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µπραξης µε τους υφιστάµενους ήδη ενεργει-
ακούς µας συµµάχους Αίγυπτο, Κύπρο και Ισ-
ραήλ, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο επαρ-
κώς την αποτρεπτική µας στρατηγική. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, οφείλει κανείς να υπογραµµίσει 
πως σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο των 
επιλογών της χώρας η γαλλική διάσταση τού-
των ξεχωρίζει ευκρινώς, δεδοµένου του γεγο-
νότος της αποφασιστικότητας των Παρισίων ως 
προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια και της θέλησης 
της Γαλλίας να έχει παρουσία στη νοτιοανατολι-
κή λεκάνη της Μεσογείου ως µεγάλη ευρωπαϊ-
κή δύναµη, διεκδικούσα πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο διεθνές σύστηµα. Υπογραµµίζουµε, πέραν 
τούτων, πως η συµµαχική διάσταση της πολι-
τικής καθίσταται δυνατή και εφικτή προς ολο-
κλήρωση τότε και µόνο εφόσον η προσβλέπου-
σα σε συµµαχίες χώρα εκπέµπει την αναγκαία 
αξιοπιστία ως προς την υφιστάµενη ικανότητα 
υπεράσπισης χώρου και κρατικής υπόστασης. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ οφείλει, εν κατα-
κλείδι, τελώντας εν γνώσει του ιστορικού πλαι-
σίου της τουρκικής πολιτικής φιλοσοφίας, να 
λάβει υπόψη δύο τινά, που αποτελούν συστα-
τικά στοιχεία της τουρκικής πολιτικής. Το πρώτο 
αφορά το γεγονός ότι παραδοσιακά η Τουρκία 
όπου βρίσκει αξιόπιστη αντίσταση επί του πεδί-
ου της επερχόµενης επιβουλής αναδιπλούται, 
αποφεύγοντας το ενδεχόµενο ανάληψης υψη-
λού στρατηγικού ρίσκου, που δυνητικά θα συ-
νιστούσε απειλή για την ενότητα και τη συνοχή 
της κρατικής της υπόστασης. Το δεύτερο, δε, 
άπτεται του ότι οι εκπονούµενες πολιτικές µιας 
ιδεαλιστικού τύπου προσέγγισης «φιλίας» µε-
ταξύ επιβουλέα και αµυνόµενου εκλαµβάνο-
νται από την Τουρκία ως αδυναµία εκπέµπου-
σα το στοιχείο του φόβου, πράγµα που  ενισχύ-
ει αφεύκτως την επιθετικότητά της, φέρνοντας 
πιο κοντά το ενδεχόµενο θερµού επεισοδίου. 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έθεσε σε Αθήνα και Αγκυρα την 
προοπτική αλλαγής της Κοινής ∆ήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας 
για το προσφυγικό, που θα οδηγήσει στον απεγκλωβισµό 
των προσφύγων από τα νησιά
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Η 
διεθνής πολιτική, όπως και η εν γένει πο-
λιτική, δεν διαµορφώνεται µε όρους ή 
σε συνθήκες στασιµότητας, αλλά εµπε-

δώνεται στο πλαίσιο µιας διαρκούς εν κινήσει 
ευρισκόµενης πολιτικής διεργασίας. Κατά ταύ-
τα, οφείλει κανείς να υπογραµµίσει πως η πρό-
σφατη συνοµολόγηση συµφωνίας Τουρκίας - Λι-
βύης για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών µεταξύ 
των δύο χωρών, παρά το γεγονός της εξόφθαλ-
µης απουσίας διεθνούς νοµιµότητάς της, καθώς 
η Τουρκία εν συνειδήσει και καθ’ έξιν αγνοεί πα-
ντελώς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, υφίστα-
ται ως γεγονός που συνιστά µια πραγµατικότη-
τα, η οποία και εµπεδώνει διεθνοπολιτικά τις εν 
εξελίξει ευρισκόµενες στρατηγικές κινήσεις της 
Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. 

Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ενέργεια της Αγκυρας έρ-
χεται να συνδεθεί µε τις διεξαγόµενες παράνο-
µες, πλην υπαρκτές τουρκικές γεωτρήσεις εντός 
της κυπριακής ΑΟΖ. Η Τουρκία στοχεύει στην οι-
κοδόµηση ενός ευρύτερου γεωπολιτικού και γε-
ωστρατηγικού πλέγµατος, ελεγχόµενου από την 
ίδια, διά του οποίου όχι µόνο δυνητικά αυξάνει 
την επιρροή της στην περιοχή, αλλά δηµιουρ-
γεί και συνθήκες διάσπασης του άξονα Ελλάδος 
- Κύπρου, ακυρώνοντας την ελληνική παρουσία 
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, δεδοµένου ότι το 
«όχηµα» της Ελλάδος στην περιοχή είναι η Κυ-
πριακή ∆ηµοκρατία.

ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΕΣ τακτικές κινήσεις πολιτικής 
δεν άπτονται µόνο ζητηµάτων εκµετάλλευσης 
υποθαλάσσιου πλούτου, αλλά παραπέµπουν σε 
ιστορικά προηγούµενα των αφετηριακών δοµών 
της τουρκικής στρατηγικής στοχοθεσίας, καθώς, 
ήδη από τη δεκαετία του 1950 και σύµφωνα µε 
τον τότε συνταγµατολόγο και µετέπειτα πρωθυ-
πουργό της Τουρκίας, Νιχάτ Ερίµ, η ελληνικής 
κυριαρχίας περιοχή του Αιγαίου και της νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου συνιστούσε µια κατάστα-
ση απειλής νησιωτικής περικύκλωσης της Αγκυ-
ρας, που θα λειτουργούσε ως ασφυκτικός κλοι-
ός στο τουρκικό πολιτικό σύστηµα, µην επιτρέ-
ποντάς του να «αναπνέει» στις θαλάσσιες ζώνες 
που το περιβάλλουν.

ΣΥΝΕΠΩΣ, οφείλει κανείς να υπογραµµίσει πως 
η Τουρκία, µε τις ως άνω κινήσεις της σε παρό-
ντα χρόνο, επιχειρεί να εκτιµήσει τις ελληνικές 
αλλά και διεθνείς επερχόµενες αντιδράσεις, έτσι 
ώστε να µπορέσει να προχωρήσει µε τη µεγαλύ-
τερη δυνατή ασφάλεια στους επόµενους διεθνείς 
και περιφερειακούς βηµατισµούς της, που απο-
σκοπούν εντέλει στην οικοδόµηση ενός ηγεµονι-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤOΥ 
ΜΑΝΦΡΕΝΤ ΒΕΜΠΕΡ 
«Η Ευρώπη χρειάζεται έναν 
"πρέσβη του κλίµατος" για να 
αποφύγει την αποµόνωση», 
επισηµαίνει σε άρθρο του στην 
«R» ο επικεφαλής της 
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του 
ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Παραδοσιακά η 
Τουρκία όπου 
βρίσκει αξιόπιστη 
αντίσταση επί 
του πεδίου της 
επερχόμενης 
επιβουλής 
αναδιπλούται, 
αποφεύγοντας 
το ενδεχόμενο 
ανάληψης υψηλού 
στρατηγικού 
ρίσκου, που 
δυνητικά θα 
συνιστούσε απειλή 
για την ενότητα 
και τη συνοχή 
της κρατικής της 
υπόστασης 

Εθνικές πολιτικές
ενόψει νέων
διεθνών δεδοµένων
κού πλέγµατος επιβολής πολιτικών στην ευρύ-
τερη περιοχή, της Ελλάδος µη εξαιρουµένης. 

ΤΟΥΤΩΝ ∆ΟΘΕΝΤΩΝ, η Αθήνα οφείλει σή-
µερα, έστω και ετεροχρονισµένα, να διαβά-
σει και να κατανοήσει τη βαθύτερη στρατηγι-
κή στόχευση του τουρκικού πολιτικού συστή-
µατος, οικοδοµώντας πολιτικές που να επιτρέ-
πουν στη χώρα, µόνη και µετά συµµάχων, να 
λειτουργεί a priori αποτρεπτικά, τουτέστιν προ-
λαβαίνοντας τις κινήσεις της άλλης πλευράς και 
µην επιτρέποντας στο εαυτό της να εκδηλώνε-
ται ως κράτος που ακολουθεί και δεν προηγεί-
ται των συµβαινόντων. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το τουρκικό στρατηγικό πλαί-
σιο που συνίσταται στη µεθόδευση επίτευξης 
των  στόχων της Αγκυρας διά της αποστολής 
ερευνητικών σκαφών και γεωτρυπάνων εντός 
της ελληνικής θαλάσσιας επικράτειας, διά των 
οποίων διαδηλωτικώς και εµπράκτως θα αµ-
φισβητηθεί η ελληνική θαλάσσια κυριαρχία, η 
Αθήνα οφείλει εκπέµποντας µήνυµα αποτρεπτι-
κής στρατηγικής, δηλαδή ικανότητας της χώ-
ρας να επιφέρει στην Αγκυρα κόστος µεγαλύ-
τερο του προσδοκώµενου οφέλους, να υπο-
χρεώσει την Τουρκία σε κινήσεις, εν προκειµέ-
νω, πολιτικών αναδίπλωσης.

ΑΥΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην Αθήνα την έγκαιρη και 
δυναµική ενεργοποίηση των αµυντικών δυνά-
µεων της χώρας και την προβολή πολιτικών 
στρατιωτικής αποφασιστικότητας, η οποία θα 
ενισχύεται τα µάλα από τη σύµπραξη του συ-
νόλου του πολιτικού συστήµατος, δηλαδή λαού 
και πολιτικών δυνάµεων, στην αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση επερχόµενης, ορατά διαγραφό-
µενης εθνικής επιβουλής. Παραλλήλως, δε, κρί-
νεται επιβεβληµένη η σε τακτικό επίπεδο συ-
νοµολόγηση τριγωνικού επιπέδου αµυντικών 
συµµαχιών διά της κατά µόνας και οµού σύ-


