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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διεξοδική παρουσίαση του ιδεολογήματος της «Γαλάζιας 

Πατρίδας» υπό το φως των τουρκικών αξιώσεων σε θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της 

Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, επιχειρείται να αναδειχθεί η νομική και πολιτική 

αντιμετώπιση του ζητήματος από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βοήθημα στην 

έρευνα αποτέλεσαν μελέτες και άρθρα των Τούρκων θεωρητικών του ιδεολογήματος που 

επεξεργάστηκαν τις αρχές του και τις προώθησαν διαχρονικά μέχρις ότου ενσωματωθούν 

έμπρακτα στην τρέχουσα τουρκική εξωτερική πολιτική. Η έρευνα συνεισφέρει στη συζήτηση 

περί ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων και εάν η έννοια αυτή θα μπορούσε δυνητικά να 

αξιοποιηθεί σε περίπτωση που απειληθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, η συζήτηση επεκτείνεται σε ζητήματα εθνικής στρατηγικής 

ώστε η Ελλάδα να κατοχυρώσει το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές 

δίκαιο της θάλασσας. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γαλάζια Πατρίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη, οριοθέτηση, 

Ανατολική Μεσόγειος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το αναθεωρητικό ιδεολόγημα με την ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα» προωθεί τη διεύρυνση 

των υπό τουρκικό έλεγχο θαλασσίων ζωνών αψηφώντας γεωγραφικούς περιορισμούς και 

κανόνες διεθνούς δικαίου. Το ιδεολόγημα χαρακτηρίζεται από έντονο θαλασσοκεντρισμό και 

αποδίδει στην Τουρκία το ρόλο περιφερειακής ναυτικής υπερδύναμης. Διακινείται επί σειρά 

ετών με τη βοήθεια αλυτρωτικής προπαγανδιστικής χαρτογραφίας ενώ έχει πλέον 

ενσωματωθεί στην τουρκική εξωτερική πολιτική υπό τη μορφή προκλητικών διεκδικητικών 

διαβημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην περιοχή αυτή αποτελεί τη 

«ναυτική» ή «θαλάσσια» συνιστώσα της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας που 

προσβλέπει στην επιβολή μιας νέας τάξης πραγμάτων σε περιφερειακό επίπεδο.  

 

Η παρούσα μελέτη θα αναλύσει τα ιδεολογικά στοιχεία του αφηγήματος της «Γαλάζιας 

Πατρίδας» και θα εκθέσει το σύνολο των διεκδικήσεων που προβάλλει, με στόχο να 

ανασκευάσει τους ανυπόστατους νομικούς ισχυρισμούς πάνω στους οποίους αυτές 

βασίζονται. Θα εξετάσει πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι αρχές και οι αντιλήψεις του 

ιδεολογήματος στην σημερινή Τουρκία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις στρατηγικές 

αντιμετώπισης των παράνομων διεκδικήσεων θαλασσίων περιοχών της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Η μελέτη είναι δομημένη σε τρία διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι δύο 

συνιστώσες του ιδεολογήματος, δηλαδή η διεκδίκηση θαλασσίων ζωνών και η εμμονή με την 

ενίσχυση της τουρκικής ισχύος στη θάλασσα. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται πώς η «Γαλάζια 

Πατρίδα» έχει γίνει συστατικό στοιχείο της τρέχουσας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, 

με πιο ανησυχητική εξέλιξη την υπογραφή του τουρκο-λιβυκού Μνημονίου Συνεργασίας. 

Τέλος, στο τρίτο μέρος συζητείται ο βαθμός στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τη 

θέληση και τη θεσμικά εργαλεία να αντιδράσει σε έκνομες ενέργειες κατά κρατών μελών της. 

Αντιστοίχως, συζητούνται οι πρόσφατες ενέργειες της ελληνικής πλευράς προς την 

κατεύθυνση της ανακήρυξης ή οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Προκρίνεται μια στρατηγική 

καταγραφής και διεκδίκησης των ελληνικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική 

Μεσόγειο βάσει της Σύμβασης των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982, ΣΔΘ ή 

UNCLOS). 
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I. ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 

 
A. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ  

 

Η «Γαλάζια Πατρίδα» ή Mavi Vatan είναι μία τουρκική επινόηση και στρατηγικό σχέδιο για 

την επέκταση των υπό τουρκικό έλεγχο θαλασσίων ζωνών και τη μετατροπή της Τουρκίας σε 

ναυτικό κράτος. Ο μεγαλεπήβολος σχεδιασμός του διεκδικεί κυριαρχία ή κυριαρχικά 

δικαιώματα 462.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων του χώρου στο Αιγαίο, την Ανατολική 

Μεσόγειο, την Προποντίδα και τον Εύξεινο Πόντο, τα οποία αναφέρονται ως «τουρκική 

επικράτεια». Το ιδεολόγημα θεωρείται πνευματικό τέκνο του απόστρατου ναυάρχου Cem 

Gürdeniz, ο οποίος το διατύπωσε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου που 

οργάνωσε το Κέντρο Διοικήσεως των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων το 2006 (Ahval 

02.12.2019). Πρόκειται για ένα αφήγημα που προβάλλει παράνομες αξιώσεις σε 

ανακηρυγμένες ή μη θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και 

επιχειρεί να πείσει ότι ανήκουν στην Τουρκία καταφεύγοντας σε κραυγαλέα παρερμηνεία του 

διεθνούς δικαίου. Οι μαξιμαλιστικές θέσεις που πρεσβεύει εναντιώνονται στη λογική και τη 

γεωγραφία εφόσον διεκδικούνται περιοχές με τις οποίες η Τουρκία δε γειτνιάζει γεωγραφικά 

και αμφισβητούνται θαλάσσιες ζώνες που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση για το 

Δίκαιο της Θάλασσας. Το ιδεολόγημα αγνοεί τα ελληνικά και κυπριακά κυριαρχικά 

δικαιώματα και απαιτεί να οικειοποιηθεί «μια τεράστια περιοχή που καλύπτει το ήμισυ του 

Αιγαίου και τις υφαλοκρηπίδες Κύπρου, Καστελλόριζου, Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου και του 

ανατολικού τμήματος της Κρήτης» (Συρίγος και Ντόκος 2020, σ. 72).  

 

Ο Τούρκος Cihat Yayci, υποναύαρχος του γενικού Επιτελείου Ναυτικού θεωρείται ως ο 

έτερος «πατέρας» του ιδεολογήματος της Γαλάζιας Πατρίδας και ήδη από το 2011 είχε 

εμπνευστεί την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη που έγινε πραγματικότητα το 

2019. Είναι ο ιθύνων νους των περισσότερων σεναρίων θαλάσσιας «υπερεξάπλωσης» στην 

Ανατολική Μεσόγειο που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αναθεωρητικής τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή. Τούτου λεχθέντος, οι θιασώτες του ιδεολογήματος 

απορρίπτουν τις αιτιάσεις περί τουρκικού αναθεωρητισμού και τις αποδίδουν σε 

αντιτουρκικά αισθήματα και αντιεπιστημονικές απόψεις (Gürdeniz στο Βήμα, 09.06.2020, 

Συρίγος και Ντόκος 2020, σ. 94). 
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Έκθεμα 1 Από την ιστοσελίδα mavivatan.net που δημιουργήθηκε για να προβάλλει στο ευρύ κοινό το ιδεολόγημα της 
"Γαλάζιας Πατρίδας". Ο χάρτης απεικονίζει τα θαλάσσια όρια της Τουρκίας σύμφωνα με αυτό. 

 

Το 2011 ο Cihat Yaycı αποτύπωσε τις μαξιμαλιστικές θέσεις του ιδεολογήματος σε χάρτες 

που ελάχιστα υπάκουαν στη γεωγραφία και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, παρουσιάζοντας 

με συνεκτικό τρόπο το φιλόδοξο αναθεωρητικό σχέδιο. Δημοσίευσε στην Επιθεώρηση 

Στρατηγικών Ασφαλείας Güvenlik Stratejileri Dergisi μία μελέτη με τίτλο « Ο ρόλος και η 

επίδραση της Λιβύης στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο» 

(Yaycı 2011). Η μελέτη επεδίωκε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του συγγραφέα με την 

παράθεση μιας σειράς χαρτών και οι θέσεις της διατυπώθηκαν εκ νέου το 2012 στην 

επιστημονική έκδοση Bilge Strateji με τον τίτλο «Το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων 

ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Τουρκία» (Yaycı 2012). Μέσω των θεωριών που 

αναπτύσσει ο Cihat Yaycı αναδεικνύεται στον κατ’ εξοχήν αρχιτέκτονα των ανεδαφικών 

διεκδικήσεων και αναθεωρητικών χαρτογραφικών ανακριβειών της «Γαλάζιας Πατρίδας» 

που υπηρετούν διαχρονικά τα τουρκικά συμφέροντα. 
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Έκθεμα 2 Ο Χάρτης της "Γαλάζιας Πατρίδας" όπως τον σχεδίασε ο Cihat Yayci 

 

B. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 

i. Ο τουρκικός θαλασσοκεντρισμός 

Το ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» περιλαμβάνει και μια ευρύτερη επιδίωξη: να 

αναδειχθεί η Τουρκία σε ναυτική / θαλάσσια δύναμη. Το ιδεολόγημα προβάλλει μια 

χώρα ισχυρή σε περιφερειακό επίπεδο, με σημαντική αμυντική βιομηχανία και 

αυτονομία στη ναυπήγηση σκαφών, με ενεργό γεωπολιτικό ρόλο από το Αιγαίο, την 

Ανατολική Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο και τα Στενά μέχρι την Ερυθρά, την 

Αραβική Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο (Βήμα της Κυριακής 09.06.2020). 

Χαρακτηριστική είναι η εμμονή με την υπεροχή της Τουρκίας στη θάλασσα (Ahval 

02.12.2019) και τη μετεξέλιξή της σε ναυτική υπερδύναμη και «θαλάσσιο κράτος». Ο 

θεωρητικός του ιδεολογήματος Cem Gürdeniz υποστηρίζει ότι οι αντίπαλοι της 

Τουρκίας τη θέλουν πειθήνιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και επιθυμούν 

να την αποκόψουν από στρατηγικές συμμαχίες που μπορεί να αναπτύξει μέσα από τις 

καινούριες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις ευρύτερες υδάτινες εκτάσεις από την 

Κασπία, μέχρι την Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα (Hürriyet Daily News 

04.03.2019). Με τη συνδρομή της αλυτρωτικής χαρτογραφίας κατασκευάζεται μια 

καινούρια αντίληψη του θαλάσσιου χώρου, με προσδοκία την τουρκική υπεροχή στις 

θάλασσες (Καθημερινή 03.12.2018).   
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Το δεύτερο αυτό σκέλος του επεκτατικού σχεδίου για θαλάσσια επιρροή και 

παρουσία σε σημεία στρατηγικής σημασίας εξυπηρετείται από τη δημιουργία 

ναυτικών και στρατιωτικών βάσεων και από τη στρατιωτική παρουσία σε τρίτες 

χώρες. Η Τουρκία έχει καταφέρει να διεισδύσει σε ένα μεγάλο γεωγραφικό τόξο 

εκμεταλλευόμενη την πολιτική αστάθεια αυτών των χωρών και την ανάγκη τους για 

στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη (Ahval 12.04.2019). Έτσι, η Άγκυρα: α) 

ήρθε σε συμφωνία με το Σουδάν για την παραχώρηση της νήσου Σουακίν στην 

Ερυθρά Θάλασσα και την ανακατασκευή του λιμανιού με προοπτική να αναπτύξει 

στρατιωτική βάση˙ β) διαθέτει μια μεγάλη στρατιωτική βάση στο Κατάρ η οποία 

φιλοξενεί μόνιμες στρατιωτικές δυνάμεις (Κεπέλ 2021, σελ. 96, 117)˙ γ) έχει συνάψει 

συμφωνία ναυτιλιακής συνεργασίας και συνεκμετάλλευσης λιμένων με το Τζιμπουτί 

(Nordic Monitor, 09.03.2020)˙ δ) το 2020 μετέφερε χιλιάδες Σύριους μισθοφόρους 

στη Λιβύη, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση Τούρκων αξιωματικών και με την 

υποστήριξη τουρκικών φρεγατών ενίσχυσαν τις εγχώριες ένοπλες δυνάμεις του Fayez 

al-Sarraj με αντάλλαγμα την υπογραφή του τουρκο-λιβυκού μνημονίου οριοθέτησης 

θαλασσίων ζωνών (Κεπέλ, σελ. 182-183, 187). 

 

Η ανακάλυψη ενεργειακών κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο νοτίως της 

Κύπρου και οι επακόλουθες αδειοδοτήσεις των ερευνών για υδρογονάνθρακες εντός 

της ΑΟΖ Κύπρου και Ελλάδας οδήγησαν την Τουρκία να υιοθετήσει συγκεκριμένη 

στρατηγική διεκδικήσεων για να αρυσθεί οικονομικά οφέλη από πιθανά αξιοποιήσιμα 

κοιτάσματα. Η έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας» εξυπηρετεί τις τουρκικές επιδιώξεις 

για συμμετοχή στην εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων της Ανατολικής 

Μεσογείου (Συρίγος και Ντόκος 2020, σ. 81). Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι οι 

φυσικοί πόροι σε υπό οριοθέτηση περιοχές πρέπει να μοιράζονται δίκαια ανάμεσα στα 

εμπλεκόμενα κράτη και οι δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις διεθνών 

δικαιοδοτικών οργάνων να λαμβάνουν υπόψη τις περιοχές αδειών εξερεύνησης 

(Yayci 2012, σελ. 22-23).  

 

ii. Η «δεύτερη Συνθήκη των Σεβρών» 

Η Συνθήκη Ειρήνης των Σεβρών, που υπεγράφη μεταξύ των Συμμάχων του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και της Τουρκίας στο Δημαρχείο των Σεβρών στις 28 Ιουλίου / 
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10 Αυγούστου 1920 επέβαλε βαρείς για την Τουρκία όρους. Επέκτεινε σημαντικά τα 

όρια της Ελλάδας, η οποία προσάρτησε την Ανατολική Θράκη μέχρι την Τσατάλτζα 

και απέκτησε την κυριαρχία των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου καθώς και 

της Ίμβρου και Τενέδου. Η Συνθήκη επέβαλλε τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων 

κρατών από τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και προέβλεπε αυτονομία για 

τις κουρδικές περιοχές. Άλλοι όροι της Συνθήκης αναγνώριζαν την προσάρτηση της 

Κύπρου από τη Βρετανική Κυβέρνηση, καθιέρωναν καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοΐας 

στα Στενά, ενώ η Τουρκία παραιτούνταν υπέρ της Ιταλίας από τα κυριαρχικά της 

δικαιώματα στα Δωδεκάνησα (Τούντα-Φρεγάδη 2005, σσ. 150-152). 

 

Οι υπέρμαχοι του ιδεολογήματος της Γαλάζιας Πατρίδας ονομάζουν το παρόν status 

quo «δεύτερη Συνθήκη των Σεβρών», από την ιταμή και «φιλέκδικη» (Τούντα-

Φρεγάδη ό.π., Gürdeniz στην Aydınlık, 15.01.2020), κατά τη γνώμη τους, ιστορική 

συμφωνία που εξήγγειλε τον ακρωτηριασμό του τουρκικού κράτους. Παρά το γεγονός 

ότι στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης (21 Νοεμβρίου 1922 – 24 Ιουλίου 1923) ο 

Μουσταφά Κεμάλ επαναδιαπραγματεύθηκε δια του εκπροσώπου του τους όρους της 

Συνθήκης των Σεβρών και επανέκτησε ορισμένα εδάφη, ο διαμελισμός της χώρας του 

είχε σφραγισθεί (Συρίγος 2015). Η τραυματική εμπειρία της απώλειας εδαφών των 

αρχών του 20
ού 

αιώνα τροφοδοτεί τη ρητορική της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτός ο φόβος 

μιας πιθανής συρρίκνωσης της τουρκικής επικράτειας έχει μεγάλη απήχηση σε 

στρατιωτικούς, διπλωματικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους. Σύμφωνα με τις 

θεωρίες συνωμοσίας του «συνδρόμου των Σεβρών, η Ευρώπη και ο «εβραϊκός 

δάκτυλος» επιβουλεύονται τα τουρκικά εδάφη, η Ελλάδα εμφορείται και πάλι από τη 

Μεγάλη Ιδέα και προσβλέπει στην ένωσή της με την Κύπρο και στη μετατροπή του 

Αιγαίου σε «ελληνική λίμνη» (Ηρακλείδης 2020, σσ. 23-26). Η αντίδραση έρχεται 

μέσω ενός τουρκικού  μεγαλοϊδεατισμού που ασφυκτιά στα σύνορα που 

διαμορφώθηκαν από τη Συνθήκη της Λωζάννης (Συρίγος-Ντόκος 2020, σ. 79). 

 

C. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 

Το ιδεολόγημα της Γαλάζιας Πατρίδας έχει ως σκοπό να υποδείξει τις τουρκικές διεκδικήσεις 

σε θαλάσσιες περιοχές κυρίως του Αιγαίου και την Ανατολικής Μεσογείου και να 

κατοχυρώσει αυτές που η γείτων θεωρεί ότι νομίμως της ανήκουν. Προσπαθεί να διαδώσει 
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την αντίληψη ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν επεκτείνει μονομερώς και εκβιαστικά τις 

θαλάσσιες ζώνες τους και μέσω των εξωφρενικών διεκδικήσεών τους αποστερούν χιλιάδες 

τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης από την Τουρκία. Οι βασικές αρχές που 

προπαγανδίζονται από το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» είναι οι ακόλουθες:  

 

i. Τα ελληνικά νησιά ανεξαρτήτως μεγέθους ή πληθυσμού έχουν δικαίωμα μόνο σε 

χωρικά ύδατα και όχι σε υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Δικαίωμα υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ δεν 

αναγνωρίζεται ούτε στην Κύπρο. Συνεπώς η υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου πρέπει να 

οριοθετηθεί με βάση τη μέση γραμμή ανάμεσα στις ηπειρωτικές ακτές δύο κρατών 

χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ανατολικά νησιά. Σύμφωνα με τη λογική του τουρκικού 

αφηγήματος, δεδομένου ότι Κρήτη, Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος, και το νησιωτικό 

σύμπλεγμα της Μεγίστης βρίσκονται στην «λάθος πλευρά» της μέσης γραμμή που 

σχηματίζεται μεταξύ της ελληνικής ηπειρωτικής χώρας και των ακτών της Ανατολίας, 

«δεν ικανοποιούν την έννοια της δικαιοσύνης και δίνουν άνισο αποτέλεσμα» και άρα 

δεν μπορούν να αποτελέσουν ακτή από άποψη οριοθέτησης. (Yayci 2012, σελ. 20, 

Καρυώτης 2019, σ.70). Λόγω της εγγύτητάς τους με τη χερσόνησο της Μικράς Ασίας 

αποκόπτουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα, κάτι που σύμφωνα με τη διεθνή νομολογία 

θαλάσσιων οριοθετήσεων πρέπει να αποφεύγεται. Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι το 

Διεθνές Δικαστήριο καθώς και τα διαιτητικά δικαστήρια στις αποφάσεις τους περί 

οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών προκρίνουν τις σχετικές με την περίπτωση αρχές 

ευθυδικίας, με επικρατέστερη την αρχή της «υπεροχής της γεωγραφίας» (Yayci ό.π. 

σελ. 21). Το Αιγαίο διχοτομείται.        
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Έκθεμα 3 Τουρκικός χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου που συγκρίνει την οριοθέτηση με βάση την αρχή της μέσης 
γραμμής με οριοθέτηση όπου εφαρμόζεται η προσφιλής στην Τουρκία αρχή της ευθυδικίας (Yayci 2012, σ. 38). 

 

ii. Δεδομένης της γενικότερης διαμόρφωσης της Ανατολικής Μεσογείου, η Κύπρος 

αναδεικνύεται στο σημαντικότερο, με όρους γεωστρατηγικούς και γεωπολιτικούς, 

νησί στην περιοχή. Βρίσκεται σε μια θαλάσσια διαδρομή υψηλής γεωοικονομικής 

αξίας, ιδιαίτερα κρίσιμης για τη διεξαγωγή του θαλάσσιου εμπορίου. Ελέγχει τις δύο 

κορυφές του τριγώνου Αλεξανδρέττα-Βασόρα-Σουέζ που ορίζει την καρδιά της μέσης 

Ανατολής (Yayci 2012, σ. 5). Η επιβίωση της ΤΔΒΚ είναι ζωτικής σημασίας  και η 

παρουσία Τούρκων στρατιωτών στα κατεχόμενα εδάφη του βόρειου τμήματος της 

Νήσου προστατεύει τα θαλάσσια συμφέροντα της Γαλάζιας Πατρίδας (Gürdeniz στην 

Aydınlık 21.04.2019). Κάθε προσπάθεια ομοσπονδιακής λύσης του κυπριακού 

ζητήματος αποτελεί υποβολιμαία ενέργεια και απορρίπτεται καθώς απειλεί το όραμα 

της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με την «κλοπή» ενός 

μέρους των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας της από την Κυπριακή Δημοκρατία που 

της στερεί το στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα της νήσου. Οι Τουρκοκύπριοι 

έχουν δικαίωμα στην ισότιμη εκμετάλλευση των πόρων του νησιού. 

 

iii. Τα Κατεχόμενα είναι ανεξάρτητο κράτος, άρα έχουν τις δικές τους ζώνες θαλάσσιας 

δικαιοδοσίας. Οι θαλάσσιες περιοχές ανάμεσα στα Κατεχόμενα και την Τουρκία, τη 
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Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο μπορούν να οριοθετηθούν με 

συμφωνία. Εάν τα Κατεχόμενα εδάφη προχωρήσουν σε συμφωνία οριοθέτησης με 

Αίγυπτο, Ισραήλ, Λίβανο και Συρία θα αποκτήσουν ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας 

στα ανατολικά και νότια του νησιού. Εάν Αίγυπτος, Ισραήλ, Λίβανος και Συρία 

προτιμήσουν να συνάψουν συμφωνίες οριοθέτησης με το ψευδοκράτος και όχι με την 

Κυπριακή Δημοκρατία, ωφελούνται καθώς θα τους αποδοθεί μεγαλύτερο ποσοστό 

θαλάσσια περιοχής (Yayci 2012, σ. 41). Η Κύπρος έχει υπογράψει συμφωνίες 

οριοθέτησης ΑΟΖ στη γειτονία της με την Αίγυπτο (2003) και το Ισραήλ (2010). Οι 

χαράξεις έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Σύμβασης για το Δίκαιο της 

Θάλασσας ενώ η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η αρχή της μέσης γραμμής (Συρίγος 

και Ντόκος 2020, σ. 57). Η Κύπρος κέρδισε δυσανάλογα σημαντικές θαλάσσιες 

εκτάσεις εν συγκρίσει προς τα συμβαλλόμενα κράτη. Σύμφωνα με την αρχή της 

ευθυδικίας, με δεδομένο το μήκος των σχετικών ακτογραμμών, στα παράκτια κράτη 

με αντικείμενες ακτές με την Κύπρο (Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Αίγυπτο) αντιστοιχεί 

σχεδόν διπλάσια έκταση θαλασσίων ζωνών. Άρα η Κύπρος παραβίασε τα δικαιώματά 

τους και καταπάτησε τα συμφέροντά τους δημιουργώντας τετελεσμένα. 

iv. Οι θαλάσσιες περιοχές βορείως του παραλλήλου 33°40΄00΄΄ και δυτικά του 

32°16΄18΄΄μεσημβρινού και ανήκουν στην δικαιοδοσία της Τουρκίας. 

v. Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να καθορίζονται 

από συνθήκες μεταξύ των όλων παράκτιων κρατών και για το λόγο αυτό η Κυπριακή 

Δημοκρατία εξαιρείται. Η Τουρκία μπορεί να συνάψει συμφωνίες θαλάσσιας 

οριοθέτησης όχι μόνο με τα Κατεχόμενα αλλά και την Αίγυπτο, τη Συρία, τη Λιβύη, 

το Ισραήλ και το Λίβανο, γιατί τα κράτη αυτά βρίσκονται απέναντι από τις τουρκικές 

ακτές (Yayci 2012, σ. 1). Έχοντας συνάψει αυτές τις συμφωνίες οριοθέτησης, η 

Τουρκία θα μπορέσει να επιβάλλει ένα νέο χάρτη θαλασσίων συνόρων στην 

Ανατολική Μεσόγειο που θα είναι σύμφωνος προς το – τουρκικής ερμηνείας – 

διεθνές δίκαιο.  

vi. Με τον προτεινόμενο χάρτη οριοθέτησης με το Ισραήλ, η Τουρκία διεκδικεί 

θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κύπρου. Ταυτοχρόνως, τα τεμάχια 8, 9, 12 και τμήμα 

των 11 και 1, είναι το κέρδος του Ισραήλ εάν υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία. 



 
 
 

14 

 

Έκθεμα 4 Απεικόνιση πιθανής οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ (Yayci 2012, σελ. 46) 

 
vii. Η ακτή της Τουρκίας από το ακρωτήριο Deveboynu προς τα ανατολικά και η ακτή 

της Λιβύης από τα αιγυπτιακά σύνορά μέχρι την Ντέρνα είναι αντικείμενες. Τα εν 

λόγω τμήματα των ακτών της Ανατολίας και της Βόρειας Αφρικής πρέπει να 

οριοθετηθούν με βάση την αρχή της μέσης γραμμής. Όμως η ύπαρξη της 

υφαλοκρηπίδας των νησιών Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου και Κρήτης που 

παρεμβάλλεται μεταξύ των ακτών και έχει ως αποτέλεσμα να μη γειτνιάζουν 

αγνοείται κατά την οριοθέτηση. Αντίθετα, υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη νησιών από τη 

λάθος πλευρά της μέσης γραμμής Τουρκίας-Ελλάδας τους δίνει δικαίωμα μόνο σε 

χωρικά ύδατα. Προς επίρρωσιν του ισχυρισμού δίνεται ως παράδειγμα η Υπόθεση της 

Νήσου των Όφεων όπου το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του το νησιωτικό 

σχηματισμό στην οριοθέτηση (ICJ Reports 2009, Romania v. Ukraine). Η πρόταση 

είναι δελεαστική καθώς υπόσχεται να εξασφαλίσει 16.700 τ.χλμ. επιπλέον θαλάσσιας 
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δικαιοδοσίας σε σύγκριση με μια συμφωνία με την Ελλάδα (Yayci 2012, σ. 47): 

 

Έκθεμα 5 Πρόταση για συμφωνία οριοθέτησης με τη Λιβύη (Yayci 2012, σ. 47) 

 
viii. Η πρόταση γίνεται ακόμη πιο συμφέρουσα για τη Λιβύη όταν εξηγείται πως θέτει τις 

βάσεις για μια συμφωνία με την Ελλάδα με τη συνέχιση της οριοθετικής γραμμής 

προς τα δυτικά, νοτίως της Κρήτης. Η θαλάσσια ζώνη που αποδίδεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο στους Λίβυους αυξάνεται κατά 39.000 τετρ. χλμ. 

 

Έκθεμα 6 Το σωρευτικό κέρδος της Λιβύης εάν προέβαινε σε οριοθέτηση διαδοχικά με Τουρκία και Ελλάδα (Yayci 2012, σ. 
48) 
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ix. Είναι σκόπιμη η οριοθέτηση μεταξύ Τουρκίας και Λιβάνου όπου η επήρεια της 

Κύπρου θα αγνοείται. Η συμφωνία οριοθέτησης της Κύπρου με το Λίβανο θεωρείται 

άδικη ή και νομικά άκυρη. Η πρόταση οριοθέτησης αποτυπώνεται στον παρακάτω 

χάρτη: 

 

Έκθεμα 7 Πρόταση οριοθέτησης Τουρκίας με Λίβανο σύμφωνα με τη θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας (Yayci 2012, σ. 49) 

x. Είναι σκόπιμη η οριοθέτηση ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Τουρκία και να αγνοηθεί 

η επήρεια της Κύπρου.  

xi. Μέσω των προτάσεων οριοθέτησης, συνολικά 189.000 τετρ. χλμ. θαλασσίων ζωνών 

στην Ανατολική Μεσόγειο εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Τουρκίας, εάν 

συνυπολογιστούν οι διεκδικήσεις νοτίως της Κύπρου και οι αξιώσεις των 

Τουρκοκυπρίων βορειοανατολικώς και νοτίως της νήσου, όπως φαίνεται παρακάτω:  
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II. Η « ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ» ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

A. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

 

Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» έχει σταδιακά εξελιχθεί σε δομικό στοιχείο της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, με αιχμή του δόρατος τους χάρτες διεκδικήσεων θαλασσίων 

ζωνών (Συρίγος και Ντόκος 2020, σ. 80). Η Τουρκία ξεκίνησε να δημοσιεύει χάρτες με τις 

διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο το 1974 (Καρυώτης 2019, σ. 76) 

και προϊόντος του χρόνου επέκτεινε τις επιδιώξεις της. Το 2004 διεκδίκησε όλες τις 

θαλάσσιες περιοχές δυτικά του 32° 16΄18΄΄ Μεσημβρινού επιδιώκοντας να κατοχυρώσει 

δικαιώματα δυτικά της Κύπρου μέχρι και την Κρήτη. Τον Ιούλιο του 2008 το τουρκικό 

Υπουργικό Συμβούλιο εκχώρησε στην κρατική εταιρεία πετρελαίου TPAO για εκμετάλλευση 

περιοχές νοτιοανατολικά της Ρόδου και νοτίως του Καστελλόριζου, στα όρια της ελληνικής 

υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011 προχώρησε σε συμφωνία 

οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας με το ψευδοκράτος των κατεχόμενων της βόρειας Κύπρου με 

βάση την αρχή της ευθυδικίας και όχι της μέσης γραμμής, συμφωνία ανυπόστατη σύμφωνα 

με το διεθνές δίκαιο, εφόσον οι κατεχόμενες περιοχές δεν συνιστούν νόμιμη κρατική 

οντότητα [UNSCR 550(1984), UNSCR 541(1983)] και στερούνται δικαιοπρακτικής 

ικανότητας υπογραφής συνθηκών. Μέσω ρηματικής διακοίνωσης προς τον Γενικό 

Γραμματέα του ΟΗΕ κατέθεσε τις γεωγραφικές συντεταγμένες της οριοθέτησης, ωστόσο το 

κείμενο δεν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ωκεανών και Δικαίου της Θάλασσας 

του ΟΗΕ (Ioannidis, 26.05.2014). Με πρόφαση τα «δικαιώματα» των Τουρκοκυπρίων στην 

εκμετάλλευση υποθαλάσσιων ενεργειακών αποθεμάτων, η Τουρκία διεκδίκησε μέσω της 

συμφωνίας αυτής μια μεγάλη θαλάσσια ζώνη στο βόρειο και βορειοανατολικό τμήμα της 

νήσου. Τον Ιούλιο του 2012 προσπάθησε εκ νέου να οικειοποιηθεί τμήματα της 

υφαλοκρηπίδας της Ρόδου της Καρπάθου και του Καστελλόριζου και του δυτικού τμήματος 

της κυπριακής ΑΟΖ μέσω εκχωρήσεων στην κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίου TPAO 

(Συρίγος και Ντόκος 2020, σσ. 74-75). 

 

Το πραξικόπημα του Ιουλίου 2016 έδωσε την ευκαιρία στον πρόεδρο Recep Tayyip Erdoğan 

να σκληρύνει την πολιτική του επί τω αυταρχικότερω για να επιβληθεί στο εσωτερικό της 

χώρας του αλλά και για να υλοποιήσει την ηγεμονική του ατζέντα σε περιφερειακό επίπεδο. 

Στην προσπάθεια να προσδιορίσει το νέο ζωτικό χώρο της Τουρκίας και να διεκδικήσει 

ενεργειακά αποθέματα χρησιμοποίησε πιο φανερά την επεκτατική στρατηγική της «Γαλάζιας 



 
 
 

18 

Πατρίδας». Ορόσημο της επίσημης εκδήλωσης του τουρκικού αναθεωρητισμού αποτελεί το 

2017 και η δήλωση του προέδρου Erdoğan περί αναθεώρησης ή εκσυγχρονισμού της 

Συνθήκης της Λωζάννης (Μαλλιάς 2020, σ. 159). Οι διεκδικήσεις συνεχίστηκαν με  

συστηματικότητα  και κλιμακώθηκαν επιχειρησιακά το καλοκαίρι του 2020 με την αποστολή 

του ερευνητικού σκάφους Oruç Reis για έρευνα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας: 

 

 

Έκθεμα 8 Χάρτης με την προγραμματισμένη δραστηριότητα του Oruç Reis, Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, 10 Αυγούστου 
2020  

 

Τον Φεβρουάριο του 2018 η Τουρκία έκανε χρήση της διπλωματίας των κανονιοφόρων (gun 

boat diplomacy) για να υπενθυμίσει ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην ΑΟΖ στα 

ανατολικά της Κύπρου. Τουρκικά πλοία του πολεμικού ναυτικού παρεμπόδισαν το 

γεωτρύπανο της Ιταλικής ενεργειακής εταιρείας ΕΝΙ να προσεγγίσει την πλατφόρμα 

γεώτρησης στο οικόπεδο 3 της κυπριακής ΑΟΖ. Με την κίνηση αυτή η Τουρκία μετέφερε το 

μήνυμα πως θέλει οπωσδήποτε να συμμετάσχει στις έρευνες και στην εκμετάλλευση των 

ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν συνεχεία προχώρησε σε γεώτρηση σε μη 

οριοθετημένη περιοχής εντός της ΑΟΖ, πιστή στις επιταγές του δόγματος της «Γαλάζιας 

Πατρίδας» περί έλλειψης δικαιωμάτων των νησιών σε υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική 

Οικονομική Ζώνη. Η άσκηση εκβιαστικής διπλωματίας συνεχίστηκε την περίοδο Μαΐου 2019 

- Ιουλίου 2020 μέσω της αποστολής των τουρκικών γεωτρητικών σκαφών Fatih και Yavuz 
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στην κυπριακή ΑΟΖ. Συνολικά έγιναν έξι παράνομες γεωτρήσεις. Είχαν προηγηθεί οι 

σεισμογραφικές έρευνες από το σκάφος Barbaros Hayreddin Paşa συνοδεία πολεμικών 

πλοίων νοτίως της Κύπρου παραβιάζοντας τα κυριαρχικά της Ελλάδας στην περιοχή 

δικαιώματα (Συρίγος στο slpress.gr, 03.07.2019, Συρίγος και Ντόκος 2020, σσ. 67-70, 

Μπαμπανάσης επιμ. 2019, σ. 78, UN DOCS A/73/944–S/2019/564). 

 

Με συνέπεια και επιμονή, από το 2018 ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας και πρώην επικεφαλής 

των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων Hulusi Akar έχει αναλάβει το ρόλο του πρεσβευτή του 

τουρκικού ιδεολογήματος. Είναι χαρακτηριστικές οι κατά καιρούς μαξιμαλιστικές δηλώσεις 

του: 

«Ο αγώνας μας σε αυτό που ονομάζουμε «Γαλάζια Πατρίδα» συνεχίζεται. Στο Αιγαίο, 

στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, όπου κι αν αυτή βρίσκεται, δεν είναι 

δυνατόν να απεμπολήσουμε κανένα δικαίωμά μας και κανένα δίκαιό μας που 

απορρέει από διεθνείς συμφωνίες» (iefimerida.gr 01.11.2018) 

«Έχουμε ένα πεδίο 462 χιλιάδων χιλιομέτρων, το οποίο αποκαλούμε “Γαλάζια 

Πατρίδα”. Υπάρχει ο θαλάσσιος χώρος μας και αυτός έχει τον εναέριο χώρο του. Εδώ 

έχουμε δικαιώματα. Είναι καθορισμένα με τις διεθνείς συμφωνίες. Εμείς αναμένουμε 

από τους συνομιλητές μας και γείτονές μας να τα εφαρμόσουν. Σε αυτό το πλαίσιο 

αναμένουμε πρόοδο. Θέλουμε να γνωρίζουν ότι είμαστε αποφασισμένοι να 

προστατεύσουμε το δίκαιο και τα δικαιώματά μας» (Καθημερινή, 13.08.2019) 

«Η Τουρκία έχει την αποφασιστικότητα, τη θέληση και την ικανότητα να 

υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της στη Γαλάζια Πατρίδα της που 

περιλαμβάνει και την Κύπρο. Στην Ανατολική Μεσόγειο δεν υπάρχει κανένα 

ενδεχόμενο επιβίωσης οποιουδήποτε σχεδίου που δεν περιλαμβάνει την Τουρκία και 

την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και δεν θα επιτρέψουμε 

τετελεσμένα στην περιοχή» (Το Βήμα, 11.08.2020). 

 

Στα τέλη του 2018 ο Hulusi Akar έδωσε ξανά δημοσιότητα στους χάρτες της «Γαλάζιας 

Πατρίδας» της περιόδου 2010-2012 που παρουσίαζαν τις τουρκικές διεκδικήσεις επί των 

ελληνικών ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας (Καθημερινή 18.11.2018). Ένας εκ των χαρτών 

αναρτήθηκε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας με την επιγραφή «Τουρκία. Γαλάζια Πατρίδα. 

462.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα» και συμπεριελάμβανε τμήμα του Αιγαίου και τη θαλάσσια 

περιοχή από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο (Καρυώτης, 2019, σσ. 79-80).  
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Στα αναθεωρητικά διαβήματα της Τουρκίας των τελευταίων ετών εντάσσεται και η τουρκική 

αεροναυτική άσκηση υπό την επωνυμία «Γαλάζια Πατρίδα». Μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 8 

Μαρτίου 2019, σε μια πολιτική κίνηση υψηλού συμβολισμού, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό 

διεξήγαγε άσκηση σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Έγινε επίδειξη 

της ναυτικής ισχύος και των οικονομικών δυνατοτήτων της Τουρκίας σε τρεις θάλασσες 

ταυτόχρονα  καθώς η περιοχή διεξαγωγής της άσκησης κάλυπτε τα Στενά, το Ανατολικό 

Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η στόχευση ήταν να εξοικειωθεί η διεθνής κοινή 

γνώμη με την παρουσία της Τουρκίας σε θαλάσσιες ζώνες όπου αμφισβητεί σύνορα και 

δικαιώματα και με την ιδέα ότι οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνουν και την ίδια (Hürriyet Daily News 04.03.2019). 

 

Η προώθηση της επεκτατικής εξωτερικής πολιτικής που πρεσβεύει η «Γαλάζια Πατρίδα» 

πραγματοποιείται μέσα από την έκδοση βιβλίων και τη συγκρότηση think tanks. Την περίοδο 

2019-2020 ο Cihat Yayci συνέγραψε και δημοσίευσε τέσσερα βιβλία.   

 «Η έννοια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με ερωτήσεις και απαντήσεις» 

(Sorular ve Cevaplar ile Münhasır Ekonomik Bölge [MEB] Kavramı, 2019). Το 

βιβλίο αυτό εκδόθηκε από το τουρκικό ναυτικό. Επαναφέρει το παλαιότερο 

επιχείρημα της Τουρκίας ότι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ οριοθετούνται με βάση 

γεωλογικά κριτήρια. Για να δικαιολογήσει «Μνημόνιο Συνεργασίας για την 

Οριοθέτηση Ζωνών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο» που υπεγράφη στις 

27.11.2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης επιστρατεύει τη νομικώς αβάσιμη θεωρία 

των «διαγωνίων γραμμών» (Ροζάκης στην Καθημερινή 17.05.2020)  

 «Η Τουρκία είναι θαλάσσιος γείτονας με τη Λιβύη» (Libya Türkiye’nin Denizden 

Komşusudur, 2019)  

 «Ο αγώνας για το μοίρασμα της Ανατολικής Μεσογείου και η Τουρκία» (Doğu 

Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye, 2020) και  

 «Οι διεκδικήσεις της Ελλάδας (προβλήματα του Αιγαίου) μέσα από ερωτήσεις και 

απαντήσεις» (Yunanistan Talepleri Ege Sorunları Soru ve Cevaplarla Ciltli), 2020 

(infognomonpolitics.gr, 22.05.2020) 

 

Συγχρόνως, ο Cihat Yaycı προωθεί το ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» υπό την ιδιότητά 

του ως καθηγητή, καθώς ηγείται του Κέντρου Θαλάσσιων και Παγκόσμιων Στρατηγικών στο 
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Πανεπιστημίου Bahçeşehir της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αντλεί 

ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του, πρόκειται για ένα ερευνητικό κέντρο με ένα φιλόδοξο 

όραμα που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις σε ζητήματα δικαίου της θάλασσας, ναυτικού 

δικαίου και «διαμοιρασμού των θαλασσών». Ακολούθως, θα ασχοληθεί με την παραγωγή 

κειμένων χάραξης πολιτικής και τη δημοσίευση ακαδημαϊκής έρευνας σε πολλές γλώσσες με 

στόχο να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα της Τουρκίας σε ζητήματα κυριαρχίας θαλασσίων 

περιοχών. 

 

B. ΤΟ ΤΟΥΡΚΟ-ΛΙΒΥΚΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΖΩΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» 

 

Aπότοκη του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας είναι η συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με 

τη Λιβύη που εμπνεύστηκε ο υποναύαρχος Yayci. Το σχέδιο της συμφωνίας είχε ήδη 

ετοιμαστεί από το 2010 (Ahval 02.12.2019, Καθημερινή 05.01.2020). Η Τουρκία φρόντισε 

να προλειάνει το έδαφος καταθέτοντας στις 13.11.2019 επιστολή στον ΟΗΕ με την οποία 

κοινοποιούσε σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο τις αξιώσεις για τα όρια των θαλασσίων 

ζωνών της. Η επιστολή προσδιόριζε ότι τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας 

ακολουθούν τη μέση γραμμή μεταξύ των ακτών της Αιγύπτου και της Τουρκίας μέχρι ενός 

σημείου δυτικά του μεσημβρινού 28°00΄00΄΄E, του οποίου εκκρεμεί η οριοθέτηση εν όψει 

μελλοντικών συμφωνιών ανάμεσα στα εμπλεκόμενα κράτη (UN A/74/550). Ουσιαστικά 

κοινοποιήθηκαν οι τουρκικές διεκδικήσεις ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας της «Γαλάζιας 

Πατρίδας» μέχρι τον 28
ο
 μεσημβρινό αλλά και πέρα από αυτόν προς δυσμάς, 

παραγκωνίζοντας την επήρεια των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Υπ’ αυτήν την έννοια, 

προαναγγέλθηκε το μνημόνιο Συνεργασίας για την οριοθέτηση ζωνών θαλάσσιας 

δικαιοδοσίας με τη Λιβύη που υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019 μεταξύ του Τούρκου 

προέδρου Recep Tayyip Erdoğan και της αμφισβητούμενης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας 

του Fayez al-Sarraj (Καθημερινή 28.11.2019). Το Μνημόνιο ετέθη σε ισχύ στις 8 Δεκεμβρίου 

2019. 
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Έκθεμα 9 Ο χάρτης που συμπεριελήφθη στο Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη 

 

Ακολούθως, στις 18.03.2020 ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη 

Feridun Hadi Sinirlioğlu απηύθυνε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ με την 

οποία κατέθεσε τις γεωγραφικές συντεταγμένες της τουρκικής υφαλοκρηπίδας όπως 

προκύπτουν από τη συμφωνία . Τα σημεία F (34° 16′ 13.72′′ N – 026° 19′ 11.64′′ E) και E 

(34° 09′ 07.90′′ N – 026° 39′ 06.30′′ E) ορίζουν τη μέση γραμμή Τουρκίας-Λιβύης όπως 

προκύπτει από το «Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση Ζωνών Θαλάσσιας 

Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο» (Έκθεμα 4). 
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Έκθεμα 10 Ο χάρτης με τις συντεταγμένες των ορίων της τουρκικής υφαλοκρηπίδας που κατέθεσε η Τουρκία στον ΟΗΕ στις 
18 Μαρτίου 2020 

Ως προς το «νομικό υπόβαθρο» της οριοθέτησης, η επιστολή απαρίθμησε τις αρχές και τους 

«κανόνες του διεθνούς δικαίου» που εφαρμόστηκαν:  

« α) Τα νησιά δεν επιτρέπεται να αποκόπτουν τη θαλάσσια προέκταση της ακτής της 

Τουρκίας, της χώρας με τη μεγαλύτερη ηπειρωτική ακτογραμμή στην Ανατολική 

Μεσόγειο. β) Τα νησιά που βρίσκονται στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής 

ανάμεσα στις ηπειρωτικές ακτές δύο κρατών δεν δικαιούνται να έχουν ζώνες 

θαλάσσιας δικαιοδοσίας, παρά μόνο αιγιαλίτιδα ζώνη. γ) Το μήκος και η κατεύθυνση 

των ακτών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας 

δικαιοδοσίας» (UN A/74/757). 

 

Οι παραπάνω ισχυρισμοί συγκρούονται με τις προβλέψεις της Σύμβασης του 1982 για το 

δίκαιο της θάλασσας: 
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i. Η οριοθέτηση αφορά κράτη τα οποία δεν διαθέτουν αντικείμενες ακτές. Όπως έχει 

παρατηρηθεί: 

«ζήτημα οριοθέτησης προκύπτει όταν τα κράτη έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες 

ακτές, όπου δεν χωρεί η εξάντληση του ανώτατου εύρους των αντίστοιχων ζωνών, 

π.χ. της ΑΟΖ των 200 ν.μ., από τις γραμμές βάσης. Η οριοθέτηση των ζωνών αυτών 

αποκτά αυτομάτως διεθνή χαρακτήρα, καθώς για να θεωρηθεί νόμιμη και να μπορεί 

να αντιταχθεί σε τρίτα κράτη, θα πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο» 

(Αντωνόπουλος – Μαγκλιβέρας 2017, σ. 380).  

«Η οριοθέτηση [σ.σ. στο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο] γίνεται ανάμεσα σε δύο χώρες, οι 

οποίες δεν το δικαιούνται καθότι δεν αποτελούν κράτη με απέναντι ακτές, σύμφωνα 

με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Στη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία 

συνιστά απέναντι κράτος μόνον με την Ελλάδα (νησιωτική) και την Κύπρο. Απέναντι 

κράτος είναι η Ελλάδα με τη Λιβύη στα νότια και νοτιοανατολικά παράλια της 

Κρήτης και τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές της Λιβύης, καθώς και με την Αίγυπτο 

αντιστοίχως» (Τσάλτας στο slpress.gr, 10.02.2020). 

ii. Το άρθρο 121 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας για το 

καθεστώς των νησιών κατοχυρώνει το δικαίωμα των νησιωτικών εδαφών σε 

αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.  

«Η εν λόγω πράξη της Τουρκίας συνιστά επίσης παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο 

ενέργεια, αφής στιγμής στηρίζεται στην απόλυτη άρνησή της να αποδεχτεί ότι τα 

νησιωτικά εδάφη δικαιούνται-διαθέτουν όλες τις θαλάσσιες ζώνες εθνικής 

δικαιοδοσίας, ως βασικής αρχής του διεθνούς δικαίου που συνιστά κανόνα jus cogens 

(απόλυτα υποχρεωτικού χαρακτήρα), ως προγενέστερου εθιμικού κανόνα που έχει 

κωδικοποιηθεί και συμβατικά» (Τσάλτας στο slpress.gr, 10.02.2020). 

«Σε κάθε περίπτωση, ισχυρισμοί, όπως αυτοί της Τουρκίας, που υπονοούνται στο 

μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, ότι νησιά όπως η Κρήτη (8.336 τετραγωνικά χιλιόμετρα), 

η Ρόδος (1.401 τετραγωνικά χιλιόμετρα) ή η Κάρπαθος (302 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα), δεν θα πρέπει να έχουν καθόλου επήρεια, δηλ. να έχουν μόνο χωρικά 

ύδατα 6 ν.μ. προφανώς στερείται νομικής βάσης. Αρκεί να πούμε ότι στην Κόστα 

Ρίκα/Νικαράγουα, σε νησιά πολύ πιο περιορισμένου μεγέθους (9,6 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα (Great Corn) και 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα (Little Corn) και 26 ν.μ. από 

την ακτή, δόθηκε μισή επήρεια» (Παπασταυρίδης 07.2020).  
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iii. Για της ανάγκες της οριοθέτησης έχουν συμπεριληφθεί σημεία χάραξης γραμμών 

βάσης κατά αυθαίρετο και επιλεκτικό τρόπο. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, η 

συμπερίληψη των εν λόγω σημείων «είναι παράνομη και δεν μπορεί να παράγει 

έννομο αποτέλεσμα, καθώς η προβολή των ακτών της Τουρκίας στις οποίες έχουν 

τοποθετηθεί τα σημεία βάσης επικαλύπτει την προβολή των ακτών των ελληνικών 

νησιών» (UN A/74/819). 

 

Η συμφωνία, που οριοθετεί τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης  «νομιμοποιεί» 

μελλοντικές έρευνες για φυσικό αέριο  μεταξύ άλλων και γύρω από τη Ρόδο και Κρήτη 

(Συρίγος – Ντόκος 2020, σσ. 72-73). Πράγματι, όπως έχει δημοσιοποιηθεί, η τουρκική 

εταιρεία πετρελαίων ΤΡΑΟ υπέβαλε αίτημα στις 30 Μαΐου 2020 για έρευνες στα νέα 

βυθοτεμάχια που έχουν παρανόμως προσδιοριστεί στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, από τη Ρόδο 

έως την Ανατολική Κρήτη (Καθημερινή 20.07.2020). 

 

Το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο αποτελεί στρατηγική κίνηση για την Τουρκία και υπηρετεί πιστά 

την πολιτική της «Γαλάζιας Πατρίδας» (Συρίγος-Ντόκος 2020, σ. 79). Είναι φανερό ότι η 

Τουρκία χρησιμοποιεί πλέον το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» για να αιτιολογήσει την 

παρουσία της σε θαλάσσιες περιοχές που θεωρεί διεκδικήσιμες με την εφαρμογή μιας 

διαστρεβλωμένης ερμηνείας του διεθνούς δικαίου.   
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III. Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ 

 

A. ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  

 

i. Το ιδεολόγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» προωθεί τον ισχυρισμό ότι  «τα νησιά που 

βρίσκονται στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής μεταξύ δύο ηπειρωτικών ακτών δεν 

δικαιούνται θαλασσίων ζωνών πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης τους» (UN A/74/757). Ο 

ισχυρισμός αυτός είναι νομικώς αβάσιμος. Το άρθρο 121 της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που αφορά στο νομικό καθεστώς των 

νήσων ορίζει με την παράγραφο 2 ότι όλες οι νήσοι δικαιούνται αιγιαλίτιδας ζώνης,  

συνορεύουσας ζώνης, αποκλειστικής οικονομική ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Η τρίτη 

παράγραφος του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι δεν θα έχουν αποκλειστική οικονομική 

ζώνη ή υφαλοκρηπίδα οι βράχοι οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη 

διαβίωση ή δική τους οικονομική ζωή. Συνεπώς κατοχυρώνεται το δικαίωμα των 

νησιών Καστελλόριζο, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Κρήτη – και φυσικά της Κύπρου – 

σε όλες τις θαλάσσιες ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας. Το Διεθνές Δικαστήριο έχει 

ασχοληθεί με υποθέσεις οριοθέτησης όπου εμπλέκονται νησιωτικά εδάφη. Στην 

Υπόθεση της Εδαφικής Διαφοράς και Θαλάσσιας Οριοθέτησης (Νικαράγουα-

Κολομβία) απεφάνθη  ότι το άρθρο 121 αποτελεί εθιμικό δίκαιο (ICJ Reports 2012, 

Nicaragua v. Colombia, paragraph 139). Συνεπώς, η Τουρκία, παρ’ ότι δεν έχει 

υπογράψει τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, δεσμεύεται από τον εθιμικό 

κανόνα που ενσωματώνει το άρθρο 121. Εφόσον είναι ξεκάθαρο ότι η προβολή των 

ακτών του Καστελλόριζου, των νησιών Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου και Κρήτης δίνουν 

στην Ελλάδα δικαίωμα υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτή θα ληφθεί 

υπόψη σε κάθε θαλάσσια οριοθέτηση σύμφωνη προς το διεθνές δίκαιο 

(Παπασταυρίδης στο Αντωνόπουλος και Μαγκλιβέρας 2017, σσ. 330-331, Norris στο 

EJIL Blog, 24.08.2020). 

 

ii. Λόγω των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, η τουρκική διεκδίκηση των περιοχών 

δυτικά του 32° 16΄18΄΄ Μεσημβρινού είναι νομικώς ανυπόστατη επειδή παραβιάζει 

τμήμα θαλασσίων ζωνών  που δικαιούται η Κύπρος ως νησί που πόρρω απέχει από το 

να χαρακτηριστεί ως ακατοίκητος βράχος χωρίς οικονομική ζωή. Επίσης, στην 

επίμαχη περιοχή η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ 

με την Αίγυπτο (2003). Συνεπώς, δεν υφίσταται ούτε θαλάσσιο μέτωπο μεταξύ 
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Τουρκίας και Αιγύπτου και οι διεκδικήσεις της τουρκικής «Γαλάζιας Πατρίδας δυτικά 

και νοτιοδυτικά της Κύπρου παραβιάζουν κατάφωρα τους κανόνες της Σύμβασης για 

το Δίκαιο της Θάλασσας. Εξίσου ακραίες είναι οι προτροπές για οριοθέτηση 

θαλασσίων ζωνών μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ αλλά και του Λιβάνου καθώς 

βασίζονται στην αμφισβήτηση της κυπριακής ΑΟΖ και ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η 

Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης και με το Λίβανο 

(2007) και το Ισραήλ (2010) με βάση τη μέθοδο της μέσης γραμμής όπως ορίζει η 

Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αίγυπτος, Λίβανος, Ισραήλ και Κύπρος έχουν 

κοινή αντίληψη για τη δίκαιη κατανομή συγκεκριμένων θαλασσίων ζωνών και με τις 

σχετικές συνθήκες οριοθέτησης που έχουν συνάψει συμβάλλουν στη σταθερότητα 

στη Ανατολική Μεσόγειο. Η προτροπή να καταγγείλουν τις υπάρχουσες συμφωνίες 

με την Κύπρο με δέλεαρ την αύξηση της θαλάσσιας περιοχής που θα τους αναλογεί 

μαρτυρά επικίνδυνο αναθεωρητισμό. 

 

iii. Το Καστελλόριζο βρίσκεται 72 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου. Μαζί με τις 

γειτονικές νήσους Ρω και Στρογγύλη συγκροτεί το νησιωτικό σύμπλεγμα της 

Μεγίστης που ανήκει στα Δωδεκάνησα και περιλαμβάνει νησίδες και βραχονησίδες. 

Η νήσος Στρογγύλη αποτελεί το ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας. Η σημασία του 

δικαιώματος των νησιών αυτών σε υφαλοκρηπίδα είναι καθοριστική καθώς με βάση 

την αρχή της ίσης απόστασης δημιουργούνται θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Κύπρου. 

Αντιθέτως, εάν δεν αναγνωριστεί δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα του Καστελλόριζου και 

της Στρογγύλης δημιουργούνται κοινά θαλάσσια σύνορα Τουρκίας-Αιγύπτου 

(Καρυώτης 2019, σ. 60). Η «Γαλάζια Πατρίδα» θεωρεί ότι το Καστελλόριζο δεν έχει 

δικαιώματα και πολύ λιγότερο επήρεια, το απομονώνει από τα υπόλοιπα ελληνικά 

νησιά και συγκρίνει τις ακτογραμμές του με τις υπερπολλαπλάσιες σε μήκος 

τουρκικές ακτές. Ως επιχείρημα επικαλείται το σκεπτικό αποφάσεων οριοθέτησης της 

διεθνούς νομολογίας στις οποίες αποδόθηκε μειωμένη επήρεια σε νήσους. Μια 

περίπτωση είναι η Οριοθέτηση μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας στη Μαύρη 

Θάλασσα, όπου το Διεθνές Δικαστήριο απέδωσε στη Νήσο των Όφεων, ένα 

ακατοίκητο νησί 0,17 τετρ. χλμ., μόνο  αιγιαλίτιδα ζώνη. Επρόκειτο για μεμονωμένο 

νησί. Η δεύτερη περίπτωση που η Τουρκία προσπαθεί να συσχετίσει με το 

Καστελλόριζο είναι η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για τα αγγλο-

νορμανδικά νησιά στη Γαλλοβρεταννική Διαφορά σχετικά με την Οριοθέτηση της 
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Υφαλοκρηπίδας της Μάγχης. Ομοίως, δεν αποδόθηκαν πλήρη δικαιώματα σε νησιά 

που κείνται πλησίον των ακτών του αντικείμενου κράτους, ωστόσο η γεωγραφική 

θέση των αγγλο-νορμανδικών νησιών διαφέρει από την περίπτωση του 

Καστελλόριζου. Όπως έχει εύστοχα παρατηρηθεί: «Η ηπειρωτική Ελλάδα ουσιαστικά 

προεκτείνεται στη θάλασσα μέσα από το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, που 

εκκινούν και συμπλέκονται με το άλλο άκρο της Αττικής και της νότιας Εύβοιας και 

καταλήγουν στα Δωδεκάνησα. Αυτή η γεωγραφική συνέχεια αποτελεί ένα ενιαίο 

μέτωπο που δεν έχει καμία σχέση με τις περιπτώσεις εκείνες μεμονωμένων νησιών 

που είναι διάσπαρτα σε μία διαφορετικά ελεύθερη θάλασσα. Αυτή η συνέχεια 

επηρεάζει και τα ακραία ανατολικά ελληνικά νησιά, τα οποία και λόγω του μεγέθους 

τους, αλλά και λόγω της γειτνίασής τους με τα ελληνικά νησιά του κεντρικού και 

βορείου Αιγαίου συνιστούν ένα συνολικό σύμπλεγμα νησιών καθοριστικό στην 

οριοθέτηση. Η λογική, λοιπόν, ότι τα ακραία ανατολικά νησιά που βρίσκονται πολύ 

κοντά στα δυτικά παράλια της Τουρκίας βρίσκονται γι’ αυτόν το λόγο στη 

«λανθασμένη» πλευρά της οριοθετικής γραμμής ανάμεσα στις ηπειρωτικές ακτές της 

Ελλάδας και της Τουρκίας δεν μπορεί να ισχύσει στην περίπτωσή μας» (Βαληνάκης 

2020, σ. 135) 

 

iv. Η Τουρκία ζητάει την εφαρμογή της ευθυδικίας αντί για τη μέση γραμμή: «Η 

ευθυδικία δεν μπορεί να λειτουργεί ανεξαρτήτως του διεθνούς δικαίου. Είναι κοινώς 

αποδεκτό ότι στις περιπτώσεις οριοθετήσεως υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ χαράσσεται κατ’ 

αρχάς ένα όριο βασισμένο στη μέση γραμμή. Ακολούθως εξετάζεται εάν υπάρχουν 

«σχετικές περιστάσεις» που να επιβάλλουν την αλλαγή της πορείας του ορίου. Το μήκος 

των τουρκικών ακτών στη Μεσόγειο είναι ένα σημαντικό στοιχείο, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν αρκεί για να δημιουργεί δικαιώματα υπέρ της Τουρκίας νοτίως της 

Κύπρου. Τέλος, ως προς την εφαρμογή της μέσης γραμμής είναι ενδιαφέρον ότι και η 

Τουρκία την αποδέχεται όταν προβάλλει χάρτες με θαλάσσια όρια που βασίζονται στη 

μέση γραμμή ανάμεσα στις ηπειρωτικές ακτές της Τουρκίας και της Αιγύπτου 

(αγνοώντας, προφανώς, την Κύπρο και τα ελληνικά νησιά)» (Συρίγος και Ντόκος 2020, 

σσ. 59-60). 

 

v. Είναι σαφής η σημασία που δίνει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» στον de facto 

τουρκικό έλεγχο του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Τα Κατεχόμενα 
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εργαλειοποιούνται ώστε να δικαιολογούνται οι παράνομες οριοθετήσεις. Όμως «οι 

κατεχόμενες περιοχές δεν αποτελούν κράτος, κατά συνέπεια δεν είναι υποκείμενο 

διεθνούς δικαίου και δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα υπογραφής διεθνών 

συνθηκών» (Συρίγος-Ντόκος 2020, σ. 74). 

 

B. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΗ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»  

 

Ευρώπη και σύνορα 

Σε ποιον βαθμό πρέπει να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την εφαρμογή του ιδεολογήματος 

της «Γαλάζιας Πατρίδας» ως πρόκληση και απειλή που την αφορά άμεσα τα σύνορά της; Εάν 

επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε πώς ορίζει η Ε.Ε. τα εξωτερικά της σύνορα, πού τελειώνει ο 

χώρος εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, παρατηρούμε τα εξής:  Το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι 

σύνορο είναι μια νοητή γραμμή που χωρίζει το χερσαίο, εναέριο και θαλάσσιο χώρο ενός 

κράτους από τον αντίστοιχο χώρο όμορων κρατών (Αντωνόπουλος και Μαγκλιβέρας 2017, σ. 

234). Η Ε.Ε. είναι ένας ιδιότυπος διεθνής οργανισμός με υπερεθνικά και ομοσπονδιακά 

χαρακτηριστικά και «έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των 

λαών της» (άρθρο 3§1 ΣΕΕ). Υπάρχει δυσκολία στο να ορίσουμε με τα κλασικά εργαλεία του 

δημοσίου διεθνούς δικαίου ποιος είναι ο «χώρος» ή το «έδαφός» της και κατ’ επέκταση ποια 

είναι τα σύνορά της. Γεγονός είναι ότι η Ένωση αποφασίζει κυριαρχικά ποιο είναι το πεδίο 

χωρικής εφαρμογής του δικαίου της, το οποίο θα ισχύσει στο έδαφος όπου τα κράτη μέλη 

ασκούν πραγματική κυριαρχία (Στριμπής, 29.06.2020, Βαληνάκης 2020, σσ. 238-242). 

Επιπλέον, οι διάφορες ενωσιακές πολιτικές σε τομείς όπου η Ε.Ε. έχει αποκλειστική ή 

συντρέχουσα αρμοδιότητα δημιουργούν επιμέρους «χώρους» όπου εφαρμόζεται το ενωσιακό 

δίκαιο. Έτσι: Η Ένωση «παρέχει στους πολίτες της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα» (άρθρο 3§2 ΣΕΕ), «εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά» 

(άρθρο 3§3 ΣΕΕ), η οποία «περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα» (άρθρο 26§2 

ΣΛΕΕ), «καθορίζει και εφαρμόζει κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική» (άρθρο 38§1 

ΣΛΕΕ) και διαμορφώνει κοινή εμπορική πολιτική (άρθρο 207 ΣΛΕΕ) κ.ο.κ. 

 

Είναι σκόπιμο να γίνει μνεία στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. που προοδευτικά 

ενσταλάζει στοιχεία της διεθνούς έννομης τάξης στην ενωσιακή δικαιοταξία. Είναι 

αξιοσημείωτη η απόφαση της 29.03.2007 (υπόθεση C-111/05, Έκτη Οδηγία 77/388/ΕΟΚ-

17.3.1977) στην οποία έγινε αναφορά στην εδαφική οριοθέτηση της Ε.Ε: «Το έδαφος 

κράτους μέλους είναι το εσωτερικό της χώρας, όπως αυτό ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, 



 
 
 

30 

το οποίο αποτελεί και έδαφος της Κοινότητας». Τούτου λεχθέντος, σύμφωνα με το διεθνές 

δίκαιο η Ε.Ε. δεν διαθέτει δικό της έδαφος και άρα δεν μπορεί να δράσει για την προστασία 

των συνόρων της από έκνομες ενέργειες. Δεν παύει όμως να είναι μία εδαφικά οριοθετημένη 

ενότητα με πολιτικές που αφορούν κατ’ εξοχήν τα σύνορα και τις θαλάσσιες ζώνες, όπως η 

τελωνειακή και η αλιευτική πολιτική (Βαληνάκης 2020, ό.π.). Γι’ αυτό και η Ελλάδα οφείλει 

να εκμεταλλευτεί με επιμονή τη θαλάσσια πολιτική της Ε.Ε. σχετικά με τον θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασμό  για να προωθήσει θέματα άμεσου ενδιαφέροντός της. Η έννοια μιας 

ευρωπαϊκής ΑΟΖ έχει ήδη διατυπωθεί σε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βλ. European 

Commission, The EU and international ocean governance) και έχουν ήδη μελετηθεί τα 

οικονομικά οφέλη από τη δημιουργία ΑΟΖ στη Μεσόγειο Θάλασσα (Καρυώτης 2019, σ. 52-

55). 

 

 

European Global Strategy 

Η ανάγκη να αναδειχθεί η Ε.Ε. σε διεθνή δρώντα στον τομέα της παγκόσμιας ασφάλειας με 

δική της στρατηγική διατυπώθηκε για πρώτη φορά σε ένα σημαντικό αλλά γενικόλογο 

κείμενο με τίτλο European Security Strategy – ESS το 2003. Το κείμενο κατέδειξε πέντε 

απειλές για την ευρωπαϊκή ασφάλεια: την τρομοκρατία, τα όπλα μαζικής καταστροφής, τις 

συρράξεις στα σύνορα της Ευρώπης, την κακή διακυβέρνηση που οδηγεί στην κατάρρευση 

των κρατών και το οργανωμένο έγκλημα (Council of the European Union, 15895/03, 

08.12.2003). Η περίπτωση εδαφικής απειλής εναντίον κράτους μέλους δεν συμπεριελήφθη 

στο κείμενο πολιτικής. Συνεπώς, οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν εντάχθηκαν στο φάσμα των 

κινδύνων που έμμεσα απειλούν την ασφάλεια τη Ε.Ε.  

 

Αρκετά χρόνια μετά, το 2016, τα κράτη μέλη της Ένωσης ανανέωσαν το εγχείρημα της 

υιοθέτησης μιας Παγκόσμιας Στρατηγικής για την  Ε.Ε (European Union Global Strategy, 

Ιούνιος 2016). Το αξιόλογο κείμενο που εκπονήθηκε ανέλυσε τις σύγχρονες απειλές και 

προκλήσεις και έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα την εσωτερική ασφάλεια του εδάφους και 

των πολιτών της  Ένωσης. Το έγγραφο εξήγγειλε πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην 

αμυντική αυτονόμηση της Ε.Ε. ώστε να αποκτήσει αποτρεπτική ικανότητα έναντι 

εξωτερικών απειλών. Ταυτόχρονα, διαπίστωνε ότι έχει μεταβληθεί το στρατηγικό περιβάλλον 

από το 2003 και υπογράμμιζε την ανάγκη σταθεροποίησης των κρατών στα νότια και 

ανατολικά εξωτερικά σύνορα της Ένωσης (περιοχές της Ασίας και της Αφρικής). Σήμερα, οι 
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στόχοι αυτοί δεν έχουν ξεφύγει από το πλαίσιο των θεωρητικών ασκήσεων στην ευρωπαϊκή 

αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ευρωπαϊκού 

στρατού, αν και αποτελούν κρίσιμα ζητήματα, παραμένουν στάσιμα. Η Ε.Ε. αδυνατεί να 

δράσει αποτρεπτικά σε θερμές προκλήσεις κατά κρατών μελών και λειτουργεί κυρίως 

πολιτικά, εστιάζοντας στην επιβολή κυρώσεων.  

 

ΚΕΠΠΑ 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας έθεσε ως στόχο να 

αποκτήσει προοδευτικά μία κοινή αμυντική πολιτική των κρατών μελών της. Μάλιστα, με το 

άρθρο 42 § 7 ΣΕΕ (Διατάξεις Σχετικά με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) 

θέσπισε τη Ρήτρα Αμοιβαίας Συνδρομής με την οποία γίνεται αναφορά στην περίπτωση που 

ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του: «τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να 

του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν επηρεάζει τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών». 

Πρόκειται για μια σημαντική ρήτρα, αν και στη συνέχεια προβλέπεται ότι «οι δεσμεύσεις και 

η συνεργασία στον τομέα αυτό εξακολουθούν να είναι σύμφωνες προς τις δεσμεύσεις που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου, η οποία 

παραμένει, όσον αφορά τα κράτη που είναι μέλη του, το θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας 

και το όργανο της εφαρμογής της». Κατά συνέπεια, εάν απειληθεί η εδαφική ακεραιότητα 

μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ όπως η Ελλάδα, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής ουσιαστικά 

αποδυναμώνεται. Ταυτόχρονα, ο όρος «ένοπλη επίθεση» δεν διευκρινίζεται. Δεν γίνεται 

σαφές εάν πρόκειται για ένοπλη επίθεση από κράτος, από μη κρατικό δρώντα ή για 

κυβερνοεπίθεση. Επιπροσθέτως, η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας εξαρτάται 

από τη διακυβερνητική συνεργασία και όχι από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης (Βαληνάκης 

2020, σ. 237, Μαραβέγιας 2016, σ.252-259). Επομένως, το θεσμικό εργαλείο της ΚΕΠΠΑ 

δεν αποτελεί ένα μηχανισμό πραγματικής αμυντικής συνδρομής στην Ε.Ε. με δυνατότητα 

στρατιωτικής επέμβασης σε περίπτωση κρίσης (Βαληνάκης 2020, σ. 312, Συρίγος 2015, σ. 

589, Βέρνυ και Κόντης επιμ. 2017, σσ. 552-558). 

 

Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι «Η Ε.Ε. δεν είναι θεσμός συλλογικής άμυνας, ούτε και 

συλλογικής ασφάλειας, αλλά το σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας δεν επιτρέπει αδιαφορία» 

(Βέρνυ και Κόντης επιμ. 2017, σ. 557). Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή 
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Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολιτικά και στρατηγικά περίπλοκη κατάσταση στη 

λεκάνη της Μεσογείου. Διαχρονικά απέφυγε την εισαγωγή των ελληνο-τουρκικών διαφορών 

στην ατζέντα της και προσπάθησε να στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας όταν 

αναγορεύτηκε υποψήφια προς ένταξη χώρα. Η εκτράχυνση των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας 

Πατρίδας» τον Αύγουστο του 2020 οδήγησε την Ευρώπη σε διστακτική αλλαγή στάσης 

καθώς ήταν πλέον δύσκολο να αντιπαρέλθει την επιθετική ρητορική και τον αναθεωρητικό 

«ακτιβισμό» του προέδρου Recep Tayyip Erdoğan (Καθημερινή 15-16.08.2020). Η απόφαση 

που ελήφθη ήταν να ξεκινήσει συζήτηση στην επόμενη Σύνοδο του Έκτακτου Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Ε.Ε. (24-25.09.2020) για το ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία 

επειδή προέβη σε παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών. Εάν αποφασιστεί, ο 

σχεδιασμός του προγράμματος των ευρωπαϊκών κυρώσεων δεν πρέπει να οδηγήσει σε 

ολοκληρωτική ρήξη των σχέσεων της Τουρκίας με τη Δύση. Η Άγκυρα δείχνει με τη στάση 

της ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για την ένταξη στην Ε.Ε. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 

συμβίωσης, εξομάλυνσης των τριβών και ανάσχεσης της επεκτατικών ενεργειών καθώς «μια 

ανεξέλεγκτη Τουρκία [...] εκτός δυτικής επιρροής, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους» 

(Καθημερινή 24.03.2020). Υπενθυμίζεται ότι με βάση στοιχεία του Οκτωβρίου 2019, στο 

έδαφος της Τουρκίας υπήρχαν 3,67 εκατ. Σύροι σε δομές φιλοξενίας και στα αστικά κέντρα 

που διεκδικούσαν το καθεστώς πρόσφυγα. Επιπλέον, στην Τουρκία φιλοξενούνται σχεδόν 

μισό εκατομμύριο Αφγανών που επιθυμούν να προσεγγίσουν την Ευρώπη. Η κατάσταση 

αυτή αναδεικνύει την Τουρκία σε «ρυθμιστή των ανθρώπινων ροών» και εύλογα προκαλεί 

την ανησυχία της Ε.Ε. και ειδικώς στη Γερμανία, η οποία ανησυχεί ότι θα επαναληφθεί η 

μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών από τη χώρα αυτή (Φίλης 2020, σ. 85-86). 

Επιπροσθέτως, η Ε.Ε. έχει αναπτύξει σημαντικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία και 

αποτελεί βασικό προμηθευτή της. Το 32% των εισαγωγών της Τουρκίας προέρχεται από την 

Ε.Ε., ενώ το 44% των τουρκικών εξαγωγών κατευθύνεται στις αγορές της Ένωσης (πηγή: 

ΕΛΙΑΜΕΠ). Συμπερασματικά, χρειάζεται προσεκτική αναπροσαρμογή της ενωσιακής 

σχέσης με την Τουρκία, διότι το διακύβευμα είναι η υπεράσπιση όχι μόνο του ελληνικού 

αλλά του ευρωπαϊκού συμφέροντος εν συνόλω. 

 

C. «ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ» ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

 

Οι προκλήσεις των μαξιμαλιστικών θέσεων περί «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν αναμένεται να 

ατονήσουν. Τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης 

και Ανάπτυξης (AKP) η Τουρκία τοποθετεί τον εαυτό της σε μια ηγετική θέση στο δικό της 
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ιδιαίτερο γεωπολιτικό χώρο και όχι στο περιθώριο της Ευρώπης. Επιχειρεί να καθιερωθεί ως 

κεντρικός παίκτης σε μια νέα τάξη πραγμάτων που δημιουργεί η εσωστρέφεια των ΗΠΑ και 

να αυξήσει την επιρροή της πέρα από τα γεωγραφικά της σύνορα (Τζιάρρας και Μούδουρος 

2016, σσ. 12-19). Παράλληλα, στην Τουρκία ισχυροποιείται ο ρόλος του Υπουργείου Άμυνας 

και ειδικώς του ναυτικού στη διαμόρφωση μιας εξωτερικής πολιτικής με γνώμονα τη 

«Γαλάζια Πατρίδα» που δοκιμάζει τα διπλωματικά και επιχειρησιακά αντανακλαστικά της 

Ελλάδας (Φίλης 2020, σ. 25, 236-237). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω περιστατικά: 

 Εμβολισμός του ελληνικού Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης «090 Γαύδος» του Λιμενικού 

Σώματος από τουρκική ακταιωρό, κατά παράβαση των Διεθνών Κανόνων Αποφυγής 

Συγκρούσεων, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά των Ιμίων (12.02.2018). 

 Σκοπούμενη σύγκρουση τουρκικής ακταιωρού με περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

που εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Κω, εντός 

ελληνικών χωρικών υδάτων (11.03.2020).   

 Παρενόχληση ελληνικού αλιευτικού σκάφους και σκάφους της FRONTEX από 

τουρκική ακταιωρό εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στην περιοχή ανατολικά 

της νήσου Παναγιάς Οινουσσών (21.05.2020). 

 

Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή, φιλειρηνική χώρα σε ένα διεθνές σύστημα που βρίσκεται σε 

μια διαδικασία μετάβασης (ανταγωνισμοί μεταξύ περιφερειακών δυνάμεων, εξοπλιστικοί και 

ενεργειακοί ανταγωνισμοί, κατάρρευση κρατών). Επένδυσε στην ευρωτουρκική προσέγγιση 

και στην ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ελπίδα 

βελτίωσης των σχέσεών της με την Άγκυρα. Ωστόσο, άστοχοι χειρισμοί σε θέματα διμερών 

σχέσεων έδωσαν την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι επιδεκτική πιέσεων στο σύστημα του 

Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και ότι έχει «εξοικειωθεί» με τα τουρκικά 

προκλητικά διαβήματα που πλήττουν κυριαρχικά της δικαιώματα (Βαληνάκης 2020, σ. 305, 

Μαλλιάς 2020, σ. 170). Από τον Μάρτιο του 2020, οι τουρκικές αναθεωρητικές ενέργειες ως 

προς τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της γείτονος με την Ελλάδα επιδεινώθηκαν ραγδαία. 

Πρόκειται για μια εξέλιξη που έδρασε σαν καταλύτης για μια αλλαγή στην ελληνική 

εξωτερική πολιτική. Η ελληνική πλευρά κινήθηκε δυναμικά και ενίσχυσε τη 

διαπραγματευτική θέση της προβαίνοντας στις εξής ενέργειες: 
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Συμφωνία με την Ιταλία για οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών  

Μέχρι τον Ιούνιο του 2020 η Ελλάδα δεν είχε κηρύξει καμία θαλάσσια ζώνη. Διέθετε μόνο 

μία συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας σε ισχύ, την οποία είχε υπογράψει με την Ιταλία 

στις 24 Μαΐου 1977. Στις 9 Ιουνίου 2020 υπέγραψε μία νέα συμφωνία με την Ιταλία για τη 

θέσπιση οριοθετικής γραμμής πολλαπλών χρήσεων η οποία συμπίπτει με το θαλάσσιο όριο 

για την υφαλοκρηπίδα της συμφωνίας του 1977. Εν προκειμένω, οριοθετείται οποιαδήποτε 

άλλη θαλάσσια ζώνη προβλέπει το διεθνές δίκαιο μεταξύ αντικείμενων κρατών, δηλαδή και η 

ΑΟΖ.  Η Ελλάδα έδωσε έτσι το μήνυμα ότι προκρίνει την επίλυση των διαφορών αντί της 

επιφυλακτικότητας στην άσκηση των δικαιωμάτων της. Με βάση την πρόσφατη θέση σε ισχύ 

της Ελληνο-ιταλικής Συμφωνίας (Νοέμβριος 2021) η Ελλάδα θα μπορέσει να κηρύξει ΑΟΖ 

στην περιοχή που καλύπτει η οριοθέτηση. 

 

Συμφωνία με την Αίγυπτο για οριοθέτηση ΑΟΖ 

Η επόμενη πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ελλάδα αποτέλεσε και την απάντηση στο τουρκο-

λιβυκό Μνημόνιο Συνεργασίας και στο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Στις 6 

Αυγούστου 2020 υπέγραψε συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Πρόκειται 

για μια τμηματική μόνο οριοθέτηση που δεν προχώρησε ανατολικότερα του 28
ου

 

μεσημβρινού, που επικαλύπτει κάποιο τμήμα της περιοχής εφαρμογής του τουρκο-λιβυκού 

μνημονίου, και η οποία δεν αναγνωρίζει πλήρη επήρεια σε ορισμένα ελληνικά νησιά. Είναι 

πολύ σημαντικό ωστόσο ότι η συμφωνία αυτή αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει αντικείμενες 

ακτές με την Αίγυπτο και παρέχει διμερή νομική κατοχύρωση στο γεωγραφικό αυτό στοιχείο 

(που αμφισβητείται στο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο). Η Ελλάδα εισήλθε σε διαπραγματεύσεις 

με την Αίγυπτο το 2005 οι οποίες, ωστόσο, δεν τελεσφορούσαν, εν μέρει λόγω της 

απροθυμίας της αιγυπτιακής πλευράς να αντιπαρατεθεί με την Άγκυρα προχωρώντας 

ανατολικά του 28
ου

 μεσημβρινού σε μια ολική οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αθήνα. Πράγματι, η 

αναγνώριση εκ μέρους της Αιγύπτου των δικαιωμάτων του Καστελόριζου και της 

Στρογγύλης θα επισφράγιζε την απουσία θαλασσίων συνόρων Αιγύπτου – Τουρκίας και την 

ύπαρξη κοινών συνόρων ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου (Καρυώτης 2019, σσ. 59-60, Βενιζέλος 

2020, σ. 192). 

  

Ανακοίνωση της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο 

Η Ελλάδα ανακοίνωσε την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης της προς δυσμάς από τις Ιόνιες 

νήσους μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
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Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας στις 26 Αυγούστου 2020. Η εξαγγελία για την 

κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου για την κύρωση των συμφωνιών οριοθέτησης με την Ιταλία και την Αίγυπτο. 

Διευκρινίστηκε ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται να ασκήσει το αντίστοιχο δικαίωμα μελλοντικά 

και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές (Καθημερινή 26.08.2020). Ως γνωστόν, το εύρος της 

αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας έχει οριστεί στα 6 ν.μ. από το 1936 (νόμος 230/1036 όπως 

τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 187/1973). Ωστόσο, το διεθνές δίκαιο της δίνει το 

δικαίωμα να επεκτείνει μονομερώς το εύρος της χωρικής της θάλασσας μέχρι το ανώτατο 

όριο των 12 ν.μ. από τις γραμμές βάσης, ενώ η τμηματική επέκταση δεν μπορεί να εκληφθεί 

ως απεμπόληση του δικαιώματος αυτού σε άλλα τμήματα της ελληνικής επικράτειας 

(Παπασταυρίδης 2020, σ. 2). 

 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων που της αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο, καθώς η γεωγραφική 

της εγγύτητα με την Τουρκία και τις σουρεαλιστικές της διεκδικήσεις δεν πρόκειται να 

μεταβληθεί. Συνεπώς, θα ήταν προς μέγιστο όφελος της Ελλάδας: 

 

Να υιοθετήσει ευθείες γραμμές βάσης για να καθορίσει τα σημεία κατά μήκος της 

ακτογραμμής από τα οποία θα υπολογιστούν οι θαλάσσιες ζώνες που δικαιούται.  

«Σημειωτέον δε ότι η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει ευθείες γραμμές βάσης παρά το 

γεγονός ότι οι όροι που ίσχυσαν εθιμικά μετά το 1951, αλλά και οι όροι της Σύμβασης 

ΔΘ, συντρέχουν σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, τον Α.Ν. 230/1936 ‘περί καθορισμού αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας’ 

(ΦΕΚ Α΄450), για την μέτρηση του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης χρησιμοποιείται 

κανονική γραμμή βάσης. Εκτιμάται ότι μια τυπική εφαρμογή του συστήματος των 

ευθειών γραμμών βάσης θα επαυξήσει την ελληνική αιγιαλίτιδα ζώνη από 2-3% έως 

7%» (Αντωνόπουλος & Μαγκλιβέρας 2017, σ. 327) 

 

Να ασκήσει το δικαίωμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. Σήμερα η Ελλάδα 

είναι το μοναδικό από τα 149 παράκτια κράτη της υφηλίου που δεν έχει υιοθετήσει 

αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ν.μ. (Βαληνάκης 2020, σ. 133, Συρίγος & Ντόκος 2020, σ. 87, UN 

maritime claims). Εάν προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώματος, «το 71.2% περίπου του 



 
 
 

36 

Αιγαίου θα περιέλθει υπό ελληνική κυριαρχία» (Αντωνόπουλος & Μαγκλιβέρας 2017, σ. 

340). 

 

Να κηρύξει συνορεύουσα ζώνη, δηλαδή την παρακείμενη στην αιγιαλίτιδα ζώνη περιοχή 

όπου δικαιούται να ασκεί «περιορισμένα δικαιώματα ελέγχου κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, 

προς τον σκοπό εφαρμογής της παράκτιας υγειονομικής, τελωνειακής, δημοσιονομικής ή 

μεταναστευτικής νομοθεσίας» (Αντωνόπουλος & Μαγκλιβέρας 2017, σ. 349). Δεν μπορεί να 

υποβαθμιστεί η σημασία της υιοθέτησης της συνορεύουσας ζώνης, για την καταπολέμηση 

της παράνομης μετανάστευσης (Βαληνάκης 2020, σσ. 146-147). 

 

Να προχωρήσει στην κήρυξη ΑΟΖ και στην οριοθέτησή της σύμφωνα με τον νόμο 

4001/2011, με τον οποίο καθορίζονται τα απώτερα όρια υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ με βάση το 

κριτήριο της μέσης απόστασης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στους τρόπους 

εφαρμογής της ΑΟΖ, με υιοθέτηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και 

νομικού πλαισίου για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (Συρίγος & Ντόκος 2020, σ. 

52). Ταυτόχρονα, να επιδιώξει την εκκίνηση διμερών διαπραγματεύσεων με όμορα κράτη 

που θα οδηγήσουν σε οριοθέτηση όπου υπάρχουν ενδεχόμενες επικαλύψεις περιοχών. 

 

Να αποφύγει μια στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία προχωρώντας με αυτοπεποίθηση 

σε ειρηνική επίλυση των διμερών διαφορών. Στην περίπτωση που ξεκινήσουν διερευνητικές 

συνομιλίες, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη θεματολογία τους (Καθημερινή 

30.08.2020). Η Ελλάδα πρέπει σταθερά να στοχεύει στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και 

ΑΟΖ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη εφόσον η 

διαβούλευση δεν οδηγήσει σε συμφωνία (Βενιζέλος 2020, σ. 199). 

 

Όπως έχει εύστοχα παρατηρηθεί, «σε ένα ρευστό κόσμο, οι γεωπολιτικές αναπαραστάσεις, οι 

‘Μάχες των Χαρτών’ διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τις διεθνείς συμβάσεις και 

συμφωνίες» (Μαλλιάς 2020, σ. 226). Υπό αυτήν την έννοια, η Ελλάδα πρέπει να καταγράψει 

επίσημα τις θέσεις της για τα δικαιώματα που της αναγνωρίζονται από το διεθνές δίκαιο και 

να προχωρήσει στις αντίστοιχες οριοθετήσεις με κοινοποίηση συντεταγμένων των 

δικαιωμάτων της.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με το αναθεωρητικό δόγμα της της «Γαλάζιας Πατρίδας» 

από την οπτική γωνία της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά 

αναλύθηκε το ιδεολογικό υπόβαθρο του δόγματος. Καταγράφηκαν οι διεκδικήσεις του στον 

ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και η αιτιολόγησή τους στη βάση μιας 

διαστρεβλωμένης και επιλεκτικής ερμηνείας του διεθνούς δικαίου. Διερευνήθηκε η εφαρμογή 

του στην πράξη από την τουρκική εξωτερική πολιτική όπου και υπηρετεί συγκεκριμένη 

στρατηγική διεκδικήσεων σε θαλάσσιες περιοχές.  Στη συνέχεια συζητήθηκαν λεπτομερώς οι 

νομικοί ισχυρισμοί του δόγματος και τεκμηριώθηκε η νομική τους ακυρότητα σύμφωνα με το 

διεθνές δίκαιο. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και 

Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.  

 

Η «Γαλάζια Πατρίδα» εξετάστηκε υπό την ευρωπαϊκή και ελληνική σκοπιά. Ελλάδα και 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και 

αυτό είναι το κύριο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κρίσεων και τη χάραξη 

στρατηγικής. Απέναντι στη συμπεριφορά της Τουρκίας η Ελλάδα χρειάζεται μια δυναμική 

και δομημένη αντίδραση. Θα πρέπει να καταγράψει επίσημα τις θέσεις της για τα δικαιώματα 

που της αναγνωρίζονται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Επιβάλλεται η διαπίστωση 

ότι η χώρα αναγκαστικά θα εμπλακεί σε δύσκολες διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να 

αξιοποιήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα που αντλεί από το διεθνές δίκαιο και να συνάψει διεθνείς 

συμφωνίες οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων.  

 

Μια τελευταία παρατήρηση είναι ότι η Ε.Ε. οφείλει να διατηρήσει μια συγκροτημένη σχέση 

με την Τουρκία καθώς η «μονοδιάστατη πολιτική κατευνασμού» ως απάντηση στην 

προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο συμβάλλει στην 

αποσταθεροποίηση της περιοχής και πλήττει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα (Φίλης 2020, σ. 

291). Υπενθυμίζεται ότι εν όψει της 100ής επετείου (2023) από την ίδρυση της Τουρκικής 

Δημοκρατίας ο τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdoğan θα θελήσει πιθανότατα να 

παρουσιάσει με απτές αποδείξεις μια εμφανώς πιο ισχυρή και ηγεμονική χώρα και το 

αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε αυτήν τη 

προσπάθεια.  
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