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 Η ΤΟΥΡΚΙΑ υπέγραψε δύο µνηµόνια µε τον ανα-
γνωρισµένο από τον ΟΗΕ, την Ε.Ε. και την Ελλάδα Πρό-
εδρο της Λιβύης, µε τα οποία ρυθµίζονται -µε το πρώ-
το- τα θέµατα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών 
µεταξύ των δύο χωρών και -µε το δεύτερο- θέµατα της 
µεταξύ τους στρατιωτικής συνεργασίας.

Το πρώτο µνηµόνιο περιγράφει θαλάσσιες ζώνες της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας ως ανήκουσες στην Τουρ-
κία και στη Λιβύη, αφού και ο Πρόεδρος της δεύτερης 
δέχεται τη θέση της πρώτης ότι η υφαλοκρηπίδα της 
Κρήτης περιορίζεται στο εύρος των χωρικών της υδά-
των, δηλαδή στα 6 ναυτικά µίλια. Με βάση αυτή τη 
θέση, δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα πέραν των χω-
ρικών τους υδάτων η Ρόδος και η Κάρπαθος, ενώ το 
νησιωτικό σύµπλεγµα Μεγίστης - Στρογγύλης απλώς 
εξαφανίζεται από τον «τουρκικό» χάρτη. Να σηµειω-
θεί ότι µε την ενέργεια αυτή της Τουρκίας υποκλέπτε-
ται υφαλοκρηπίδα δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών 
χιλιοµέτρων, ενώ αποµακρύνεται ακόµα περισσότε-
ρο από τον ελλαδικό χώρο η Κύπρος, η οποία περικυ-
κλώνεται στην κυριολεξία από την Τουρκία, µε άµεσο 
τον κίνδυνο της πλήρους τουρκοποίησής της.

Το δεύτερο µνηµόνιο περιγράφει την αµυντική συ-
νεργασία Τουρκίας - Λιβύης, κατά τα φαινόµενα και 
σύµφωνα µε πληροφορίες που διέρρευσαν στον τουρ-
κικό Τύπο, µε πρότυπο την αντίστοιχη συµφωνία Ρωσί-
ας - Συρίας, µε πρόβλεψη δηµιουργίας µιας ναυτικής 
και µιας αεροπορικής-στρατιωτικής βάσης της Τουρ-
κίας στη Λιβύη. Αυτό θα σηµαίνει ότι ο έλεγχος του 
θαλάσσιου και εναέριου χώρου της Λιβύης ανατίθε-
ται στην Τουρκία, η οποία πλέον θα νοµιµοποιείται να 

αλωνίζει το Λιβυκό Πέλαγος νοτίως της Κρήτης, ενώ τα 
µη επανδρωµένα αεροσκάφη της Τουρκίας, που ήδη 
σταθµεύουν στην αεροπορική βάση της Μισράτα, θα 
ασκούν εναλλακτική κυριαρχία στον εναέριο χώρο νό-
τια, ακόµα και πάνω από την Κρήτη, αν κρίνουµε αυτά 
που συµβαίνουν στο ελεύθερο τµήµα της Κύπρου αλ-
λά και στο Αιγαίο. Να σηµειωθεί ότι όσον αφορά την 
αεροπορική βάση της Μισράτα, αυτή ήδη έχει εκχω-
ρηθεί στην Τουρκία, όπου το τουρκικό Μηχανικό έχει 
χτίσει καταφύγια για τα µη επανδρωµένα αεροσκά-
φη τύπου Μπαϊρακτάρ, που δρουν στο πλευρό του 
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λυεθνικών ναυτικών στολίσκων-, κάτι 
που προβλέπει η διµερής στρατιωτι-
κή συµφωνία, θα πρέπει να µας προ-
βληµατίσει έντονα, γιατί υστερούµε 
σε καίρια ζητήµατα αναφορικά µε 
την παρουσία µας σε ευρύτερες γε-
ωγραφικές ζώνες, ως και σε σύγχρο-
νους ναυτικούς εξοπλισµούς. Επίσης, 
στη Λιβύη η Αγκυρα και το Κάιρο εί-
ναι σε πολεµική αντιπαράθεση µέ-
σω «αντιπροσώπων» τους (κυβέρνη-
ση Σαράτζ και πολιτοφυλακές της Μι-
σουράτα, από τη µια πλευρά, απένα-
ντι στον στρατό του Χαφτάρ). Οπως 
και µε τη Συρία (Συριακός Απελευθε-
ρωτικός Στρατός), η Τουρκία εκµεταλ-
λεύεται διαλυµένα κράτη και υποστη-
ρίζει στρατιωτικές ενέργειες, παρέχο-

ντας π.χ. τεθωρακισµένα 
οχήµατα και drones ως 
και συµβούλους-µισθοφό-
ρους στην Τρίπολη για τις 
επιχειρήσεις κατά των δυ-
νάµεων του Χαφτάρ. Με 
τις διµερείς συµφωνίες της 
Κωνσταντινούπολης (για 
τις οποίες δεν θα έπρεπε 
να αιφνιδιαστούν η Αθή-
να, που υστερεί σε δίκτυα 
πληροφοριών, η Λευκω-
σία και το Κάιρο), η Αγκυ-
ρα καθορίζει νοµικά (κα-
τά την άποψή της) αλλά 
και πρακτικά τη «Γαλάζια 
Πατρίδα» των ναυάρχων 
έ.α. Γιαγτζί και Μποστά-
νογλου, ενώ πρακτικοποι-
εί κορυφαίες µελέτες της 
Ναυτικής Ακαδηµίας και 
του ∆ιακλαδικού Πανεπι-
στηµίου Εθνικής Αµυνας. 
Η απόφασή της να επιτα-
χύνει την κατασκευή/πα-
ράδοση του αεροπλανο-
φόρου «Anadolu» στα τέ-
λη του 2020 - αρχές 2021 

είναι προς αυτή την κατεύθυνση (ex-
tended navalprojection of power).

Η Αγκυρα, πέραν της παρουσίας 
και συµµετοχής στο ΝΑΤΟ (στρατη-
γείο χερσαίων δυνάµεων στη Σµύρ-
νη, Κέντρο Αριστείας για τροµοκρα-
τία, στρατηγείο δύναµης ταχείας αντί-
δρασης στην Κωνσταντινούπολη, ως 
και ραντάρ αντιπυραυλικής άµυνας 
στο Κιουρετσίκ της Μαλάτειας), έχει 
και µια παράλληλη εθνική ατζέντα, 
που δυστυχώς δεν την έχουµε αντι-
ληφθεί επαρκώς. ∆ιατηρεί βάση και 
στρατιωτική δύναµη στην Ντόχα του 
Κατάρ (που την υποστηρίζει οικονο-
µικά στους σχεδιασµούς της), εκπαι-
δεύει συνολικά τον σοµαλικό στρατό 
στο Μογκαντίσου (Κέρας Αφρικής), 
έχει µικρή στρατιωτική παρουσία στο 
νησάκι Σουακίν στην Ερυθρά Θάλασ-
σα στο Σουδάν, ενώ, τέλος, έχει λιµε-
νικές προσβάσεις σε Αλβανία και δυ-
τική Λιβύη (Τριπολιτάνα). Αρα δείχνει 
επεκτατικές διαθέσεις σε Κόλπο των 
πετρελαίων, Κόλπο του Αντεν, Ερυ-
θρά Θάλασσα και µέχρι τα µέσα της 
Μεσογείου. Οι κινήσεις της απαιτούν 
από πλευράς µας ετοιµότητα και να 
παρακολουθούµε το ασταθές εσωτε-
ρικό µέτωπο της Αιγύπτου, τις εξελί-
ξεις της τουρκικής διείσδυσης σε Λί-
βανο και παλαιστινιακά εδάφη, αλ-
λά και την εσωτερική κυβερνητική 
σταθερότητα ή µη του Ισραήλ, για-
τί πολύ σύντοµα θα έχουµε σοβα-
ρές εξελίξεις...

 ΟΙ ∆ΥΟ συµφωνίες (µνηµόνια συ-
νεργασίας) που υπέγραψε ο Ερντογάν 
προ ηµερών στην Κωνσταντινούπο-
λη µε τον επικεφαλής της αναγνωρι-
σµένης από τα Ηνωµένα Εθνη κυβέρ-
νησης της Τρίπολης είναι µέρος ενός 
καλά µελετηµένου στρατηγικού σχε-
δίου των τουρκικών Ενόπλων ∆υνά-
µεων και της διπλωµατίας της Αγκυ-

ρας στο να υλοποιήσουν το δόγµα 
της «Γαλάζιας Πατρίδας», ως και να 
εκµεταλλευτούν για τα συµφέροντα 
της χώρας τους τα υπάρχοντα και βα-
θύτατα εσωτερικά προβλήµατα και 
την αστάθεια αδύναµων κρατών. Η 
Αγκυρα ενεργεί βάσει συγκεκριµένου 
και καλά εκπονηµένου σχεδίου από 
το Ερµπίλ του βορείου Ιράκ µέχρι το 
µέσο της Μεσογείου, αδιαφορώντας 
για τα όποια συµφέροντα άλλων κρα-
τών της περιοχής.

Γνωρίζει ότι όποια χώρα επέµβει 
πρώτη ή προχωρήσει έγκαιρα, π.χ., 
σε γεωτρήσεις στην ανατολική Με-
σόγειο -και όχι µόνο- προκαλεί τετε-
λεσµένα και έχει το πλεονέκτηµα. Οι 
τρεις επεµβάσεις της στη βόρεια Συ-
ρία (Τζαραµπλούς/Αλ Μπαµπ, Αφρίν, 
Ταλ Αµπιάντ µέχρι Ρας ε Λέιν), οι βοµ-
βαρδισµοί στο Ιρακινό Κουρδιστάν, η 
απόκτηση και ενεργοποίηση των ρω-
σικών αντιπυραυλικών/αντιαεροπο-
ρικών συστοιχιών S-400, η προκλητι-
κή και οπλοποιηµένη παρουσία των 
πλωτών γεωτρύπανων στην κυπρια-
κή ΑΟΖ, ως και οι αµφισβητήσεις σε 
βάρος της χώρας µας στο σύµπλεγ-
µα Καστελλόριζου (Μεγίστης), είναι 
µέρος αναθεωρητικού σχεδίου της 
Τουρκίας, ενώ πλησιάζουµε τα 100 
χρόνια από την υπογραφή της Συν-
θήκης της Λωζάννης το 1923.

Η µόνιµη παρουσία πλοίων του 
τουρκικού Ναυτικού ανοιχτά του Κόλ-
που της Σύρτης -εκτός νατοϊκών πο-

Ευρύτεροι 
σχεδιασµοί της 
Αγκυρας µέσα 
από τις συµφωνίες 
µε τη Λιβύη

 ∆ρ Αθανάσιος Ε. ∆ρούγος
∆ιεθνολόγος-γεωστρατηγικός αναλυτής

 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του 
Ελληνα πρωθυπουργού 
µε τον Τούρκο Πρόεδρο, 
στο περιθώριο της Συνό-
δου του ΝΑΤΟ στο Λον-
δίνο στις 3 ∆εκεµβρίου, 
ήταν κρίσιµη. Οχι γιατί θα 
µπορούσε να αλλάξει τη 
δύσκολη συγκυρία που βιώνουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, µε ευθύνη βε-
βαίως της Αγκυρας, αλλά γιατί επιβεβαίωσε ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια, 
που έχουν περάσει χωρίς µείζονα κρίση και µε την αντιπαράθεση σε χαµη-
λά, ελεγχόµενα επίπεδα, έχουν διαµορφώσει µια εύθραυστη θετική κληρο-
νοµιά: Οι δίαυλοι επικοινωνίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο παραµένουν 
ανοιχτοί και λειτουργικοί. Αλλες εποχές, µια τέτοια συνάντηση, µε την Τουρ-
κία να προσπαθεί σταθερά να δηµιουργήσει τετελεσµένα αµφισβήτησης της 
ελληνικής κυριαρχίας και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων, θα ήταν 
εξαιρετικά δύσκολη και πολιτικά επιζήµια για την όποια ελληνική κυβέρνηση. 

Τα «καλά» νέα, όµως, σταµατούν εδώ. Αν δεν υπάρξει µια δραµατική υπα-

 Κώστας Υφαντής
Καθηγητής ∆ιεθνών Σχέσεων 
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και 
επισκέπτης καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο Kadir Has της 
Κωνσταντινούπολης

Τι πρέπει να 
κάνουµε τώρα 
µε τον σουλτάνο

Τ
ις κρίσιµες εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας 
µετά την υπογραφή µνηµονίου της γειτονικής µας χώ-
ρας µε τη Λιβύη αναλύουν στη σηµερινή Realnews πέ-

ντε διακεκριµένοι καθηγητές και διεθνολόγοι. Οι Αθανάσιος 
∆ρούγος, Κώστας Υφαντής, Πέτρος Λιάκουρας, Σάββας Κα-
λεντερίδης και Γεώργιος Φίλης παραθέτουν στα άρθρα τους 
τις επόµενες κινήσεις στις οποίες θα πρέπει να προβεί η χώ-
ρα µας για να διαχειριστεί σωστά την κρίση.

Πέντε διακεκριµένοι καθηγητές 
και διεθνολόγοι αναλύουν στην 
«R» τις επόµενες κινήσεις που 
πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
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