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Πάρα πολύ λόγος γίνεται τελευταίως σχετικά με την ανάγκη ανακηρύξεως 

της ΑΟΖ. Ενώ η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με την μεγαλύτερη 

αιγιαλίτιδα ζώνη και τα πλέον εκτεταμένα παράλια, έχουμε μείνει ουραγοί 

στο θέμα αυτό. 

 

Η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την αδράνεια της Ελλάδος αλλά και 

ενεργώντας βάσει μακροχρόνιου σχεδιασμού, χρησιμοποιεί την Λιβύη ως 

ένα νομιμοφανή τρόπο διαίρεσης της ανατολικής Μεσογείου κατά 

τρόπον ώστε οι χώρες της περιοχής να είναι ουσιαστικά οι χαμένοι του 

παιγνιδιού. 

 

Σε πρόσφατο άρθρο του στον Κυριακάτικο τύπο, ο Πρέσβης κ. Σαββαΐδης, 

ο οποίος διεξήγαγε τις συνομιλίες το 2011 για την διευθέτηση της ΑΟΖ 

μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης, γράφει ότι οι συνομιλίες δεν τελεσφόρησαν 

υπαιτιότητι της Λιβύης επειδή δεν αποδέχετο ότι η Κρήτη εδικαιούτο 

υφαλοκρηπίδας! 

 

Με την κατάθεση του Τουρκο-Λιβυκού Μνημονίου στα Ηνωμένα Έθνη 

προσφάτως, απεδείχθη ότι η άρνηση της Λιβύης να αναγνωρίσει ότι τα 

νησιά έχουν ΑΟΖ ήταν υπόδειξη της Άγκυρας. Είναι φανερό ότι η Τουρκία 

από τότε ύφαινε τον ιστό της για να στραγγαλίσει τα άλλα κράτη της 

ανατολικής μεσογείου. 

 

Προσφάτως, η Τουρκική Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου (TΡAO), έχει ζητήσει 

άδεια διεξαγωγής ερευνών νοτίως της Κρήτης και στο Νότιο Αιγαίο, σε 

περιοχές που σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας ανήκουν στην ΑΟΖ 

της Ελλάδος. 
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Από δημοσιεύσεις στον τύπο η άδεια θα δοθεί για το προσεχές 

φθινόπωρο, οπόταν τότε τοποθετείται ο κίνδυνος στρατιωτικής 

αντιπαράθεσης. Όλοι συμφωνούν ότι η Ελλάδα πρέπει να υπερασπισθεί 

τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει την 

παραβίαση εδαφών της, αν θέλει να διατηρήσει την αξιοπρέπεια και την 

ανεξαρτησία της και να αποφύγει την φιλανδοποίηση. 

 

Αυτό βεβαίως θα σημάνει, κατά πάσα βεβαιότητα, πολεμική σύρραξη, η 

οποία σήμερα είναι ίσως άνευ αντικειμένου λόγω της χαμηλής τιμής του 

φυσικού αερίου και των υδρογονανθράκων. 

 

Εν όψει των ανωτέρω θα θέσω προς συζήτηση την εξής εισήγηση: Αντί 

μίας ενδεχόμενης πολεμικής σύρραξης στην ελληνική ΑΟΖ που σήμερα 

αμφισβητείται από την Τουρκία και ενδεχομένως και από άλλα κράτη 

(Αίγυπτος;), προτείνεται να αντιμετωπισθεί η Τουρκία στο σημείο που είναι 

γενικώς αποδεκτό ότι η επέμβασή της είναι παράνομη. Και καταφανώς 

παράνομη είναι η επιχείρηση γεώτρησης σε οικόπεδο της Κύπρου το 

οποίο έχει ήδη εκχωρηθεί σε μια από τις παγκόσμιες εταιρείες εξόρυξης. 

Αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία θα επιχειρήσει στο οικόπεδο της Exxon 

Mobil. 

 

Η Ελλάδα είναι σύμμαχος της Κύπρου και το ενιαίο αμυντικό δόγμα ισχύει 

έστω και αν έχει ατονήσει. Επομένως νομιμοποιείται να προστρέξει προς 

βοήθεια. Εφ΄ όσον δε συμβεί αυτό, τότε πιστεύω ότι και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα αναγκαστεί να μας συνδράμει, ίσως και η Αμερική. Δεν θα 

υπάρχει η δικαιολογία ότι τα οικόπεδα αυτά αμφισβητούνται. Ακόμη και αν 

προσφύγουμε στην Χάγη οπωσδήποτε θα δικαιωθούμε. 


