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Τ
ο ενδεχόµενο προσφυγής στο ∆ιεθνές ∆ι-
καστήριο της Χάγης για την επίλυση των 
διαφορών µε την Ελλάδα και την οριοθέ-

τηση των θαλάσσιων ζωνών φαίνεται ότι εξε-
τάζει η Τουρκία. Αυτό προκύπτει από την επι-
στολή που απέστειλε στις 16 Μαΐου ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου στην ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. Φεντε-
ρίκα Μογκερίνι, στους υπουργούς Εξωτερικών 
της Ε.Ε. και στους υπουργούς Εξωτερικών των 
µόνιµων µελών του Συµβουλίου Ασφαλείας, 
την οποία αποκαλύπτει σήµερα η Realnews. 

Στην επιστολή αυτή, που έχει ως αντικείµε-
νο τις παράνοµες ερευνητικές δραστηριότητες 
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Τσαβού-
σογλου παραδέχεται ότι τα νησιά οριοθετούν 
θαλάσσιες ζώνες, έστω και αν υποστηρίζει ότι 
δεν υπάρχει «αυτοµατισµός ως προς το αν τα 
νησιά οριοθετούν περιοχές πλήρους θαλάσσι-
ας δικαιοδοσίας». Αυτό αποτελεί µια σηµαντι-
κή µετατόπιση από την πάγια θέση της Τουρ-
κίας ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και 
δεν οριοθετούν θαλάσσιες ζώνες. Αξίζει να ση-
µειωθεί πως η µετατόπιση αυτή, που δεν πέρα-
σε απαρατήρητη στην Αθήνα, είχε διαπιστωθεί 
ήδη από την ενηµέρωση που είχε κάνει ο γενι-
κός διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων και Ναυ-
τιλίας του τουρκικού ΥΠΕΞ Τσαγατάι Ερτσιγές 
στο διπλωµατικό σώµα στην Αγκυρα τον Μάρ-
τιο. Με την επιστολή του ο Μ. Τσαβούσογλου 
επισηµοποιεί αυτή τη µετατόπιση. Εχει σηµα-
σία, µάλιστα, πως ο Τούρκος υπουργός ανα-
φέρει ότι «το δικαίωµα των νησιών να οριοθε-
τούν περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και η 
επιρροή τους στην οριοθέτηση των περιοχών 
θαλάσσιας δικαιοδοσίας είναι δύο εντελώς δι-
αφορετικά πράγµατα, σύµφωνα µε το ∆ίκαιο 
της Θάλασσας».

Νοµική διευθέτηση
Το δεύτερο σηµείο που έχει σηµασία στην επι-
στολή είναι η αναφορά του κ. Τσαβούσογλου 
ότι τελικά θαλάσσια σύνορα σε αυτό το τµήµα 
της Μεσογείου µπορούν να διευθετηθούν µόνο 
µε συµφωνίες µεταξύ των εµπλεκόµενων παρά-
κτιων κρατών, βάσει του διεθνούς δικαίου. Στο 
σηµείο αυτό, µάλιστα, επισηµαίνει πως η άλλη 
µέθοδος για να διευθετηθεί το ζήτηµα είναι εί-
τε µέσω διαιτησίας είτε µέσω του ∆ιεθνούς ∆ι-
καστηρίου. Η αναφορά στο ∆ιεθνές ∆ικαστή-
ριο της Χάγης, το οποίο είναι αρµόδιο για τη δι-
ευθέτηση τέτοιων διαφορών, είναι σαφής από 
τον κ. Τσαβούσογλου. Αξίζει να σηµειωθεί πως 
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε αναφερ-
θεί και στο παρελθόν στην προσφυγή στη Χά-
γη ως τρόπο επίλυσης των ελληνοτουρκικών 
διαφορών. Οπως επισηµαίνουν διπλωµατικές 
πηγές, η ειδοποιός διαφορά είναι πως αυτή τη 
φορά η αναφορά αυτή δεν γίνεται αόριστα, 
αλλά σε συνδυασµό µε την παραδοχή πως τα 
νησιά οριοθετούν θαλάσσιες ζώνες, κάτι που 
καθιστά την τουρκική θέση πιο συµβατή µε το 
ενδεχόµενο προσφυγής στο ∆ιεθνές ∆ικαστή-

σε ό,τι αφορά το νησί της Κύπρου και τη 
δυτική ακτή του, η θαλάσσια οριοθέτηση 
θα ήταν δυνατή µόνο µετά την πολιτική δι-
ευθέτηση του Κυπριακού. Προσφυγή στη 
Χάγη, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, θα µπο-
ρούσε να γίνει µόνο µε τη σύµφωνη γνώ-
µη της Ελλάδας και µέσα από τη διαδικασία 
του συνυποσχετικού, κάτι που επιχείρησε ο 
Κώστας Σηµίτης το 2003, χωρίς αποτέλεσµα. 

Επίθεση κατά Ε.Ε. - ΗΠΑ
Κατά τα άλλα, ο κ. Τσαβούσογλου επαναφέρει 
τις γνωστές και προκλητικές θέσεις της Τουρκί-
ας και στην επιστολή του. Υποστηρίζει ότι η πε-
ριοχή όπου δραστηριοποιείται το «Fatih» βρί-
σκεται αποκλειστικά εντός της υφαλοκρηπίδας 
της Τουρκίας, κάτι που εξαφανίζει την επιρροή 
της Κύπρου -αλλά και του Καστελλόριζου- στον 
καθορισµό των θαλάσσιων ζωνών, κατηγορεί 
την Ε.Ε. ότι η ανακοίνωσή της που στήριζε τη 
Λευκωσία δεν είναι συµβατή µε το διεθνές δί-
καιο και τονίζει ότι «η Τουρκία δεν αναγνωρί-
ζει τις µονοµερείς και παράνοµες αξιώσεις της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας περί ΑΟΖ». Μάλιστα, 
ο κ. Τσαβούσογλου προχωρά σε µαθήµατα δι-
εθνούς δικαίου προς την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ, υπο-
στηρίζοντας ότι «τρίτα µέρη πρέπει να αποφεύ-
γουν να λαµβάνουν θέση υπέρ κάποιου σε πε-
ριπτώσεις όπου υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόµε-
νες αξιώσεις επί θαλάσσιων συνόρων και δεν 
πρέπει να ενεργούν σαν να είναι δικαστήριο 
που αποφαίνεται επί των θαλάσσιων συνόρων». 
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εξωτερικής πολιτικής 
Φεντερίκα Μογκερίνι, 

στην οποία, πάντως, 
παραδέχεται ότι τα νησιά 

έχουν υφαλοκρηπίδα

ριο. Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στην ενη-
µέρωση των πρέσβεων ο κ. Ερτσιγές παρέθεσε και το σύνολο 
των αποφάσεων του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης σε σχέ-
ση µε την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. 

∆ιπλωµατικές πηγές υποστηρίζουν πως η Τουρκία ζυγίζει το 
ενδεχόµενο προσφυγής στη Χάγη για να µην αποµονωθεί εντε-
λώς από τις ενεργειακές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και 
πως αυτός είναι ο προσανατολισµός τόσο στο τουρκικό ΥΠΕΞ 
όσο και στο προεδρικό µέγαρο, στο περιβάλλον του Ερντογάν. 
Ωστόσο, εκτιµούν πως αυτό το ενδεχόµενο δεν είναι άµεσο και 
πως ο στρατός, που έχει πάλι ισχυρό ρόλο στα πολιτικά δρώµε-
να, ενδεχοµένως να µη συµφωνεί. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αν η Τουρκία αποφασίσει να κά-
νει το βήµα, αυτό θα αφορά µόνο τη χώρα µας, αφού ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ρητά στην επιστολή του πως, 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ που απέστειλε ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών στην ύπα-
τη εκπρόσωπο της Ε.Ε. Φεντερίκα 
Μογκερίνι, στους υπουργούς Εξωτε-
ρικών της Ε.Ε. και στους υπουργούς 
Εξωτερικών των μόνιμων μελών του 
Συμβουλίου Ασφαλείας


