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Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ,
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Μέ τήν συμπλήρωση τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπανάστασης, ἡ πατρίδα μας ἀτενίζει τό μέλλον της μέ αὐτοπεποίθηση

καί αἰσιοδοξία, παρά τίς σημαντικές προκλήσεις πού ὀρθώνονται μπροστά μας.
Ἡ συνεχιζόμενη κρίση τῆς πανδημίας, ἡ κατάσταση τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, ἡ
κλιματική ἀλλαγή, σειρά περιφερειακῶν κρίσεων ἀλλά καί ἐθνικά ζητήματα,
καθιστοῦν περισσότερο ἀναγκαῖα ἀπό ποτέ τήν ἐθνική συνεννόηση καί
ἐγρήγορση. 

Στά 200 χρόνια ἀνεξαρτησίας ἡ Ἑλλάδα οἰκοδόμησε τή δική της ξεχωριστή
πορεία στό ἱστορικό γίγνεσθαι τῆς περιοχῆς. Ἡ ἐξέλιξή της, τό παρόν καί τό
μέλλον της ἐκ τῶν πραγμάτων βρίσκονται συνυφασμένα μέ τίς διεθνεῖς
ἐξελίξεις τόσο στήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο ὅσο καί στήν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή. 

Ἡ ἀπαρχή τῆς γέννησης τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, τό 1821, σηματοδοτεῖ καί
τήν σταδιακή ὑποχώρηση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπό εὐρωπαϊκά
ἐδάφη. Ἡ γένεση τοῦ μετά-ὀθωμανικοῦ κράτους (1923) τῆς σύγχρονης
Τουρκίας συνδέεται, ὅμως, μέ τήν ὀδυνηρή ἀποχώρηση τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς
Ἰωνίας καί τήν ἀποκοπή του ἀπό τίς πατρογονικές του ρίζες-ἑστίες τριῶν
χιλιετιῶν. 

Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης (1923) ἔθεσε τέλος σέ μία περίοδο παθῶν καί
συγκρούσεων, καθορίζοντας –ὁριστικά– τα ὅρια τῶν γειτονικῶν κρατῶν τῆς
εὐρύτερης περιοχῆς, στοχεύοντας στή δημιουργία ἑνός πλαισίου εἰρηνικῆς
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συνύπαρξης μεταξύ των λαῶν. Γιά τόν λόγο τοῦτο ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης
θεωρεῖται ὡς ἡ σύγχρονη ἰδρυτική πράξη καί ὁ πυλώνας συμβατικῶν
κανόνων πού διέπουν τήν περιοχή.

Ἡ Ἑλλάδα θεωρεῖ ζωτικῆς σημασίας τόν σεβασμό τῆς διεθνοῦς νομιμότητας
ἔτσι ὅπως ὁρίζεται ἀπό τόν Χάρτη τῶν Η.Ε., τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης καί
ἀπό τό πλέγμα τῶν διεθνῶν συμβάσεων καί συνθηκῶν στίς ὁποῖες ἡ χώρα μας
ἔχει προσχωρήσει, συμπεριλαμβανομένης τῆς Σύμβασης τοῦ ΟΗΕ γιά τό
Διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας, ἡ ὁποία ἀντικατοπτρίζει ἐθιμικό δίκαιο. 

Μέ τό πέρασμα τῶν χρόνων, ἡ Ἑλλάδα πραγματοποίησε στρατηγικές
ἐπιλογές πού τήν ἔφεραν στήν καρδιά τῆς συμμαχίας τῶν δυτικῶν κρατῶν
(Βορειοατλαντική Συμμαχία) ἀλλά καί στόν πυρῆνα τῶν ἐξελίξεων μέ τήν
ἐνσωμάτωσή μας στήν εὐρωπαϊκή οἰκογένεια, στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ
΄80, τή σημερινή Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. 

Ἡ σχέση μας μέ τή γειτονική Τουρκία ἀκολούθησε πορεία συγκλίσεων καί
ἀποκλίσεων, ἐντάσεων καί ὑφέσεων. Στήν προσπάθειά μας νά ἑδραιώσουμε
τήν εἰρηνική συνύπαρξή μας, ἐπιδιώκουμε τήν ἐπίλυση τῶν ὅποιων ζητημάτων
μέ διάλογο καί συνεργασία ὑπό τόν ὅρο σεβασμοῦ τοῦ διεθνοῦς δικαίου, τῆς
διεθνοῦς νομιμότητας καί τῆς τήρησης τῶν κανόνων καλῆς γειτονίας. 

Ὅπως γνωρίζουμε, τό τελευταῖο καί πλέον ἔτος, οἱ σχέσεις μας διῆλθαν
περίοδο πρωτοφανοῦς κλιμάκωσης σέ ἔνταση καί διάρκεια, μέ τήν Τουρκία
νά προβαίνει σέ συνεχεῖς προκλήσεις καί παράνομες ἐνέργειες κατά τῆς
κυριαρχίας καί τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κυπριακῆς
Δημοκρατίας. Ἡ Τουρκία ἀποφάσισε, ἐν τέλει, νά προχωρήσει σέ ἀποκλιμάκωση,
ἀπόρροια, μεταξύ ἄλλων, τῆς συνεποῦς καί σθεναρῆς στάσης πού ἐπέδειξε ἡ
χώρα μας. Ἡ ἀποκλιμάκωση αὐτή ὁδήγησε στήν ἐπαναλειτουργία τῶν διμερῶν
διαύλων, ὅπως οἱ διερευνητικές ἐπαφές καί οἱ πολιτικές διαβουλεύσεις. 

Ἡ Ἑλλάδα δέν φοβᾶται, οὔτε ἄλλωστε ἔχει κανέναν λόγο νά φοβᾶται, τόν
διάλογο. Οἱ θέσεις τῆς χώρας μας βασίζονται στό Διεθνές Δίκαιο καί εἰδικότερα
στό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἑλλάδα παγίως τάσσεται
ὑπέρ τῆς διεξαγωγῆς καλόπιστου διαλόγου μέ τήν γείτονα ἐπί τῇ βάσει τοῦ
Διεθνοῦς Δικαίου καί τῶν ἀρχῶν καλῆς γειτονίας, γιά τήν διευθέτηση τῆς μιᾶς
καί μοναδικῆς διμεροῦς μας διαφορᾶς: τῆς ὁριοθέτησης θαλασσίων ζωνῶν (ΑΟΖ
καί ὑφαλοκρηπίδας) σέ Αἰγαῖο καί Ἀνατολική Μεσόγειο.

Ἡ ἐπανεκκίνηση τῶν διμερῶν διαύλων πού προανέφερα ἀποτελεῖ ἕνα
πρῶτο θετικό βῆμα γιά τήν ἐπικράτηση ἑνός κλίματος ἠρεμίας. Ὡστόσο, δέν
ἀποτελεῖ ἐκεῖνο τό βῆμα πάνω στό ὁποῖο θά οἰκοδομηθοῦν ἐκ νέου οἱ
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ἑλληνοτουρκικές σχέσεις. Γιά τήν ἐπιστροφή τῶν διμερῶν μας σχέσεων στήν
κανονικότητα, ἡ Τουρκία ὀφείλει νά ἀπέχει, τόσο στήν πράξη ὅσο καί στήν
ρητορική, ἀπό παράνομες καί προκλητικές ἐνέργειες. 

Εἶναι πλέον ὁρατή στούς πάντες, ἡ ἐπεκτατική στρατηγική ἀναθεωρητισμοῦ
τοῦ καθεστῶτος τῆς Λωζάννης, ἡ ὁποία ἔχει ἐπισήμως υἱοθετηθεῖ ἀπό τήν
γειτονική χώρα. Ἀνάλογες πολιτικές ἐπιλογές τῆς Τουρκίας, ἀντί νά ἐπιχειροῦν
νά δημιουργήσουν γέφυρες φιλίας καί ἀλληλεγγύης μεταξύ Χριστιανισμοῦ καί
Ἰσλάμ –ὅπως θά ἦταν, ἄλλωστε, τό ἐνδεδειγμένο σέ μιά τέτοια περίοδο–
βαθαίνουν παλαιά ρήγματα καί δημιουργοῦν δυστυχῶς καινούργια. Σέ αὐτό τό
πλαίσιο ἐντάσσεται φυσικά καί ἡ συνεχής καταπίεση τῶν θρησκευτικῶν
ἐλευθεριῶν τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας καί ἄλλων Χριστιανικῶν πληθυσμῶν τῆς
Τουρκίας, ὅπως καί ἡ μετατροπή μνημείων ὅπως τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τῆς
Μονῆς τῆς Χώρας σέ ἰσλαμικά τεμένη. 

Ἡ Ἑλλάδα, ἀλλά καί ἡ Κύπρος, σέ μιά κρίσιμη γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα
συγκυρία, ἀποδεικνύουν περίτρανα ὅτι ἀποτελοῦν πυλῶνες σταθερότητας γιά
τήν εἰρήνη καί τή συνεργασία στήν εὐρύτερη περιφέρεια, οἰκοδομῶντας στενές
σχέσεις μέ γειτονικά κράτη καί περιφερειακούς ἑταίρους, μέ γνώμονα τήν
ἀσφάλεια καί τή σταθερότητα τῆς περιοχῆς. Οἱ ἐξαιρετικές μας σχέσεις μέ
σημαντικά κράτη τῆς Μεσογείου καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀποτελοῦν τήν
καλύτερη ἀπόδειξη τοῦ ρόλου πού πλέον διαδραματίζει ἡ χώρα μας στήν
εὐρύτερη περιοχή. 

Στό πλαίσιο αὐτό, φυσικά καί προσβλέπουμε σέ μιά στενή καί ἀμοιβαία
ἐπωφελῆ συνεργασία μέ τήν Τουρκία, βασισμένη στή διεθνῆ νομιμότητα καί σέ
κοινά συμφέροντα. Ὡστόσο, γιά νά καταστεῖ κάτι τέτοιο ἐφικτό, ἡ Τουρκία θά
πρέπει νά ἀποδείξει στήν πράξη τόν ἀπαρέγκλιτο σεβασμό της πρός τό διεθνές
δίκαιο καί τό εὐρωπαϊκό κεκτημένο. Ὁποιαδήποτε ἄλλη προσέγγιση ἡ ὁποία
θέτει διλήμματα τοῦ τύπου ὑποχωρητικότητα ἤ ἀλλιῶς προκλήσεις, ἤ διάλογος
ἔναντι παράνομων καί μονομερῶν διεκδικήσεων, εἶναι καταδικασμένη σέ
ἀποτυχία. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία, ἄλλωστε, ἡ πολιτική τοῦ κατευνασμοῦ
δημιούργησε περισσότερα προβλήματα ἀπό ὅσα ἰσχυριζόταν ὅτι ἐπιχειροῦσε νά
ἐπιλύσει. Ἀντιθέτως, ἡ προσήλωση στό διεθνές δίκαιο ἀποτελεῖ τόν μόνο τρόπο
μέ τόν ὁποῖο τά σύγχρονα δημοκρατικά κράτη μποροῦν καί πρέπει νά ἐπιλύουν
τίς ὅποιες διαφορές τους.
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