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Ανησυχία
για τον χάρτη
του σουλτάνου

Προβληματισμός
στην Αθήνα για τα σχέδια 
«συνεκμετάλλευσης 
του Αιγαίου» που 
προωθεί η Αγκυρα
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η 
φωτογράφιση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν και του Τούρκου υπουργού Αμυ-
νας Χουλουσί Ακάρ μπροστά σε χάρ-

τη που μοιράζει το Αιγαίο στα δύο προκαλεί 
μεγάλο προβληματισμό στην Αθήνα. Πρόκει-
ται για τον χάρτη της «συνεκμετάλλευσης του 
Αιγαίου» που επιδιώκει η Τουρκία. Ο προβλη-
ματισμός δεν προκαλείται μόνο από την έντα-
ση της πρόκλησης που είναι δεδομένη. Πολλοί 
εκτιμούν ότι η επιλογή του Ερντογάν γι’ αυτή τη 
φωτογράφιση δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί 
ένα ακόμη σημάδι ότι η πολυσυζητημένη και 
αναμενόμενη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέ-
σεις δεν είναι μακριά. Πρόκειται για τη «νομικί-
στικη επένδυση» με την οποία πάντα οι Τούρ-
κοι καλύπτουν τις προκλήσεις τους. Δεν είναι η 
πρώτη φορά που το ζούμε, αλλά φαίνεται ότι 
ξεχνάμε πώς στήθηκαν τα Ιμια και πώς αμέσως 
μετά «υποστηρίχθηκαν» με «επιχειρήματα»…

Το χρονικό
Στις 29 Δεκεμβρίου 1995 η Τουρκία με ρηματική 
διακοίνωση υποστήριζε: «Οι βραχονησίδες Ιμια 
(Kardak rocks) αποτελούν εσωτερικό τμήμα της 
τουρκικής επικράτειας και είναι εγγεγραμμένες 
στο κτηματολόγιο της νομαρχίας Αλικαρνασσού 
(Bodrum), της επαρχίας Μούγλας (Mugla), του 
χωριού Καράκαγια (Karakaya)». Ετσι άρχισε η 
κρίση των Ιμίων, η οποία κορυφώθηκε τον Ια-
νουάριο του 1996.

Λίγους μήνες μετά, τον Μάιο του 1996, κυ-
κλοφόρησε το Εγχειρίδιο της Στρατιωτικής Ακα-
δημίας της Αγκυρας. Είχε ετοιμαστεί από πριν, 
αν κρίνουμε από το μέγεθος και την επιμέλεια 
της έκδοσης! Στα συμπεράσματα αυτής της με-
λέτης, η Ελλάδα κατηγορείτο για επεκτατική πο-
λιτική, ενώ περιελάμβανε κατάλογο και χάρτες 
με εκατοντάδες νησιά και νησίδες που οι Τούρ-
κοι αμφισβητούσαν.

Την ίδια χρονιά, εκδόθηκε και το βιβλίο τουρ-
κικής ιστορίας «Τα δικαιώματα της Τουρκίας στο 
Αιγαίο» («Ege Denizinde Turk Haklari») του Μεχ-
μέτ Σακά, που υποστήριζε ότι «τα νησιά του Αι-
γαίου βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή».

Το 2001 κυκλοφόρησε η μελέτη των τουρκι-
κών πολεμικών ακαδημιών, στην οποία ο αντι-
στράτηγος Αττίλα Ατές γράφει τα εξής απίθα-
να, που όμως αποτελούν επίσημες θέσεις της 
Τουρκίας μέχρι και σήμερα: «Καμία νομική 
αντίληψη και κανένας κανόνας δεν μπορούν 
να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό της Τουρ-
κίας στα χωρικά της ύδατα και την απομόνωσή 
της από τη θάλασσα που επί εκατοντάδες χρό-
νια χρησιμοποιούσε μόνη της και με την οποία 
έχει άρρηκτους δεσμούς γεωγραφικής, ιστορι-
κής, οικονομικής, κοινωνικής υφής και δεσμούς 
ασφάλειας. Το γεγονός ότι το Αιγαίο, που είναι 
μια ημίκλειστη θάλασσα με πολλά νησιά, νησί-
δες και βραχονησίδες που ανήκουν στην Ελλά-
δα και βρίσκονται πολύ κοντά στην ηπειρωτική 
Τουρκία, καθώς και ότι πολλά νησιά βρίσκονται 
σε καθεστώς διαφιλονικούμενης νήσου, έχουν 

μετατρέψει το πρόβλημα του Αιγαίου σε μια από τις πιο σημα-
ντικές τρέχουσες πιθανές εστίες σύγκρουσης στις θάλασσες του 
κόσμου. Επειδή στο πλαίσιο των διατάξεων της Σύμβασης Διε-
θνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών τα κατοικημένα και ακα-
τοίκητα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες έχουν χωρικά ύδατα 
και τα κατοικημένα νησιά, τα οποία έχουν δική τους οικονομι-
κή δραστηριότητα, έχουν υφαλοκρηπίδα και ιδιαίτερες οικονο-
μικές περιοχές (ΑΟΖ), η υπάρχουσα διαφωνία καθίσταται ακό-
μη πιο ζωτική… Η κυριαρχία της Τουρκίας, που είναι διάδοχος 
του οθωμανικού κράτους, συνεχίζεται στο βόρειο Αιγαίο πάνω 
σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχει καταλάβει η Ελ-
λάδα μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και στο νότιο Αιγαίο στα 
νησιά Mentese και στα παρακείμενα νησιά (σύμπλεγμα 46 νη-
σιών), εκτός από τη Ρόδο, το Καστελλόριζο και τα Δωδεκάνησα».

Τα 46 νησιά
Στο «έγγραφο Ατές» παρουσιάζεται κατάλογος με το σύμπλεγμα 
των 46 νησιών Mentese. Από αυτά τα νησιά, σύμφωνα με την 
τουρκική άποψη, δεκατέσσερα (στην περιοχή των Δωδεκανήσων) 
δόθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων (1947). Τα 
υπόλοιπα -σύμφωνα με την τουρκική άποψη- παρανόμως κατέ-
χονται από την Eλλάδα. Ενδιαφέρον έχει ότι ανάμεσα «στα νη-
σιά που παρανόμως κατέχει η Ελλάδα», η Τουρκία συμπεριλαμ-
βάνει και τους Αρκιούς, το Φαρμακονήσι, την Ψέριμο, το Γυαλί, 
τα οποία κατοικούνται από Ελληνες προφανώς.

Επίσης, στο εν λόγω βιβλίο αμφισβητείται ονομαστικά η ελ-
ληνική κυριαρχία επί των νησίδων Γάιδαρος, Καλόλιμνος, «επί 
των 12 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων νότια της Αστυπά-
λαιας και 23 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που βρίσκο-

νται βορειοανατολικά της Κρήτης».
Αποκαλυπτική των επιδιώξεων της Αγκυρας 

είναι και η επιχειρηματολογία του «εγγράφου 
Ατές» όσον αφορά τα περισσότερα από 1.000 
νησιά, νησίδες και βραχονησίδες του ανατολι-
κού Αιγαίου: «Από νομικής απόψεως πρέπει η 
κατοχή να έχει τεκμηριωθεί και η κυριότητα των 
κατεχόμενων νησιών να έχει μεταβιβαστεί με μια 
Συμφωνία. Από τα νησιά που ήταν στις 13 Φε-
βρουαρίου 1914 υπό ελληνική κατοχή, η Θά-
σος, ο Αγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά και η Κρήτη 
ανήκουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, τα νησιά που 
δεν έχουν καταληφθεί στη διάρκεια του Βαλκα-
νικού Πολέμου από την Ελλάδα ανήκουν στον 
διάδοχο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, την 
Τουρκία. Επί των παρακείμενων νησιών που μέ-
νουν εκτός των νήσων που δίδονται στην Ελλά-
δα βάσει του Αρθρου 12 της Συνθήκης της Λω-
ζάννης, δηλαδή των νήσων Ζουράφα, Σπαλμα-
τόρι, Οινούσσα, Φούρνοι και των βραχονησί-
δων γύρω από την Κρήτη, νομικά συνεχίζεται 
η κυριαρχία της Τουρκίας».

Τώρα έχουμε τον χάρτη-ντεκόρ για τον Ερ-
ντογάν αλλά και για τον υπουργό Αμυνας της 
Τουρκίας, χάρτης ο οποίος συμπεριλαμβάνεται 
σε επίσημη έκδοση στρατιωτικών σχολών της 
γειτονικής χώρας! Δεν είναι παράλογο με όσα 
έχουν προηγηθεί να θεωρείται «σημάδι» επερ-
χόμενης κλιμάκωσης.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας 
με ντεκόρ τον χάρτη που 

μοιράζει το Αιγαίο στα δύο 

σχέδιο
Πολλοί εκτιμούν 
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Ερντογάν για τη 
φωτογράφιση με 
τον χάρτη δεν 
είναι τυχαία, αλλά 
αποτελεί ένα 
ακόμη σημάδι ότι 
η πολυσυζητημένη 
και αναμενόμενη 
κρίση στις 
ελληνοτουρκικές 
σχέσεις δεν 
είναι μακριά


