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Όταν το Νοέμβρη του 1993 οι κυβερνήσεις Κληρίδη και Α. Παπανδρέου υπέγραφαν το “Δόγμα του Ενιαίου
Αμυντικού Χώρου” (ΔΕΑΧ), έδιναν το έναυσμα για μια νέα εποχή ελληνοτουρκικών εντάσεων. Η συμφωνία
αυτή έλαβε χώρα μέσα στα πλαίσια ενός αποδυναμωμένου τουρκικού κράτος που είχε να αντιμετωπίσει μεταξύ
άλλων το αντάρτικο του κουρδικού PKK. Σχεδιάστηκε δηλαδή στα πλαίσια της προσπάθειας προώθησης των
ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών του ελληνικού κράτους που θεώρησαν πως ήταν σωστό το “timing”. Αυτό που έμεινε
γνωστό ως “ενιαίο αμυντικό δόγμα” είχε επίσημα τον χαρακτήρα άμυνας, με απώτερο σκοπό την αποτροπή και
αντιμετώπιση κάθε είδους επίθεσης ενάντια σε ένα ή και στα δύο κράτη. Η Ελλάδα διακήρυξε επίσης μέσω του
ΔΕΑΧ ως αιτία πολέμου (casus belli) οποιαδήποτε προσπάθεια τουρκικής προέλασης στην “ελεύθερη Κύπρο”.1
Το ΔΕΑΧ προέβλεπε ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς, τον συντονισμό των επιτελείων των
δυο Υπ. Άμυνας, τη δημιουργία κατάλληλων επιχειρησιακών υποδομών (βλέπε αεροπορική βάση στην Πάφο) και
κοινές ασκήσεις. Από το 1994 καθιερώθηκαν οι ετήσιες ασκήσεις Νικηφόρος/Τοξότης που αποτελούσαν επίδειξη
δύναμης και προετοίμαζαν το στρατό για μια υποτιθέμενη σύγκρουση με την Τουρκία.2 Την ίδια χρονιά το ελληνικό
κράτος υπογράφει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, βάση του οποίου είχε δικαίωμα
επέκτασης των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Η απάντηση της Τουρκίας ήταν το δικό της casus
belli, δηλώνοντας πως τέτοια επέκταση θα αποτελούσε αιτία πολέμου, αφού η ίδια δεν είχε υπογράψει τη σύμβαση
την οποία και δεν αναγνώριζε.
Δυο χρόνια αργότερα, το 1996, τα εκτοξευόμενα casus belli κινδυνεύουν να πάρουν σάρκα και οστά. Τον Ιανουάριο
του 1996 τύμπανα πολέμου παίζουν πιο δυνατά από ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια γύρω από τις αλλεπάλληλες
προβοκάτσιες στις ακατοίκητες βραχονησίδες στο Αιγαίο. Όταν βέβαια το ελληνικό κράτος συνειδητοποίησε ότι
δεν το έπαιρνε να κηρύξει πόλεμο υποχώρησε ατάκτως, η ένταση όμως συνεχίστηκε και μεταφέρθηκε στην Κύπρο.
Η ένταση στα Ίμια οδηγεί στην έγκριση ενός νέου γιγαντιαίου εξοπλιστικού προγράμματος με αποκορύφωμα την
αγορά των ρωσικών πυραύλων S-300 από την κυβέρνηση Κληρίδη, η οποία τελικά θα ανέβαλλε την εγκατάσταση
τους στο νησί. Σε αντάλλαγμα τοποθετούνται όμως οι επίσης ρώσικοι πύραυλοι TOR-M11 με βεληνεκές μέχρι
την ανατολική Τουρκία. Η ένταση στο νησί απογειώνεται το καλοκαίρι του 1996. Στις 2 Αυγούστου, πρωτοβουλία
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών, ξεκινά μοτοπορεία από το Βερολίνο με στόχο να καταλήξει στην
Κερύνεια. Ακολουθούν οι δολοφονίες των Ισαάκ και Σολωμού από Γκρίζους Λύκους και Τ/Κ αστυνομικούς, οι
οποίες σηματοδοτούν τη βίαιη κορύφωση των ελληνοτουρκικών εντάσεων στο νησί, ενώ η παράδοση του αρχηγού
του PKK Οτσαλάν από το ελληνικό στο τουρκικό κράτος και η απενεργοποίηση του ΔΕΑΧ3 το 1999 σφράγισαν το
τέλος των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων της δεκαετίας.
Το σκηνικό της έντασης που διαμορφώθηκε στα 90’s κόπασε στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα για να επανέλθει
τους τελευταίους μήνες ξανά δυναμικά στο προσκήνιο. Το ταμπλό πάνω στο οποίο χτυπούν σήμερα τα τύμπανα
πολέμου είναι πάνω από όλα οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ). Αντιγράφουμε από τη Βικιπαιδεία:
«Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ περί Ναυτικού Δικαίου (1982), η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ)
θεωρείται η θαλάσσια έκταση, εντός της οποίας ένα κράτος έχει δικαίωμα έρευνας ή άλλης εκμετάλλευσης των
θαλασσίων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας από το νερό και τον άνεμο. Εκτείνεται πέραν
των εθνικών υδάτων μιας χώρας στα 200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή. Η συνήθης χρήση του όρου η ΑΟΖ
περιλαμβάνει τόσο τα εθνικά ύδατα, όσο και την υφαλοκρηπίδα πέραν του ορίου των 200 μιλίων.
Η Ελλάδα δεν έχει ορίσει ΑΟΖ με καμία γείτοναχώρα, αν και έχει το δικαίωμα να το πράξει σύμφωνα με το Διεθνές
Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)και τη διεθνή νομοθεσία. Ωστόσο η ελληνική πλευρά δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής
σε κάποια τέτοιου είδους διεκδίκηση.
Η τουρκική δήλωση περί πολέμου δεν αφορά την ΑΟΖ η Τουρκία ισχυρίζεται ότι το Αιγαίο, ως ημίκλειστη θαλάσσια
περιοχή, πρέπει να τεθεί υπό ειδικό καθεστώς, εν αντιθέσει με άλλες ημίκλειστες θάλασσες όπως την Αδριατική
θάλασσα, ή πλήρως κλειστές όπως τη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη του ΟΗΕ περί
Δικαίου της Θάλασσας, με την οποία τα εθνικά ύδατα μιας χώρας μπορούν να επεκταθούν στα 12 ναυτικά μίλια.
Αν και φέρει μόνιμη αντίρρηση στο σχετικό άρθρο της Συνθήκης, η ίδια έχει επεκτείνει τα εθνικά της ύδατα στη
Μαύρη Θάλασσα στα 12 ν.μ. Το 1995, κατά την επικύρωσητης Συνθήκης από το ελληνικό κοινοβούλιο, η Τουρκία
δήλωσε ότι στην περίπτωση που η Ελλάδα επέκτεινε τα εθνικά της ύδατα πέραν των 6 ν.μ.,αυτό θα εκλαμβανόταν
ως απόπειρα περιορισμού της καθώς και άμεση προσβολή της εθνικής της κυριαρχίας. Με αυτόν τον ισχυρισμό
ισχύει ακόμη και σήμερα το λεγόμενο casusbelli.»4

Η οριοθέτηση λοιπόν των θαλάσσιων εκτάσεων με τη μορφή αυτή αποτελεί ένα σχετικά νέο θεσμό. Η αδυναμία
επιβολής αναγνώρισης αυτών αποτελεί από την άλλη αντικείμενο διαμάχης, αφού κατά την άποψη της μιας
πλευράς υπάρχουν παραβιάσεις που για την άλλη πλευρά δεν λογαριάζονται ως τέτοιες. Η σύνθετη γεωπολιτική
πραγματικότητα στην περιοχή δεν επιτρέπει εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα
των ΑΟΖ. Υπό τη σκοπιά του ελληνικού και ε/κ κράτους, η αναγνώριση ΑΟΖ στα ελληνικά νησιά δημιουργεί μαζί με
την ε/κ ΑΟΖ έναν θεωρητικά ενιαίο ελληνικό χώρο που καλύπτει μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Μεσογείου
και στριμώχνει την τουρκική κυριαρχία επί των θαλάσσιων εδαφών σε μια πολύ μικρή έκταση. Η Ελλάδα, με
στρατιωτικές ασκήσεις, συμφωνίες και συμμαχίες με τους “νέους” αντίπαλους της Τουρκίας, το Ισραήλ και την
Αίγυπτο, αλλά και τους “παλιούς”, δηλαδή την Κύπρο, και την επαναφορά του ΔΕΑΧ, επιχειρεί να δημιουργήσει
έναν αντιτουρκικό άξονα, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την -όμοια με αυτή του 1996 - γενική συγκυρία στην
Ανατολική Μεσόγειο.

Από την άλλη πλευρά το τουρκικό κράτος διεκδικεί οριοθέτηση των ΑΟΖ σύμφωνα με τη δικιά του ερμηνεία. Δεν
αναγνωρίζει τις ΑΟΖ των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και υποστηρίζει ότι οι γενικοί κανονισμοί δεν πρέπει να
ισχύσουν στην παρούσα περίπτωση λόγω της πολύ κοντινής απόστασης των ελληνικών νησιών με τα τουρκικά

παράλια και του ότι έτσι θα εμποδιζόταν η πρόσβαση στη θάλασσα της ΝΑ μεσογείου ενός πληθυσμού 70
εκατομμυρίων για χάρη μερικών δεκάδων κατοίκων που έχουν τα περισσότερα ελληνικά νησιά της περιοχής.5
Με την Τουρκία να έχει ξανανοίξει εσωτερικά αλλά και εξωτερικά μέτωπα, ένα εξ αυτών με το PKK, η Κύπρος κάθε
άλλο παρά αμέτοχη παρέμεινε, με στρατιωτικές και οικονομικές συμφωνίες με το Ισραήλ και την Ελλάδα, που
ακολουθήθηκαν από στρατιωτικές ασκήσεις και συζητήσεις περί συνεκμετάλλευσης του φυσικού αερίου από το
οικόπεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ. Η συμφωνία για συνεκμετάλλευση των πόρων με το Ισραήλ όχι μόνο αναβαθμίζει
τη γεωπολιτική σημασία του νησιού αλλά οδηγεί και σε νέες εθνικιστικές εξάρσεις, με την Τουρκία να προειδοποιεί
ότι θα επέμβει με κάθε μέσο αν δεν ληφθούν υπόψη τα τουρκικά συμφέροντα όσον αφορά τα κοιτάσματα της
περιοχής. Μέσα στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούμε και τις περίφημες παραβιάσεις της κυπριακής ΑΟΖ από το
τουρκικό σκάφος “Μπαρμπαρός” που πραγματοποιεί έρευνες για φυσικό αέριο στη Μεσόγειο. Παράλληλα είμαστε
θεατές ακόμα μια φορά της παράστασης “Ίμια”, όπου Ελλάδα και Τουρκία αλληλοκατηγορούνται για σκάφη τα
οποία παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα της άλλης χώρας και τα οποία καταδιώκονται, στήνοντας ξανά σκηνικά
πολέμου γύρω από μια βραχονησίδα στη μέση του Αιγαίου. Σημειώνουμε εδώ ότι με αφορμή τις εντάσεις αυτές
σχεδιάζεται από το ελληνικό κράτος σχέδιο εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών F-16 με προϋπολογισμό γύρω στα
2 δις καθώς και αναβάθμιση των αντιαεροπορικών συστημάτων S-3006.
Στην Κύπρο το κερασάκι στην τούρτα των εθνικιστικών ορέξεων ήλθε με το ψήφισμα για εορτασμό του ενωτικού
δημοψηφίσματος του 1950 στα σχολεία. Η απόφαση αυτή (που πέρασε με πλειοψηφία μετά από πρόταση των
φασιστών στη βουλή) έχει τη δικιά της σημαντική σημειολογία, ειδικά μέσα στο χρονικό πλαίσιο στο οποίο πάρθηκε:
δείχνει ότι οι δυνάμεις που αντιτίθενται σε μια ενδεχόμενη επανένωση του νησιού, που ακούν ελληνοτουρκικές
εντάσεις και ονειρεύονται πολέμους έχουν μεγάλη επιρροή, τόσο ενδοσυστημικά όσο και ευρύτερα στην κοινωνία.
Η σημασία της απόφαση αυτής φάνηκε από τη διακοπή των συνομιλιών για το κυπριακό, τη στιγμή που τα ΜΜΕ
στήνουν σκηνικό ελληνοτουρκικού πολέμου με τίτλους όπως “Η Τουρκία ετοιμάζεται για πόλεμο”, “Οι Τούρκοι
θέλουν πόλεμο: Ετοιμάζουν επέμβαση στο Αιγαίο” με φόντο τις εντάσεις στα Ίμια, τις λεγόμενες παραβιάσεις
των ΑΟΖ καθώς και του εναέριου χώρου, την επίσημη αμφισβήτηση Συνθήκης της Λωζάνης από την κυβέρνηση
Ερντογάν, καθώς και με τον Υπ. Άμυνας της Ελλάδας Π. Καμμένο να κάνει δηλώσεις του τύπου: “Για την Ελλάδα,
η Κύπρος δεν είναι μακριά, όπως έλεγε ο κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να στηρίξει τον
κοινό αμυντικό χώρο Ελλάδας-Κύπρου όπως έχει προδιαγραφεί στα εθνικά σχέδια. (...) Σήμερα τις σημαίες τις
υπερασπίζονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.”7
Πέρα από τη γραφικότητα τέτοιων δηλώσεων και μιντιακών εξάρσεων δεν μπορούμε παρά να διαισθανόμαστε
και τον κίνδυνο γύρω από τις σύγχρονες εντάσεις Ελλάδας-Τουρκίας και των εθνικιστών ακόλουθών τους στην
Κύπρο. Τα γεγονότα των ημερών δείχνουν πιο ξεκάθαρα από ποτέ ότι τόσο το κεφάλαιο, όσο και τα κράτη που
αναμιγνύονται στις συνομιλίες για επίλυση του κυπριακού δεν ενδιαφέρονται για λύση αυτή καθ’ αυτήν. Η θέση τους
περί λύσης ή μη-λύσης αλλάζει ανάλογα με το γεωπολιτικό πλαίσιο και τις εναλλασσόμενες επιδιώξεις τους. Στην
προκειμένη συγκυρία φαίνεται πως κατευθύνονται προς τη στρατηγική της έντασης, χαράσσοντας μια νέα εποχή
ελληνο-κυπριακο-τουρκικών ανταγωνισμών και εθνικιστικών εξάρσεων. Η αντεθνική, δικοινοτική αφήγηση των
γεγονότων αποτελεί αναμφίβολα πρώτιστη αναγκαιότητα των ημερών.
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