
Το «Ορούτς Ρέις» κινείται στην Ανατολική 
Μεσόγειο και επιβεβαιώνει τις διπλω-
ματικές προβλέψεις για έναν «θερμό 

Αύγουστο», ενώ οι δηλώσεις προθέσεων της 
Τουρκίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις και 
για έναν «καυτό» Σεπτέμβριο, με την Αθήνα 
να επιχειρεί ισχυρή διπλωματική αντεπίθεση. 

Η navtex για το «Ορούτς Ρέις», το οποίο 
συνεχίζει την πορεία του μπαίνοντας και 

βγαίνοντας σε 
περιοχές ελλη-
νικής κυριαρ-
χίας, ωστόσο, 
ενδεχομένως 
να μην είναι η 
κορύφωση της 
τουρκικής πα-
ραβατικότητας, 

αλλά ένα πρώτο βήμα που θα δοκιμάσει τις 
αντοχές της Αθήνας και τα αντανακλαστικά 
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Μία «πρόβα τζενεράλε», 
πριν από την αναγγελία νέων ερευνών δυτι-
κότερα, στην περιοχή όπου η τουρκική ΤΡΑΟ 
έχει ζητήσει νέες άδειες στο πλαίσιο και των 
περιοχών που διεκδικεί η Τουρκία, μετά την 
υπογραφή του αυθαίρετου μνημονίου με τη 
Λιβύη, το οποίο ακυρώνει η συμφωνία Αθήνας 
- Καΐρου για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, με 
όποιες «αδυναμίες» και αν αναγνωρίζει κανείς 

σε αυτή. Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι μπορεί η 
περιοχή που επέλεξε η Αγκυρα τώρα να στείλει 
το «Ορούτς Ρέις» να είναι «οριακή», ωστόσο 
εάν επανέλθει με νέες navtex στην περιοχή 
που ακολουθεί τη γραμμή της Ρόδου και της 
Καρπάθου οι συνθήκες θα είναι διαφορετικές.

Ανώτερες στρατιωτικές και διπλωματικές 
πηγές υπογραμμίζουν ότι πέραν του επικοι-
νωνιακού «σόου» που επιχειρεί να στήσει στην 
Ανατολική Μεσόγειο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
για το εσωτερικό του ακροατήριο, τη στιγμή 
που η τουρκική οικονομία καταρρέει σαν χάρ-
τινος πύργος, η λίρα βρίσκεται στο ναδίρ, η 
ανεργία ανεβαίνει και η φτώχεια κατακλύζει τη 
χώρα, σε μία νέα βαθύτατη οικονομική κρίση, 
η Αγκυρα προσπαθεί να φέρει την Αθήνα στη 
θέση του κατηγορούμενου. Στόχος των τουρκι-
κών δυνάμεων, όπως εκτιμάται, είναι η «πρώτη 
σφαίρα» να είναι ελληνική, διαμηνύοντας ότι 
για αυτό απαιτείται ψυχραιμία.  

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. «Ο κίνδυνος 
ατυχήματος καραδοκεί, όταν συγκεντρώνονται 
τόσες στρατιωτικές δυνάμεις σε περιορισμένη 
έκταση. Και την ευθύνη σε μια τέτοια περί-
πτωση θα την έχει εκείνος που προκαλεί τις 
συνθήκες αυτές», τόνισε ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του. 
Μία αναφορά-μήνυμα στην Αγκυρα που απο-
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Η 
συμφωνία Ελλά-
δας - Αιγύπτου για 
την οριοθέτηση 
των θαλασσίων 
ζωνών τους στην 
Ανατολική Με-
σόγειο συνιστά 

επαναφορά της λογικής (έναντι του 
παράλογου και «γεωγραφικά σουρεα-
λιστικού» τουρκολιβυκού Συμφώνου) 
και κυρίως ισχυρό δείγμα αποκατά-
στασης της έννομης τάξης υποδει-
κνύοντας ότι ο τρόπος οριοθέτησης 
των θαλασσίων ζωνών είναι δυνατός 
μόνον σύμφωνα με τους κανόνες του 
διεθνούς δικαίου μεταξύ αντικείμε-
νων ή παρακείμενων κρατών και όχι 
μεταξύ κρατών χωρίς φυσική γειτνί-
αση. Με τον τρόπο αυτόν η Ελλάδα 
απέδειξε την πραγματική της πίστη 
– και όχι την ευκαιριακή επίκληση 
– στις πρόνοιες του διεθνούς δικαί-
ου ως της καταλληλότερης μεθόδου 
διαχείρισης των διαφορών της με 
άλλα κράτη.

Επιτυγχάνοντας να διεμβολίσει το 
τουρκολιβυκό Σύμφωνο και δημιουρ-
γώντας διεθνή διαφορά, η συμφωνία 
Ελλάδας - Αιγύπτου – η οποία ακο-
λούθησε την πρόσφατη συμφωνία 
οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία – ενι-
σχύει τη διαπραγματευτική θέση της 
χώρας κυρίως σε σχέση με μελλοντι-
κές συζητήσεις για συνολικότερες 
διευθετήσεις των θαλασσίων ζωνών 
μεταξύ των κρατών της Ανατολικής 
Μεσογείου. Κυρίως όμως ενισχύει την 
εξωτερική της πολιτική σε επίπεδο δι-
εθνούς (εξωτερικής) νομιμοποίησης 
δίνοντας – με θετικό και όχι αρνητικό 
πρόσημο – περιεχόμενο στο σταθερά 
επαναλαμβανόμενο από διαδοχικές 
ελληνικές κυβερνήσεις αφήγημα για 
τη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας ως 
πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή 
συνεχώς ενισχυόμενης ρευστότητας 
και αστάθειας. Η ελληνική εξωτερική 
πολιτική δείχνει πράγματι να περνά 
σε φάση ενηλικίωσης αποδεχόμενη 
για δεύτερη φορά ότι συμφωνίες για 
την οριοθέτηση των θαλασσίων ζω-
νών της με όμορα κράτη είναι δυνατή 
στη βάση αμοιβαίου συμβιβασμού και 
οφέλους και όχι μέσω της επιβολής 
της θέλησης του ενός επί του άλλου.

Το στοιχείο της εξωτερικής νομιμο-
ποίησης συνιστά το πλέον σημαντικό 
κριτήριο επιτυχίας κάθε στρατηγικής 
εξισορρόπησης έναντι μιας απειλητι-
κής δύναμης. Το άμεσο ζητούμενο για 
την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι 
με ποιον τρόπο μπορεί να εξαργυρώ-
σει το «σκληρό νόμισμα» της διεθνούς 
νομιμοποίησης που επέτυχε μετά τις 
δύο οριοθετήσεις με την Ιταλία και 
την Αίγυπτο – αποδεχόμενη ακόμη 

και κάποιες «αβαρίες» όσον αφορά 
την πλήρη επήρεια νησιού της – με 
όσο το δυνατόν πιο άμεση, απτή και 
ουσιαστική διεθνή υποστήριξη. 

Ουσιαστικότεροι αρωγοί στην 
εξισορροπητική προσπάθεια της 
Ελλάδας έναντι της επιθετικής και 
παραβατικής συμπεριφοράς της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
τόσο βραχυπρόθεσμα σε σχέση με 
την αποκλιμάκωση της έντασης όσο 
και μεσοπρόθεσμα σε σχέση με την 
επίτευξη σταθερότερων ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων ή/και επίλυσης των 
ελληνοτουρκικών διαφορών, είναι 
λιγότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες και 
το Ισραήλ και περισσότερο  – για λό-
γους που συνδέονται με πραγματικές 
ανάγκες της Τουρκίας – η Ευρωπαϊκή 
Ενωση, με κεντρικούς πρωταγωνιστές 
τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η ελληνική 
στρατηγική στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘90 αναπτύχθηκε με βασικό μοχλό 
την ΕΕ στην κατεύθυνση της «εξι-
σορροπητικής εμπλοκής» (balancing 
engagement) της Τουρκίας. Σήμε-
ρα το ζητούμενο για την ελληνική 
εξωτερική πολιτική είναι η επίτευξη 
εντός της ΕΕ ενός συγκερασμού της 
γαλλικής προσέγγισης «ανάσχεσης/
εξισορρόπησης» των τουρκικών επι-
διώξεων στην Ανατολική Μεσόγειο 
και στην Αφρική και της γερμανικής 
προσέγγισης της εμπλοκής/σύμπρα-
ξης της Τουρκίας με την ΕΕ, μέσω μιας 
διαδικασίας πειθαναγκασμού της. 

Ο συγκερασμός αυτός είναι δύ-
σκολος αλλά όχι αδύνατος. 
Η ΕΕ έχει συμφέρον στην 

επίτευξη ενός περιβάλλοντος στα-
θερότητας στην Ανατολική Μεσό-
γειο και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται 
ότι οποιαδήποτε συμφωνία και αν 
συνάψει με την Τουρκία, όπως για 
παράδειγμα η Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας 
για το Προσφυγικό, αυτή δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί με την ελληνοτουρ-
κική αντιπαράθεση και το κυπριακό 
πρόβλημα άλυτα να κακοφορμίζουν 
επηρεάζοντας την ασφάλεια της ίδιας 
της ΕΕ. Με ενισχυμένη διεθνή νομι-
μοποίηση και αυξημένη διαπραγμα-
τευτική ισχύ η Ελλάδα μπορεί να έχει 
καταλυτικό ρόλο στην επαναφορά 
των σχέσεων ΕΕ - Τουρκίας σε καθε-
στώς «εξισορροπητικής εμπλοκής» 
επιτυγχάνοντας μέσω της εισαγωγής 
συγκεκριμένων όρων και προϋποθέ-
σεων τον αποτελεσματικότερο έλεγχο 
της συμπεριφοράς της.

Ο Παναγιώτης Τσάκωνας είναι καθηγητής Διε-
θνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
επικεφαλής του προγράμματος ασφάλειας του 
ΕΛΙΑΜΕΠ.

Τησ αλεξανδρασ 
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Από τον «θερμό 
Αύγουστο» στον 
«καυτό Σεπτέμβριο» 
Η Νavtex για το «Ορούτς Ρέις» δεν είναι η κορύφωση αλλά μόνο  
το πρώτο βήμα της τουρκικής παραβατικότητας που θα δοκιμάσει  
τις αντοχές της Αθήνας και τα αντανακλαστικά της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

τhς πολιτικ    ς
F   cush άλλ

όψ

Eu
r

o
k

in
is

si


