

Με την απειλή ματαίωσης της επίσκεψης, ο Γιώργος Παπανδρέου κέρδισε 
ένα πολιτικοψυχολογικό πλεονέκτημα, το οποίο εκμεταλλεύθηκε για να 
πει αυτά που είπε, χωρίς να φανεί εριστικός και να δυναμιτίσει τις σχέσεις 
με τον Ταγίπ Ερντογάν. Κι αφού το κατάφερε, η κυβερνητική 
προπαγάνδα το πούλησε στην ελληνική κοινή γνώμη για να ενισχύσει τον 
κλυδωνιζόμενο πρωθυπουργικό θώκο του.

 


