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Σύντομο Βιογραφικό: 
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είναι Υφηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 

του Dortmund και Επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών στο 

Πανεπιστήμιο του Tel Aviv. Δίδαξε στα πανεπιστήμια Erfurt, Konstanz και 

Tübingen, ενώ την περίοδο 2010-2012 υπήρξε απεσταλμένος καθηγητής της 

κυβέρνησης του γερμανικού ομοσπονδιακού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-

Βεστφαλίας  στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την Ιορδανία.  Δίδαξε επίσης ως 

επισκέπτης καθηγητής στην Ουγγαρία, Κύπρο και Τουρκία στο πλαίσιο 

προγραμμάτων του Γερμανικού Ιδρύματος Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών. Υπήρξε 

στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων Visiting Scholar των 

πανεπιστημίων Yale (ΗΠΑ) και Waseda (Ιαπωνία) καθώς και Fellow ερευνητικών 

κέντρων, όπως το Woodrow Wilson International Centre for Scholars, στην 

Ουάσινγκτον. Υπήρξε επίσης επί σειρά ετών Head of Office διεθνών 

ερευνητικών προγραμμάτων κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Volkswagen Foundation. Έχει 

παρουσιάσει την έρευνά του σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, ενώ εκτός από μονογραφίες έχει 

δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της ερεύνάς του σε πληθώρα άρθρων στην Αγγλική, Γερμανική και 

Ελληνική κυρίως γλώσσα. Υπήρξε εμπειρογνόμωνας σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς για την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το UNODC των Ηνωμένων Εθνών και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Μεξικού. 

Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδακτορικού τίτλου στις 

Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Tübingen και τίτλου Υφηγητή από το Πανεπιστήμιο Dortmund.  

 

Περίληψη: 
Με φόντο σημαντικές εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια με επίκεντρο τους 

νέους συσχετισμούς δυνάμεων και διαμόρφωσης συμμαχιών στο πεδίο της εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, το παρόν κείμενο διαπραγματεύεται τον επεμβατικό ρόλο της Τουρκίας ως 

περιφερειακής δύναμης, όπως επίσης και τις επιπτώσεις των «τεκτονικών» αυτών αλλαγών στην εθνική 

ασφάλεια και στην υπεράσπιση των γεωπολιτικών συμφερόντων της Ελλάδας και της Κύπρου.  Στο 

επίκεντρο του αναλυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται το ερώτημα, κάτω υπό ποιές συνθήκες οι διπλές 

τριμερής σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ και την Αίγυπτο θα μπορούσαν να εξελιχθούν 

σε σταθεροποιητικό παράγοντα της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και έτσι σε γεωστρατηγική 

ασφαλιστική δικλίδα για την Ελλάδα και την Κύπρο.  Υπογραμμίζεται, πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μόνο 

εάν οι διπλές τριμερείς συμφωνίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου αναχθούν σε 

πραγματικές συμμαχίες, ώστε να αποτελέσουν στα μάτια της διεθνούς κοινότητας πραγματικό 

σταθεροποιητικό παράγοντα στην όλο και πιο ασταθή αυτή περιοχή, στην οποία η συμπεριφορά της 

Τουρκίας μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς σε αποσταθεροποιητικό παράγοντα. 

 

Λέξεις Κλειδιά:  
Τουρκία, Κύπρος, Ελλάδα, Νοτιοανατολική Μεσόγειος, ενέργεια, γεωστρατηγικές σχέσεις 
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Ανακατατάξεις στη Νοτιοανατολική 

Μεσόγειο:  

Ο Ρόλος της Τουρκίας και οι Στρατηγικές 

Προτεραιότητες για Ελλάδα και Κύπρο 
 

 

Μια σειρά πρόσφατων εξελίξεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο κάνουν φανερό, πως η Ελλάδα και 

η Κύπρος βρίσκονται όσον αφορά την εθνική τους ασφάλεια και την υπεράσπιση των γεωπολιτικών 

τους συμφερόντων σε άκρως μειονεκτική θέση. Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από δύο σημαντικές 

γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου:  

1. από την τουρκική εξωτερική πολιτική με την Τουρκία να έχει αυτόκλητα αναλάβει ρόλο ρυθμιστή 

στη περιοχή, και  

2. τους νέους συσχετισμούς δυνάμεων με επίκεντρο την ενέργεια. 

 

Κεφάλαιο 1 
 

Η για γεωπολιτικούς, αλλά και άλλους σημαντικούς λόγους, καθόλα σοφή υποστήριξη της 

ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας εκ μέρους της Ελλάδας έχει, μετά δώδεκα και πλέον έτη, 

απολέσει τα βασικά της ερείσματα. Είναι πια φανερό, πως η ευρωπαϊκή προοπτική αποτέλεσε για την 

ισλαμική κυβέρνηση της Τουρκίας το πρόσχημα για την εδραίωση κυρίως της πολιτικής της θέσης 

στο εσωτερικό και για το «ξεκαθάρισμα» πολιτικών λογαριασμών, πρωτίστως με την στρατιωτική ελίτ 

της χώρας. Η ευρωπαϊκή προοπτική δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, ενώ δεν αποτέλεσε ποτέ πραγματική πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική προτεραιότητα. Αν και οδήγησε σταδιακά σε σημαντικές δημοκρατικές βελτιώσεις στη 
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χώρα, οι βελτιώσεις αυτές δεν αποτέλεσαν παρά δευτερεύουσας σημασίας επιπτώσεις, ένα είδος 

δηλαδή «συνοδευτικού φαινομένου» της ενταξιακής πορείας και καθόλου προϊόν συνειδητής 

πολιτικής βούλησης με στόχο την τελική ένταξη της χώρας στην ΕΕ: μια ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση επιδιώχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες από την Τουρκία κυρίως για λόγους εθνικού κύρους, 

υπήρξε δηλαδή ένα «στοίχημα τιμής».1 Στο σημείο αυτό οι κεμαλικές και ισλαμικές ελίτ ταυτίζονται 

απόλυτα. Οι πραγματικά φιλελεύθερες ελίτ που έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον σε μια ένταξη της 

Τουρκίας στην ΕΕ και σε μια ουσιαστική μετάλλαξή της σε κράτος δικαίου αποτελούν και θα 

συνεχίσουν να αποτελούν στο μέλλον ισχνότατη μειοψηφία χωρίς την παραμικρή επιρροή στα 

πολιτικά δρώμενα της χώρας.  

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω αποτελεί σημαντική εξέλιξη η οριστική πια αποτυχία της 

πολυδιαφημισμένης «πολιτικής των μηδενικών προβλημάτων» με τις γείτονες χώρες της Τουρκίας 

σαν μέρος ενός οράματος εξωτερικής πολιτικής γνωστού ως «στρατηγικό βάθος», έμπνευσης του 

πρώην υπουργού εξωτερικών και νυν πρωθυπουργού Ahmet Davutoğlou. Το τουρκικό αυτό 

«δόγμα» εξωτερικής πολιτικής ήταν εξαρχής καταδικασμένο σε αποτυχία για δύο κυρίως λόγους: 

πρώτον, γιατί εκλάμβανε το γεωπολιτικό περιβάλλον με στατικό τρόπο. Απόδειξη τούτου το γεγονός, 

πως η Τουρκία βρέθηκε εξ απήνης εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή 

(«αραβική άνοιξη», συριακή διένεξη, ακραίος ισλαμισμός), κάνοντας λάθος εκτιμήσεις και τραγικά 

λάθη που την οδήγησαν σε ρήξη με όλες σχεδόν τις χώρες της περιοχής (αν εξαιρέσει κανείς ίσως το 

ιρακινό Κουρδιστάν και βέβαια το Ιράν), και κυριότερα  με το Ισραήλ και την πολυπληθέστερη 

αραβική χώρα, την Αίγυπτο. Ο δεύτερος και κυριότερος λόγος αποτυχίας του δόγματος αυτού έχει 

να κάνει με το γεγονός, πως βρισκόταν στα μάτια όλων των δυνατών αποδεκτών του σε εμφανή 

αντίφαση με τον νεο-οθωμανικό μεγαλοϊδεατισμό και νέας κοπής τουρκικό εθνικισμό που διαπνέει 

την τουρκική εξωτερική πολιτική. Παρά την νεο-οθωμανική ρομαντική ρητορική της ηγεσίας της 

Τουρκίας, χώρες όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Αλβανία ή το Κόσσοβο είχαν και θα έχουν το βλέμμα 

τους στραμμένο περισσότερο προς τις Βρυξέλλες παρά προς την Άγκυρα. Η θέσπιση αυτού του 

δόγματος αποτέλεσε λοιπόν εξ αρχής οτιδήποτε άλλο παρά «κλάδον ελαίας». Το αντίθετο μάλιστα: 

γίνεται στην πραγματική του ποιότητα τότε μόνο κατανοητό, αν το δει κανείς σαν μια από τις 

εκφάνσεις του νεο-οθωμανικού μεγαλοϊδεατισμού στη μορφή του «στρατηγικού βάθους» και σαν 

                                                   
1 Βλ. Ahmet Insel: Europäisierung der Türkei: Eine historische Reifeprüfung der nationalen Würde?, στο: Angelos 
Giannakopoulos/Konstandinos Maras: Die Türkei-Debatte in Europa. Ein Vergleich, σ. 197-212, VS-Verlag für 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005. 
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εργαλείο προς ενίσχυση του γεωπολιτικού βάρους της Τουρκίας. Σε συνδυασμό δε με τον όλο και 

πιο αυταρχικό, αδιαφανή τρόπο διακυβέρνησης, η Τουρκία έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί 

«πολιτικό μοντέλο» μουσουλμανικής κοινωνίας με δημοκρατικούς θεσμούς, άξιο αντιγραφής από 

άλλες μουσουλμανικές κοινωνίες στην περιοχή. Είναι λίγοι πια αυτοί που στην Ουάσινγκτον και στις 

Βρυξέλλες συνεχίζουν να θεωρούν την Τουρκία σαν ένα τέτοιο μοντέλο. Πολλοί λιγότεροι δε είναι 

αυτοί που προσβλέπουν στο «τουρκικό μοντέλο» στις ίδιες τις μουσουλμανικές, αραβικές κυρίως 

χώρες, μετά τις βίαιες ανακατατάξεις που προκάλεσε η «αραβική άνοιξη». Άλλωστε η «σαγήνη» που 

εξασκούσε και συνεχίζει να εξασκεί η Τουρκία στον αραβικό κόσμο έχει να κάνει περισσότερο με την 

οικονομική της ανάπτυξη και πολύ λιγότερο με το πολιτικό της «μοντέλο». Αν κάποιοι προσβλέπουν 

ακόμα στην Τουρκία, αυτό για οικονομικούς κυρίως λόγους.  

Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα στο σημαντικό κενό που αφήνει πίσω του ο μερικός στρατηγικός 

αναπροσανατολισμός του αμερικανικού παράγοντα, η επιρροή του οποίου βρίσκεται σε συνεχή 

φθίνουσα πορεία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η μετατόπιση του 

κέντρου βάρους του αμερικανικού στρατηγικού ενδιαφέροντος στην Νοτιοανατολική Ασία σε 

συνδυασμό με την ορατή προοπτική ενεργειακής αυτάρκειας των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να 

θεωρούνται οι κύριοι λόγοι για την μεταβολή αυτή.2 Βασική επιδίωξη της Τουρκίας αποτελεί τα 

τελευταία χρόνια να συμπληρώσει ή να επωφεληθεί του κενού αυτού αυτοχριζόμενη ρυθμιστής της 

περιοχής. Όπως δείχνει το πρόσφατο παρελθόν, και όπως με ιδιαίτερη ενάργεια δηλώνει το παρόν, 

το σημαντικότερο εργαλείο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής θα παραμείνει η επίδειξη ισχύος. Για 

του λόγου το αληθές αρκεί να λάβει κανείς υπ’ όψιν του τις τεράστιες επενδύσεις της Τουρκίας σε 

στρατιωτικό υλικό κάθε είδους τα τελευταία χρόνια, με επενδυτικό επίκεντρο το πολεμικό της ναυτικό 

σαν κύριο εργαλείο του «στρατηγικού βάθους». Είναι περισσότερο από σίγουρο ότι η τακτική αυτή 

δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί στο άμεσο ή και απώτερο μέλλον. Το αντίθετο θα πρέπει να 

αναμένεται: η παντελής αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμπλακεί ουσιαστικά και δυναμικά 

στα προβλήματα της περιοχής καθώς και η ουσιαστική απουσία άλλων ευρωπαϊκών 

ενδιαφερομένων μερών, κυρίως της Γαλλίας και Ιταλίας, λειτουργούν ενθαρρυντικά στον 

παρεμβατισμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος δεδομένων των συνθηκών μπορεί 

εύκολα να περάσει από την απλή μόνον επίδειξη ισχύος στην δια των όπλων επιβολή της. Η Τουρκία 

συνδυάζει όλο και εντονότερα την ισλαμικής χροιάς ιδεολογικοποίηση της εξωτερικής της πολιτικής 

                                                   
2 Βλ. Efraim Inbar: The New Strategic Equation in the Eastern Mediterranean, The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 
Mideast Security and Policy Studies, No 109, σ. 11.  
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με έναν τυχοδιωκτικό επεμβατισμό (που απέχει πολύ από το να καλείται ακαδημαϊκά μόνον 

«ακτιβισμός»3), αν λάβει κανείς, για παράδειγμα, υπόψη του τη στάση της απέναντι στη συριακή 

κρίση και το ρόλο της στη διαμόρφωση του τέρατος που ονομάζεται «Ισλαμικό Κράτος».4 Είναι 

εμφανές, πως η Τουρκία συνεχίζει να «παίζει» αποτελεσματικά το «χαρτί» της γεωπολιτικής της θέσης, 

εκβιάζοντας και αποκομίζοντας σταδιακά τις παραχωρήσεις εκείνες των δυτικών συμμάχων της, που 

ενισχύουν το ρόλο της σαν ρυθμιστή της ευρύτερης περιοχής. Δεν θα ήταν υπερβολή, αν ονόμαζε 

κανείς την αντιμετώπιση της Τουρκίας από τις ισχυρές δυτικές χώρες, ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού, 

ως «κατευναστική πολιτική» (appeasement) με τις γνωστές αρνητικές ιστορικές συμπαραδηλώσεις.5 

Ο μόνος αυτή τη στιγμή ανταγωνιστικός παράγοντας στον τουρκικό παρεμβατισμό στην περιοχή 

είναι ο ρωσικός. Οι «κόκκινες γραμμές» των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας τόσο στην 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο όσο και στην Συρία είναι όντως βαθιές. Τίποτα όμως δεν αποκλείει μια 

ριζική αλλαγή του σκηνικού αυτού, αν η πρώτη καταφέρει να αυξήσει καθοριστικά την επιρροή της 

στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου από τον οποίο αυτή τη στιγμή είναι 

αποκλεισμένη. Το δε αυξημένο ενδιαφέρον της Ρωσίας στην τουρκική αγορά ενέργειας αλλά και στις 

εναλλακτικές λύσεις μεταφοράς ρωσικού αερίου μέσω Τουρκίας, ως αντιστάθμισμα στον 

αποκλεισμό της Ρωσίας εξαιτίας του εναντίον της δυτικού εμπάργκο και στην ακύρωση του αγωγού 

μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας και Βουλγαρίας προς την Ευρώπη (South 

Stream), θα επιφέρει αναπόφευκτα και μια πολιτική προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών, με 

απρόβλεπτες συνέπειες για τις όχι μόνον ενεργειακές συμμαχίες της περιοχής.  Μια πρώτη τέτοια 

προσέγγιση είναι ήδη γεγονός μετά την επίσκεψη Πούτιν στην Τουρκία τον Δεκέμβριο 2014 και τις 

όλως επαμφοτερίζουσες δηλώσεις του ρώσου προέδρου σχετικά με την Κύπρο. 6 

 

                                                   
3 Βλ. Ioannis Grigoriadis: Turkey’s Foreign Policy Activism: Vision Continuity And Reality Checks, στο: 
Http://Www.Tandfonline.Com/Doi/Abs/10.1080/14683857.2014.903599#.Vfi_Awfifao 
4 Βλ. Μπουράκ Μπεκνίλ: Πώς η κατάσταση στη Συρία γύρισε μπούμερανγκ για την Τουρκία, στο: 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=643509, βλ. επίσης David L. Phillips: Research Paper: ISIS-Turkey List, στο: 
http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-isis-turke_b_6128950.html 
5 Άγγελος Αλ. Αθανασόπουλος: Η «ομίχλη» στην κυπριακή ΑΟΖ και οι Αμερικανοί, στο: 
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=646910, βλ. επίσης: 
http://www.kathimerini.gr/789600/article/epikairothta/politikh/h-siwph-twn-hpa-gia-thn-kypro-kai-to-isis 
6 Βλ. http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=281312&-V=articles, και 
http://www.geopolitics.com.gr/2014/11/south-stream.html. Για τις πιθανές γεωπολιτικές επιπτώσεις της ακύρωσης του 
South Stream βλ. Michael Martens: South Stream: Die Südstromrechnung, στο: 
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/south-stream-die-suedstromrechnung-13298906.html 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14683857.2014.903599#.VFi_AWfIfao
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=643509
http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-isis-turke_b_6128950.html
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=646910
http://www.kathimerini.gr/789600/article/epikairothta/politikh/h-siwph-twn-hpa-gia-thn-kypro-kai-to-isis
http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=281312&-V=articles
http://www.geopolitics.com.gr/2014/11/south-stream.html
http://www.faz.net/redaktion/michael-martens-11104332.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/south-stream-die-suedstromrechnung-13298906.html
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Μία από τις κύριες επιδιώξεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας των τελευταίων ετών είναι να 

καταστήσει την Τουρκία νευραλγικό διαμετακομιστή ενέργειας, είτε με την μορφή πετρελαίου είτε 

φυσικού αερίου, προς την Ευρώπη, παρέχοντας ταυτόχρονα στην Τουρκία τη δυνατότητα πλήρους 

κάλυψης των ενεργειακών της αναγκών και επέκτασης της οικονομικής της ανάπτυξης. Η άμεση 

γειτνίαση της Τουρκίας με περιοχές πλούσιες σε κοιτάσματα υδρογονανθράκων (Ιράν, Ιράκ, 

Αζερμπαϊτζάν) ενισχύουν τον ρόλο αυτό, ενώ οι ήδη υπάρχοντες διάδρομοι μεταφοράς 

υδρογονανθράκων και η υλοποίηση μελλοντικών (αγωγός ΤΑP) καθιστούν την Τουρκία όντως 

στρατηγικό φορέα μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη. Σε μια στιγμή μάλιστα που βασικό 

μέλημα της ΕΕ είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίησή της από ρωσικές πηγές 

ενέργειας ακολουθώντας μια διπλή στρατηγική: πολλαπλασιασμός των πηγών παροχής ενέργειας 

με παράλληλη μέγιστη διαφοροποίηση των διαδρόμων μεταφοράς της.  

Η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες 

(ΑΟΖ) κυρίως του Ισραήλ αλλά και της Κύπρου τα τελευταία χρόνια μπορούν να συμβάλλουν στην 

προοπτική μιας μερικής έστω υλοποίησης της παραπάνω ευρωπαϊκής πολιτικής, αν μάλιστα 

ευοδωθούν οι κυπριακές προσδοκίες για ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων μέχρι το επόμενο έτος. Η 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων οδήγησε σε μια στενή συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, 

όπως και μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, ενώ μια μελλοντική  συνεκμετάλλευση του κυπριακού 

κοιτάσματος «Αφροδίτη» που συνορεύει με την ΑΟΖ του Ισραήλ θα αποδειχθεί σημαντική για την 

προάσπιση των συμφερόντων της Κύπρου. Η κινητικότητα που εν τω μεταξύ παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής εντείνεται με τις ενέργειες της Ελλάδας να γίνει 

ενεργό πια μέρος αυτού του χάρτη με δύο κυρίως τρόπους: έρευνα και εκμετάλλευση πιθανών 

κοιτασμάτων σε θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές της χώρας και στενή συνεργασία στον ενεργειακό 

τομέα με άλλα κράτη της περιοχής, κυρίως με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.7 Στην 

προοπτική αυτή η Ελλάδα επιδιώκει παράλληλα την οριστικοποίηση των συνόρων της ΑΟΖ της με τις 

γείτονες χώρες Αίγυπτο, Ιταλία και Αλβανία. Πιθανές χώρες που θα μπορούσαν στο μέλλον να 

                                                   
7 Κώστας Ανδριοσόπουλος/Δημήτρης Αρβανίτης: H Ελλάδα στη γεωστρατηγική σκακιέρα του φυσικού αερίου, στο: 
http://www.kathimerini.gr/790346/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-ellada-sth-gewstrathgikh-skakiera-toy-
fysikoy-aerioy 

http://www.kathimerini.gr/790346/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-ellada-sth-gewstrathgikh-skakiera-toy-fysikoy-aerioy
http://www.kathimerini.gr/790346/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-ellada-sth-gewstrathgikh-skakiera-toy-fysikoy-aerioy
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συμπεριληφθούν στον χάρτη αυτό είναι ο Λίβανος αλλά και η Συρία (αν και πιθανά κοιτάσματα στην 

Συρία έχουν ήδη περάσει υπό ρωσικό έλεγχο), νοουμένου πως θα διατηρήσουν την (όποια) κρατική 

τους υπόσταση και δεν θα περάσουν υπό τον καθοριστικό έλεγχο εξτρεμιστικών ισλαμιστικών 

οργανώσεων (Χεζμπόλα, «Ισλαμικό Κράτος»).  

Η εξελίξεις αυτές στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, οι οποίες δεν μπορούν για ευνόητους λόγους 

να περιγραφούν εδώ εκτενέστερα, οδήγησαν στο σχηματισμό στρατηγικών συμμαχιών (ή, προς το 

παρόν τουλάχιστον, μάλλον στενών σχέσεων παρά συμμαχιών υπό την αυστηρή έννοια) μεταξύ 

κρατών στην περιοχή, με κυριότερες αυτές μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας, όπως και μεταξύ 

Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας. Η επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας από το 2010 

και μετά καθώς και η ανάληψη της εξουσίας από τον στρατό στην Αίγυπτο τον Ιούλιο του 2013 

υποβοήθησε σίγουρα τις εξελίξεις αυτές χωρίς όμως να αποτελεί κύρια αιτία τους. Παρά τις θετικές 

εξελίξεις, υπό την έννοια σύμπραξης και συνεργασίας χωρών στον ενεργειακό τομέα στην περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με ορατές προοπτικές μια παραπέρα εμβάθυνσής τους, ο 

ενεργειακός χάρτης της περιοχής δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένος από μια μετάλλαξή του σε 

χάρτη συγκρούσεων ή ακόμα και στρατιωτικών σχεδιασμών. Ο κύριος λόγος για μια τέτοια (πιθανή) 

εξέλιξη έγκειται κατά κύριο λόγο στον αποκλεισμό της Τουρκίας από τον ενεργειακό χάρτη της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου και συνακόλουθα στον αποκλεισμό της όχι μόνο από τα όποια 

οικονομικά οφέλη αλλά κυριότερα από τον ισχυρό γεωστρατηγικό ρόλο που μια τέτοια συμμετοχή 

θα σήμαινε. Είναι αφελές να πιστεύει κανείς, πως η Τουρκία θα αρκεστεί στον ρόλο του 

διαμετακομιστή ή πελάτη ενέργειας και μόνο.  

Όσον αφορά την αντίδραση της Τουρκίας στον αποκλεισμό αυτό, ισχύει, πως, όσο οι προσπάθειες 

της Τουρκίας για μια ενδυνάμωση του ρυθμιστικού της ρόλου στη περιοχή είτε προσκρούουν στα 

φυσικά τους όρια είτε αποτυγχάνουν, τόσο δυναμικότερη και δραματικότερη θα πρέπει να 

αναμένεται η αντίδρασή της. Πρόσφατο παράδειγμα μιας τέτοιας αντίδρασης είναι η έκδοση 

οδηγίας προς ναυτιλομένους (Navtex), με την οποία η Τουρκία δεσμεύει μέρος της ΑΟΖ της Κύπρου, 

πρακτική που αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας8 και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και 

συμβάσεις, για σεισμογραφικές έρευνες του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Barbaros Hayreddin 

                                                   
8Βλ.https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=mtdsg3&lang
=en 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=mtdsg3&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI~6&chapter=21&Temp=mtdsg3&lang=en
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Paşa, συνοδευόμενο από δύο βοηθητικά πλοία και μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού.9 Επιπλέον, 

πολεμικά πλοία της Τουρκίας παρακολουθούν τις γεωτρήσεις της ιταλοκορεατικής κοινοπραξίας σε 

δύο οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ. Η απόλυτα μονομερής και παράνομη έκδοση οδηγίας προς 

ναυτιλομένους από την μεριά της Τουρκίας εντάσσεται άμεσα στη γενικότερη γραμμή της εξωτερικής 

της πολιτικής: επίδειξη ισχύος προς ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή με 

όλα τα πρακτικά οφέλη που μια τέτοια μονομερής ενέργεια μπορεί ίσως εν τέλει να αποφέρει, 

δεδομένης της περιορισμένης αυτή τη στιγμή ισχύος (στρατηγικά, διπλωματικά, οικονομικά) των 

αντιβαλλομένων μερών (Κύπρου και Ελλάδας), αλλά και της απροθυμίας των ισχυρών δυτικών 

κρατών να επέμβουν δυναμικότερα για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η επίσημη 

επιχειρηματολογία της Άγκυρας, πως σκοπός μιας τέτοιας επέμβασης είναι η προώθηση και 

προστασία των ίσων οφελών της τουρκοκυπριακής κοινότητας από την εκμετάλλευση των 

υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ δεν είναι καθόλου πειστική (χωρίς να είναι σίγουρο, ειρήσθω 

εν παρόδω, πόσοι τουρκοκύπριοι είναι πράγματι ευτυχείς με την από την Τουρκία παρεχόμενη 

«προστασία»). Γιατί ακόμα και μια λύση του κυπριακού προβλήματος και μια επανένωση της νήσου 

θα άλλαζε ελάχιστα τον βασικό αποκλεισμό της Τουρκίας από τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. 

Θα ενίσχυε σίγουρα τον εν πολλοίς ήδη υφιστάμενο ρόλο της σαν διαμετακομιστή ενέργειας - στην 

προκειμένη περίπτωση από την Νοτιοανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη, μέσω αγωγού 

μεταφοράς φυσικού αερίου διερχομένου από το έδαφος της Κύπρου και σύνδεσής του με τα ήδη 

υπάρχοντα δίκτυα μεταφοράς στο τουρκικό έδαφος ή με τα υπό κατασκευή στο μέλλον (μια 

προοπτική που ενδιαφέρει μεν άμεσα την ισραηλινή, όχι όμως οπωσδήποτε την κυπριακή και 

ελληνική πλευρά). Παρόλα αυτά η Τουρκία θα συνέχιζε να παραμένει αποκλεισμένη από μια ενεργό 

συμμετοχή της στην εξόρυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.  

 

                                                   
9 Βλ. http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=645341, Παναγής Γαλιατσάτος: Παιχνίδια έντασης στην ΑΟΖ Κύπρου, 
στο: http://www.kathimerini.gr/788754/article/epikairothta/politikh/paixnidia-entashs-sthn-aoz-kyproy,  

και http://www.kathimerini.gr/786794/article/epikairothta/kosmos/pedio-antipara8eshs-h-kypriakh-aoz---h-8esh-toy-
ellhnikoy-ype3 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=645341
http://www.kathimerini.gr/788754/article/epikairothta/politikh/paixnidia-entashs-sthn-aoz-kyproy
http://www.kathimerini.gr/786794/article/epikairothta/kosmos/pedio-antipara8eshs-h-kypriakh-aoz---h-8esh-toy-ellhnikoy-ype3
http://www.kathimerini.gr/786794/article/epikairothta/kosmos/pedio-antipara8eshs-h-kypriakh-aoz---h-8esh-toy-ellhnikoy-ype3
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H ιδιαίτερα χλιαρή αντίδραση της ευρωπαϊκής κοινότητας κρατών στην ανακοίνωση της οδηγίας 

προς ναυτιλομένους από την Τουρκία (αν αναλογιστεί κανείς το παράνομο της οδηγίας αυτής), η 

τακτική των «ίσων αποστάσεων» στο ανακοινωθέν του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 

αλλά και του State Department, όπως και οι σχετικά ήπιες αναφορές, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του 

την δραματικότητα των εξελίξεων, στις παραβιάσεις της Τουρκίας στο κοινό ανακοινωθέν του 

πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες κάνουν φανερό, πως τόσο η Ελλάδα όσο και η 

Κύπρος δεν επιτρέπεται να αναμένουν κάποια ουσιαστική υποστήριξη των εταίρων τους ενόψει των 

αρνητικών εξελίξεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.10 Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εξαιρετικά 

δυσκίνητη ευρωπαϊκή διπλωματία. Δεν είναι, πρώτα απ’ όλα, μυστικό, πως η ένταξη της διαιρεμένης 

Κύπρου στην ΕΕ με την ενεργό υποστήριξη, κατά άλλους δε με τον εκβιασμό εκ μέρους της Ελλάδας, 

αποτελεί ακόμα κάρφο στα μάτια αρκετών ευρωπαϊκών χωρών και ευρωπαίων ηγετών, τότε και νυν. 

Το γεγονός δε της απόρριψης του σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά το 2004 και η 

μετέπειτα οικονομική αρωγή της Ένωσης προς τις δύο αυτές χώρες, ώστε να αποτραπούν 

ανεξέλεγκτες εξελίξεις στην Ευρωζώνη λόγω μιας χρεωκοπίας τους, συμβάλλουν αρνητικότατα στο 

κλίμα που γενικά επικρατεί απέναντί τους στην υπόλοιπη Ευρώπη (των περισσοτέρων ευρωπαϊκών 

μέσων μαζικής επικοινωνίας συνεπικουρούντων). Ας μην εθελοτυφλούμε: η Ελλάδα και η Κύπρος 

αποτελούν τόσο στις Βρυξέλλες όσο και σε κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και για μεγάλο 

μέρος της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, παρίες του ευρωπαϊκού συστήματος κρατών (όσοι Έλληνες 

ζουν σε χώρες της EE είναι μάρτυρες της αρνητικής αυτής πρόσληψης). Είναι χαρακτηριστικό, πως 

μάταια θα αναζητήσει κανείς στα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης την παραμικρή αναφορά 

στα αυτή τη στιγμή τεκταινόμενα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο εις βάρος της Κύπρου. Οι 

αναφορές στο κοινό ανακοινωθέν του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τα πιο σημαντικά 

ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης περιορίστηκαν αποκλειστικά στις περιβαλλοντικές αποφάσεις 

του Συμβουλίου. Γινόμαστε δυστυχώς μάρτυρες του γεγονότος, πως η οικονομική κρίση και 

εξάρτηση μειώνει σημαντικά τη βαρύτητα του γεωπολιτικού ρόλου μιας χώρας ενώ οδηγεί 

αναπόφευκτα σε μια επικίνδυνη πολιτική εσωστρέφεια. Καταστροφική δε άποψη της πολιτικής 

εσωστρέφειας αποτελεί η αναπόφευκτα συνακολουθούσα πολιτική αστάθεια, η οποία μπορεί να 

                                                   
10 Βλ. http://www.kathimerini.gr/790006/article/epikairothta/politikh/ises-apostaseis-apo-to-nato-gia-thn-kypriakh-aoz 

http://www.kathimerini.gr/790006/article/epikairothta/politikh/ises-apostaseis-apo-to-nato-gia-thn-kypriakh-aoz
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αναδειχθεί στο άμεσο μέλλον σε πολύ χειρότερο κίνδυνο απ’ ότι αρνητικές εξελίξεις στον γεωγραφικό 

περίγυρο της Ελλάδας.  

Κατά δεύτερο λόγο, δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή που επέλεξε η Τουρκία για να περάσει από την 

απλή ρητορική στην δυναμική επέμβαση. Παρά την εμφανώς ασταθή στάση της απέναντι στην 

συριακή κρίση, στη χώρα αυτή εξακολουθεί να αποδίδεται από την δυτική συμμαχία σημαντικός 

στρατηγικός ρόλος για την καταπολέμηση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας στην Συρία και στο Ιράκ. 

Ενόψη της αντιμετώπισης του ισλαμιστικού κινδύνου, και όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η Τουρκία 

παίζει συνειδητά το «χαρτί» της στρατηγικά σημαντικής γεωπολιτικής της θέσης ποντάροντας στην 

πολιτική των «ίσων αποστάσεων», αν όχι σε μια «κατευναστική πολιτική», από την μεριά των δυτικών 

κρατών στις παράνομες ενέργειές της στην Κυπριακή ΑΟΖ, όπως πράγματι μαρτυρεί η μέχρι τώρα 

στάση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών.11 Η μη λύση του κυπριακού προβλήματος και η πρόσφατη 

διακοπή των διακοινοτικών συνομιλιών χρεώνονται κυρίως στην ελληνοκυπριακή πλευρά και οι 

οιωνοί για πραγματική συμπαράσταση και αλληλεγγύη από την διεθνή και κυρίως ευρωπαϊκή 

κοινότητα προς την Κύπρο και την Ελλάδα είναι κάκιστοι. Άλλωστε μια πραγματικά δυναμική 

ευρωπαϊκή αντίδραση στις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας λίγη πίεση μπορεί να δημιουργήσει και 

θα έπεφτε εκ των πραγμάτων στο κενό δεδομένου του περιορισμένου αυτή τη στιγμή ενδιαφέροντος 

της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή της πορεία και προοπτική.  

Η Τουρκία με τις παράνομες και όλως επικίνδυνες ενέργειές της στην κυπριακή ΑΟΖ δεν επιδιώκει 

μόνο μια πλεονεκτικότερη διαπραγματευτική θέση σε περίπτωση γενικότερης διευθέτησης των 

ζητημάτων της περιοχής, των ενεργειακών συμπεριλαμβανομένων. Στην προοπτική του κινδύνου να 

αποκλειστεί από τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής οι κινήσεις της Άγκυρας μπορούν να 

πυροδοτήσουν αυτή τη φορά ανεξέλεγκτες εξελίξεις και να οδηγήσουν την περιοχή σε τελική 

ανάφλεξη. Εκείνο που σίγουρα επιδιώκει η Άγκυρα άμεσα είναι να εμποδίσει τουλάχιστον την 

ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων στην κυπριακή ΑΟΖ ή να διεκδικήσει για τον εαυτό της ένα μέρος 

τους.12 Γιατί η ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων στα οικόπεδα 3 και 9 της κυπριακής ΑΟΖ θα άλλαζε 

άρδην το ενεργειακό σκηνικό στην περιοχή, υπό την έννοια πραγμάτωσης σημαντικών σχεδίων 

                                                   
11 Βλ. Κωνσταντίνος Φίλης: Γιατί η Τουρκία επέλεξε ακόμη μια φορά το δρόμο της όξυνσης, στο: 
http://www.kathimerini.gr/789599/article/epikairothta/politikh/giati-h-agkyra-epele3e-akomh-mia-fora-ton-dromo-ths-
o3ynshs 
12 Βλ. Χρήστος Ιακώβου: Γιατί η Τουρκία διεκδικεί το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, στο: 
http://www.analystsforchange.org/2014/10/blog-post_949.htm 

http://www.kathimerini.gr/789599/article/epikairothta/politikh/giati-h-agkyra-epele3e-akomh-mia-fora-ton-dromo-ths-o3ynshs
http://www.kathimerini.gr/789599/article/epikairothta/politikh/giati-h-agkyra-epele3e-akomh-mia-fora-ton-dromo-ths-o3ynshs
http://www.analystsforchange.org/2014/10/blog-post_949.htm


Ανακατατάξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο:  

Ο Ρόλος της Τουρκίας και οι Στρατηγικές Προτεραιότητες για Ελλάδα και Κύπρο 

 

Σελ. 13 

εξαγωγής φυσικού αερίου όλων των ενεπλεκομένων μερών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, 

αναβαθμίζοντας τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και καθιστώντας έτσι τη Κύπρο σημαντικότατο 

στρατηγικό παραγωγικό και κυρίως εξαγωγικό κόμβο. 

 

Κεφάλαιο 4 
 

Εν μέσω της αρνητικά εξελισσόμενης κατάστασης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο τόσο η Ελλάδα 

όσο και η Κύπρος οφείλουν πρωτίστως να ανάγουν  τις μέχρι τώρα στενές σχέσεις που έχουν 

συνάψει με άλλα κράτη στην ευαίσθητη αυτή περιοχή (κυρίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο) σε 

πραγματικές συμμαχίες όχι μόνον ενεργειακής και οικονομικής αλλά και στρατιωτικής φύσεως. Οι 

ραγδαίες εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο δεν αφήνουν χρονικά περιθώρια για μια 

χρονοβόρα, σταδιακή μετατροπή της ενεργειακής σύμπραξης σε ουσιαστική συμμαχία. Οι τέσσερις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου πρέπει να επιταχύνουν και εμβαθύνουν την μεταξύ τους 

συνεργασία σε όσον το δυνατόν περισσότερους τομείς, μιας ουσιαστικής στρατιωτικής 

συνεργασίας συμπεριλαμβανομένης. Όλοι γνωρίζουμε όμως, πως όλων των ειδών οι συμμαχίες 

διαρκούν όσο εξυπηρετούν κοινά συμφέροντα στο παρόν και πιστεύεται πως θα εξυπηρετήσουν με 

τον καλύτερο τρόπο στρατηγικές επιδιώξεις στο μέλλον. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα και η Κύπρος θα 

πρέπει να καθορίσουν τα συμφέροντά τους και τις στρατηγικές τους επιδιώξεις με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να τέμνονται μακροπρόθεσμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τόσο με αυτά των δύο 

δυνητικών συμμάχων τους στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο όσο και με αυτά της δυτικής συμμαχίας 

γενικότερα. Η σημερινή πολιτική και διπλωματική συγκυρία τόσο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο όσο 

και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προσφέρονται για μια άμεση αναβάθμιση  των 

στενών αυτών σχέσεων σε πραγματική συμμαχία πέραν της ήδη υπάρχουσας ενεργειακής 

σύμπραξης. Ας τονιστεί και πάλι πως, αν και η ενεργειακή σύμπραξη αποτελεί τον κύριο πυλώνα της 

μέχρι τώρα συνεργασίας, η πιθανή ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων στην κυπριακή ΑΟΖ, όπως και η 

ανακάλυψη κοιτασμάτων στην Ελλάδα, θα συνέδραμε σίγουρα τα μέγιστα σε μια αναβάθμιση των 

σχέσεων αυτών. Οι συμμαχίες όμως αυτές μπορούν να αποτελέσουν τότε μόνον γεωστρατηγική 

ασφαλιστική δικλίδα για την Ελλάδα και την Κύπρο, όταν υπερβούν εμφανώς το χαρακτήρα μιας 

διπλής τριμερούς συμφωνίας (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος) και 



ΕΛΙΑΜΕΠ 

Κείμενο Εργασίας No 58/ Δεκέμβριος 2014 

 

Σελ. 14   

αποκτήσουν τέτοια ποιότητα, ώστε να αποτελέσουν στα μάτια της διεθνούς κοινότητας πραγματικό 

σταθεροποιητικό παράγοντα στην όλο και πιο ασταθή αυτή περιοχή, στην οποία η συμπεριφορά 

της Τουρκίας μεταβάλλεται με γοργούς ρυθμούς σε αποσταθεροποιητικό παράγοντα. Η τριμερής 

συνάντηση κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στις αρχές Νοεμβρίου 2014 αποτέλεσε σίγουρα 

σημαντικό σταθμό προς μια τέτοια εξέλιξη.13 Είναι χαρακτηριστικό, πως η Τουρκία εκλαμβάνει την 

τριμερή αυτή συνάντηση σαν πολιτική κίνηση εναντίον της και πολύ λιγότερο σαν απλή συνάντηση 

συνεργασίας.14 Ανάλογα δε με τις μελλοντικές εξελίξεις ο άξονας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου θα 

πρέπει να παραμείνει ανοικτός στην συμμετοχή παραπέρα ενδιαφερομένων μερών στο μέλλον. Σε 

έναν τέτοιο άξονα, από αραβικές κυρίως χώρες της Μεσογείου και με πυλώνα την Αίγυπτο, θα 

συγκατατεθεί σιωπηρά, έστω, το Ισραήλ αν αυτό εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα και τα δικά του οφέλη 

αφού θα εξυπηρετούσε εμμέσως την (όχι μόνον ενεργειακή) ασφάλειά του. Ο ορατός πια κίνδυνος 

μετατροπής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου σε λίμνη επιρροής, ακραίων ή μη, ισλαμικών πολιτικών 

μορφωμάτων (Συρία, Λίβανος, Γάζα, Χερσόνησος Σινά, Λιβύη, Τουρκία) είναι το πειστικότερο 

επιχείρημα. Η δε όλο και πιο έντονη παρουσία του Ιράν στις ακτές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, 

ένα δεύτερο.  

Η προσέγγιση πρώτα της Αιγύπτου με σκοπό την επέκταση και εμβάθυνση των τριμερών σχέσεων 

Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου αποτελεί σίγουρα σωστή τακτική για δύο λόγους: η Αίγυπτος, παρά την 

σχετική πολιτική αστάθεια, τα οικονομικά προβλήματα και τα προβλήματα ασφάλειας κυρίως στη 

Χερσόνησο του Σινά που αντιμετωπίζει, δεν παύει να είναι (όχι μόνον συμβολικά) η σημαντικότερη 

αραβική χώρα με δεδομένη την αντίθεσή της στον τουρκικό παρεμβατισμό στην περιοχή. Όσον 

αφορά δε το Ισραήλ, τα πράγματα είναι σίγουρα πιο πολύπλοκα. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει αρκετά 

εσωτερικά προβλήματα, που δεν απορρέουν τόσο από τον πρόσφατο πόλεμο στη Λωρίδα της 

Γάζας, αλλά κυρίως απ’ την αυτή τη στιγμή εκρηκτική κατάσταση στην ανατολική κυρίως 

Ιερουσαλήμ, που δεν απέχουν πολύ από το να καταλήξουν αργά ή γρήγορα σε μια νέα, 

αιματηρότατη και ανεξέλεγκτη ιντιφάντα. Τα προβλήματα αυτά πηγαίνουν χέρι με χέρι με μια όλο και 

πιο συντηρητική πολιτική σε όλα τα επίπεδα, η οποία, παρά το βασικό ενδιαφέρον του Ισραήλ για μια 

στενότερη συνεργασία, μπορεί να αποδειχθεί προβληματική όσον αφορά και τις εξωτερικές του 

σχέσεις. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ τον 

                                                   
13 Βλ. http://www.kathimerini.gr/789815/article/epikairothta/politikh/ey-venizelos-poly-shmantikh-gia-kypro-kai-
anatolikh-mesogeio-h-trimerhs, και http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/115030/Egypt/Politics-/Cairo-
summit-between-Egypt,-Greece-and-Cyprus-Satu.aspx 
14 Βλ. http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=277130&-V=articles 

http://www.kathimerini.gr/789815/article/epikairothta/politikh/ey-venizelos-poly-shmantikh-gia-kypro-kai-anatolikh-mesogeio-h-trimerhs
http://www.kathimerini.gr/789815/article/epikairothta/politikh/ey-venizelos-poly-shmantikh-gia-kypro-kai-anatolikh-mesogeio-h-trimerhs
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/115030/Egypt/Politics-/Cairo-summit-between-Egypt,-Greece-and-Cyprus-Satu.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/115030/Egypt/Politics-/Cairo-summit-between-Egypt,-Greece-and-Cyprus-Satu.aspx
http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=277130&-V=articles
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Μάρτιο του 2015 (που, ειρήσθω εν παρόδω, σε συνδυασμό με την αυτήν την στιγμή ρευστή πολιτική 

κατάσταση στην Ελλάδα, ίσως οδηγήσουν σε μια επ’ αόριστον αναβολή της ήδη 

προγραμματισμένης στενότερης πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών), 

σίγουρο είναι πως το Ισραήλ, σε θέματα που άπτονται της υπό πλατειά έννοια νοουμένης 

ασφάλειάς του, δεν θα προχωρήσει ποτέ σε μια «εφ’ όλης της ύλης» συμφωνία και συνεργασία, 

αλλά σε μια «βήμα προς βήμα» τακτική, ζυγίζοντας προσεκτικότατα οποιοδήποτε βήμα περαιτέρω 

συνεργασίας. Σίγουρο είναι επίσης, πως προς το παρόν και με δεδομένη την δομή της μέχρι τώρα 

υφιστάμενης συνεργασίας του Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα, το Ισραήλ θα επέμβει 

στρατιωτικά μόνο αν άπτονται άμεσα τα συμφέροντά του στην περιοχή. Δεν είναι δε μυστικό, πως η 

απώλεια της Τουρκίας, ως βασικού συμμάχου στη περιοχή τα τελευταία τέσσερα χρόνια, θεωρείται 

ακόμα στο Ισραήλ ως απώλεια, της οποίας το κενό δύσκολα μπορεί να αναπληρωθεί.15 Είναι επίσης 

γνωστό, πως η ισραηλινή πλευρά θεωρεί την εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω αγωγού προς την 

Τουρκία ως την προσφορότερη λύση και την διαιρεμένη Κύπρο σοβαρό εμπόδιο για την 

πραγμάτωση των εξαγωγικών του σχεδίων προς την Τουρκία και την Ευρώπη.16 Όσον αφορά 

λοιπόν την Κύπρο και την Ελλάδα βασικό κριτήριο και άξονας  μιας στενότερης συνεργασίας 

παραμένει για το Ισραήλ πρωτίστως η ενεργειακή του ασφάλεια, αν και πολλά θα εξαρτηθούν στο 

άμεσο μέλλον από την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων στην κυπριακή ΑΟΖ και στην από κει και 

έπειτα υλοποίηση εξαγωγικών σχεδίων σε συνεργασία με την Κύπρο. Όσο νέα αξιοποιήσιμα 

κοιτάσματα στην κυπριακή ΑΟΖ όμως δεν υπάρχουν, η ενεργειακή συμμαχία με το Ισραήλ θα 

στέκεται σε ξύλινα πόδια, με το Ισραήλ να μην αναμένει ίσως τις εξελίξεις αλλά να τις προσπερνά με 

γνώμονα το δικό του αποκλειστικά (εξαγωγικό) συμφέρον.17 Άλλωστε και η ίδια η Κύπρος 

προσανατολίζεται ήδη σε εναλλακτικές εξαγωγικές λύσεις του δικού της αερίου, κυρίως προς την 

                                                   
15 Βλ. χαρακτηριστικά το κύριο άρθρο της εφημερίδας Haaretz της 5ης Φεβρουαρίου 2014 με τίτλο: Reconcile with Turkey,  
στο: http://www.haaretz.com/opinion/1.572464 
16 Αμφιβάλουμε τα μέγιστα κατά πόσο μπορεί να είναι πραγματοποιήσιμος ένας αγωγός μέσω Κύπρου και Ελλάδας (ο 
λεγόμενος East Med Corridor), όπως αυτός συζητήθηκε πρόσφατα μεταξύ των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου και 
Ισραήλ με τον αντιπρόεδρο της Ενεργειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κ. Maros Šefcovic. βλ. 
Http://Www.Politis.Com.Cy/Cgibin/Hweb?-A=280624&-V=Articles. ως προς τον ρόλο της Κύπρου στα ισραηλινά 
εξαγωγικά σχέδια βλ. Asaf Ronel: Cypriot Unity: What's In It For Israel?, στο:   

http://www.haaretz.com/misc/article-print-page/.premium-1.625155?trailingPath=2.169%2C2.199%2C, και 
http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.573555. Ως προς τις πρόσφατες κοινές ισραηλινο-τουρκικές 
προσπάθειες κατασκευής αγωγού εξαγωγής φυσικού αερίου Ισραήλ-Τουρκίας βλ. 
http://www.hurriyetdailynews.com/PrintNews.aspx?PageID=383&NID=64066 
17 Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση με την επωνυμία «Ονασαγόρας» στο ερευνητικό τεμάχιο 9 της κυπριακής ΑΟΖ δεν έφερε 
κανένα απτό αποτέλεσμα. Οι ελπίδες για ανεύρεση επιπλέον κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ εστιάζονται 
τώρα στην επόμενη γεώτρηση στο ερευνητικό τεμάχιο 9 με την επωνυμία «Αμαθούσα».  

http://www.haaretz.com/opinion/1.572464
http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=280624&-V=articles
http://www.haaretz.com/misc/article-print-page/.premium-1.625155?trailingPath=2.169%2C2.199%2C
http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.573555
http://www.hurriyetdailynews.com/PrintNews.aspx?PageID=383&NID=64066
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Αίγυπτο, «θάβοντας» έτσι ουσιαστικά τα σχέδια για δημιουργία μονάδας υγροποίησης αερίου (LNG) 

στο Βασιλικό και συνακόλουθα την ανάδειξή της σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο.18 Για όσο όμως 

διάστημα η αβεβαιότητα για περαιτέρω κοιτάσματα στην κυπριακή ΑΟΖ συνεχίζεται, όλα τα δυνατά 

σενάρια στενότερης συνεργασίας και στρατηγικών συσχετισμών στην περιοχή θα παραμένουν 

ανοικτά.  

Η άμεση αντίδραση της Ελλάδας στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ να 

προχωρήσει σε ενοποίηση των θαλασσίων χώρων Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί στρατηγικά 

ικανοποιητική, αν και περιορισμένης ισχύος, απάντηση, όχι τόσο γιατί στέλνει μήνυμα 

αποφασιστικότητας στην Άγκυρα, αλλά πολύ περισσότερο γιατί μπορεί να γίνει βάση στενότερης 

μελλοντικά αλληλεξάρτησης και άλλων ενεπλεκομένων χωρών με κύριους αποδέκτες αυτή τη στιγμή 

το Ισραήλ και την Αίγυπτο.19 Η Ελλάδα, αν και οικονομικά ασθενής, δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί λόγω 

να παραμελήσει την ναυτική επιχειρησιακή της ικανότητα, το αντίθετο μάλιστα. Στα πλαίσια των 

οικονομικών δυνατοτήτων της και με μια ορθολογική ανακατανομή πόρων θα πρέπει να τις αυξήσει 

σημαντικά. Η επιχειρησιακή της ικανότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο θα αποδειχθεί στο μέλλον 

αποφασιστική. Ειδάλλως, η ενοποίηση των θαλασσίων χώρων θα καταλήξει «κενόν γράμμα».  

Σε μια γενικότερη στρατηγική προοπτική και προς ενίσχυση του γενικότερου σταθεροποιητικού της 

ρόλου στην περιοχή, η Ελλάδα θα πρέπει να λύσει το συντομότερο δυνατόν διμερή προβλήματα με 

τους βόρειους γείτονές της (Σκόπια) που επιβαρύνουν την εξωτερική της πολιτική αλλά και την 

έξωθεν καλή μαρτυρία της επί μακρόν. Ενόψει των σημαντικών κινδύνων που διαγράφονται στην 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο το οριστικό «κλείσιμο» άλλων, ανοικτών ακόμα μετώπων αποτελεί πια 

στρατηγική επιταγή. Το ίδιο ισχύει αναλογικά όσον αφορά μια τελική οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ 

με την Αίγυπτο, την Ιταλία και κυρίως με την Αλβανία. Παρά τα σχετικά προβλήματα και τις αλβανικές 

παλινωδίες (ίσως και εκβιασμούς με φόντο την ελληνική μειονότητα) στο θέμα αυτό, η Ελλάδα πρέπει 

να αναπτύξει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό πρωτοβουλίες καλής θέλησης, παίζοντας ανοιχτά το 

«χαρτί» της υποστήριξης της αλβανικής ευρωπαϊκής προοπτικής προς τελική διευθέτηση του 

ζητήματος αυτού. 

                                                   
18 Βλ. http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=279552&-V=articles 
19 Βλ. Παναγής Γαλιατσάτος: Καθοριστική συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου, στο: 
http://www.kathimerini.gr/787858/article/epikairothta/politikh/ka8oristikh-symfwnia-elladas---kyproy 

http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=279552&-V=articles
http://www.kathimerini.gr/787858/article/epikairothta/politikh/ka8oristikh-symfwnia-elladas---kyproy
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Σελ. 17 

Ανεξάρτητα από την τελική μορφή και ποιότητα των διπλών τριμερών σχέσεων στην Νοτιοανατολική 

Μεσόγειο, αυτές δεν μπορούν με κανένα τρόπο να αγνοήσουν επί μακρόν την Τουρκία. Η Τουρκία 

θα παραμείνει η κυριότερη μεταβλητή στην εξίσωση δυνάμεων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και 

στην Μέση Ανατολή. Πρόκειται για την μεγαλύτερη, ευρωστώτερη και ισχυρότερη χώρα της 

περιοχής, γεγονός άλλωστε από το οποίο απορρέουν σε μεγάλο βαθμό και τα περισσότερα αυτή τη 

στιγμή προβλήματα. Παρά τις βαθύτατες εσωτερικές της αντιθέσεις και συγκρούσεις, η προς τα έξω 

ισχύς της θα παραμείνει για μεγάλο ακόμα διάστημα αναλλοίωτη. Η πολύπλοκη εξίσωση δυνάμεων 

στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή σίγουρα δεν μπορεί να λυθεί εδώ. Η 

αντιμετώπιση της Τουρκίας προσλαμβάνει όλο και εντονότερα τον χαρακτήρα άσκησης ισορροπίας 

σε τεντωμένο σχοινί. Η ισορροπία αυτή και η αποφυγή μιας «ελεύθερης πτώσης» μπορεί να 

επιτευχθεί, προς το παρόν τουλάχιστον, αν βασιστεί στη σύσταση ενός «αντίπαλου δέους» στον 

επεμβατισμό της Τουρκίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στο οποίο ήταν αφιερωμένο άλλωστε το 

μεγαλύτερο μέρος αυτού του κειμένου. Όσον αφορά την παραπέρα τακτική απέναντι στην Άγκυρα, 

αυτή μπορεί να  αποφασισθεί μόνο με βάση τις συγκεκριμένες εξελίξεις και τις ειδικές συνθήκες που 

εκάστοτε θα διαμορφώνονται, για τον δε σχεδιασμό της οποίας θα απαιτηθεί απόλυτος ρεαλισμός, 

αποφασιστικότητα και διπλωματική δεξιότης.  Κύριος άξονας μιας τέτοιας τακτικής είναι η δημιουργία 

τέτοιων συμμαχικών δομών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο οι οποίες, αν δεν εξαναγκάσουν, 

τουλάχιστον να αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο μιας συμμετοχής της Τουρκίας, υπό συνθήκες 

όμως που δεν θα μπορεί πια μόνον εκείνη εκβιαστικά να ορίζει.   


