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1. Εισαγωγή

Τα βασικά στοιχεία μέσω των οποίων συγκροτείται το ιστορικό και η δομή της 
διένεξης μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κράτους είναι οι διαφορε-
τικές εκατέρωθεν ερμηνείες – και προφανώς επιδιώξεις – για την οριοθέτηση 
θαλάσσιων ζωνών.

Σε αυτό το μέρος της μελέτης μας, βάσει των στοιχείων που αναπτύξαμε 
στα δύο προηγούμενα μέρη, θα εξετάσουμε κριτικά τις κυριότερες όψεις του 
επίσημου λόγου για τα «εθνικά θέματα». Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσουμε με 
το μέρος της διένεξης για τα όρια του εναέριου χώρου του ελληνικού κράτους 
και στη συνέχεια θα εξετάσουμε ό,τι αφορά τη διένεξη για την υφαλοκρηπί-
δα/ΑΟΖ, τη διένεξη για το εύρος των χωρικών υδάτων, τη διένεξη για το ζή-
τημα των συνόρων (γκρίζες ζώνες), ενώ δεν θα αναφερθούμε σε άλλα στοι-
χεία της διένεξης, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της αποστρατιωτικοποί-
ησης νήσων του Αιγαίου ή το ζήτημα της περιοχής ευθύνης για έρευνα και 
διάσωση.1

Πριν προχωρήσουμε στα επιμέρους στοιχεία της διένεξης θα εξετάσουμε 
πώς τα δύο κράτη αντιλαμβάνονται τον χαρακτήρα της διένεξης.

Το ελληνικό κράτος θεωρεί ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει και η οποία 
μπορεί να λυθεί με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αφορά 
την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Τα υπόλοιπα στοιχεία της διένεξης δεν 
αποτελούν διαφορές που απαιτούν επίλυση αλλά διεκδικήσεις του τουρκι-
κού κράτους κατά παρέκκλιση από το διεθνές δίκαιο, με στόχο τη μεταβολή 
του εδαφικού status quo, όπως πηγάζει από διεθνείς συνθήκες, και του κα-
θεστώτος στον θαλάσσιο χώρο όπως πηγάζει από τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).2

Το τουρκικό κράτος θεωρεί ότι υπάρχει μία σειρά διαφορών που συγκρο-
τεί τη διένεξη. Το εύρος του εναέριου χώρου, ο τρόπος που διαχειρίζεται το 
ελληνικό κράτος το FIR, η διακηρυγμένη πρόθεση του ελληνικού κράτους να 
επεκτείνει τα εγχώρια ύδατα σε 12 ν.μ., η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, 

1 Για μία ανάλυση του μέρους της διένεξης το οποίο αφορά την παραβίαση, εκ μέρους 
του ελληνικού κράτους, της αποστρατιωτικοποίησης νήσων στο Αιγαίο βάσει διεθνών 
συνθηκών παραπέμπουμε σε Ηρακλείδης 2007: 337-358, Van Dyke 2005 και Klemm 
1990: 4-5.

2 https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/
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ζήτημα το οποίο συνδέεται με το εύρος των εγχωρίων υδάτων, το καθεστώς 
των νησίδων οι οποίες δεν αναφέρονται ρητώς στις Διεθνείς Συνθήκες που 
ορίζουν τα σύνορα μεταξύ των δύο κρατών, η κατά παράβαση των συνθηκών 
στρατιωτικοποίηση νήσων που θα όφειλαν να είναι αποστρατιωτικοποιημέ-
νες και ο καθορισμός των περιοχών ευθύνης για έρευνα και διάσωση (ζήτημα 
στο οποίο δεν θα αναφερθούμε σε αυτό το κείμενο).3 Υποστηρίζεται από την 
τουρκική πλευρά ότι τα ζητήματα αυτά συνδέονται με διεκδικήσεις του ελλη-
νικού κράτους για να επεκτείνει την εδαφική κυριαρχία και να μεταβάλλει το 
θαλάσσιο καθεστώς εις βάρος του τουρκικού κράτους, καθιστώντας το Αι-
γαίο ελληνική λίμνη. Για την επίλυση της διένεξης προκρίνει τη μέθοδο της 
διμερούς διαπραγμάτευσης, χωρίς να αποκλείει την εμπλοκή «τρίτων με-
ρών»,4 στη βάση του άρθρου 33 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών.5

Η απλή παράθεση των διαφορών ως προς την αντίληψη του τι συνιστά τα 
στοιχεία της διένεξης παρουσιάζει μία ασυμμετρία: το ελληνικό κράτος δεν 
δέχεται ως διαφορές αυτά που ορίζει ως διαφορά το τουρκικό. Πρόκειται για 
μία ασυμμετρία η οποία αποτελεί εμπόδιο για οποιαδήποτε συζήτηση για τη 
διευθέτηση της διένεξης. Όταν έχουμε δύο μέρη, Α και Β, όπου το Α μέρος 
λέει ότι έχει ένα πρόβλημα με το Β και το Β μέρος θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρό-
βλημα, η στάση του Β μέρους συνιστά ακύρωση της όποιας δυνατότητας συ-
ζήτησης. 

Στη συνέχεια του κειμένου θα διαπιστώσουμε πώς: α) ό,τι θεωρεί διαφο-
ρές το τουρκικό κράτος τεκμηριώνονται με επιχειρήματα στη βάση μίας του-
λάχιστον τεκμηριωμένης ερμηνείας του Διεθνούς Δικαίου (το ίδιο μπορεί κα-
νείς να ισχυριστεί και για το ελληνικό κράτος) και β) ότι η «μόνη διαφορά» 
της (ηπειρωτικής) υφαλοκρηπίδας κατά το ελληνικό κράτος εμπλέκει κατά 
αναγκαιότητα ως διαφορά το εύρος του εναέριου χώρου, το καθεστώς του 
FIR και το καθεστώς των νησίδων (και σε δεύτερο χρόνο όλα τα υπόλοιπα ζη-
τήματα που θέτει το τουρκικό κράτος). Γεγονός το οποίο καθιστά τη θέση του 
τουρκικού κράτους ότι θα πρέπει κάθε διευθέτηση να αφορά όλα αυτά τα ζη-
τήματα ορθολογικά πολύ ισχυρή – και αδύναμη τη θέση του ελληνικού κρά-
τους – ακόμη και εάν το τουρκικό κράτος έχει «υπερβολικές» διεκδικήσεις 
που δεν μπορούν, ως όλον, να βρουν βάση στο διεθνές δίκαιο και την εφαρ-

3 http://www.mfa.gov.tr/maritime-issues---aegean-sea---the-outstanding-aege-
an-issues.en.mfa

4 http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-aegean-peace-process-initiative.en.mfa
5 Το άρθρο 33 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι τα κράτη 

πρέπει να επιλύουν μία διένεξη «[…] με διαπραγματεύσεις, έρευνα, μεσολάβηση, 
συνδιαλλαγή, διαιτησία, δικαστικό διακανονισμό, προσφυγή σε τοπικούς οργανι-
σμούς ή συμφωνίες ή με άλλα ειρηνικά μέσα της εκλογής τους» και ότι «το Συμβού-
λιο Ασφαλείας, όταν το κρίνει αναγκαίο, θα ζητά από τους διαδίκους να λύνουν τη 
διαφορά τους με τέτοια μέσα» UN 1945.
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μογή του σε άλλες αντίστοιχες διενέξεις ως τώρα.
Θυμίζουμε στον αναγνώστη ότι η συστηματική αναφορά στο Διεθνές Δί-

καιο για την κατανόηση των στοιχείων της διένεξης δεν στοχεύει να στηρίξει 
μία πρόταση «δίκαιης» λύσης και διευθέτησης της διένεξης αλλά στην κατα-
νόηση των ορίων των αλληλοεπικαλυπτόμενων διεκδικήσεων των δύο κρα-
τών στη βάση της «γλώσσας» με την οποία υποχρεούνται να παρουσιάζουν 
τις διεκδικήσεις τους.6 Για να το διατυπώσουμε διαφορετικά, οποιαδήποτε 
δυνατή διευθέτηση με ειρηνικά μέσα θα είναι «γραμμένη» και γενικά «συμ-
βατή» με το Διεθνές Δίκαιο και τα αποτελέσματα άσκησής του στις (πολλές) 
γενικά αντίστοιχες διενέξεις. Επίσης, το Διεθνές Δίκαιο χρησιμοποιείται ως 
«γνώμονας» για να κρίνουμε τον λόγο του ελληνικού κράτους ο οποίος πα-
ρουσιάζεται ως εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Όπως θα διαπιστώσουμε, 
αυτή η αξίωση δεν ισχύει. Ισχύει ότι ο λόγος αυτός οργανώνεται βάσει μίας 
επιλεκτικής ανάγνωσης του Διεθνούς Δικαίου και «κρατά» από αυτό μόνο 
ό,τι στηρίζει τις διεκδικήσεις του σε θαλάσσιες ζώνες.

2. Εναέριος χώρος

Τα όρια του εναέριου χώρου καθορίζονται από το άρθρο 2 της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS 1982).7 Το εύρος του 
εναέριου χώρου είναι το ίδιο με αυτό των εγχώριων υδάτων. Καθώς το ελλη-
νικό κράτος έχει κηρύξει ζώνη εγχωρίων υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια θα όφει-
λε το εύρος του εναέριου χώρου να είναι το ίδιο με βάση το Διεθνές Δίκαιο. 
Ωστόσο, το ελληνικό κράτος παρεκκλίνει από την UNCLOS καθώς έχει κηρύ-
ξει εύρος για τη ζώνη του εναέριου χώρου στα 10 ν.μ. με βάση νόμο του 1931.8

6 Δες και την εισαγωγή στο κείμενο μας, Θέσεις 146: 15 κ.ε.
7 Αναλυτικότερα στο πρώτο μέρος του κειμένου, Θέσεις 146. Εδώ σημειώνουμε ότι το 

ελληνικό κράτος έχει υπογράψει την UNCLOS στις 10/12/1982 και την έχει επικυρώσει 
στις 21/7/1995 (UNCLOS Dec. 2019: 2). Έχει διατυπώσει ρητές επιφυλάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας στον βαθμό που βλάπτει κυριαρχικά του δικαιώματα και 
εθνικά συμφέροντα τόσο κατά την υπογραφή όσο και κατά την επικύρωση της συμ-
φωνίας. Με την τελευταία επιφύλαξη που διατύπωσε, στις 16/1/2015, εξαιρεί της δι-
καιοδοσίας του Δικαστηρίου της UNCLOS διενέξεις που αφορούν την ερμηνεία της 
εφαρμογής των άρθρων 15, 74 και 83 ή των σχετικών με ιστορικούς τίτλους, δηλαδή 
σχετικά με τις οριοθετήσεις των θαλασσίων ζωνών. Επιπρόσθετα, η μη-αναγνώριση 
δικαιοδοσίας επεκτείνεται και για διενέξεις σχετικές με στρατιωτική δραστηριότη-
τα ή αφορούν άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων (για παράδειγμα, παραβιάσεις του 
εναέριου χώρου ή τα ζητήματα των «γκρίζων ζωνών»), καθώς και για ζητήματα τα 
οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (αναλυτι-
κότερα η δήλωση επιφύλαξης σε UNCLOS Dec. 2019: 19). Το τουρκικό κράτος δεν 
έχει υπογράψει και, κατά συνέπεια, επικυρώσει, την UNCLOS.

8 https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/GRC.h 
tm.
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Αυτή η παρέκκλιση από τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου διευρύνει ση-
μαντικά τον χώρο κυριαρχίας του ελληνικού κράτους στο Αιγαίο. Η διέλευση 
ενός αεροπλάνου άλλου κράτους μέσω του Αιγαίου επιτυγχάνεται μόνο μέσω 
ενός στενού περάσματος που διαμορφώνεται εκτός της ακτίνας των 10 ν.μ. 
στο νότιο τμήμα του Αιγαίου. Ενώ τυχόν επέκταση στα 12 ν.μ. καθιστά το Αι-
γαίο «κλειστή» θάλασσα και «ελληνική λίμνη» καθώς δεν υπάρχει πέρασμα 
σε αυτό που να παρακάμπτει την κυριαρχία του ελληνικού κράτους και επο-
μένως απαιτείται άδεια για διέλευση αεροσκάφους.

Προφανώς, αυτή η παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, μοναδική για το 
σύνολο των κρατών που έχουν υπογράψει την UNCLOS,9 συνιστά ένα από τα 
πιο αδύνατα σημεία στο σύνολο των επιχειρημάτων που στηρίζουν τις διεκδι-
κήσεις του ελληνικού κράτους στο Αιγαίο. Η δικαιολόγηση αυτής της παρέκ-
κλισης γίνεται μέσω δύο κύριων επιχειρημάτων.

α) Του δικαιώματος επέκτασης των εγχωρίων υδάτων στα 12 ν.μ., βάσει 
του οποίου η επέκταση του εναέριου χώρου στα 10 ν.μ συνιστά περιορισμέ-
νη, τόσο ως προς τη ζώνη όσο και ως προς το εύρος, άσκηση αυτού του δικαι-
ώματος. Όπως διαβάζουμε στη σχετική σελίδα του ελληνικού υπουργείου 
εξωτερικών (Υπ.Εξ.): «η άσκηση κυριαρχίας στον εναέριο χώρο μέχρι τα 10 
ν.μ. είναι απολύτως νόμιμη, αφού δεν υπερβαίνει τα 12 ν.μ. που ορίζει το 
δίκαιο της θάλασσας ως ανώτατο όριο του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης και 
του εθνικού εναέριου χώρου».10 Φυσικά αυτό το επιχείρημα είναι ασθενές 
καθώς δεν απαντά στο ζήτημα της διαφοράς μεταξύ του εύρους της ζώνης 
του εναέριου χώρου και της αιγιαλίτιδας ζώνης (εγχωρίων υδάτων), καθώς 
με βάση την UNCLOS αυτές οι δύο ζώνες πρέπει να έχουν το ίδιο εύρος.

β) Της επίκλησης του εθιμικού δικαίου. Συγκεκριμένα η ελληνική πλευρά 
διατείνεται ότι «η Τουρκία, από το 1931 και για πολλές δεκαετίες αποδεχόταν 
το εύρος των 10 ν.μ. του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου χωρίς ουδεμία 
διαμαρτυρία ή αμφισβήτηση, γεγονός που θεμελιώνει κατά το διεθνές δί-
καιο σιωπηρή αποδοχή. Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόσθηκε από 
το 1931 ομοιόμορφα, χωρίς οποιαδήποτε διαμαρτυρία όσον αφορά στη νομι-
κή του βάση».11 Αυτό το επιχείρημα είναι πιο ισχυρό από το προηγούμενο, 

9 Όπως φαίνεται στον πίνακα των διεκδικήσεων των κρατών σε θαλάσσιες ζώνες του 
ΟΗΕ, UN 2010: 53 κ.ε.

10 https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/et 
hnikos-enaerios-horos.html (πρόσβαση: 2019-09-04). Σημειώνουμε ότι το ελληνι-
κό κείμενο που είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του Υπ.Εξ. είναι διαφορετικό 
από το αντίστοιχο αγγλικό κείμενο. Στο ελληνικό κείμενο υπάρχει η πρόταση «δεδο-
μένου ότι ο “δικαιούμενος το μείζον, δικαιούται και το έλασσον”» η οποία απουσιά-
ζει από το αγγλικό κείμενο, σε διεθνές επίπεδο για προφανείς λόγους που αφορούν 
την ισχύ του επιχειρήματος και επίσης σε εθνικό επίπεδο για προφανείς λόγους που 
αφορούν την οργάνωση της συναίνεσης στους «εθνικούς στόχους» του ελληνικού κρά-
τους.

11 https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/et 
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καθώς παραπέμπει σε μία εθιμική σχέση, παρά το ότι και αυτό δεν απαντά 
στο κύριο ζήτημα, που είναι η διαφορά του εύρους των δύο ζωνών αντίθετα 
απ’ ότι ορίζει το άρθρο 2 της UNCLOS. Ωστόσο, δεν πρόκειται για πολύ ισχυ-
ρό επιχείρημα καθώς και άλλα κράτη έχουν αμφισβητήσει ρητώς την ελληνι-
κή αξίωση.12 Η κύρια γραμμή ανταπάντησης του τουρκικού κράτους ωστόσο 
είναι ότι ενημερώθηκε επισήμως για τη διεκδίκηση των 10 ν.μ. εναέριου χώ-
ρου το 1974 (2 Ιουνίου) όταν ο ICAO13 δημοσίευσε επίσημα την ελληνική απαί-
τηση κατά έγκλησή της και έκτοτε αμφισβητεί με ρηματικές διακοινώσεις 
και έμπρακτα με τις πτήσεις αεροσκαφών στην περιοχή μεταξύ των 6 ν.μ. 
και των 10 ν.μ.

Γενικότερα, για τα δύο προηγούμενα επιχειρήματα, τα οποία στηρίζουν 
τις διεκδικήσεις του ελληνικού κράτους, το τουρκικό κράτος απαντά14 υπο-
γραμμίζοντας ότι το ελληνικό κράτος είναι το μοναδικό το οποίο έχει διαφο-
ρετικό εύρος μεταξύ των δύο ζωνών, κατά παράβαση του άρθρου 2 της 
UNCLOS, το οποίο αποτελεί ισχυρό επιχείρημα. Επισημαίνει επίσης ότι με 
αυτό το εύρος εναέριου χώρου μειώνεται ο διεθνής εναέριος χώρος κατά 
50%, κάτι το οποίο δεν αφορά τη σχέση μεταξύ των δύο κρατών μόνο αλλά 
όλη τη διεθνή κοινότητα καθώς μειώνεται η περιοχή ελεύθερης πρόσβασης.

Η κατά παρέκκλιση από το Διεθνές Δίκαιο διεκδίκηση του ελληνικού κρά-
τους οδηγεί σε μεγάλη σπατάλη πόρων συστηματικά και σε απώλειες ανθρώ-
πινων ζωών σε αρκετές περιπτώσεις. Αναμφισβήτητα σε επίπεδο επιχειρη-
μάτων το τουρκικό κράτος διατυπώνει πιο ισχυρές θέσεις, καθώς η παραβία-
ση του Διεθνούς Δικαίου εκ μέρους του ελληνικού κράτους εξασθενίζει σε 
σημαντικό βαθμό τα όποια επιχειρήματά του σε αυτό το θέμα. Η διεκδίκηση 
εναέριας ζώνης 10 ν.μ. εκ μέρους του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να γίνει 

hnikos-enaerios-horos.html (πρόσβαση: 2019-09-04).
12 Η Βρετανία, από το 1932 (Ηρακλείδης 2007: 321 – ενώ ο Klemm αναφέρει έτος δι-

αμαρτυρίας το 1940, Klemm 1990: 6), ενώ τα αεροσκάφη των ΗΠΑ στις ασκήσεις 
του ΝΑΤΟ συστηματικά αμφισβητούν το επιπλέον εύρος πέραν των 6 ν.μ. (Van Dyke 
2005: 85). 

13 Ο ICAO είναι ο διεθνής οργανισμός ο οποίος ρυθμίζει ζητήματα πτήσεων και καθο-
ρίζει την κατανομή των ζωνών ελέγχου πτήσεων (FIR). Σημειώνουμε ότι και τα δύο 
κράτη, ελληνικό και τουρκικό είναι μέρη της ιδρυτικής σύμβασης του ICAO με ημε-
ρομηνίες επικύρωσης 1947/3/13 και 1945/12/20 αντίστοιχα (ICAO 2019). Επίσης ση-
μειώνουμε ότι το άρθρο 2 της σύμβασης αυτής ορίζει ότι η κυριαρχία του εκάστοτε 
κράτους περιορίζεται στην ηπειρωτική επικράτειά του και στα εγχώρια ύδατα που 
την περιβάλλουν, εξισώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το εύρος του εναέριου χώρου με 
το εύρος των εγχωρίων υδάτων, όπως και η UNCLOS, ICAO 1947: 2. Οι αρμοδιότητες 
του οργανισμού δεν αφορούν τον εναέριο χώρο, ως ζώνη άσκησης κυριαρχίας. Για 
τον καθορισμό του FIR, δες Θέσεις 146: 33-34 και επόμενη ενότητα 2.1.

14 http://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-disputes.en.mfa και http://
www.mfa.gov.tr/maritime-issues---aegean-sea---the-outstanding-aegean-issues.
en.mfa (πρόσβαση: 4/9/2019).
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κατανοητή στη βάση του Διεθνούς Δικαίου (καθώς είναι ασύμβατη με αυτό) 
αλλά στη βάση του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται τακτικά και στρατηγι-
κά οι διεκδικήσεις του για κυριαρχικά δικαιώματα σε χωρικά ύδατα, υφαλο-
κρηπίδα και (εσχάτως) σε ΑΟΖ.

Σύστοιχο ζήτημα με τον εναέριο χώρο είναι η ζώνη ελέγχου πτήσεων και 
το καθεστώς που τη διέπει.

2.1. FIR

Το FIR είναι μια διαφορετική ζώνη η οποία δεν προσδιορίζει κυριαρχία ή κυ-
ριαρχικά δικαιώματα. FIR είναι τα αρχικά της έκφρασης “Flight Information 
Region” και όπως δηλώνει η έκφραση αποτελεί ένα οιονεί διοικητικό καθο-
ρισμό εναέριων χώρων για τη διαχείριση των πτήσεων, δηλαδή ορίζει τη ζώνη 
αρμοδιότητας της διαχείρισης πτήσεων από τον εκάστοτε πύργο ελέγχου και 
δεν αποτελεί ζώνη η οποία αποδίδει κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα. 

Όλος ο εναέριος χώρος, είτε εθνικός είτε διεθνής, έχει καταμεριστεί σε 
ζώνες ελέγχου πτήσεων και ως εκ τούτου σε κάθε τέτοια περιλαμβάνεται 
εθνικός χώρος, όπου ασκείται κυριαρχία, αλλά και τμήματα του διεθνούς 
χώρου όπου δεν ασκείται κρατική κυριαρχία. Η διαφορά του FIR με τον ενα-
έριο χώρο έγκειται στο ότι δεν απαιτείται άδεια των αρχών για υπερπτήση 
στο διεθνές τμήμα του. Η αναγγελία πτήσεων αποτελεί απλή γνωστοποίηση 
για τη ρύθμιση της εναέριας κυκλοφορίας και δεν μπορεί το κράτος να αρνη-
θεί την πτήση. Για κράτη μεγάλης έκτασης μπορούν να υπάρχουν πολλαπλές 
ζώνες FIR, ενώ για κράτη μικρότερης έκτασης συνήθως επαρκεί μία ζώνη. 
Για παράδειγμα, το τουρκικό κράτος έχει 2 ζώνες FIR, Κωνσταντινούπολης 
και Άγκυρας, ενώ το ελληνικό έχει μία, των Αθηνών, η οποία καλύπτει όλο το 
Αιγαίο έως τη μέση γραμμή μεταξύ των τουρκικών ακτών και των ελληνικών 
νήσων. Το διεθνές καθεστώς των ζωνών διέπεται από τη Σύμβαση του Σικάγο 
(1944) με διεθνή θεσμό τον ICAO.15

Τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συγχέουν τον εθνικό εναέριο χώρο 
με το FIR και αναφέρονται στο δεύτερο ως να ορίζει ζώνη κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων των κρατών. Πρόκειται για γεγονός το οποίο μπορεί να αποδοθεί 
μόνο σε σκοπιμότητα και να χαρακτηριστεί ως παραπληροφόρηση για να 
εξυπηρετηθούν εθνικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. 

Η διένεξη των δύο κρατών εμπλουτίστηκε με το ζήτημα του FIR το 1974. 
Αρχικά το τουρκικό κράτος απαίτησε το FIR Κωνσταντινούπολης να οριοθε-
τηθεί δυτικότερα, περιλαμβάνοντας ένα τμήμα του Αιγαίου. Τα όρια συνέπι-
πταν με τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας 
(δες Χάρτη 4 στη συνέχεια ή την περιοχή ανατολικά της μέσης γραμμής στον 
Χάρτη 5). Το ελληνικό κράτος αμφισβήτησε αυτή την απαίτηση με το επιχεί-
ρημα ότι είναι αδιανόητο από την πλευρά οργάνωσης της ασφάλειας των 

15 Αναλυτικότερα σε Θέσεις 146: 33-34.
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πτήσεων ο διαμοιρασμός του Αιγαίου σε δύο ζώνες πτήσεων, καθώς η δια-
σύνδεση πόλεων του ελληνικού κράτους θα διαμοιράζεται σε δύο διαφορετι-
κές ζώνες. Η διαμάχη αυτή οδήγησε να κηρυχθεί το Αιγαίο μη-ασφαλής ζώνη 
πτήσεων και συνεπώς στη διακοπή των διεθνών πτήσεων πάνω από το Αι-
γαίο μέχρι το 1980, όταν υπήρξε άρση της τουρκικής απαίτησης.16

Το καθεστώς του FIR συνεχίζει να είναι πρόβλημα μεταξύ των δύο κρα-
τών. Συγκεκριμένα τα πολεμικά αεροσκάφη του τουρκικού κράτους δεν ανα-
γνωρίζουν τη δικαιοδοσία των Αθηνών και δεν υποβάλλουν σχέδια πτήσης, 
ενώ το ελληνικό κράτος επιχειρεί την αναχαίτιση αυτών των αεροπλάνων 
χρησιμοποιώντας ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη και η αναχαίτιση εκλαμβά-
νεται από την τουρκική πλευρά ως άσκηση κυριαρχίας σε μία ζώνη που δεν 
ασκείται κυριαρχία.

Χάρτης 1. FIR Αθηνών και Κωνσταντινούπολης

Στον χάρτη διαγράφονται τα όρια του FIR Αθηνών και Κωνσταντινούπολης. Το 
ανατολικό άκρο στο Αιγαίο του FIR Αθηνών διαγράφει επίσης τα όρια της ελλη-
νικής διεκδίκησης σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Πηγή: ICAO

Το τουρκικό κράτος έχει ως επιχείρημα ότι η Σύμβαση του Σικάγου (1944), 
μέσω της οποίας ρυθμίζεται ότι το καθεστώς του FIR, ρητά βάσει του άρθρου 

16 Για μία αναλυτική παρουσίαση της διένεξης δες Ηρακλείδης 2007: 370-379, Schmitt 
1996: 47-51.
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317, εξαιρεί τα πολεμικά αεροσκάφη από την υποχρέωση αναφοράς πτήσης 
στο σύστημα ελέγχου των Αθηνών. 

Το ελληνικό κράτος απαντά ότι η γνώση κίνησης πολεμικών αεροσκαφών 
απαιτείται για την οργάνωση της ασφάλειας όλων των πτήσεων που διέρχο-
νται από το FIR Αθηνών, όπως άλλωστε ρητά απαιτεί η ίδια σύμβαση, και ότι 
αυτή η ανάγκη δεν συνδέεται με άσκηση κυριαρχίας. Η όποια «αναχαίτιση» 
στον διεθνή χώρο (ό,τι αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος ως διεθνή χώρο, δη-
λαδή τον χώρο πέραν της ζώνης των 10 ν.μ.), όταν λαμβάνει χώρα, συνιστά 
αναγνώριση πτήσεων. Σε αυτό το επιχείρημα το τουρκικό κράτος απαντά ότι 
τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη δεν θέλουν να νομιμοποιήσουν την κατά-
χρηση δικαιώματος που ασκεί το ελληνικό κράτος χρησιμοποιώντας το FIR 
ως οιονεί εθνικό εναέριο χώρο. 

Σύμφωνα με το τουρκικό κράτος, οι αναχαιτίσεις των αεροσκαφών εκ μέ-
ρους του ελληνικού κράτους, αποτελούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου 
και των κανόνων που διέπουν τη χρήση του FIR εκ μέρους των πολεμικών αε-
ροσκαφών και μάλιστα η πρακτική της αναχαίτισης καθιστά τον διεθνή ενα-
έριο χώρο, χώρο άσκησης κυριαρχίας του ελληνικού κράτους κατά παρέκκλι-
ση από το Διεθνές Δίκαιο.18 Επίσης, διαμαρτύρεται ότι το ελληνικό κράτος 
ορίζει μονομερώς και αυθαίρετα τους διεθνείς αεροδιάδρομους εντός του 
FIR Αθηνών για να εμποδίσει τις πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών όταν χρει-
άζεται να περάσουν από το FIR Αθηνών και επομένως δεν υπάρχει βάση 
ώστε τα τουρκικά αεροσκάφη να υπόκεινται στον έλεγχο του FIR Αθηνών.

Από τη μία πλευρά, όπως είναι φανερό, η έκφραση «παραβίαση του FIR» 
δεν έχει νόημα, ειδικά με τη συνδήλωση παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμά-
των, όπως χρησιμοποιείται από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από 
την άλλη πλευρά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πρακτική αμφισβήτηση των 
ελληνικών θέσεων εκ μέρους του τουρκικού κράτους αυξάνει τα προβλήματα 
ασφάλειας πτήσεων της πολιτικής αεροπορίας.

Μία διευθέτηση αυτού του σκέλους της διένεξης θα μπορούσε να αποτε-
λέσει μία ρητή διακοίνωση της ελληνικής πλευράς ότι το FIR δεν συμπίπτει 
με τον εναέριο χώρο και ότι δεν συνεπάγεται κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώ-
ματα για καμία θαλάσσια ζώνη, μαζί με μία αυτοδέσμευση του τουρκικού 
κράτους ώστε τα πολεμικά αεροσκάφη να υπάγονται στο σύστημα ελέγχου 
ασφάλειας πτήσεων των Αθηνών και μία δέσμευση των δύο μερών σε διμερή 
διαβούλευση για ένα από κοινού προσδιορισμό των διεθνών αεροδιαδρόμων. 

Παρότι κάτι τέτοιο αποτελεί εύλογη διευθέτηση σε ένα σχετικά ευκολότε-
ρο από τα υπόλοιπα διμερές ζήτημα, εντούτοις δεν διαφαίνεται οποιασδή-

17 ICAO 1947: 2.
18 Όπως το θέτει ο Schmitt, το ελληνικό κράτος χρησιμοποιεί το FIR ως ζώνη ταυτο-

ποίησης αεροσκαφών για αμυντικούς σκοπούς (ADIZ). Ωστόσο, αυτή η χρήση δεν 
προβλέπεται από τους κανόνες θέσπισης του FIR, γεγονός που καθιστά την ελληνική 
θέση πολύ ασθενή Schmitt 1996: 50.
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ποτε μορφής διαβούλευση ή προσέγγιση: φαίνεται αντίθετα ότι και η διαφο-
ρά αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τον καθορισμό του εθνικού εναέριου 
χώρου, λόγω του ότι μία τέτοια διευθέτηση θα απαιτούσε καθορισμό διεθνών 
αεροδιαδρόμων. Σε κάθε περίπτωση και σε αυτό το ζήτημα η θέση του ελλη-
νικού κράτους μπορεί να θεωρηθεί πιο αδύναμη ως προς την ισχύ των επιχει-
ρημάτων που προβάλλονται εκατέρωθεν.

3. Αιγιαλίτιδα ζώνη – χωρικά ύδατα

Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κράτους σχετικά 
με το εύρος των εγχωρίων υδάτων (ή αιγιαλίτιδας ζώνης ή χωρικών υδά-
των);19 Σύμφωνα με το ελληνικό κράτος η μόνη διαφορά έγκειται στην οριο-
θέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας.20

Για βασικά σημεία της διένεξης σχετικά με τα χωρικά ύδατα αναφερθή-
καμε στο προηγούμενο μέρος του κειμένου.21 Συγκεκριμένα το εύρος των εγ-
χωρίων υδάτων, όπου ασκείται κρατική κυριαρχία πλην των περιπτώσεων της 
αβλαβούς διέλευσης και του πλου διέλευσης στα στενά,22 καθορίζεται από το 
άρθρο 3 της UNCLOS έως 12 ν.μ. Το ελληνικό και το τουρκικό κράτος ανήκουν 
στη μειοψηφία των κρατών που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επέκτασης 
των εγχωρίων υδάτων σε 12 ν.μ. στο Αιγαίο, για λόγους που σχετίζονται με τη 
διένεξή τους. Παρά την εντύπωση που κυριαρχεί, το μεγαλύτερο τμήμα του 
Αιγαίου (56%) δεν είναι ελληνικό αλλά αποτελεί διεθνή ύδατα.

Το άρθρο 15 της UNCLOS ορίζει ότι μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή 

19 Εδώ πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή του αναγνώστη στο ότι το εύρος των εγχω-
ρίων υδάτων μετράται από τη γραμμή βάσης. Το ελληνικό κράτος σχεδιάζει γραμμές 
βάσης με τη μέθοδο της φυσικής ακτογραμμής, ενώ το τουρκικό με τη μέθοδο των 
ευθειών γραμμών, μέθοδος η οποία επεκτείνει την κυριαρχία στα θαλάσσια ύδατα 
αλλά μειώνει το εύρος της ακτογραμμής. Περισσότερα για το θέμα στο πρώτο μέρος 
του κειμένου, Θέσεις 146. Σημειώνουμε, επιπρόσθετα, ότι οι γραμμές βάσης, λόγω 
της επήρειας που έχει στο εύρος των εγχωρίων υδάτων η χάραξή τους, δεν μπορούν 
γενικά να αποφασιστούν μονομερώς. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της διένεξης 
μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Νορβηγίας (1951), το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 
αποφάσισε ότι οι γραμμές βάσης δεν μπορούν να ανακηρύσσονται μονομερώς χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη οι συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση στα γειτονικά κράτη. 
ICJ 1951: 116.

20 Θυμίζουμε ότι το ελληνικό κράτος στο εσωτερικό χρησιμοποιεί τον όρο «υφαλοκρη-
πίδα» ως μετάφραση του όρου «continental shelf». Για τον ρόλο που παίζουν οι 
μεταφράσεις των αγγλικών επίσημων όρων, στο όριο της λογοκρισίας, για να μην 
«μολυνθεί» ο πληθυσμός με αμφισβητήσεις της εθνικής προπαγάνδας, βλ. το πρώτο 
μέρος του κειμένου, Θέσεις 146: 36-37 και στην ενότητα 4.2, στη συνέχεια, του παρό-
ντος. 

21 Θέσεις 146.
22 Θέσεις 146: 27-29.
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απέναντι ακτές, στις περιπτώσεις που η απόσταση είναι μικρότερη των 24 
ν.μ., όπως στην περίπτωση που εξετάζουμε, η οριοθέτηση γίνεται στη βάση 
δύο αρχών: α) της μέσης γραμμής, την οποία επικαλείται το ελληνικό κράτος 
και β) των «ειδικών περιστάσεων» την οποία επικαλείται το τουρκικό κρά-
τος23. Το άρθρο 15 αποκλείει τη μονομερή άσκηση του δικαιώματος οριοθέτη-
σης των εγχωρίων υδάτων χωρίς συμφωνία των κρατών με αντίθετες (όπως 
στο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου) ή παρακείμενες (όπως στο βόρειο τμήμα 
του Αιγαίου) ακτές, αποκλεισμός ο οποίος γίνεται ακόμη πιο ισχυρός από το 
άρθρο 123, το οποίο ορίζει ότι σε ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο, τα 
κράτη πρέπει να συνεργάζονται για την άσκηση των δικαιωμάτων τους24 και 
το άρθρο 300, το οποίο ορίζει ότι τα κράτη θα πρέπει να ασκούν «καλή τη πί-
στη» τα δικαιώματά τους και χωρίς τρόπους που συνιστούν κατάχρηση δικαι-
ώματος. Επομένως, η επέκταση των εγχωρίων υδάτων σε 12 ν.μ. δεν μπορεί 
να γίνει μονομερώς, είτε από την ελληνική είτε από την τουρκική πλευρά, 
και να είναι συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν επί-
σης τμήμα του ορθολογικού πυρήνα των επιχειρημάτων του τουρκικού κρά-
τους στο μέρος της διένεξης που αφορά το εύρος των εγχωρίων υδάτων. Με 
άλλα λόγια, η επέκταση των χωρικών υδάτων του ελληνικού κράτους από 6 
ν.μ. σε 12 ν.μ. δεν προσκρούει μόνο στην «απειλή πολέμου» (casus belli) του 
τουρκικού κράτους αλλά και στο ότι η άσκηση του δικαιώματος θα συνιστά 
μονομερή ερμηνεία του Διεθνούς Δικαίου.

Οι «ειδικές περιστάσεις» που επικαλείται το τουρκικό κράτος βασίζονται 
στο γεγονός ότι μία επέκταση των ελληνικών εγχωρίων υδάτων στα 12 ν.μ. θα 
καταστήσει το Αιγαίο «ελληνική λίμνη», καθώς η επικράτεια του ελληνικού 
κράτους θα μεγεθυνθεί από 36% (43,7% σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς) 
σε 64% (έως 71%, με άλλους υπολογισμούς), ενώ τα διεθνή ύδατα θα μειω-
θούν από 56% (49%) σε 26% (19%). Για λόγους διευκόλυνσης του αναγνώστη 
αναδημοσιεύουμε στη συνέχεια τον χάρτη του Αιγαίου με εγχώρια ύδατα εύ-
ρους 12 ν.μ., όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε το επιχείρημα της τουρκι-
κής πλευράς ότι αποκόπτεται η επικοινωνία μεταξύ λιμανιών του τουρκικού 
κράτους (αντίστοιχα και στον εναέριο χώρο) και επιπρόσθετα διακόπτεται η 
συνέχεια των διεθνών υδάτων.25 

23 Σημειώνουμε ότι κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση της UNCLOS το ελ-
ληνικό κράτος είχε προσπαθήσει να απαλειφθεί η αναφορά στις «ειδικές περιστά-
σεις» και να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά για την οριοθέτηση με βάση την αρχή 
της μέσης απόστασης στις περιπτώσεις μεταξύ νησιών ενός κράτους και της ακτο-
γραμμής άλλου ηπειρωτικού κράτους. Αυτή η προσπάθεια όμως απέτυχε (Ηρακλεί-
δης 2007: 292).

24 Για μία αναλυτική συζήτηση της σημασίας και των ερμηνειών του άρθρου 123 παρα-
πέμπουμε σε Grbec 2014: 35-46.

25 Θέσεις του υπουργείου εξωτερικών του τουρκικού κράτους, http://www.mfa.gov.
tr/background-note-on-aegean-disputes.en.mfa και http://www.mfa.gov.tr/
maritime-issues---aegean-sea---the-outstanding-aegean-issues.en.mfa
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Χάρτης 2. Εγχώρια ύδατα 12 ν.μ.

Στον χάρτη διαγράφεται η μεγέθυνση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο με 
την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. (Η μαύρη γραμμή περιγράφει 
τα χωρικά ύδατα εύρους 12 ν.μ. Η γραμμοσκιασμένη επιφάνεια το εύρος των 6 
ν.μ.). Πηγή: Επεξεργασία μας των χαρτών σε Wikimeddia Commons: https://
en.wikipedia.org/wiki/File:Aegean_12_nm.svg, https://en.wikipedia.org/
wiki/File:Aegean_6_nm.svg.

Το αποτέλεσμα της επέκτασης σε 12 ν.μ. οδηγεί σε μία αναλογία κυριαρ-
χίας στο Αιγαίο (και επομένως και εκμετάλλευσης πόρων) η οποία δεν θα 
συμφωνεί με την αναλογία των ακτογραμμών 4:1 (μήκος ελληνικών / τουρκι-
κών ακτογραμμών, συνυπολογίζοντας και τις ακτογραμμές των νησιών). Το 
τουρκικό κράτος ισχυρίζεται επίσης ότι καθώς δεν έχει καθορισθεί δια συμφω-
νίας, όπως απαιτεί το Διεθνές Δίκαιο, το εύρος των εγχωρίων υδάτων, αυτό 
συνεπάγεται ότι δεν έχουν καθορισθεί θαλάσσια σύνορα σε όσες περιπτώσεις η 
απόσταση των ακτογραμμών των δύο κρατών είναι μικρότερη των 12 ν.μ. (με 
το υπάρχον εύρος εγχωρίων υδάτων, 6 ν.μ. για τα δύο κράτη).26

26 Θέσεις τ. 146 και για τους υπολογισμούς: Wilson 1979: 5, Ηρακλείδης 2007: 311, Van 

T150Book_draft2.indb   26 23/12/2019   15:29:38



 27 Ιανουάριος/ Μάρτιος 2020

Το ελληνικό κράτος σε αυτά τα επιχειρήματα απαντά ότι η επέκταση των 
εγχωρίων υδάτων αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα και ασκείται μονομερώς. 
Δεν έχει προβεί στην άσκηση του δικαιώματος επειδή υπάρχει η «απειλή πο-
λέμου» από το τουρκικό κράτος, απειλή η οποία παραβιάζει θεμελιώδεις αρ-
χές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.27 Δεν απαντά στα επιχειρήματα σχετικά 
με τις «ειδικές περιστάσεις» που αναδεικνύει το τουρκικό κράτος. Ενώ στο 
ζήτημα το οποίο προβάλλει η τουρκική πλευρά, ότι δεν υπάρχουν καθορισμέ-
να θαλάσσια σύνορα ελλείψει συμφωνίας, απαντά ότι τα σύνορα είναι σαφώς 
οριοθετημένα δυνάμει διεθνών συμφωνιών και εθιμικού δικαίου – χωρίς απά-
ντηση για ό,τι αφορά τις «ειδικές περιστάσεις» (για την ακρίβεια «διαβάζει» 
το άρθρο 15 της UNCLOS μόνο μέχρι το σημείο που ορίζει τη χάραξη μέσης 
γραμμής για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών χωρίς να «διαβάζει» τη συνέ-
χεια του άρθρου, η οποία αναφέρεται στις «ειδικές περιστάσεις» και στην 
οποία στηρίζεται το επιχείρημα της τουρκικής πλευράς). Συγκεκριμένα: α) 
στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Έβρου αυτά είναι οριοθετημένα βάσει 
του Πρωτοκόλλου των Αθηνών της 26ης Νοεμβρίου 1926, β) από τον Έβρο μέχρι 
τη Σάμο και την Ικαρία, εφαρμόζεται η αρχή της ίσης απόστασης/μέσης γραμ-
μής βάσει του εθιμικού δικαίου που ενσωματώθηκε στο άρθρο 15 της UNCLOS, 
γ) νοτίως της Σάμου, στην περιοχή των Δωδεκανήσων, η οριοθέτηση θαλασσί-
ων συνόρων προκύπτει από τη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων του 1947, άρ-
θρο 14(1), όπου εκχωρείται η κυριαρχία των Δωδεκανήσων στο ελληνικό κρά-
τος και η οποία ενσωματώνει τη Συμφωνία της 4ης/1 του 1932 και του Πρωτο-
κόλλου της 28ης/12 του 1932 μεταξύ ιταλικού και τουρκικού κράτους.

Δεν θα αποτιμήσουμε την ισχύ των επιχειρημάτων των δύο πλευρών σε 
αυτό το σημείο, καθώς το ζήτημα της διένεξης σχετικά με τα εγχώρια ύδατα 
αναγκαία διαπλέκεται με τη διένεξη για την υφαλοκρηπίδα, διένεξη την 
οποία θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 

Παρατηρούμε, ωστόσο, ότι και οι δύο πλευρές σχετικά με το εύρος των 
εγχωρίων υδάτων προβάλλουν επιχειρήματα τα οποία βασίζονται στην 
UNCLOS, με τη διαφορά ότι εστιάζουν την επιχειρηματολογία τους σε δια-
φορετικά τμήματα των άρθρων αυτής της συμφωνίας ή ακόμη: το μεν τουρ-
κικό στις «ειδικές περιστάσεις» και στην αναγκαιότητα συμφωνίας για την 
οριοθέτηση (άρθρο 15) το δε ελληνικό στη μέση γραμμή ως κανόνα οριοθέτη-
σης (επίσης άρθρο 15) και στο ότι αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα η επέκταση 
στα 12 ν.μ. (άρθρο 3). Επομένως, οι «τίτλοι των δελτίων των 8» περί «προκλή-
σεων» της Άγκυρας σχετικά με αυτό τμήμα της διένεξης, δεν ανταποκρίνο-
νται στην πραγματικότητα. Το τουρκικό κράτος έχει ένα ορθολογικό, συγκρο-
τημένο επιχείρημα, το οποίο βασίζεται στην ερμηνεία άρθρων του Διεθνούς 
Δικαίου. Οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις προβάλλουν είτε στο εγχώριο είτε στο 

Dyke 2005: 83.
27 https://www.mfa.gr/en/issues-of-greek-turkish-relations/relevant-documents/

territorial-sea-casus-belli.html
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διεθνές ακροατήριο επιχειρήματα «διαδίκων» όπου κανένα δεν είναι «παρά-
λογο» παρά μόνο γι’ αυτούς που είναι ταυτισμένοι με τη (μισαλλόδοξη) εξί-
σωση «δικαίου» και «εθνικού συμφέροντος».

Μία επιπρόσθετη παρατήρηση αφορά το κατά πόσο το εύρος των 12 ν.μ. 
για τα εγχώρια ύδατα αποτελεί «ανελαστικό» δεδομένο για την οριοθέτηση 
εγχωρίων υδάτων. Εύρος εγχωρίων υδάτων 12 ν.μ. έχει κηρύξει η συντριπτι-
κή πλειοψηφία κρατών (UN, 2010), το οποίο του προσδίδει χαρακτήρα εθιμι-
κού δικαίου. Ωστόσο, η UNCLOS στο άρθρο 3 καθορίζει ότι το εύρος των εγ-
χωρίων υδάτων «[...] δεν υπερβαίνει τα δώδεκα ναυτικά μίλια»,28 ή με άλλα 
λόγια «[...] έως 12 ν.μ», το οποίο αφήνει ανοιχτή τη λογική και δικαιϊκή δυ-
νατότητα για μικρότερο εύρος. Για παράδειγμα, στη συμφωνία μεταξύ Αρ-
γεντινής και Χιλής το 1984, τα δύο κράτη συμφώνησαν να έχουν μεταξύ τους 
3 ν.μ. εύρος χωρικής θάλασσας στο νότιο άκρο τους όπου έχουν παρακείμε-
νες ακτές, ενώ αξιώνουν έναντι κάθε άλλου κράτους 12 ν.μ. (UNTS, 1984).

4. Ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα – AOZ29

Τα δύο κράτη δεν έχουν οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες πέραν των εγχωρίων 
υδάτων (6 ν.μ.) στις περιοχές που οι ακτογραμμές τους είναι παρακείμενες ή 
απέναντι με βάση την UNCLOS. Γνωρίζουμε επίσης ότι η όποια οριοθέτηση 
θα πρέπει να γίνει βάσει συμφωνίας, καθώς πρόκειται για κράτη με παρακεί-
μενες και απέναντι ακτογραμμές – δεν μπορεί, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, 
ένα από τα δύο να ορίσει μονομερώς τις δύο περιοχές.30 Όπως ήδη σημειώσα-

28 Δες και πρώτο μέρος του κειμένου, Θέσεις 146.
29 Σημειώνουμε ότι η ως τώρα διένεξη εστιάζει στο ζήτημα της ηπειρωτικής υφαλοκρη-

πίδας και εδώ και πολλά χρόνια διεξάγονται συνομιλίες σε διμερές επίπεδο σχετικά 
με την οριοθέτησή της (χωρίς να φαίνεται από τα δημόσια ανακοινωθέντα σημαντι-
κή πρόοδος). Πολύ πρόσφατα, ειδικά μετά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 
εμφανίζεται στον δημόσιο λόγο η αντιπαράθεση να αφορά το ζήτημα της ΑΟΖ (Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης). Βεβαίως, η οριοθέτηση της μίας περιοχής συνδέε-
ται με την οριοθέτηση της άλλης, όμως η ιστορία της διένεξης και η οργανωμένη συ-
ζήτηση σε διμερές επίπεδο καθιστούν τη διαφορά μεταξύ τους σημαντική. Ωστόσο, 
σε αυτό το κείμενο δεν υπεισερχόμαστε σε αυτή τη διάσταση και αντιμετωπίζουμε 
ενιαία το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Στη βάση αυτού, για ευκολία των 
διατυπώσεων, θα χρησιμοποιούμε ως υποκατάστατους τους δύο όρους, εκτός περι-
πτώσεων που θα τονίζεται ρητά η διάκρισή τους.

30 Εδώ βρίσκεται και ένα βασικό πρόβλημα της πρόσφατης ανακοινωθείσας συμφωνί-
ας Τουρκίας – Λιβύης, καθώς η οριοθέτηση μεταξύ τους παραβλέπει τα δικαιώματα 
σε ΑΟΖ ή ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας που διεκδικεί το ελληνικό κράτος μέσω Κρή-
της, Καρπάθου και άλλων νήσων. Η αμφισβήτηση εκ μέρους του ελληνικού κράτους 
της εγκυρότητας που έχει ως προς την οριοθέτηση, οι τοποθετήσεις της Συνόδου Κο-
ρυφής της ΕΕ («Το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση των 
θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαι-
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με, σχετικά με την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα η επιχειρηματολογία των δύο 
κρατών ακολουθεί επίσης την κατεύθυνση επιλεκτικής στήριξης και ερμηνεί-
ας των άρθρων της UNCLOS: το μεν ένα κράτος (ελληνικό) θεωρεί ότι η οριο-
θέτηση θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση γραμμή μεταξύ της ακτογραμμής 
των νησιών και των τουρκικών παραλίων, ενώ το άλλο (τουρκικό) θεωρεί ότι η 
οριοθέτηση θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση γραμμή μεταξύ των ηπειρωτι-
κών ακτογραμμών των δύο κρατών καθώς τα νησιά δεν παρέχουν, στην ειδι-
κή περίπτωση του Αιγαίου λόγω της αρχής της ευθυδικίας, κυριαρχικά δικαι-
ώματα σε άλλες ζώνες πέραν των εγχωρίων υδάτων.31 Ταυτόχρονα το ένα κα-
τηγορεί το άλλο για ενέργειες εκτός του Διεθνούς Δικαίου και ειδικά της 
UNCLOS, που εκπορεύονται από μία ιστορική τάση επεκτατισμού που τα δι-
ακρίνει. (Σύμφωνα με το τουρκικό κράτος, ο ελληνικός επεκτατισμός θεμελι-
ώνεται στην εκστρατεία στην Τουρκία, η οποία έφθασε έξω από την Άγκυρα, 
τη δεκαετία του 1920 και στις προσπάθειες προσάρτησης της Κύπρου τη δεκα-
ετία του 1960, μέχρι το πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακάριου το 
1973. Σύμφωνα με το ελληνικό κράτος, ο τουρκικός επεκτατισμός γίνεται φα-
νερός με την εισβολή στην Κύπρο την ίδια χρονιά, και τη συνεχιζόμενη κατοχή 
της βόρειας Κύπρου). Ας εξετάσουμε τα επιχειρήματα πιο συγκεκριμένα.

4.1. Οι θέσεις των δύο κρατών

Το τουρκικό κράτος υποστηρίζει ότι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας32 θα 
πρέπει να γίνει στη βάση της αρχής της ευθυδικίας.33 Η όποια οριοθέτηση θα 
πρέπει να ενσωματώνει τουλάχιστον το δεδομένο ότι η αναλογία ακτογραμ-
μών είναι 4:1 και ταυτόχρονα να δίνει έξοδο στο τουρκικό κράτος στα διεθνή 
ύδατα. Είναι προφανές ότι μία τέτοια οριοθέτηση θα δώσει περιορισμένο εύ-

ώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της θάλασσας και δεν μπο-
ρεί να παράγει νομικές συνέπειες για τα τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επι-
βεβαιώνει χωρίς αμφιβολία την αλληλεγγύη του με την Ελλάδα και την Κύπρο σχετι-
κά με αυτές τις ενέργειες της Τουρκίας»), όπως και οι τοποθετήσεις άλλων κρατών, 
την καθιστά μία διαφορά η οποία θα πρέπει να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων.

31 Θυμίζουμε ότι κυριαρχικά δικαιώματα σε ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ 
εξασφαλίζουν τα νησιά στην περίπτωση που δεν είναι «βράχοι» (όπου ως «βράχοι» 
ορίζονται τα νησιά τα οποία δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση και 
δική τους οικονομική ζωή), με βάση το άρθρο 121 της UNCLOS. Αναλυτικότερα στο 
πρώτο μέρος του κειμένου, Θέσεις 146. 

32 Στη συνέχεια αυτής της ενότητας θα χρησιμοποιούμε συχνά τον συντετμημένο όρο 
«υφαλοκρηπίδα» αντί του ορθού όρου «ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα», για λόγους ευ-
κολίας των εκφράσεων. Για τη σημασία της διαφοράς των δύο δες το πρώτο μέρος 
του κειμένου, Θέσεις, 146: 37.

33 Επίσημες θέσεις και επιχειρήματα οργάνωσής τους βρίσκονται σε πολλά διπλωμα-
τικά κείμενα, πέραν της σελίδας των Υπ.Εξ. των δύο κρατών. Για παράδειγμα, UN 
2014: 23, 27.
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ρος στα νησιά τα οποία είναι εγγύτερα στην τουρκική ακτογραμμή και μάλι-
στα σε αρκετές περιπτώσεις θα ενθυλακώσει την ΑΟΖ που δικαιούνται εντός 
της τουρκικής ΑΟΖ. 

Η οχύρωση αυτής της θέσης (ή η εγγενής στην κρατική μορφή επεκτατική 
διεκδίκηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων) οδηγεί περαιτέρω στη 
θέση ότι τα νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδας (δικαιούνται μόνο εγχώ-
ρια ύδατα). Εδώ πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ δύο τρόπων διατύπωσης αυ-
τής της θέσης. Κατά τον πρώτο τρόπο, η θέση σημαίνει ότι γενικά τα νησιά 
δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται για τρόπο ο οποίος είναι ασύμ-
βατος με την UNCLOS, καθώς σύμφωνα με αυτή τα κατοικημένα νησιά 
έχουν δικαίωμα σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες (Θέσεις, 146). Κατά τον δεύτερο 
τρόπο, η θέση σημαίνει ότι λαμβάνοντας υπόψη τις «ειδικές περιστάσεις» 
(γεωγραφική διαμόρφωση) που υπάρχουν στο Αιγαίο, μια οριοθέτηση στη 
βάση της αρχής της ευθυδικίας θα απέδιδε μειωμένη πρόσβαση σε ΑΟΖ για 
ορισμένα νησιά. Πρόκειται για τρόπο ο οποίος έχει ισχύ στη βάση της 
UNCLOS και όπως είδαμε στο προηγούμενο μέρος του κειμένου σε πολλές 
περιπτώσεις δόθηκε από τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα μειωμένη ή καθό-
λου ΑΟΖ σε νησιά, για να παραχθεί ένα ευθύδικο αποτέλεσμα. Ωστόσο, το 
μειωμένο εύρος θαλάσσιων ζωνών που δικαιούνται οι νήσοι είναι αποτέλε-
σμα εκδίκασης – δεν μπορεί ένα μέρος της διένεξης να αποφασίσει αυτό το 
μειωμένο εύρος, μπορεί μόνο να διεκδικήσει ό,τι θεωρεί πως υπηρετεί την 
αρχή της ευθυδικίας στη βάση των «ειδικών περιστάσεων» που επικαλείται. 
Κατά τον δεύτερο τρόπο, η θέση του τουρκικού κράτους είναι γενικά συμβα-
τή με το Διεθνές Δίκαιο και η υπερβολική διατύπωση (διεκδίκηση) πρέπει να 
γίνει κατανοητή ως οργάνωση θέσης για διαπραγμάτευση, η οποία στηρίζε-
ται και στην UNCLOS και στα αποτελέσματα της εκδίκασης άλλων διενέξεων 
με βάση αυτήν, κατά τον αντίστοιχο τρόπο που το ελληνικό κράτος διεκδικεί 
κυριαρχικά δικαιώματα στο 90% του Αιγαίου.

Επιπρόσθετο επιχείρημα του τουρκικού κράτους το οποίο έχει παρουσια-
στεί είναι ότι ο όρος «ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα» της UNCLOS διατηρεί τη γε-
ωλογική σημασία του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να οριοθετηθεί λαμβάνο-
ντας υπόψη τα όρια μεταξύ ασιατικής και ευρωπαϊκής ηπειρωτικής υφαλο-
κρηπίδας. Ωστόσο, αυτό το επιχείρημα δεν αποτελεί κύριο υποστήριγμα των 
τουρκικών θέσεων την τελευταία δεκαετία. Πιθανότατα, επειδή έχει κριθεί ότι 
οι εκδικάσεις άλλων περιπτώσεων διενέξεων όπου αποδίδεται μειωμένη επή-
ρεια στα νησιά βάσει της αρχής της ευθυδικίας αποτελεί ασφαλέστερη βάση 
για την οργάνωση της διεκδίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η τουρκική ερμηνεία 
του όρου «ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα» έχει απορριφθεί από τα διεθνή δικα-
στήρια και δεν υποστηρίζεται και από την ιστορία κατάρτισης της UNCLOS.34

34 Περισσότερα σε Rozakis 1987: 88 και 1997. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η μόνη 
περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε ο όρος «ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα» και με τη γεω-
λογική σημασία αποτελεί η περίπτωση της Βόρειας Θάλασσας 1969 (δες Θέσεις 147). 
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Η επιχειρηματολογία του ελληνικού κράτους δεν απαντά στα επιχειρήμα-
τα της Τουρκίας περί της «αρχής της ευθυδικίας», των οποίων η δομή και η 
στήριξη στο Διεθνές Δίκαιο και την άσκησή του φαίνεται πολύ ισχυρότερη – 
αντίθετα με το ατεκμηρίωτο των τουρκικών διεκδικήσεων αναφορικά με το 
εύρος των ζωνών ή την αξίωση να μην αναγνωριστεί ΑΟΖ στα νησιά. Η θέση 
του ελληνικού κράτους, καθώς πεισματικά επιμένει να μη θέτει το ζήτημα της 
αρχής της ευθυδικίας και να επιμένει σε πλήρες εύρος ΑΟΖ για όλα τη νησιά, 
φαίνεται επίσης μία μονομερής ερμηνεία τμημάτων του Διεθνούς Δικαίου και 
της άσκησής του η οποία αγνοεί τα ισχυρά επιχειρήματα του διαδίκου.

Συνοψίζοντας, οι θέσεις «όλα τα νησιά έχουν δικαίωμα σε πλήρη υφαλο-
κρηπίδα» και «όλα τα νησιά δεν έχουν δικαίωμα σε ηπειρωτική υφαλοκρηπί-
δα» αποτελούν δύο ακραίους ισχυρισμούς οι οποίοι δεν μπορούν να στηρι-
χτούν στο Διεθνές Δίκαιο και είναι κατάλληλοι μόνο, αφενός μεν, ως το ανώ-
τερο όριο διεκδικήσεων που καταθέτει κάθε διάδικος στη διαπραγμάτευση, 
αφετέρου δε, ως θέσεις που αντλούμενες από μια μερική ερμηνεία του Διε-
θνούς Δικαίου, αποτελούν βάση για να χαρακτηρίζεται ο άλλος διάδικος «πα-
ράνομος», ενώ στη βάση του εθνικισμού που κυριαρχεί και στα δύο κράτη να 
χαρακτηρίζεται επίσης «προκλητικός» και «επεκτατικός». Με άλλα λόγια μία 
συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο και εύλογη βάση επίλυσης της διένεξης πρέπει 
να περιλαμβάνει την αμοιβαία παραίτηση τόσο από την αρχή της οριοθέτησης 
με βάση τη μέση γραμμή μεταξύ ακτών της επικράτειας κάθε κράτους, δηλα-
δή τη θέση ότι τα νησιά δικαιούνται πλήρες εύρος σε θαλάσσιες ζώνες, όσο 
και από τη θέση ότι τα νησιά δεν δικαιούνται άλλες θαλάσσιες ζώνες πέραν 
των εγχωρίων υδάτων. Με άλλα λόγια να αναγνωριστεί ότι ναι μεν τα νησιά 
δικαιούνται υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, αλλά επίσης ότι, με βάση την αρχή της ευ-
θυδικίας, η έκταση του δικαιώματός τους ποικίλλει, καθώς στη συνολική ορι-
οθέτηση λαμβάνονται υπόψη από κοινού και τα ηπειρωτικά εδάφη, και αυτό 
αποτελεί κριτήριο της έκτασης του δικαιώματος που μπορούν να έχουν.

4.2. Καστελόριζο

«Maximalist and uncompromising Greek and Greek Cypriot claims lie be-
hind this understanding, whereas for example, Kastellorizo, a small island 
immediately across the Turkish mainland is supposed to generate a mari-
time jurisdiction area of four thousand times larger than its own surface. 
This understanding caused Egypt to lose an area of 40.000 square 
kilometers».35

Ωστόσο, ρητώς στις επόμενες εκδικάσεις διενέξεων τα δικαστήρια υιοθέτησαν τη 
θέση ότι ο όρος έχει νομική σημασία και τα νησιά έχουν δικαίωμα σε πλήρες εύρος 
όλων των θαλάσσιων ζωνών εκτός εάν οι «ειδικές περιστάσεις» της περιοχής επιβάλ-
λουν ένα διαφορετικό εύρος για να παραχθεί «ευθύδικο αποτέλεσμα». 

35 http://www.mfa.gov.tr/sc_-73_-yunanistan-ve-misir-aciklamalari-hk-sc.en.m fa

T150Book_draft2.indb   31 23/12/2019   15:29:38



32  Θέσεις #150

Το παραπάνω παράθεμα αποτελεί τμήμα της επίσημης ανακοίνωσης του 
τουρκικού υπουργείου εξωτερικών, η οποία απαντάει στις διαμαρτυρίες του 
ελληνικού και κυπριακού κράτους για τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων 
ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. 

Η μετάφραση της ανακοίνωσης του τουρκικού υπουργείου στα ΜΜΕ 
εντυπωσιάζει καθώς λογοκρίνει την ανακοίνωση, σε καίρια σημεία που πλήτ-
τουν την ισχύ των ελληνικών διεκδικήσεων ως προς το εύρος της υφαλοκρη-
πίδας που δικαιούται το Καστελόριζο και γενικότερα το σύμπλεγμα νήσων 
και βράχων του Καστελόριζου (όπου ανήκουν και η Στρογγύλη και το ακατοί-
κητο – πλην στρατιωτικής φρουράς – νησί της Ρω):

«Οι μαξιμαλιστικές και ασυμβίβαστες (μάλλον όχι η καλύτερη μετάφραση για 
το “uncompromising” στη συγκεκριμένη περίσταση, Σ.Λ.) ελληνικές και ελ-
ληνοκυπριακές αξιώσεις είναι πέρα από κάθε λογική, ενώ για παράδειγμα το 
Καστελόριζο, ένα μικρό νησί που βρίσκεται (έχει χαθεί το “immediately”, 
Σ.Λ.) απέναντι από την ηπειρωτική Τουρκία, υποτίθεται ότι παράγει μια περι-
οχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας τετραπλάσια (έχει χαθεί το “thousand”) από την 
επιφάνεια του. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα η Αίγυπτος να χάσει έκταση 40.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων».36

Η παράλειψη του «άμεσα» έχει να κάνει με το ότι το Καστελόριζο είναι 
ένα μικρό νησί, έκτασης 9,1 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μήκους ακτών 
19,5 χλμ. «άμεσα» απέναντι από τις τουρκικές ακτές (απέχει 1,25 ν.μ. από 
αυτές και 72 ν.μ. από την Ρόδο). Οι τουρκικές ακτές σε αυτήν την περιοχή 
έχουν μήκος τουλάχιστον 160 χλμ. και σε αυτές καταλήγει η ηπειρωτική 
έκταση της Τουρκίας. Στη βάση της αρχής της ευθυδικίας (λαμβάνοντας 
υπόψη για παράδειγμα την αναλογία μήκους ακτογραμμών, την «άμεση» εγ-
γύτητα του συμπλέγματος στην τουρκική ακτογραμμή, την γεωγραφική απο-
μόνωσή του από την ελληνική επικράτεια και πιθανόν την αναλογία γεωγρα-
φικής έκτασης) σε μία υποθετική εκδίκαση της διένεξης στην περιοχή θα 
ήταν δυνατό: α) να ενθυλακωθούν οι όποιες θαλάσσιες ζώνες δικαιούται 
εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ και β) να του αποδοθεί μικρό έως 
καθόλου εύρος σε υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, περιοριζόμενο μόνο στη θαλάσσια 
ζώνη των εγχωρίων υδάτων. Αυτή ή έκβαση θα συνέπιπτε, μεν, με τα μέγι-

36 Η μετάφραση που παρατίθεται είναι της Καθημερινής, 1/12/2019. Ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: https://www.kathi merini.gr/1054358/article/epikairothta/politikh/
amfisvhthsh-yfalokrhpidas-kastelorizoy-apo-thn-agkyra. Η ίδια μετάφραση βρί-
σκεται στα κύρια ΜΜΕ. Ενδεικτικά, στην Εφ.Συν., https://www.efsyn.gr/politiki/
exoteriki-poli tiki/221325_prokliseon-syneheia-apo-toyrkia-amfisbitei-tin-
yfalokripida-sto και στον ΑΝΤ1, https://www.ant1 news.gr/eidiseis/article/553254/
amfisbitei-i-toyrkia-tin-yfalokripida-sto-kastelorizo
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στα αποτελέσματα τα οποία διεκδικεί το τουρκικό κράτος, αλλά δεν αποτε-
λεί αδύνατη έκβαση με βάση το Διεθνές Δίκαιο και την άσκησή του, όπως 
διαπιστώσαμε στο δεύτερο μέρος του κειμένου. 

Το επιχείρημα της αναλογίας έκτασης χρησιμοποιείται από το τουρκικό 
κράτος για να ενισχυθεί η διεκδίκησή του, και σε αυτό αναφέρεται το 4.000 
(όπου το «χιλιάδες» παραλείπεται στη μετάφραση): επισημαίνεται ότι είναι 
μαξιμαλιστική η ελληνική διεκδίκηση να έχει το Καστελόριζο υφαλοκρηπίδα/
ΑΟΖ με έκταση 4.000 φορές μεγαλύτερη από την έκτασή του (δες Χάρτη 3 και 
για την ελληνική διεκδίκηση). Με την έκταση που διεκδικεί το ελληνικό κρά-
τος η υφαλοκρηπίδα του ελληνικού και του κυπριακού κράτους γειτνιάζουν, 
ενώ η υφαλοκρηπίδα του τουρκικού κράτους δεν συναντιέται με την αντί-
στοιχη της Αιγύπτου, καθώς έχει ενθυλακωθεί εντός των δύο προηγούμενων. 
Η λογοκριμένη μετάφραση της ανακοίνωσης του τουρκικού Υπ.Εξ. αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της ενημέρωσης που παρέχεται στο εσωτερικό 
του ελληνικού κράτους σχετικά και με αυτά τα θέματα. Θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι τα ΜΜΕ λειτουργούν ως μέσα μεταβίβασης κρατικής προ-
παγάνδας («fake news») για να διαμορφωθεί η κατάλληλη υποστήριξη στις 
ελληνικές διεκδικήσεις, χωρίς προβληματισμούς για το «δίκαιο» και χωρίς 
εξέταση εναλλακτικών επιλογών: «τι ζητάνε οι Τούρκοι πάλι; να μην έχει το 
Καστελόριζο κυριαρχικά δικαιώματα ούτε σε μία περιοχή 4 φορές την έκτασή 
του; μα αυτά τα έχει σχεδόν λόγω εύρους εγχωρίων υδάτων». 

Στον Χάρτη 3 απεικονίζουμε την ελληνική και την τουρκική διεκδίκηση σε 
υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Επίσης, με βάση την περίπτωση διένεξης μεταξύ Κανα-
δά-Γαλλίας, την οποία παρουσιάσαμε στο προηγούμενο μέρος του κειμένου 
(Θέσεις 147), απεικονίζουμε μία δυνητική και εύλογη οριοθέτηση της υφαλο-
κρηπίδας στην περιοχή. Επισημαίνουμε ότι αυτή η οριοθέτηση επιχειρεί να 
αποτυπώσει το όριο του μέγιστου εύρους για τη διεκδίκηση του ελληνικού 
κράτους στη βάση αντίστοιχων περιπτώσεων. Μέγιστο καθώς, για παράδειγ-
μα, για μεγαλύτερο σύμπλεγμα νήσων, ορατό σε μικρούς χάρτες (και όχι αό-
ρατο όπως το Καστελόριζο), στην περίπτωση της διένεξης Ηνωμένου Βασιλεί-
ου-Γαλλίας αποφασίστηκε η ενθυλάκωση των νήσων Channel στη γαλλική 
πλευρά και τους αποδόθηκε μειωμένη επήρεια, που αποτελεί οδηγό για το 
πιο πιθανό αποτέλεσμα διευθέτησης στην περιοχή του Καστελόριζου.Σε κάθε 
περίπτωση, θυμίζουμε ότι το δικαίωμα των νήσων σε υφαλοκρηπίδα είναι δε-
δομένο, αλλά το εύρος της καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη διάφορους πα-
ράγοντες και στη βάση της αρχής της ευθυδικίας. Ενισχυτικό σε κάθε περί-
πτωση της ελληνικής διεκδίκησης αποτελεί το επιχείρημα ότι παρά το γενικά 
περιορισμένο εύρος υφαλοκρηπίδας που δικαιούται το Καστελόριζο, θα πρέ-
πει να ληφθεί υπόψη στην τελική χάραξη των γραμμών η «ανάγκη» να μην 
αποκόπτεται το Καστελόριζο από την ελληνική επικράτεια και το νοητό γεω-
γραφικό τόξο που περιλαμβάνει τη Ρόδο, την Κάρπαθο και την Κρήτη. Αυτήν 
την περίπτωση μπορούμε να τη φανταστούμε στον Χάρτη 3 μέσω στροφής του 
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παραλληλόγραμμου της δυνητικής μέγιστης υφαλοκρηπίδας του Καστελόρι-
ζου προς την υφαλοκρηπίδα αυτού του γεωγραφικού τόξου. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση βέβαια αποκόπτεται η συνέχεια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Χάρτης 3. Διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Στον χάρτη διαγράφονται τα όρια των διεκδικήσεων σε ηπειρωτική υφαλοκρη-
πίδα/ΑΟΖ του τουρκικού, κυπριακού και ελληνικού κράτους. Η συνεχής γραμ-
μή γύρω από τη Ρόδο αποτυπώνει την τουρκική διεκδίκηση μη-απόδοσης υφα-
λοκρηπίδας στα νησιά. Η πυκνά διάστικτη γραμμή δεξιά της Ρόδου διαγράφει, 
πρόχειρα και με μη-ακριβή τρόπο, την τουρκική διεκδίκηση στην περιοχή του 
Καστελόριζου. Επίσης, διαγράφονται τα «οικόπεδα» στα οποία έχει εκχωρήσει 
άδειες το κυπριακό κράτος στην περιοχή και αποτυπώνεται αδρά μία πιθανή 
οριοθέτηση με βάση το Διεθνές Δίκαιο της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ που δικαιού-
ται το Καστελόριζο, κατ’ αναλογία με τη διευθέτηση στη διένεξη Καναδά-Γαλ-
λίας (Θέσεις 147). Σημειώνουμε ότι αυτή η οριοθέτηση αποτελεί δείκτη των μέ-
γιστων «έγκυρων», με βάση το Διεθνές Δίκαιο, διεκδικήσεων του ελληνικού 
κράτους για το σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Τα όρια στον χάρτη αποτελούν 
μία πρόχειρη απεικόνιση, χωρίς ακρίβεια. Πηγή: Δική μας επεξεργασία χαρτών 
Map1, Map2, Map3, σε Mullen, 2014: 10, 11.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι το εύρος της υφαλοκρηπίδας που δικαιούται 
το Καστελόριζο δεν αμφισβητείται μόνο από το τουρκικό κράτος. Βασικός 
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λόγος για τον οποίο οι διαπραγματεύσεις αιγυπτιακού και ελληνικού κρά-
τους για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους δεν έχει καταλήξει σε 
συμφωνία αποτελεί η θέση του ελληνικού κράτους για πλήρη επήρεια των 
νήσων στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών (εδώ αφορά επίσης και την 
επήρεια της Κρήτης, της Κάσου και της Καρπάθου).37 Για αντίστοιχους λό-
γους δεν υπάρχει συμφωνία με τη Λιβύη (οι ενστάσεις αφορούν τη Γαύδο, τη 
Γαυδοπούλα και μία σειρά άλλα μικρά νησιά).

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα, η μαξιμαλιστική διεκδίκηση του ελληνι-
κού κράτους σε υφαλοκρηπίδα στην περιοχή του Καστελόριζου δεν στηρίζε-
ται εύλογα στην μέχρι σήμερα άσκηση του Διεθνούς Δικαίου (ούτε στο Διε-
θνές Δίκαιο γενικά, καθώς δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη την αρχή της ευθυ-
δικίας) και καταλήγει να αποτελεί απλώς αρχική διαπραγματευτική βάση 
ώστε να διεκδικηθούν καλύτεροι όροι στη συνολική οριοθέτηση, τόσο στο Αι-
γαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.38 Με άλλη διατύπωση, όπως το θέτει 
ο Χρήστος Ροζάκης: 

«Σε κάθε περίπτωση, η Ανατολική Μεσόγειος δεν έχει οριοθετηθεί ανάμεσα 
στην Ελλάδα και στην Τουρκία, έτσι ώστε να επιλυθεί το ζήτημα του τι ανήκει 
στον καθένα. Η Ελλάδα στηριζόμενη στην υπόθεση ότι το Καστελλόριζο της 
προσφέρει, με την προβολή των ακτών του, ένα μεγάλο τμήμα ΑΟΖ διεκδικεί 
μια περιοχή που εξικνείται ως την ΑΟΖ της Κύπρου, ενώ η Τουρκία στηριζόμε-
νη στο μήκος των ακτών της διεκδικεί τη μερίδα του λέοντος στη θάλασσα αυ-
τήν. Και όπως είπαμε παραπάνω, οι διεκδικήσεις αυτές πάσχουν από μια μο-
νομέρεια, που δεν δημιουργεί δίκαιο».39

Από μία άλλη πλευρά, η μαξιμαλιστική διεκδίκηση του ελληνικού κρά-
τους αποτελεί τη βάση ανάπτυξης μίας επιθετικής εθνικιστικής αντίληψης, η 
οποία εμφιλοχωρεί στους κρατικούς μηχανισμούς και το πολιτικό σύστημα, η 
οποία θεωρεί δεδομένο και «αναφαίρετο δικαίωμα» τη δημιουργία ελληνι-
κής ΑΟΖ η οποία συνορεύει με την κυπριακή, με μία υπερβολική σε έκταση 

37 Δες ανακοινωθέντα τριμερούς Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, στις 10/10/2018: http://
www.ekathi merini.com/233496/article/ekathimerini/news/greece-and-egypt-
moving-closer-to-eez-agreement

38 Το τουρκικό κράτος για να αποδυναμώσει το Καστελόριζο ως διαπραγματευτικό 
«χαρτί» για το Αιγαίο και ταυτόχρονα για να έχει βάσιμες προσδοκίες να λάβει τα 
μέγιστα διεκδικούμενα στην περιοχή του Καστελόριζου έχει τη θέση ότι δεν μπορεί 
να υπάρχει ενιαία διευθέτηση της διένεξης και για το Αιγαίο και για το Καστελόριζο, 
αλλά ότι θα πρέπει η όποια διευθέτηση να αποτελέσει αντικείμενο δύο διαφορετικών 
διαδικασιών. Δες ενδεικτικά: https://www.kathimerini.gr/1016 157/article/epikai-
rothta/politikh/aggelos-m-syrigos-poy-vrisketai-to-kastelorizo.

39 Ροζάκης Χρήστος, 2019/07/01, «Οι τουρκικές διεκδικήσεις και το Δίκαιο της Θά-
λασσας» https:// www.kathimerini.gr/1031437/article/epikairothta/politikh/
xrhstos-rozakhs-oi-toyrkikes-diekdikhseis-kai-to-dikaio-ths-8alassas
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υφαλοκρηπίδα για το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, θέτοντας σε διακινδύ-
νευση την ειρήνη στην περιοχή.

4.3. Άλλες συμφωνίες οριοθέτησης εκ μέρους του ελληνικού κράτους

Όπως αναφέρθηκε το ελληνικό κράτος δεν έχει συνάψει συμφωνίες οριοθέ-
τησης υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ με άλλα κράτη (Τουρκία, Αίγυπτος, Λιβύη) στην 
περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς η απόδοση πλή-
ρους εύρους υφαλοκρηπίδας στα νησιά αποτελεί στοιχείο υπό αμφισβήτηση 
εκ μέρους τους. Στην Αδριατική, έχει υπογραφεί συμφωνία για την οριοθέ-
τηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας (και όχι της ΑΟΖ) με την Ιταλία το 1977 
και υπήρξε συμφωνία με την Αλβανία για όλες τις θαλάσσιες ζώνες το 2009, 
η οποία όμως δεν επικυρώθηκε από το αλβανικό κράτος. 

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι στη συμφωνία με την Ιταλία δεν ακολουθεί-
ται η χάραξη με βάση τη μέση γραμμή αλλά υπάρχουν αποκλίσεις. Με άλλα 
λόγια, σε διάφορα σημεία της χάραξης ακολουθήθηκε κάποια μέθοδος πα-
ραγωγής «ευθύδικου αποτελέσματος».40 Αυτό το στοιχείο αποτελεί σημαντι-
κό προηγούμενο το οποίο αδυνατίζει την ισχύ της θέσης της ελληνικής πλευ-
ράς – ότι η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της μέσης 
γραμμής – όσον αφορά τις διεκδικήσεις της σε άλλες θαλάσσιες περιοχές. 

Με την Αλβανία οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε μία συμφωνία το 
2009 για την οριοθέτηση πολλαπλών θαλάσσιων ζωνών. Ωστόσο, το Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο της Αλβανίας ομόφωνα έκρινε ότι αυτή δεν ήταν συνε-
πής σε σημαντικά σημεία με την UNCLOS και επομένως ήταν επιβλαβής για 
τα συμφέροντα του αλβανικού κράτους. Κατά συνέπεια, την κατέστησε 
άκυρη και έκτοτε το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο βασικός λόγος ακύ-
ρωσης, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ήταν ότι απέδιδε πλήρη 
εύρος θαλάσσιων ζωνών στα νησιά, εν αντιθέσει μάλιστα, με τη συμφωνία 
Ελλάδας - Ιταλίας η οποία παρέκκλινε από την αρχή της μέσης γραμμής και 
απέδιδε μειωμένο εύρος κυριαρχικών δικαιωμάτων σε υφαλοκρηπίδα στα 
νησιά της περιοχής.41 Επομένως, κρίθηκε ότι η συμφωνία δεν παρήγαγε ένα 
ευθύδικο αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό απόσπασμα της κρίσης του δικα-
στηρίου:

40 Rozakis 1997: 91. Οι διαφορές της γραμμής οριοθέτησης από την μέση γραμμή υπο-
λογίζονται και καταγράφονται σε BOIESA (1982).

41 Η απόφαση του δικαστηρίου, §108, αναφέρεται στα νησιά Οθωνοί και Ερεικούσσα. 
Decision no. 15, dated April 15, 2010 of the Constitutional Court of the Republic 
of Albania. Ηλεκτρονική πηγή: http://www.unimc.it/ maremap/it/data-jus/files-
accordi-bilaterali-conclusi-da-altri-stati-1/accordi-tra-grecia-e-albania/accordo-
sulla-delim itazione-delle-rispettive-areee-di-piattaforma-continentale-e-altre-
zone-marittime-2009-dichiarato-incosti tuzionale-dalla-corte-costituzionale-al-
banese-nel-2010 (πρόσβαση 19/12/2019).
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«107. Για τους παραπάνω λόγους, το Δικαστήριο κρίνει ότι, σύμφωνα με το 
νόημα της έννοιας “ειδικές περιστάσεις” και σύμφωνα με την υπηρέτηση της 
αρχής της Ευθυδικίας, κατά τον καθορισμό της συνοριακής γραμμής μεταξύ 
Αλβανίας και Ελλάδας, […] το Δικαστήριο θεωρεί ότι η διαδικασία οριοθέτη-
σης θα έπρεπε να είχε γίνει μέσω διαφορετικών σταδίων με την κατ’ αρχή 
έγκριση μιας προσωρινής συνοριακής γραμμής η οποία στη συνέχεια διορθώ-
νεται για να εξυπηρετηθεί η αρχή της Eυθυδικίας. Με αυτή την έννοια, όχι 
μόνο η επήρεια των κατοικημένων νησιών Λαζαρέτο, Ερεικούσσα και Οθωνοί 
42 θα έπρεπε να είχε εκτιμηθεί για το κάθε ένα χωριστά, αλλά το ίδιο θα έπρε-
πε να γίνει για το κύριο νησί, την ίδια την Κέρκυρα. Η συμφωνία (λανθασμέ-
να) δίνει σε κάθε ένα από αυτά πλήρη επήρεια στον καθορισμό της συνοριακής 
γραμμής, καθιστώντας αυτά εντελώς ισοδύναμα με την ηπειρωτική γη της χώ-
ρας μας».43

Συνοψίζοντας, όλα τα γειτονικά στη θάλασσα κράτη «υπενθυμίζουν» στο 
ελληνικό κράτος ότι η βασική θέση με την οποία προσέρχεται στη διαπραγμά-
τευση με το τουρκικό, ότι τα νησιά έχουν πλήρη επήρεια στην οριοθέτηση θα-
λάσσιων ζωνών και η οριοθέτηση θα πρέπει να γίνεται με βάση την αρχή της 
μέσης γραμμής, αφίσταται της βασικής στο Διεθνές Δίκαιο αρχής της ευθυ-
δικίας, γεγονός το οποίο αδυνατίζει έτι περαιτέρω τη διαπραγματευτική 
θέση του ελληνικού κράτους. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η ακυρότη-
τα της πεποίθησης ότι οι ελληνικές θέσεις αποτυπώνουν το Διεθνές Δίκαιο: 
απλά, όπως όλα τα κράτη σε αντίστοιχες περιπτώσεις, το ελληνικό κρατάει 
από το Διεθνές Δίκαιο ό,τι εξυπηρετεί τις «εθνικές ανάγκες».

4.4. Σημεία για τη χρονική δομή της διένεξης

Η διένεξη για την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, η οποία κατόπιν γενικεύτηκε 
σε διένεξη για όλες τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο, ξεκινά στις 1/11/1973,44 
όταν το τουρκικό κράτος εκχωρεί δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυκτών πό-
ρων στην TPAO.45 Την ίδια ημέρα δημοσιεύει ένα χάρτη46 (Χάρτης 4) στον 
οποίο η γραμμή οριοθέτησης της διεκδικούμενης υφαλοκρηπίδας είναι δυτι-

42 Παρά το ότι η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει ως κατοικούμενο το νησί Λα-
ζαρέτο, όπως συμβαίνει με την Ερεικούσσα και τους Οθωνούς («[…] the inhabited 
islands Lazareto, Erikuza and Othonoi») αυτό δεν κατοικείται. Σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011 οι μόνιμοι κάτοικοι σε αυτά τα τρία νησιά ήταν 0, 496 και 392 
άτομα, αντίστοιχα.

43 Απόδοση της παραγράφου 107 της απόφασης, όπ.π. 
44 Wilson, 1979-80: 5. Για το ιστορικό της διένεξης δες επίσης Ηρακλείδης 2007: 76 

και Van Dyke 1996.
45 Εταιρεία πετρελαίου του τουρκικού κράτους - Turkish State Petroleum Company, 

TPAO.
46 Alkan 2015: 696 και Wilson 1979-80: 5.
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κά ελληνικών νησιών και καλύπτει περιοχές στις οποίες η ελληνική κυβέρνη-
ση έχει ήδη παραχωρήσει άδειες έρευνας σε ξένες εταιρείες από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1960. Στη συνέχεια, τους πρώτους μήνες του 1974, υπάρχει 
ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων και ταυτόχρονα σχηματίζονται τα βασι-
κά επιχειρήματα και οι προτάσεις για την επίλυση της διένεξης.

Η έκδοση των αδειών αφορά περιοχές μη-οριοθετημένες, στα διεθνή 
ύδατα και δυτικά ελληνικών νησιών. Πρόκειται για τις περιοχές στις οποίες 
ήδη έχουν παραχωρηθεί άδειες από το ελληνικό κράτος, χωρίς φυσικά να 
έχει συμφωνήσει με άλλα κράτη ή έστω να έχει ανακοινώσει επισήμως ότι 
αυτές οι περιοχές εμπίπτουν στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα του. Επομέ-
νως, το τουρκικό κράτος αντέδρασε σε μία εκ των πραγμάτων διαμορφούμε-
νη κατάσταση οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας εκ μέρους του ελληνικού 
κράτους. Ένα ερώτημα είναι: γιατί το τουρκικό κράτος απαντά στην ελληνι-
κή διεκδίκηση θαλάσσιων περιοχών το 1973 και όχι όταν το ελληνικό κράτος 
επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα με την παραχώρηση αδειών την προ-
ηγούμενη δεκαετία;

Υπάρχουν δύο θεμελιακοί παράγοντες που διαμορφώνουν το πλαίσιο 
απάντησης σε αυτήν την ερώτηση. Ο πρώτος παράγοντας είναι η πεποίθηση 
που διαμορφώθηκε για ύπαρξη πετρελαίου στην περιοχή της Θάσου, στο φό-
ντο της πετρελαϊκής κρίσης.47 Ο δεύτερος παράγοντας είναι η μετατόπιση 
των διεθνοπολιτικών συσχετισμών εις βάρος του ελληνικού κράτους λόγω της 
αποτυχίας της στρατηγικής που ασκούσε στο Κυπριακό.

Η αντιπαράθεση των δύο κρατών με άξονα το Κυπριακό εμφανίζεται 
μετά το 1954. Τα δύο κράτη αναπτύσσουν διαφορετικές στρατηγικές σχετικά 
με την Κύπρο: το ελληνικό τη στρατηγική της «ένωσης» της Κύπρου με το ελ-
ληνικό κράτος, το τουρκικό της στρατηγική της «διχοτόμησης».48 Το 1964 γί-
νεται φανερή και η τρίτη στρατηγική, ανταγωνιστική των δύο προηγούμε-
νων: της «ανεξαρτησίας» από την ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία, με την 
απόρριψη του σχεδίου Άτσεσον. Αυτό το σχέδιο, στην τελική εκδοχή του, προ-
έβλεπε, άμεση ένωση της Κύπρου με το ελληνικό κράτος και εκμίσθωση πε-
ριοχής ίσης με το 4,5% της συνολικής εδαφικής έκτασης της Κύπρου στο 
τουρκικό κράτος ως βάση. Ωστόσο, στην Καρπασία θα επεκτείνεται η ελληνι-
κή κυριαρχία, παρά την εκμίσθωση της στρατιωτικής βάσης. Η ελληνική κυ-
βέρνηση χάνει την πρωτοκαθεδρία κινήσεων στο Κυπριακό. Η δικτατορία 
στη συνέχεια οξύνει την αντιπαράθεση με απόπειρες δολοφονίας του Μακά-
ριου, παραστρατιωτική δράση εναντίον των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνο-
κυπρίων Κομμουνιστών με την ΕΟΚΑ Β΄, με απαγωγές υπουργών της ελλη-
νοκυπριακής κυβέρνησης (1973, απαγωγή Χρήστου Βάκη) και βομβιστικές 
επιθέσεις, και τελικά με την αποτυχημένη επέμβαση-πραξικόπημα εναντίον 

47 Αναλυτικά για αυτόν τον παράγοντα σε Ηρακλείδης 2007: 77-86.
48 Αναλυτικά για το Κυπριακό, Κυπριανίδης και Μηλιός 1988, 1989α, 1989β, 1990α, 

1990β.
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του Μακαρίου το 1974, με σκοπό να επιβάλει την «Ένωση», που δίνει την 
αφορμή στο τουρκικό κράτος για την εισβολή στη βόρεια Κύπρο. Ήδη μετά το 
1970 η διεθνοπολιτική θέση του τουρκικού κράτους έχει ενισχυθεί λόγω της 
αποτυχίας της επιθετικής ελληνικής στρατηγικής αλλά, επίσης, και λόγω της 
δικτατορίας, της σχετικής διπλωματικής απομόνωσής της και της τυχοδιω-
κτικής στρατηγικής της σχετικά με την «ένωση».

Χάρτης 4. Η πρώτη μορφή της τουρκικής διεκδίκησης
 

Στον χάρτη διαγράφονται οι περιοχές για τις οποίες η τουρκική κυβέρνηση πα-
ραχώρησε άδειες στην TPAO το 1974. Ενώνοντας με ευθείες γραμμές τα εξωτε-
ρικά δυτικά όρια των περιοχών μέχρι τη Ρόδο περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό η 
τρέχουσα τουρκική διεκδίκηση σε ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Πηγή: 
Beeley, 1978: 362.
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Αυτή η αλλαγή των συσχετισμών, με την αποτυχία της στρατηγικής της 
«ένωσης», αποτελεί βασικό άξονα για την κατανόηση του χρόνου έναρξης της 
διένεξης.

Ταυτόχρονα, η στρατηγική της «ένωσης» αποτελεί βάση για τη νομιμοποί-
ηση της τουρκικής θέσης στο σύγχρονο πλαίσιο των θαλάσσιων ζωνών, ότι η 
στρατηγική του ελληνικού κράτους αναβιώνει τη «Μεγάλη Ιδέα» της επέκτα-
σης των συνόρων του, που το κατέτρυχε από τον 19ο αιώνα μέχρι την εκστρα-
τεία εναντίον της Άγκυρας το 1921 και η οποία διακόπτεται με τη Μικρασια-
τική Καταστροφή το 1922. Δηλαδή η ελληνική διεκδίκηση εκλαμβάνεται από 
την Τουρκία ως ελληνικός επεκτατισμός (καθώς στο Αιγαίο υπάρχουν «ειδι-
κές περιστάσεις» τις οποίες αρνείται το ελληνικό κράτος) με στόχο να γίνει το 
Αιγαίο «ελληνική λίμνη» (κατ’ αντιστοιχία με το εγχείρημα της «ένωσης» της 
Κύπρου στο ελληνικό κράτος).

Από την έναρξη της διένεξης μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα μοτίβο με 
το οποίο δομείται η χρονικότητά της: το ελληνικό κράτος κάνει μία κίνηση η 
οποία μπορεί να εκληφθεί ως στοιχείο διεκδίκησης σε θαλάσσιες ζώνες, το 
τουρκικό κράτος ανταπαντά με στόχο να καταδειχθεί το εύρος και το βάθος 
των υπό αμφισβήτηση στοιχείων που συγκροτούν τη διένεξη – αρκετές φορές 
και με διεύρυνση των στοιχείων της διένεξης. Αυτό το μοτίβο, το παρατηρή-
σαμε από την έναρξη της κρίσης το 1973. 

Το ίδιο μπορούμε να παρατηρήσουμε και για την κρίση του Μαρτίου του 
1987. Οι ανακοινώσεις για συμμετοχή του ελληνικού κράτους, μέσω εξαγο-
ράς μετοχών, στη γεώτρηση της Θάσου και η ανακοίνωση μίας εταιρείας κα-
ναδικών συμφερόντων που συμμετείχε στη γεώτρηση ότι θα άρχιζαν γεωτρή-
σεις ανοικτά της Θάσου εκτός χωρικών υδάτων (στα διεθνή ύδατα, σε περιο-
χή διεκδικούμενη ως ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα από το ελληνικό κράτος) 
προκάλεσαν την τουρκική αντίδραση.49 Η έξοδος του Sismik για έρευνες 
εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων (επίσης σε διεθνή ύδατα, σε περιοχή που 
αμφισβητεί το δικαίωμα του ελληνικού κράτους σε ηπειρωτική υφαλοκρηπί-
δα) απαντήθηκε από το ελληνικό κράτος με μερική επιστράτευση και δια-
μορφώθηκε ένα σκηνικό σύρραξης, το οποίο εκτονώθηκε όταν, με μεσολάβη-
ση του ΝΑΤΟ, ο Οζάλ δήλωσε ότι «αν η Ελλάδα δεν προχωρήσει σε γεωτρή-
σεις, η Τουρκία δεν θα κάνει τίποτε».50

Το ίδιο ισχύει και για την κρίση στις αρχές του 1996. Εδώ πρέπει να πά-
ρουμε υπόψη μας δύο στοιχεία. Πρώτο. Το ελληνικό κράτος είχε ανακοινώσει 
ότι θα επικυρώσει το καλοκαίρι του 1995 τη σύμβαση της UNCLOS και είχε 
διακηρύξει το δικαίωμά του για επέκταση των εγχωρίων υδάτων στα 12 ν.μ. 
(ο νόμος έχει ΦΕΚ με ημερομηνία 23/6/1995). Αυτή η κίνηση, η οποία θα άλ-
λαζε τις ισορροπίες στο Αιγαίο λόγω των συνεπειών που αναλύσαμε για την 
επέκταση των εγχωρίων υδάτων στα 12 ν.μ., απαντήθηκε από τουρκικής 

49 Alkan 2015: 699.
50 Αναφέρεται σε Ηρακλείδης 2007: 151.
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πλευράς στις 8/6 με το «casus belli», δηλαδή ότι θεωρούσε μία απόφαση 
επέκτασης των εγχωρίων υδάτων ως αιτία πολέμου. Δεύτερο. Από το 1994 
είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εποικισμού ακατοίκητων νησίδων στο Αιγαίο51 
το οποίο διεκόπη μετά την κρίση των Ιμίων. Είναι προφανές ότι σύμφωνα με 
το Δίκαιο της Θάλασσας, αν υλοποιούταν το πρόγραμμα, αυτές οι νησίδες θα 
είχαν δικαίωμα σε ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ και επομένως θα άλ-
λαζε το status quo του Αιγαίου. Είναι επίσης προφανές ότι για το τουρκικό 
κράτος αυτό το πρόγραμμα μπορούσε να εκληφθεί μόνο ως επιθετική κίνηση 
διεκδίκησης θαλάσσιων ζωνών σε μία ήδη αμφισβητούμενη περιοχή εκ μέ-
ρους του ελληνικού κράτους. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν η Καλόλι-
μνος (όπου τα Ίμια/Kardak είναι παρακείμενη νησίδα), το Φαρμακονήσι και 
άλλες νησίδες, κατοικούμενες ή μη που απασχολούν την τρέχουσα ειδησεο-
γραφία των επεισοδίων της διένεξης (όπως το νησί της Ρω, του οποίου κάτοι-
κοι είναι μόνο η φρουρά στρατιωτών). Επομένως, το περιβάλλον εκδήλωσης 
μιας κρίσης, πέραν των εσωτερικών πολιτικών συσχετισμών και του ρόλου 
των ΜΜΕ,52 έχει τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά: κινήσεις της ελληνικής 
πλευράς οι οποίες εύλογα εκλαμβάνονται ως κινήσεις ενίσχυσης των διεκδι-
κήσεών της. 

Το ίδιο μοτίβο φαίνεται να επαναλαμβάνεται και την τρέχουσα περίοδο 
αλλά με μία σημαντική διαφορά. Το κράτος το οποίο έκανε την πρώτη κίνηση 
διεκδίκησης είναι το κυπριακό κράτος με τη συμφωνία με την Αίγυπτο (2013) 
χωρίς να πάρει υπόψη του τα συμφέροντα του τουρκικού κράτους στην περι-
οχή. Επομένως, επρόκειτο για μονομερή οριοθέτηση σε ό,τι αφορά τις διεκ-
δικούμενες από την Τουρκία περιοχές. Νομιμοποίηση αυτής της ενέργειας 
θα μπορούσε να παραχθεί αν αποδεχόταν την οριοθέτηση το τουρκικό κρά-
τος, το οποίο δεν την αποδέχθηκε και την αμφισβήτησε.53 Η αμφισβήτηση 
παράγει μία διαφορά που πρέπει να επιλυθεί, προφανώς μέσω συμφωνίας 
τουρκικού και κυπριακού κράτους, είτε διμερούς είτε ως αποτέλεσμα εκδί-

51 Εφημερίδα των Συντακτών, 31/10/2016 «Το γκρίζο “έπος” των βραχονησίδων», ht 
tps://www.efsyn.gr/themata/fantasma-tis-istorias/56898_gkrizo-epos-ton-
brahonisidon και Παρόν της Κυριακής, 3/4/2016, «Η χαμένη ευκαιρία της Ελλάδας στο 
Αιγαίο». Επίσης να παρατηρήσουμε τη συνέχεια του κράτους σε αυτά τα ζητήμα-
τα, καθώς και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, με έγγραφό του στη Βουλή ανακοίνωσε ότι «δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για την προοπτική κατοίκησης 28 μικρών νη-
σιών του Αιγαίου, με στόχο τα νησιά αυτά να αποκτήσουν οικονομική δραστηριότητα 
και να κατοικηθούν κάποια από αυτά για εθνικούς κυρίως λόγους» https://www.
huffingtonpost.gr/entry/-12765_gr_17641774. Φυσικά, υπήρξε αντίδραση του τουρ-
κικού κράτους. 

52 Ηρακλείδης 2007: 166-67.
53 Από τις 2/3/2004 το τουρκικό κράτος με ρηματική διακοίνωση αμφισβητούσε την 

οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ του κυπριακού και αιγυπτιακού κράτους (2/2013), στις 
περιοχές δυτικότερα του γεωγραφικού μήκους 32°16´18´´ (UN 2004: 127).
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κασης της διαφοράς σε κάποιο Διεθνές Δικαστήριο. Αντίθετα, το κυπριακό 
κράτος επιχείρησε να διαμορφώσει τετελεσμένα μοιράζοντας την περιοχή σε 
οικόπεδα και παραχωρώντας άδειες εξόρυξης σε εταιρείες συμφερόντων τρί-
των κρατών. Η έμπρακτη αμφισβήτηση των τετελεσμένων με έρευνα, δέ-
σμευση περιοχών για ναυτικές ασκήσεις και παρενοχλήσεις πλοίων, με δια-
κηρύξεις υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων και συνόρων και με προ-
σπάθεια σύναψης συμφωνιών που δημιουργούν προηγούμενο και εμπλέ-
κουν και άλλα κράτη στη διένεξη, αποτελεί μία συνήθη αμυντική πρακτική 
των κρατών σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά αν θεωρούν ότι υστερούν σε 
διπλωματικά μέσα προώθησης των θέσεών τους (όπως η συμμετοχή του ελ-
ληνικού και κυπριακού κράτους στην ΕΕ). Πρόκειται, προφανώς, για πρα-
κτική η οποία μπορεί να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο. Πρόκειται, επίσης, 
για μία τακτική η οποία οφείλει να ισορροπεί ανάμεσα στον στόχο της, την 
ακύρωση de facto τετελεσμένων, και στον κίνδυνο να οδηγήσει το τουρκικό 
κράτος στη θέση του αδύναμου κρίκου λόγω διατάραξης διεθνών ισορροπι-
ών. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η (μονομερής) οριοθέτηση της κυπρια-
κής ΑΟΖ στο τμήμα που έχει διεκδικήσεις και το τουρκικό κράτος φαίνεται 
(από τη χάραξη) ότι έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη διεκδικούμενη από το ελ-
ληνικό κράτος υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ του Καστελόριζου. Επομένως, η αμφι-
σβήτηση εκ μέρους της τουρκικής πλευράς της μονομερούς οριοθέτησης και 
της δημιουργίας τετελεσμένων οδηγεί σε μία τακτική εμπλοκής όλων των 
κρατών που γειτνιάζουν στην περιοχή, και τα οποία αφορά η οριοθέτηση θα-
λάσσιων ζωνών. Με βάση αυτή την ανάλυση η «προκλητική» πρακτική του 
τουρκικού κράτους, η οποία μέχρι στιγμής εξελίσσεται χωρίς παραβίαση του 
Διεθνούς Δικαίου, ακολουθεί τις συνήθεις κρατικές πρακτικές ρηματοποίη-
σης της αμφισβήτησης μονομερούς οριοθέτησης και δημιουργίας τετελεσμέ-
νων και είναι συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο, τουλάχιστον όσο είναι αυτή του 
κυπριακού κράτους. Τουρκική επιδίωξη είναι να θέσει το κυπριακό κράτος 
σε αδύναμη θέση, από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου, αμφισβητώντας την 
προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων, χωρίς μάλιστα να έχει λυθεί το ζή-
τημα της θέσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ωστόσο, δεν θα προχωρή-
σουμε εδώ σε αυτό το σκέλος. 

4.5. Ενδεικτικές προτάσεις επίλυσης της διένεξης

Στη σχετικά μεγάλη διεθνή βιβλιογραφία που αφορά τη διένεξη Ελλάδας-
Τουρκίας έχουν κατατεθεί προτάσεις ως βάση για την ειρηνική επίλυση των 
διαφορών.

Σε αυτό το κείμενο θα παρουσιάσουμε τέσσερις από αυτές. Οι τρεις πρώ-
τες είναι του Karl 1977, Karl 1989, και του Wilson 1979-80. Αυτές αποτελούν 
τις πιο πολυσυζητημένες στη βιβλιογραφία προτάσεις συγκεκριμενοποίησης 
μίας οριοθέτησης της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. Τελευταία θα παρουσιά-
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σουμε την πρόταση του Van Dyke 1996, ως δείγμα πιθανών τροποποιήσεων 
των προηγούμενων βασικών προτάσεων.

Όλες οι προτάσεις χαρακτηρίζονται από το ότι λαμβάνουν υπόψη και τις 
«ειδικές περιστάσεις» στο Αιγαίο και το δικαίωμα των νήσων σε «ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα», στην αναζήτηση ενός ευθύδικου αποτελέσματος.

Η πρώτη πρόταση, του Karl 1977, παρουσιάστηκε ως τμήμα ενός ευρύτε-
ρου κειμένου54 με στόχο μία συστηματική αριθμητική μέθοδο για την οριοθέ-
τηση ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ κρατών με παρακείμενη ή απένα-
ντι ακτογραμμή, όταν στην περιοχή οριοθέτησης υπάρχουν νησιά, με στόχο 
την παραγωγή ευθύδικου αποτελέσματος.

Ο Karl αναγνωρίζει το πλήθος των ελληνικών νησιών και σε πολλά σημεία 
τη συνέχειά τους, και για να παραχθεί οριοθέτηση, προτείνει κατάτμηση της 
περιοχής σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Τα νησιά σε αυτές τις κατηγορί-
ες αλλού θα έχουν πλήρη δικαιώματα σε ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, αλλού 
μειωμένα και αλλού καθόλου (θα έχουν μόνο εγχώρια ύδατα). Προϋπόθεση 
αποτελεί το ότι το εύρος των εγχωρίων υδάτων είναι 6 ν.μ. 

Στο βόρειο άκρο (μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 41°00΄N και 39°30΄N) 
βρίσκεται μία κατηγορία νήσων, Σαμοθράκη, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος: 
λόγω της απόστασης που έχουν από την ηπειρωτική ακτογραμμή του ελληνι-
κού κράτους και του μήκους της τουρκικής ακτογραμμής θα έχουν δικαίωμα 
μόνο σε εγχώρια ύδατα και θα αποτελούν σημεία βάσης για τη χάραξη της 
μέσης γραμμής μεταξύ των ηπειρωτικών ακτογραμμών των δύο κρατών.

Στο μεσαίο τμήμα (μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 39°30΄N και 38°00΄N) 
βρίσκονται οι Σποράδες, η Χίος και η Μυτιλήνη. Χίος και Μυτιλήνη είναι 
πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, αν τους αποδοθεί υφαλοκρηπίδα το τουρ-
κικό κράτος θα στερηθεί υφαλοκρηπίδα σε αυτήν την περιοχή παρά το μήκος 
της ακτογραμμής του, και επομένως για να υπάρξει μία αρχής αναλογικότη-
τας ως προς το μήκος των ακτογραμμών (ευθύδικο αποτέλεσμα) θα πρέπει 
αυτά τα δύο νησιά να έχουν μόνο εγχώρια ύδατα και να ενθυλακωθούν εντός 
της τουρκικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας (όπως στην περίπτωση Γαλλίας 
- Μ. Βρετανίας, δες Θέσεις 147). Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της κυριαρ-
χίας του ελληνικού κράτους σε κάποια μικρά νησιά μπορεί να εξασφαλιστεί 
ότι το εύρος των εγχωρίων υδάτων θα προεκτείνεται ώστε να συναντήσει τα 
εγχώρια ύδατα μεγαλύτερων νήσων (Χίος και Ψαρά-Αντίψαρα).

Στο νότιο τμήμα του Αιγαίου (38°00΄N και 35°00΄N), υπάρχουν τρία συ-
μπλέγματα νησιών: πρώτο, η Κρήτη και οι παρακείμενοι νήσοι, δεύτερο, οι 
Κυκλάδες και τρίτο, τα Δωδεκάνησα με Σάμο και Ικαρία, τα οποία βρίσκο-
νται πολύ κοντά στην τουρκική ακτογραμμή. Χαρακτηριστικό του νότιου 
τμήματος είναι ότι η πυκνότητα και η συνέχεια μεταξύ των νήσων, οδηγεί, 
μόνο δια των εγχωρίων υδάτων αυτών, σε αποκλεισμό του τουρκικού κρά-
τους από δικαιώματα σε ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα παρά το μήκος της ακτο-

54 Karl 1977: 669-672.
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γραμμής του. Εδώ η πρόταση είναι να αποδοθούν δικαιώματα σε υφαλοκρη-
πίδα στο σύμπλεγμα της Κρήτης, να χαραχθεί μία μέση γραμμή μεταξύ Κυ-
κλάδων και Δωδεκανήσων όπου υπάρχει μία μικρή διακοπή της συνέχειας 
και να ληφθεί υπόψη σε άλλες περιοχές του Αιγαίου η τροποποίηση της χάρα-
ξης της μέσης γραμμής ώστε να διατηρηθεί η αναλογικότητα μεταξύ έκτασης 
ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας και μήκους ακτογραμμών.

Χάρτης 5. Περιγραφή της πρότασης Karl

Στον χάρτη διαγράφονται τα βασικά στοιχεία της πρότασης Karl. Οι γραμμές 
χάραξης δεν αποτυπώνουν μία ακριβή οριοθέτηση με βάση την πρόταση, αλλά 
διαγράφουν πρόχειρα τη βασική δομή της πρότασης. Στο κεντρικό τμήμα, ο το-
μέας 3 (Sec3) μπορεί να μετατοπιστεί προς τα δεξιά (ανατολικά) ή να αποδοθεί 
ευρύτερη υφαλοκρηπίδα προς τα νοτιοδυτικά στη Χίο, αλλαγές οι οποίες διευ-
ρύνουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η γραμμοσκιασμένη επιφάνεια περιγρά-
φει τα χωρικά ύδατα εύρους 6 ν.μ. Πηγή: Επεξεργασία μας χάρτη σε Wikimeddia 
Commons: https://en.wikipedia.org/wiki /File:Aegean_6_nm.svg.
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Βασικό αδύναμο στοιχείο αυτής της πρότασης είναι ότι γίνεται ελλιπής 
υπολογισμός του μήκους της ακτογραμμής του ελληνικού κράτους με αποτέ-
λεσμα να έχει ως (λανθασμένη) προϋπόθεση για την οριοθέτηση ότι η αναλο-
γία του μήκους των ακτογραμμών του ελληνικού και του τουρκικού κράτους 
είναι αντίστοιχα 2:1 αντί του ορθού 4:1.

Ο Karl επανέρχεται το 1989, διορθώνοντας τη λανθασμένη προϋπόθεση. 
Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, και στις οποίες θα αναφερθούμε περιλη-
πτικά στα κύρια σημεία τους, μεταθέτουν τη μέση γραμμή προς την πλευρά 
της τουρκικής ακτογραμμής.55 Στο πρώτο τμήμα οι νήσοι έχουν δικαιώματα 
σε ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το μήκος της 
τουρκικής ακτογραμμής. Στο δεύτερο τμήμα θα πρέπει σε τουλάχιστον ένα 
εκ των νησιών Μυτιλήνης και Χίου να αποδοθούν μόνο εγχώρια ύδατα και να 
ενθυλακωθούν εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Στο τρίτο τμήμα είναι 
πιθανόν να αποκλειστεί το τουρκικό κράτος από δικαιώματα σε ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα ή να ενθυλακωθούν τα Δωδεκάνησα εντός της τουρκικής. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική αναλογία ακτογραμ-
μών με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη χάραξη στα επιμέρους τμήματα.

Η δεύτερη πρόταση, του Wilson 1979-80, υποστηρίζει ως βέλτιστη λύση, 
δεδομένης της δυσκολίας οριοθέτησης λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης 
της περιοχής, κάποια μορφή από κοινού εκμετάλλευσης των υπό αμφισβή-
τηση περιοχών. Ωστόσο, καθώς αυτή η λύση απορρίπτεται από την ελληνική 
πλευρά, επιχειρεί να παρουσιάσει μία πρόταση η οποία συνδυάζει το δικαί-
ωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες και την αρχή της ευθυδικίας λόγω των 
«ειδικών περιστάσεων» που υπάρχουν στην περιοχή. 

Οι γενικές αρχές της για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας σε συμφω-
νία με την UNCLOS (την εποχή που διατυπώνεται η πρόταση η UNCLOS είναι 
υπό συζήτηση και ισχύει η Σύμβαση της Γενεύης) είναι: α) ο περιορισμός της 
σημασίας των νήσων ως γραμμών βάσης για την οριοθέτηση της υφαλοκρη-
πίδας· β) η μη-ενθυλάκωση ελληνικών νησιών στην τουρκική υφαλοκρηπίδα· 
(γ) η οριοθέτηση να λαμβάνει υπόψη την αναλογία του μήκους των ακτο-
γραμμών στο Αιγαίο.56

Η συγκεκριμένη πρόταση οριοθέτησης βασίζεται στην ιδέα των δακτύ-
λων, δηλαδή προεξοχών της τούρκικης υφαλοκρηπίδας στο πλάι των ελληνι-
κών νησιών στο Βόρειο Αιγαίο, οι οποίες δεν «κλείνουν» γύρω από τα ελληνι-
κά νησιά (αποφεύγεται η ενθυλάκωση), με τέτοιο τρόπο ώστε η αναλογία 
των θαλάσσιων εκτάσεων να παίρνει υπόψη την αναλογία 4:1 του μήκους 
των ακτογραμμών. Πρόκειται προφανώς για μία πρόταση πολύ φιλική προς 
τις ελληνικές θέσεις στο Αιγαίο, η οποία λαμβάνει υπόψη την αρχή της ευθυ-
δικίας. Σε σύγκριση με την πρόταση του Karl, διατηρείται η συνέχεια του ελ-
ληνικού κράτους και στην περιοχή της υφαλοκρηπίδας (η οποία δεν αφορά 

55 Αναλυτικά σε Ηρακλείδης 2007: 267-69.
56 Wilson 1979-80: 27.
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κυριαρχία θυμίζουμε αλλά κυριαρχικά δικαιώματα μόνο στον βυθό και το 
υπέδαφός του), η μέση γραμμή μεταξύ των ηπειρωτικών ακτών των δύο κρα-
τών δεν λαμβάνεται υπόψη στην οριοθέτηση και η υφαλοκρηπίδα που δίνε-
ται στο τουρκικό κράτος βρίσκεται μόνο στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς η γεωγρα-
φική διαμόρφωση των Δωδεκανήσων δεν επιτρέπει «δάκτυλα».

Χάρτης 6. Η πρόταση των «δακτύλων», Wilson 1979-80

Στον χάρτη περιγράφεται η πρόταση οριοθέτησης της ηπειρωτικής υφαλοκρη-
πίδας στο Αιγαίο με τη μέθοδο των «δακτύλων». Πηγή: Wilson, 1979-80: 38.

Τελευταία πρόταση που θα εξετάσουμε είναι του Van Dyke 1996, ο οποίος 
παραλλάσσει την πρόταση του Karl 1977, ώστε η οριοθέτηση να αποδίδει ανα-
λογία έκτασης υφαλοκρηπίδας μεταξύ της αναλογίας των ηπειρωτικών ακτο-
γραμμών του ελληνικού και του τουρκικού κράτους στο Αιγαίο (59: 41) και της 
αναλογίας των ακτογραμμών που συμπεριλαμβάνονται και τα νησιά (4:1 
αντίστοιχα). Τα δομικά στοιχεία της πρότασης παραμένουν ίδια αλλά αλλάζει 
η μεθοδολογία καθώς ενσωματώνει τη λογική των δύο σταδίων που χαρακτη-
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ρίζει τις αποφάσεις οριοθετήσεων των διεθνών δικαστηρίων βάσει της 
UNCLOS (Δες Θέσεις 147). Σε πρώτη φάση χαράσσεται μία μέση γραμμή μετα-
ξύ των ηπειρωτικών ακτογραμμών και στη συνέχεια λαμβάνονται υπόψη οι 
«ειδικές περιστάσεις» που δημιουργούν οι νήσοι, με συνέπεια τη μετατόπιση 
αυτής της γραμμής προς τα ανατολικά, δηλαδή αυξάνοντας την έκταση της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στα νησιά τα οποία είναι πολύ κοντά στις τουρκι-
κές ακτογραμμές αποδίδονται μόνο εγχώρια ύδατα εύρους 6 ν.μ. και ενθυλα-
κώνονται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Καθώς η γραμμή οριοθέτησης φτά-
νει νότια, μετατοπίζεται μεταξύ Κυκλάδων και Δωδεκανήσων ενθυλακώνο-
ντας τα Δωδεκάνησα. Επίσης θεωρεί ότι για κάποιες περιοχές, με σκοπό να 
διατηρηθεί η παράδοση της από κοινού χρήσης πόρων του Αιγαίου (ψάρεμα 
κλπ.), θα πρέπει να υπάρχει ένα σχήμα από κοινού εκμετάλλευσης. Πρόκει-
ται για μία πρόταση αρκετά φιλική προς τις θέσεις του τουρκικού κράτους και 
η οποία αποδίδει σε αυτό ένα ποσοστό έκτασης υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο 
μεταξύ 41% και 20% ανάλογα με την έκβαση της διαδικασίας οριοθέτησης.

Παρατηρούμε ότι οι προτάσεις που παρουσιάσαμε δίνουν στο ελληνικό 
κράτος ένα ποσοστό έκτασης υφαλοκρηπίδας προς τη συνολική έκταση του 
Αιγαίου στην περιοχή 60-80% και αντίστοιχα 40-20% στο τουρκικό κράτος. 
Παρατηρούμε επίσης ότι το ελληνικό κράτος διεκδικεί, με βάση τα επιχειρή-
ματα που προσκομίζει, το 90% της έκτασης ενώ το τουρκικό, αντίστοιχα, το 
50%. Πρόκειται για μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις και από τα δύο κράτη, που 
οδηγούν στο «παράδοξο» μία συμφωνία που θα αποδίδει στο ελληνικό κρά-
τος το 80% της έκτασης (δηλαδή το άνω όριο αυτού που μπορεί εύλογα να πε-
ριμένει) και θα συνιστά ελληνική «νίκη», να θεωρηθεί στο εσωτερικό της χώ-
ρας «εθνική μειοδοσία». Τα αντίστοιχα ισχύουν και για το τουρκικό κράτος, 
αν και με μικρότερη ένταση, καθώς αυτή η διένεξη δεν αποτελεί το κέντρο 
γύρω από το οποίο οργανώνεται η πολιτική του στις διεθνείς σχέσεις. 

5. Γκρίζες ζώνες

Στο ζήτημα των «γκρίζων ζωνών» δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό το 
κείμενο57. Θα εστιάσουμε, συνοπτικά, στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

57 Στο παρόν κείμενο δεν εξετάζουμε αναλυτικά το ζήτημα του προσδιορισμού θαλάσ-
σιων συνόρων μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού κράτους. Αρκούμαστε να κα-
ταδείξουμε ότι η τουρκική διεκδίκηση δεν αποτελεί μια «γυμνή» βούληση επέκτα-
σης, αλλά ότι έχει ερείσματα στην ερμηνεία διεθνών συμφωνιών ή γενικότερα του 
διεθνούς δικαίου και κατ’ αυτόν τον τρόπο το ζήτημα αποτελεί διένεξη μεταξύ δύο 
κρατών η οποία απαιτεί διευθέτηση – αυτός είναι ο τρόπος επίσης που γίνεται κατα-
νοητός διεθνώς. Γι’ αυτό τον λόγο δεν εισερχόμαστε στη σημασία που έχουν οι συν-
θήκες του Μοντραί (1936), της Ιταλίας-Τουρκίας (1932) και του συνοδευτικού Πρω-
τοκόλλου (1932) αυτής, των οποίων τα άρθρα και η ερμηνεία τους παίζουν ρόλο στη 
συγκρότηση της επιχειρηματολογίας κάθε μιας από τις δύο πλευρές.
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των νησίδων/βράχων Ίμια/Kardak,58 για λόγους κατανόησης αυτής της διά-
στασης της διένεξης και της συσχέτισης που έχει με την οριοθέτηση των θα-
λάσσιων ζωνών.

Αναφερθήκαμε στην ενότητα 4.3, στα πιθανά στοιχεία τα οποία δημιούρ-
γησαν το πλαίσιο εκδήλωσης της διένεξης. Είναι προφανές, με βάση όσα 
έχουμε αναπτύξει, ότι το ποιο κράτος ασκεί κυριότητα στα Ίμια/Kardak με-
ταβάλλει τις ισορροπίες στη χάραξη των θαλάσσιων ζωνών.

Τα επιχειρήματα των δύο κρατών υπερβαίνουν το πλαίσιο της UNCLOS 
(1982) και ανατρέχουν στις συμφωνίες με τις οποίες καθορίστηκε η κυριαρχία 
εκάστου κράτους στα νησιά κοντά στην τουρκική ακτογραμμή. Σε αυτό το 
κείμενο θα περιοριστούμε στις συνθήκες της Λωζάνης (1923)59 και των Παρι-
σίων (1947).60

Αυτές οι συνθήκες δεν προσδιορίζουν με αυστηρό τρόπο μία συνοριακή 
γραμμή στη θάλασσα μεταξύ των δύο κρατών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
Επομένως, το ελληνικό κράτος έχει καθορισμένα σύνορα ένθεν των οποίων 
ασκεί κυριαρχία στην ξηρά ενώ σε ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου δεν έχει. 
Και μόνο το γεγονός της αμφισβήτησης εκ μέρους του τουρκικού κράτους συ-
γκροτεί μία διαφορά η οποία πρέπει να λυθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων σε 
συμφωνία με την UNCLOS. Ειδικά μετά την κρίση των Ιμίων (1996), το τουρ-
κικό κράτος αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία επί των δύο νησίδων ανα-
τολικά της Καλύμνου, και επεξέτεινε την αμφισβήτηση του «ιδιοκτησιακού» 
καθεστώτος σε μία πλειάδα άλλων νήσων. Ως «γκρίζες ζώνες» άσκησης κυρι-
αρχίας αναφέρονται αυτά τα νησιά που έχει αμφισβητηθεί το δικαίωμα του 
ελληνικού κράτους να ασκεί κυριαρχία. 

58 Η ονομασία των Ιμίων εκ μέρους της τουρκικής διπλωματίας είναι «Kardak» και στη 
σχετική με τη διένεξη διεθνή βιβλιογραφία έχει επικρατήσει να αναφέρονται και οι 
δύο ονομασίες. Εκτός από τη διαφορά στην ονομασία υπάρχει και διαφορά στον χα-
ρακτηρισμό. Το ελληνικό κράτος αναφέρεται σε αυτά ως νησίδες ενώ το τουρκικό ως 
βράχους, καθώς δεν κατοικούνται και δεν έχουν οικονομική ζωή. Η διαφορά δεν είναι 
φιλολογική: όπως είδαμε στο πρώτο μέρος του κειμένου οι «βράχοι», δηλαδή νησίδες 
«που δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή», 
δεν δικαιούνται ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με την UNCLOS (Θέσεις 146: 38).

59 Η ειρηνευτική συνθήκη της Λωζάνης (1923) επικυρώνει τη διάλυση της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και θέτει τα όρια του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Η συνθήκη είναι 
μεταξύ της Βρετανικής αυτοκρατορίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της 
Ελλάδας, της Ρουμανίας και του Βασιλείου των Σέρβων Κροατών και Σλοβένων από 
την μία μεριά και της Τουρκίας από την άλλη: LNTS 1923: 13.

60 Η ειρηνευτική συνθήκη των Παρισίων (1947) επικυρώνει τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Αποτελείται από διαφορετικές επιμέρους συμφωνίες των συμμάχων στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με επιμέρους κράτη των δυνάμεων του Άξονα. Εδώ αναφερό-
μαστε στην συνθήκη των Συμμαχικών Δυνάμεων (το ελληνικό κράτος είναι μέρος αυ-
τών) με την Ιταλία (UNTS 1947: 126). Το τουρκικό κράτος, λόγω ουδετερότητας στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης.
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Πρώτο κεντρικό σημείο κατανόησης του νομικού σκέλους της διένεξης 
αποτελεί η διαφορά στη διατύπωση μεταξύ των συνθηκών της Λωζάνης 
(1923) και των Παρισίων (1947) με την οποία κάποια νησιά παραχωρούνται 
στο ελληνικό κράτος.

Το άρθρο 15 της συνθήκης της Λωζάνης ορίζει ότι: 
 

«Η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου επί 
των ακόλουθων νήσων: Αστυπαλαίας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσσου, 
Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψών, Σύμης και Κω, των κα-
τεχομένων νυν υπό της Ιταλίας και των νησίδων των εξ αυτών εξαρτωμένων 
(dependent), ως και της νήσου Καστελλορίζου».61

Το άρθρο 14 της συνθήκης των Παρισίων62 ορίζει ότι όλα αυτά τα 14 νησιά 
τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 15 της συνθήκης της Λωζάνης, περνάνε 
πλέον στην κυριαρχία του ελληνικού κράτους, πρέπει να είναι αποστρατιωτι-
κοποιημένα και επίσης ότι το ελληνικό κράτος έχει κυριαρχία σε όλες τις πα-
ρακείμενες (adjacent) νησίδες.63

Η σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο άρθρων ως προς το αν οι νησίδες 
που εμπίπτουν στην κυριαρχία του ελληνικού κράτους είναι οι εξαρτώμενες 
από τα 14 ονομαστικά αναφερόμενα νησιά ή οι παρακείμενες σε αυτά αποτελεί 
ένα στοιχείο που σχηματίζει τη βάση αμφισβήτησης της κυριαρχίας του ελλη-
νικού κράτους σε κάποιες παρακείμενες νησίδες και βράχους. Η διαφορά 
είναι σημαντική καθώς το «εξαρτώμενες» έχει πολλές σημασίες, για παρά-
δειγμα διοικητική ή οικονομική εξάρτηση, το οποίο επιτρέπει να παραχθούν 
εκφράσεις όπως «μία νησίδα που εξαρτάται από μία άλλη νησίδα η οποία 

61 Παραθέτουμε την επίσημη αγγλική μετάφραση του άρθρου: «Turkey renounces in 
favour of Italy all rights and title over the following islands: Stampalia (Astrapa-
lia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), 
Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi 
(Symi), and Cos (Kos), which are now occupied by Italy, and the islets dependent 
thereon, and also over the island of Castellorizzo (see Μap No. 2)» LNTS 1923: 23

62 Η επίσημη διατύπωση στα αγγλικά των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14: «1. It-
aly hereby cedes to Greece in full sovereignty the Dodecanese Islands indicated 
hereafter, namely Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scar-
panto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos ), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), 
Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) and Castellorizo, as well 
as the adjacent islets. 2. These islands shall be and shall remain demilitarised» 
UNTS 1947: 134.

63 Αναφέρουμε παρεκβατικά, χωρίς να υπεισέλθουμε στην ανάλυση του ζητήματος, 
ότι για το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης των νήσων το ελληνικό κράτος υποστη-
ρίζει ότι η συνθήκη του Μοντραί (1936) αίρει την απαγόρευση στρατιωτικοποίησης 
που επιβάλλει η συνθήκη της Λωζάνης (1923) στα νησιά Λήμνο και Σαμοθράκη, θέση 
την οποία, φυσικά, αρνείται το τουρκικό κράτος.
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εξαρτάται από την Κάλυμνο». Το «παρακείμενες» έχει γεωγραφική σημασία 
και περιορίζει το εύρος εφαρμογής του άρθρου 14 των Παρισίων (1947) καθώς 
έχει πιο συγκεκριμένη και προσδιοριστική σημασία: αναφέρεται στις «συ-
γκεκριμένα» γειτονικές και όχι στις γειτονικές των γειτονικών. Δηλαδή, μία 
έκφραση «η νησίδα είναι παρακείμενη της παρακείμενης νησίδας στην Κά-
λυμνο», δεν δίνει μεγάλη βάση για διεκδίκηση δικαιωμάτων κυριαρχίας στο 
πλαίσιο της συνθήκης των Παρισίων.64

Δεύτερο κεντρικό στοιχείο αποτελεί το ότι βάσει του άρθρου 12 της Συνθή-
κης της Λωζάνης,65 υπό τουρκική κυριαρχία παραμένουν («remain»), ρη-
τώς, όλα τα νησιά τα οποία βρίσκονται μέχρι τρία μίλια από τις τουρκικές 
ακτές. Σχετικά, πρέπει να έχουμε υπόψη και το άρθρο 16 της Συνθήκης του 
οποίου παραθέτουμε την μετάφραση του ελληνικού Υπ.Εξ.:

«Η Τουρκία δηλοί ότι παραιτείται παντός τίτλου και δικαιώματος πάσης φύσε-
ως επί των εδαφών ή εν σχέσει προς τα εδάφη άτινα κείνται πέραν των προβλε-
πομένων υπό της παρούσης Συνθήκης ορίων, ως και επί των νήσων, εκτός εκεί-
νων ων η κυριαρχία έχει αναγνωρισθή αυτή δια της παρούσης Συνθήκης, της 
τύχης των εδαφών και των νήσων τούτων κανονισθείσης ή κανονισθησομένης 
μεταξύ των ενδιαφερομένων».66

Στη βάση αυτών των δύο κεντρικών στοιχείων τα δύο κράτη οργανώνουν 
την επιχειρηματολογία τους.

Το τουρκικό κράτος υποστηρίζει τη διεκδίκησή του με τα εξής κεντρικά 

64 Για μία ανάλυση που λαμβάνει υπόψη της και την εκδίκαση της διένεξης Ερυθραί-
ας-Υεμένης (1998), όπου το δικαστήριο εισχώρησε στην ερμηνεία της Συνθήκης της 
Λωζάννης, δες Van Dyke 2005.

65 Η επίσημη αγγλική μετάφραση: «The decision taken on the 13th February, 1914, by 
the Conference of London, in virtue of Articles 5 of the Treaty (2) of London of the 
17th-30th May, 1913, and 15 of the Treaty (3) of Athens of the lst-14th November, 1913, 
which decision was communicated to the Greek Government on the 13th Feb-
ruary, 1914, regarding the sovereignty of Greece over the islands of the Eastern 
Mediterranean, other than the islands of Imbros, Tenedos and Rabbit Islands, 
particularly the islands of Lemnos, Samothrace, Mytilene, Chios, Samos and Ni-
karia, is confirmed, subject to the provisions of the present Treaty respecting the 
islands placed under the sovereignty of Italy which form the subject of Article 
15. Except where a provision to the contrary is contained in the present Treaty, 
the islands situated at less than three miles from the Asiatic coast remain under 
Turkish sovereignty», LNTS 1923: 21.

66 Η επίσημη αγγλική μετάφραση: «Turkey hereby renounces all rights and title 
whatsoever over or respecting tie territories situated outside the frontiers laid 
down in the present Treaty and the islands other than those over which her sov-
ereignty is recognised by the said Treaty, the future of these territories and is-
lands being settled or to be settled by the parties concerned» LNTS 1923: 23.
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επιχειρήματα: α) στη συνθήκη ειρήνης των Παρισίων γίνεται λόγος για «πα-
ρακείμενες νησίδες». Παρακείμενη στην Κάλυμνο είναι η Καλόλιμνος, σε 
απόσταση 1,5 ν.μ. από αυτήν. Οι βράχοι Καρντάκ, απέχουν 5,5 ν. μίλια από 
την Κάλυμνο, ενώ απέχουν 3,8 ν.μ από τις ακτές του τουρκικού κράτους. 
Επιπρόσθετα, στο διεθνές δίκαιο δεν υφίσταται η έννοια της «παρακείμενης 
της παρακείμενης νησίδας». β) Η Συνθήκη της Λωζάννης αναφέρει ότι όσα 
νησιά βρίσκονται μέχρι τα τρία μίλια θα παραμείνουν υπό τουρκική κυριαρ-
χία, αλλά από κανένα άρθρο της συνθήκης, ούτε από το 16, δεν προκύπτει 
ότι τα νησιά πέραν των τριών μιλίων, εκτός από αυτά που τα ονόματά τους 
αναφέρονται ρητά και των παρακείμενων σε αυτά, ανήκουν μόνο στο ελλη-
νικό κράτος.67 Περαιτέρω νομιμοποίηση της στάσης του επιχειρεί να αντλή-
σει από το επιχείρημα ότι το ελληνικό κράτος προσπαθεί να δημιουργήσει 
τετελεσμένα σε ζητήματα που δεν έχει καθορισθεί η κυριαρχία μέσω προ-
γραμμάτων εποικισμού και οργάνωσης τεχνητής οικονομικής ζωής68.

Το ελληνικό κράτος υποστηρίζει κυρίως69 ότι βάσει του άρθρου 15 της Συν-
θήκης της Λωζάννης τα Ίμια περιήλθαν στην Ιταλία. Επιπλέον, τα άρθρα 12 
και 16 ορίζουν την παραίτηση του τουρκικού κράτους από κάθε κυριαρχικό 
δικαίωμα επί όλων των νησιών που βρίσκονται πέραν των 3 μιλίων από την 
ασιατική ακτή, πλην της Ίμβρου, της Τενέδου και των Λαγουσών. Κατά συνέ-
πεια παραιτήθηκε, κάθε κυριαρχικού της δικαιώματος και επί των Ιμίων που 
βρίσκονται σε απόσταση 3,7 μίλια από τις τουρκικές ακτές. Επιπρόσθετα με 
τη συνθήκη των Παρισίων η κυριαρχία επί των Δωδεκανήσων, συμπεριλαμ-
βανομένων των Ιμίων, περιήλθε από την Ιταλία στην Ελλάδα. Οπότε η τουρ-
κική διεκδίκηση είναι αβάσιμη. Αναφέρεται επίσης ευρέως στον ελληνικό 
τύπο η εγγύτητα των Ιμίων με την Καλόλιμνο η οποία είναι παρακείμενη νη-
σίδα στην Κάλυμνο, κατοικημένη (2 κάτοικοι, βάσει απογραφής του 2011 και 
με στρατιωτική φρουρά) με οικονομική ζωή.

Το συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε (μερικό συμπέρασμα, 
καθώς δεν αναλύσαμε σε βάθος αυτή τη διάσταση της διένεξης) είναι ότι και 
για την περίπτωση των Ιμίων/Kardak η διένεξη συγκροτείται ως μία «νομι-
κή» διαφορά, με επιχειρήματα τα οποία βασίζονται σε ερμηνείες των Συνθη-
κών και από τις δύο πλευρές της διένεξης.

6. Επίλογος. Εθνικισμοί του ελληνικού 
     και του τουρκικού κράτους

Παρατηρούμε ότι η διένεξη απλώνεται σε όλη τη διάσταση των στοιχείων τα 
οποία καθορίζουν το εύρος της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ που διεκ-

67 Δες επίσης Van Dyke 2005: 70.
68 http://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-disputes.en.mfa
69 Αναλυτικά σε https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikote 

ra-keimena/tourkikes-diekdikeseis.html.
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δικούν τα δύο κράτη. Όπως διαπιστώσαμε, όλα τα θέματα ενέχονται στη λο-
γική σχέση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων ζωνών. Οι γραμ-
μές βάσης καθορίζουν το εύρος για τα εγχώρια ύδατα. Το εύρος των εγχωρί-
ων υδάτων, μειώνει τον διαθέσιμο διεθνή χώρο για οριοθέτηση των δικαιω-
μάτων σε υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Το εύρος του εναέριου χώρου συνδέεται με 
τις διεκδικήσεις για το εύρος των εγχωρίων υδάτων, ενώ το FIR, μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως πρόκριμα αξίωσης ή άρνησης κυριαρχικών δικαιωμά-
των. Οι «γκρίζες ζώνες» συνδέονται με τα σημεία βάσης τα οποία θα παρ-
θούν υπόψη για την όποια οριοθέτηση, πέραν του γεγονότος ότι η απόδοση 
κυριαρχίας ή όχι επηρεάζει αφ’ εαυτής το εύρος των θαλάσσιων ζωνών. 

Προφανώς, σε κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία υπεισέρχονται και άλλοι 
παράγοντες που καθορίζουν τη δυναμική και τον χρόνο ανάδειξής τους και 
διαπλοκής τους με τα υπόλοιπα στοιχεία της διένεξης. Όμως, η απλή επισκό-
πηση του τι απαιτεί η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στο Αιγαίο παρά-
γει ένα απλό πόρισμα: η διένεξη για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ 
αναγκαία αποτελεί διένεξη για την οριοθέτηση όλων των θαλάσσιων ζωνών 
και τον καθορισμό θαλάσσιας συνοριακής γραμμής. Η μη-αναγνώριση αυτού 
αποτελεί και το αδύνατο σημείο της οργάνωσης της (δημόσιας και επίσημης) 
επιχειρηματολογίας της ελληνικής πλευράς.

Γνωρίζουμε ότι και οι οικογένειες ξεκινάνε από μία απλή διένεξη πέντε 
πόντων γης που οριοθετεί ένας πάσσαλος σε ένα χωράφι και καταλήγουν να 
«ξεθάβουν» όλα τα ζητήματα τα οποία θεωρούν ότι ενισχύουν τη θέση τους, 
να μισούνται για δεκαετίες και μερικές φορές να σκοτώνονται για αυτούς 
τους πέντε πόντους. Η διαφορά με τα κράτη είναι ότι αυτά εμπλέκουν τους 
πληθυσμούς τους στη διεκδίκηση του συν 5% ή μείον 5% στην οριοθέτηση κυ-
ριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τα «εθνικά συμφέροντα» αποτελούν 
οργανωτική αρχή συγκρότησης της κρατικής κυριαρχίας και επομένως, μέσω 
της κρατικής προπαγάνδας ή της «εργασίας των Ιδεολογικών Μηχανισμών 
του Κράτους», επιτυγχάνεται η υπαγωγή του πληθυσμού σε μία παραμορ-
φωτική και διαστροφική ταύτιση με διεκδικήσεις που ελάχιστη σχέση έχουν 
με το «συμφέρον» της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού (με τελικό 
αποτέλεσμα πολλές φορές να αναπτύσσεται πλήρης αντιστροφή σημασιών, 
η «επίθεση» να βαφτίζεται «άμυνα», ο «πόλεμος» «ειρήνη» κλπ.).70

70 Ο Μπρεχτ είχε περιγράψει στο περιβάλλον του Μεσοπολέμου αυτήν την κατάσταση 
στο κείμενό του «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι». Εδώ παραθέτουμε ένα μικρό σχε-
τικό απόσπασμα: «Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θα έκαναν φυσικά και πολέμους 
αναμεταξύ τους, για να κυριέψουν ξένες ψαροκασέλες και ξένα ψαράκια. Τους πο-
λέμους θα έβαζαν να τους κάνουν τα δικά τους ψαράκια. Θα δίδασκαν στα ψαράκια 
ότι ανάμεσα σ’ αυτά και τα ψαράκια των άλλων καρχαριών υπάρχει τεράστια διαφο-
ρά. Τα ψαράκια είναι, ως γνωστόν, βουβά, αλλά σωπαίνουν σ’ εντελώς διαφορετι-
κές γλώσσες και γι’ αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν το ένα το άλλο. Σε κάθε ψαράκι 
που θα σκότωνε στον πόλεμο μερικά άλλα ψαράκια εχθρικά, που σωπαίνουν σε άλλη 
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Στην περίπτωση της διένεξης μεταξύ του ελληνικού και τουρκικού κράτους 
παρατηρούμε την ανάπτυξη και εμπέδωση αυτού του παραμορφωτικού λό-
γου, ο οποίος, από τη μία πλευρά, οργανώνει τη συναίνεση των υποτελών τά-
ξεων στο «συμφέρον του έθνους» (δηλαδή των κυρίαρχων τάξεων), από την 
άλλη πλευρά, εγκλωβίζει τις κυρίαρχες τάξεις σε μία διένεξη της οποίας οι δυ-
νατές ειρηνικές λύσεις είναι σε τόσο μεγάλη απόσταση από την εμπεδωμένη 
κρατική προπαγάνδα στο εσωτερικό των δύο κρατών (και ειδικά του ελληνι-
κού), ώστε αυτές οι δυνατές λύσεις μόνο ως εθνική «προδοσία» να μπορούν να 
γίνουν κατανοητές στο πλαίσιο αυτού του εμπεδωμένου λόγου. Ένα παράδειγ-
μα αποτελεί η συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία η οποία τερματίζει την 
εθνικιστική διεκδίκηση του ελληνικού κράτους στην περιοχή. Παρά το ότι οι 
όροι της είναι σε μεγάλο βαθμό υπέρ των θέσεων του ελληνικού κράτους, από 
μία μεγάλη πλειοψηφία πολιτών του ελληνικού κράτους θεωρήθηκε εθνική 
προδοσία/υποχώρηση. Αυτό το φαινόμενο, σε ό,τι αφορά τη διένεξη που εξε-
τάζουμε, έχει τη δυναμική να προσλάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, τόσο 
σε έκταση όσο και σε ένταση, αν π.χ. μία συμβατή με το διεθνές δίκαιο λύση, 
η οποία θα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική πλευρά και θα της εξα-
σφαλίζει λύση κοντά στο άνω όριο των διεκδικήσεών της, ας πούμε 75% του 
Αιγαίου, έρθει σε σύγκρουση με την καλλιεργούμενη πεποίθηση, ψευδή μεν 
αλλά «έγκυρη» και η οποία παράγει «αλήθειες» όπως κάθε ιδεολογία, ότι είναι 
ήδη ελληνικό το 95% του Αιγαίου και ότι το τουρκικό κράτος δεν δικαιούται να 
έχει κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο, ή ότι το Καστελόριζο δικαιούται να 
έχει υφαλοκρηπίδα που ενώνει το κυπριακό και το ελληνικό κράτος, ως να μην 
έχει εκεί υποπολλαπλάσια σε μήκος ακτογραμμή από το τουρκικό κράτος.

Και στα δύο κράτη οι μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τους ενδύονται τον 
μανδύα του Διεθνούς Δικαίου. Και τα δύο προβάλλουν αμοιβαία αποκλειό-
μενες διεκδικήσεις ως μορφές εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτή την 
επιχείρηση τα ΜΜΕ, εκατέρωθεν, είναι βασικοί μηχανισμοί οργάνωσης του 
εθνικιστικού λόγου.

Κάθε διεκδίκηση που αφορά το διεθνές επίπεδο, ανοίγει μία φάση διε-
θνούς διαπραγμάτευσης. Από την ανάλυσή μας προκύπτει, όμως, ότι η δια-
πραγμάτευση λαμβάνει χώρα «πρώτα» στο εσωτερικό, με στόχο να συγκροτη-
θεί η «κοινωνική συναίνεση» στη διεκδίκηση, να εμφανιστεί αυτή ως «εθνική 
διεκδίκηση». Οι διεκδικήσεις του ελληνικού και του τουρκικού κράτους, ακρι-
βώς επειδή έχουν πάρει τη μορφή «εθνικών διεκδικήσεων», στο εσωτερικό 
κάθε χώρας δεν εμφανίζονται καν ως διεκδικήσεις, αλλά ως το Δίκαιο. Στο 
εξωτερικό είναι όμως υποχρεωμένες να μιλήσουν τη γλώσσα του υπαρκτού-
κατοχυρωμένου Διεθνούς Δικαίου, δηλαδή ως ερμηνείες του Διεθνούς Δικαί-
ου που επικυρώνουν τις εκάστοτε διεκδικήσεις ως νόμιμες θέσεις. Εδώ όμως 
προκύπτει μία θεμελιώδης ασυμμετρία: η όποια λύση μπορεί να προκύψει ως 

γλώσσα, θα απένειμαν ένα μικρό παράσημο από θαλασσινά φύκια και τον τίτλο του 
ήρωα» Brecht 2008: 60-61.
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αποτέλεσμα μιας διεθνούς διαπραγμάτευσης θα εμφανιστεί στο εσωτερικό ως 
«παραβίαση» των προφανών «εθνικών δικαιωμάτων» και «ξένη επιβουλή».

Γνωρίζουμε ότι το δίκαιο αποτελεί μορφή έκφρασης των καπιταλιστικών 
σχέσεων εξουσίας.71 Επιπλέον ότι, όπως υποστηρίξαμε στα δύο πρώτα μέρη 
αυτής της μελέτης, το «διεθνές δίκαιο» ορίζει τους κανόνες προβολής των δι-
εκδικήσεων των κρατών ή, αλλιώς, τον «έγκυρο τρόπο» με τον οποίο οφεί-
λουν τα (καπιταλιστικά) κράτη να επιλύουν τις διαφορές τους. Ειδικότερα, 
όπως δείξαμε στο 2ο μέρος της μελέτης μας (Θέσεις τ. 147), η ειρηνική διευθέ-
τηση διαφορών στο πλαίσιο του «διεθνούς δικαίου» ωθεί τα αντιδικούντα 
κράτη σε αμοιβαίες υποχωρήσεις από τις ακραίες και μαξιμαλιστικές διεκδι-
κήσεις που αρχικά προβάλλουν. Στη βάση αυτή, όσοι διατείνονται ότι υφί-
σταται ένας «πατριωτισμός» πέραν του «εθνικισμού», θα έπρεπε να συντάσ-
σονται με την κριτική ενάντια στην κυβέρνηση της χώρας τους, εν προκειμέ-
νω του ελληνικού κράτους, σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που οι διεκδική-
σεις του ερμηνεύουν με μονομερή αν όχι αυθαίρετο τρόπο το «διεθνές δί-
καιο». Πολύ περισσότερο, για την Αριστερά, που ζητούμενό της είναι ο διε-
θνισμός, η «φιλία των λαών» και η κοινωνική αλλαγή, βάση αυτής της κριτι-
κής θα ήταν μία οπτική «δικαιοσύνης» πέραν του υπάρχοντος Δικαίου το 
οποίο οργανώνει τη βαρβαρότητα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και 
των ανταγωνισμών των κρατών-εθνών.
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