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XI. Ἡ Ἑλλὰς καὶ ὁ «μηδενικὸς» Νταβούτογλου ἢ
«Οἱ πιρουέττες τῆς στρουθοκάμηλου»

[Ἀμυντικὴ Ἐπιθεώρηση 81 (8/2009), Ἐδημοσιεύθη ἐπίσης: ἐφ. Τὸ Παρόν, φ. 
2/8/2009]

Μᾶλλον ὅμως δὲν ἀντελήφθη ποιούς θεωρεῖ «γείτονες» ὁ Ἀ. Νταβούτογλου. 
∆ιότι ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται ἀπὸ τὰ γραφόμενά του, γιὰ ὅποιον τὰ διαβάζει, τὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο δὲν πρέπει νὰ τὴν συμπεριλαμβάνει σὲ αὐτὴν τὴν χο-
ρεία! Καὶ ἐπειδὴ τὰ ἀνωτέρω στρουθοκαμηλικὰ ἐγράφησαν ἀναφορικῶς πρὸς 
τὶς πιθανὲς προοπτικὲς ἐξελίξεων στὸ Κυπριακό, ἂς δοῦμε μὲ λεπτομέρει-
ες τί γράφει ὁ Ἀ. Νταβούτογλου στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο «Στρατηγικὸ Βάθος»
 (Κωνσταντινούπολις, 2004, 18η ἔκδοσις, 1η ἔκδοσις 2001) γιὰ τὸ θέμα αὐτό.

Ἀναφορικῶς πρὸς τὴν γεωπολιτικὴ σημασία τοῦ διπόλου Αἰγαῖο-Κύπρος ὁ Ἀ. 
Νταβούτογλου εἶναι σαφὴς καὶ ἀκριβής. Ἀναπτύσσει τὴν γεωπολιτικὴ συσχέτι-
ση αὐτοῦ τοῦ διπόλου καὶ ἀναδεικνύει τὴν σημασία του γιὰ τὴν Τουρκία. 
∆ιαβάζοντας τὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ εἰδικῶς τὰ σχετικὰ μὲ τὴν «θαλάσσια σύνδε-
ση» ποὺ ἀναφέρει, ἀντιλαμβανόμεθα γιατί ἡ πρόσφατος συμφωνία μας μὲ τὴν 
Ἀλβανία γιὰ τὴν χάραξη θαλασσίου συνόρου μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας 
ὠνόμασε τὶς καθορισθεῖσες περιοχὲς ὡς «περιοχὲς πολλαπλῶν χρήσεων», μὲ 
ἕνα ὅρο ὁ ὁποῖος δὲν ὑφίσταται νομικῶς στὸ ∆ίκαιο τῆς Θαλάσσης, καὶ δὲν 
ἔκαμε μνεία σὲ Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ), ἁπλούστατα διότι δὲν 
ἔπρεπε νὰ ἐρεθισθεῖ ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Τανσοῦ Τσιλὲρ εἶχε 
δηλώσει τὴν ἰσχὺν τοῦ casus belli καὶ γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Ἰονίου πελάγους-
Ἀδριατικῆς! Συνεπῶς, ἐνῷ ἔχομε κατ’ οὐσίαν ἐφαρμόσει τὸ δικαίωμά μας γιὰ 
ΑΟΖ μὲ τὴν Ἀλβανία, δὲν τὸ ἐπικαλούμεθα ἀπὸ νομικὴν ἔποψη.

Ἂς δοῦμε ὅμως τί γράφει ὁ... «μηδενικὸς» Ἀ. Νταβούτογλου (σελ. 174): «(: Οἱ 
τελευταῖες ἐξελίξεις ἔδειξαν ὅτι) οἱ ΗΠΑ δημιουργῶντας μιὰ δυναμικὴ σχέση 
μεταξὺ τῶν πολιτικῶν τους γιὰ τὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή, 
ἐπιδιώκουν νὰ ἔχουν ὑπὸ ἔλεγχον τὴν Hinterland (Ἐνδοχώρα) τῆς Εὐρώπης καὶ 
νὰ καλύψουν τὸ γεωπολιτικὸ κενὸ ποὺ ἐνεφανίσθη στὸν ἄξονα Βαλκανίων-
Μέσης Ἀνατολῆς μετὰ τὴν διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Τὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ 
Κύπρος εἶναι δύο σημαντικὰ σκέλη, τόσον στὴν γραμμὴ ἀνατολικῆς Εὐρώπης- 
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Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ ἔποψη χερσαίας συνδέσεως, ὅσον καὶ στὴν γραμμὴ Ἀδρι-
ατικῆς-ἀνατολικῆς Μεσογείου-Κόλπου ἀπὸ ἔποψη θαλασσίας συνδέσεως». Πα-
ρατηροῦμε ὅτι ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς (καὶ νῦν ὑπουργὸς) ἐκφράζεται μὲ καθαρὰ 
γεωπολιτικοὺς ὅρους (Hinterland) καὶ ὄχι μὲ αὐτοὺς ὁποιασδήποτε «θεωρίας» 
διεθνῶν σχέσεων. Ἐπίσης σημασιοδοτεῖ μὲ μεγάλη βαρύτητα τὴν θαλάσσια 
ἐμπορευματικὴ σύνδεση Ἀδριατικῆς-ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ Κόλπου, κάτι 
ποὺ στὴν φιλτάτη πατρίδα μας ὀφείλομε ἀμέσως νὰ κατανοήσομε.

Ἐπίσης γλαφυρότατος καὶ μὲ τολμηρὲς ἐκφράσεις, ὅπως π.χ. «νέες ἐφορμήσεις» 
κλπ., ἐμφανίζεται ὁ Ἀ. Νταβούτογλου ὅταν καθορίζει τὸ γεωγραφικὸ σύμπλο-
κο ἐντὸς τοῦ ὁποίου θεωρεῖ ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει σημαντικὸ γεωστρατηγικὸ ρόλο 
καὶ ἀσφαλῶς ὀφείλει νὰ τὸν... ἀναλάβει! Ἐπίσης εἶναι σημαντικὸ νὰ δεῖ ὁ ἀνυ-
ποψίαστος ἀναγνώστης μὲ πόση γεωπολιτικὴ σοφία καὶ ἀκρίβεια προσδιορίζει, 
ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Γεωγραφίας Μεταφορῶν Ἐμπορευμάτων καὶ τῆς Ἀμυντικῆς Γε-
ωγραφίας, καὶ ὄχι ἀοριστολογῶντας, τὸν χῶρο αὐτὸ ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Ἐξω-
τερικῶν. Γράφει λοιπὸν στὴν σελ. 175: « (....) Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν στρατηγικὸ 
σχεδιασμό, τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου θὰ ἔλθει στὸ προσκήνιο μὲ πιὸ ἐνεργὸ τρόπο 
(...). Σήμερα, μεταξὺ ἀνατολικῆς Εὐρώπης-Βαλκανίων-Ἀδριατικῆς-Αἰγαίου-
ἀνατολικῆς Μεσογείου-Μέσης Ἀνατολῆς καὶ Κόλπου διαμορφώνεται ἕνα πεδίο 
πολὺ δυναμικῆς ἀλληλεπιδράσεως (...). Ἐπάνω σὲ αὐτὴν τὴν γραμμὴν ποὺ ἑνο-
ποιεῖ τὰ Βαλκάνια μὲ τὴν Μέση Ἀνατολὴ θὰ εἶναι ἀναπόφευκτος ἡ ἀνάπτυξις 
νέων ἐφορμήσεων».

Στὸ ὑποκεφάλαιό του μὲ τίτλο «Ὁ στρατηγικὸς γόρδιος δεσμὸς τῆς Τουρκίας: 
ἡ Κύπρος» ὁ Ἀ. Νταβούτογλου δὲν ἀφήνει τὴν παραμικρὰν ἀμφιβολία γιὰ 
τὸ πῶς ἡ Τουρκία ἀντιλαμβάνεται γεωστρατηγικῶς τὴν Κύπρο καὶ δηλώνει 
ἐμμέσως, πλὴν ὅμως σαφέστατα, ὅτι οἱ ἑλλαδο-κυπριακοὶ σχεδιασμοὶ τῆς «δι-
κοινοτικῆς, διζωνικῆς, ὁμοσπονδιακῆς» (: καὶ ἄλλα πολυσύλλαβα.) Κύπρου», 
δὲν ἐκλαμβάνονται παρὰ ὡς φληναφήματα γιὰ τὴν Ἄγκυρα, ἡ ὁποία ἔχει 
χαράξει στιβαράν, σοβαρὰν καὶ γεωστρατηγικῶς τεθεμελιωμένη πολιτικὴ γιὰ 
τὴν Κύπρο, τὴν ὁποία ἀξιολογεῖ καὶ θεωρητικῶς (δηλ. ἀπὸ γεωπολιτικὴ ὀπτικὴ 
γωνία) ὡς ἐξάρτημά της! Γράφει λοιπὸν ὁ... «μηδενικὸς» Ἀ. Νταβούτογλου: «Ἡ 
Κύπρος, ποὺ κατέχει κεντρικὴ θέση μέσα στὴν παγκόσμια ἤπειρο, εὑρισκομένη 
σχεδὸν σὲ ἴση ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρική, εὑρίσκε-
ται μαζῇ μὲ τὴν Κρήτη ἐπάνω σὲ μία γραμμὴ ποὺ τέμνει τὶς ὁδοὺς θαλασσίας δι-
ελεύσεως. Ἡ Κύπρος κατέχει θέση μεταξὺ τῶν Στενῶν, ποὺ χωρίζουν Εὐρώπη 
καὶ Ἀσία, καὶ τῆς ∆ιώρυγος τοῦ Σουέζ, ἡ ὁποία χωρίζει Ἀσία καὶ Ἀφρική, ἐνῷ 
συγχρόνως ἔχει τὴν θέση μιᾶς σταθερᾶς βάσεως καὶ ἑνὸς ἀεροπλανοφόρου, ποὺ 
θὰ πιάνει τὸν σφυγμὸ τῶν θαλασσίων ὁδῶν τοῦ Ἄντεν καὶ τοῦ Ὀρμούζ, μαζῇ 
μὲ τὶς λεκάνες τοῦ Κόλπου καὶ τῆς Κασπίας, οἱ ὁποῖες εἶναι οἱ πιὸ σημαντικὲς 
ὁδοὶ συνδέσεως Εὐρασίας-Ἀφρικής».

Ἂς δοῦμε τώρα τί παθαίνει, κατὰ τὸν Ἀ. Νταβούτογλου, μιὰ χώρα ποὺ ἀγνο-
εῖ τὴν Κύπρο (σελ. 176): «Μιὰ χώρα ποὺ ἀγνοεῖ τὴν Κύπρο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι 
ἐνεργὸς στὶς παγκόσμιες καὶ περιφερειακὲς πολιτικές. Στὶς παγκόσμιες πολι-
τικὲς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐνεργός, διότι αὐτὸ τὸ μικρὸ νησὶ κατέχει μιὰ θέση 
ποὺ (μπορεῖ νὰ) ἐπηρεάζει εὐθέως τὶς στρατηγικὲς συνδέσεις Ἀσίας-Ἀφρικῆς, 
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Εὐρώπης-Ἀφρικῆς καὶ Εὐρώπης-Ἀσίας. Στὶς περιφερειακὲς πολιτικὲς δὲν μπο-
ρεῖ νὰ εἶναι ἐνεργός, διότι ἡ Κύπρος μὲ τὴν ἀνατολικὴ μύτη της στέκεται ὡσὰν 
βέλος ἐστραμμένο στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐνῷ μὲ τὴν δυτικὴ ράχη της ἀποτελεῖ 
τὸν θεμέλιο λίθο τῶν στρατηγικῶν ἰσορροπιῶν ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἀνατολικὴ 
Μεσόγειο, τὰ Βαλκάνια καὶ τὴ βόρειο Ἀφρική». Ἆρά γε ἡ Ἑλλὰς ἐνδιαφέρε-
ται νὰ ἔχει στρατηγικὸ ρόλο στὶς «περιφερειακές», κατὰ τὸν Ἀ. Νταβούτογλου, 
«πολιτικές»; Καὶ ἀναφερόμεθα κυρίως στὴν Βαλκανική, τὴν ὁποίαν ἡ Ἀθήνα 
ἀναφέρει διαρκῶς τὰ τελευταῖα Κ΄ χρόνια ὡς χῶρο ὅπου πρέπει νὰ «ἐπεκταθεῖ» 
οἰκονομικο- πολιτικῶς καὶ πολιτισμικῶς.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς καὶ ἐξωκοινοβουλευτικὸς ὑπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν ξεκαθαρίζει τὴν τουρκικὴ πολιτικὴ ἔναντι τῆς Κύπρου καὶ τῆς 
Ἑλλάδος, τονίζοντας ὅτι ἡ Κύπρος πρέπει νὰ «βγεῖ» ἀπὸ τὴν «τουρκο-ἑλληνικὴ 
ἐξίσωση» (!), δηλαδὴ αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ἐφαρμόζει τώρα ἡ Ἄγκυρα ἐν συνερ-
γασίᾳ πρὸς τὸ δίπολον τῆς «Εἰδικῆς Σχέσεως» Λονδίνου-Οὐάσιγκτων, πιέζο-
ντας τὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Λευκωσία νὰ «κλείσουν» τὸ Κυπριακὸ κατὰ τὶς τουρ-
κικὲς βουλήσεις, ὥστε μετά, ὑφισταμένης μιᾶς σχέσεως ὑποτέλειας τῆς Ἑλλάδος 
καὶ τῆς Κύπρου ἔναντι τῆς Τουρκίας, νὰ μὴ ὑπάρχουν παρὰ «μηδενικὲς τριβὲς» 
μὲ τοὺς «ὑποτελεῖς»! Γράφει χαρακτηριστικῶς ὁ Ἀ. Νταβούτογλου γιὰ ὅποιους 
γνωρίζουν στοιχειωδῶς γραφὴ καὶ ἀνάγνωση καὶ συνεπῶς δύνανται νὰ ἀντιλη-
φθοῦν: «Ἡ Τουρκία, ἐπηρεαζομένη λόγῳ θέσεως ἀπὸ πολλὲς ἰσορροπίες, εἶναι 
ὑποχρεωμένη νὰ ἀξιολογήσει τὴν Κυπριακὴ πολιτική της, βγάζοντάς την ἀπὸ 
τὴν τουρκο-ἑλληνικὴ ἐξίσωση. Ἡ Κύπρος γίνεται μὲ αὐξανομένη ταχύτητα ἕνα 
ζήτημα Εὐρασίας καὶ Μέσης Ἀνατολῆς-Βαλκανίων (δυτικῆς Ἀσίας-ἀνατολικῆς 
Εὐρώπης). Ἡ Κυπριακὴ πολιτικὴ (: τῆς Τουρκίας) πρέπει νὰ τοποθετηθεῖ σὲ 
ἕνα νέο στρατηγικὸ πλαίσιο, μὲ τρόπο ἁρμόζοντα σὲ αὐτὸ τὸ νέο στρατηγικὸ 
πλαίσιο. Στὸ ζήτημα τῆς Κύπρου ἀπὸ πλευρᾶς Τουρκίας ἡ σημασία μπορεῖ νὰ 
ἐντοπισθεῖ σὲ δύο κυρίους ἄξονας: Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ ἄξων τῆς ἀνθρω-
πίνης ἀξίας, προσηνατολισμένος στὴν κατοχύρωση τῆς ἀσφαλείας τῆς μου-
σουλμανικῆς τουρκικῆς κοινότητος, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἱστορικῆς εὐθύνης τῆς 
Τουρκίας. (...)». Καὶ συνεχίζει ὁ Τοῦρκος καθηγητὴς καὶ ὑπουργός, γιὰ ὅποιον 
δὲν ἔχει ἀκόμη ἀντιληφθεῖ, ἐξηγῶντας τί σημαίνει αὐτὸ τὸ ζήτημα ἀσφάλειας τῆς 
«τουρκο-μουσουλμανικῆς κοινότητος», δίδοντας καὶ διεθνῆ «παραδείγματα» 
γεωστρατηγικῆς συμπεριφορᾶς, τὰ ὁποῖα ἡ Τουρκία θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει: 
«(...) Μιὰ ἀδυναμία (: τῆς Τουρκίας) ποὺ (: ἐνδεχομένως) θὰ φανερωθεῖ στὸ 
θέμα τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς προστασίας τῆς τουρκικῆς κοινότητος τῆς Κύπρου, 
μπορεῖ νὰ ἐξαπλωθεῖ σὰν κῦμα στὴν δυτικὴ Θρᾴκη καὶ τὴν Βουλγαρία, ἀκόμη 
καὶ στὸ Ἀζερμπαϊτζὰν καὶ τὴν Βοσνία. Ὁ δεύτερος σημαντικὸς ἄξων τοῦ Κυ-
πριακοῦ εἶναι ἡ σημασία ποὺ ἔχει τὸ νησὶ αὐτὸ ἀπὸ γεωστρατηγικὴ ἔποψη 
(...). Ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ὑπῆρχε κανένας μουσουλμᾶνος Τοῦρκος στὴν Κύπρο, ἡ 
Τουρκία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἔχει ἕνα Κυπριακὸ ζήτημα. Καμμία χώρα δὲν 
μπορεῖ νὰ μείνει ἀδιάφορη ἀπέναντι σὲ ἕνα τέτοιο νησί, ποὺ εὑρίσκεται μέσα 
στὴν καρδιὰ τοῦ ἴδιου τοῦ ζωτικοῦ της χώρου (...)». ∆ὲν νομίζομε ὅτι χρειάζε-
ται ἰδιαιτέρα εὐφυΐα γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κάποιος πόσο «θετικὸς» εἶναι ὁ γκουροῦ 
τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι σὲ μιὰ δικαίαν λύση τοῦ Κυπρι-
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ακοῦ, ὅπως τοὐλάχιστον αὐτὴ γίνεται ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Ἀθηνῶν 
καὶ τῆς σημερινῆς κυπριακῆς ἡγεσίας. Ἐπίσης καθιστᾷ σαφὲς τὸ γεγονὸς ὅτι 
ὁποιασδήποτε μορφῆς ἐπιχείρημα, ἀκόμη καὶ αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος προτάσσει, δη-
λαδὴ τὸ περὶ τῆς «ἀσφαλείας» τῆς τουρκομουσουλμανικῆς κοινότητος, εἶναι πε-
ριττόν, διότι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔχει σημασία γιὰ τὸν Τοῦρκο ὑπουργὸ καὶ συ-
νεπῶς γιὰ τήν Ἄγκυρα εἶναι τὸ ἴδιο τὸ νησί, πέρᾳ ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἐπιχείρημα, 
τὸ ὁποῖον σὲ τελευταίαν ἀνάλυση ὁ Ἀ. Νταβούτογλου μὲ τὴν ἀνωτέρω ρήση του 
τὸ ὑποβαθμίζει σὲ ἁπλό...πρόσχημα! Ἀκούει κανείς;

Ἀκόμη σαφέστερος γίνεται ὁ Ἀ. Νταβούτογλου ἀναλύοντας τὶς διαστάσεις τῆς 
γεωστρατηγικῆς σημασίας (κρατηθῆτε.!) τῆς «Τουρκικῆς ∆ημοκρατίας τῆς Βόρει-
ας Κύπρου» καὶ τοῦ «Ἑλληνικοῦ Τμήματος»! Ἂς διαβάσομε λοιπὸν στὴν σελίδα 
179 : «Αὐτὴ ἡ γεωστρατηγικὴ σημασία ἔχει δύο διαστάσεις. Ἡ μία ἐξ αὐτῶν ἔχει 
στενὴ στρατηγικὴ σημασία καὶ ἔχει σχέση μὲ τὶς ἰσορροπίες Τουρκίας-Ἑλλάδος 
καὶ Τ.∆.Β. Κύπρου-Ἑλληνικοῦ Τμήματος στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἡ δευτέρα 
διάστασις τῆς γεωστρατηγικῆς σημασίας εἶναι εὐρείας στρατηγικῆς σημασίας 
καὶ σχετίζεται μὲ τὴν θέση τῆς νήσου μέσα στὶς παγκόσμιες καὶ περιφερειακὲς 
στρατηγικές». Ἐπανερχόμεθα: Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς εἶναι 
λίαν μακρὰν ἀπὸ μιὰ λύση ποὺ νὰ μὴ ἐμπεριέχει τὴν διχοτόμηση τῆς Κυπριακῆς 
∆ημοκρατίας σὲ ἕνα σοβαρό, ὀνοματισμένο κράτος, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Τουρ-
κικὴ ∆ημοκρατία τῆς Βορείου Κύπρου» καὶ σὲ κάτι ἀπροσδιόριστο καὶ «χυλο-
ειδές», ἄρα μελλοντικὴ βορὰ τῆς Τουρκίας, ποὺ τὸ ὀνομάζει «ἑλληνικὸ τμῆμα»; 
Μήπως θὰ πρέπει νὰ τοῦ χρωστᾶμε καὶ εὐγνωμοσύνη ἐπειδὴ τὸ ὀνομάζει «ἑλλη-
νικό», κάτι ποὺ ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Ἀθήνα δὲν τολμοῦμε πλέον οὔτε νὰ σκεφθοῦμε, 
ἀπὸ τὸν φόβο μήπως θεωρηθοῦμε «ἀκραῖοι»; Μήπως θὰ πρέπει νὰ ἀναρωτη-
θοῦμε καὶ πάλιν σχετικὰ μὲ τὸ τί ἆρά γε ἐννοεῖ ὁ Ἀ. Νταβούτογλου ἀναφορικῶς 
πρὸς «τὴν θέση τῆς νήσου μέσα στὶς παγκόσμιες καὶ περιφερειακὲς στρατη-
γικές»; Μήπως στὸ ἐρώτημα αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ δοῦμε τὸν ρόλο τῆς Κύπρου στὶς 
ἑλληνο-ἰσραηλινές, ἑλληνο-λιβανικές, ἑλληνο- συριακὲς καὶ ἑλληνο-αἰγυπτιακὲς 
πετρελαϊκὲς καὶ διασυνοριακὲς σχέσεις; Μήπως θὰ πρέπει νὰ δοῦμε τὸν ρόλο 
τοῦ «στρατηγικοῦ βάθους» σὲ ἀέρα καὶ θάλασσα ποὺ προσφέρει ἡ Κύπρος σὲ 
ὅλους τοὺς γεωστρατηγικοὺς παράγοντας/κέντρα ἰσχύος τῆς νοτιοανατολικῆς 
Μεσογείου; Μήπως θὰ πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε τὶ ἔχομε πράξει ὡς Ἑλλὰς καὶ 
ἔστω ὡς «ἐγγυήτρια δύναμις» στὸν τομέα τῆς ἀξιοποιήσεως αὐτῶν τῶν γεωγρα-
φικῶν/γεωπολιτικῶν πλεονεκτημάτων τῆς «νήσου»;

Γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας καταλήγει μὲ 
ἕνα δίδαγμα τὸ ὁποῖον μπορεῖ πλέον νὰ ἐφαρμόζει ἀπὸ τὴ θέση του, ἡ ὁποία 
εἶναι πολὺ οὐσιαστικοτέρα ἀπὸ αὐτὴν ἑνὸς ἁπλοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ, λόγῳ 
τῶν ἐσωτερικῶν πολιτικῶν ἀνακατατάξεων στὴν γείτονα καὶ τῆς βαθμιαίας κα-
τισχύσεως τοῦ Ἐρντογὰν ἐπὶ τοῦ στρατιωτικοῦ κατεστημένου. Ἂς διαβάσομε 
στὴν σελ. 180: «Τὴν Κύπρο δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀγνοήσει καμμία περιφερειακὴ 
ἢ παγκόσμιος δύναμις ποὺ πραγματοποιεῖ στρατηγικοὺς ὑπολογισμοὺς στὴν 
Μέση Ἀνατολή, τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τὸ Αἰγαῖο, τὸ Σουέζ, τὴν Ἐρυθρὰ 
Θάλασσα καὶ τὸν Κόλπο. Ἡ Κύπρος εὑρίσκεται σὲ τόσο ἰδανικὴ ἀπόσταση 
ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς περιοχές, ὥστε ἔχει τὴν ἰδιότητα μιᾶς παραμέτρου ποὺ (μπο-
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ρεῖ νὰ) ἐπηρεάζει καθεμία ἀπὸ αὐτὲς εὐθέως. Τὸ στρατηγικὸ πλεονέκτημα ποὺ 
ἀπέκτησε τὴν δεκαετία τοῦ 1970 ἐπάνω σὲ αὐτὴν τὴν παράμετρο, πρέπει νὰ τὸ 
ἀξιοποιήσει ὄχι ὡς στοιχεῖο μιᾶς ἀμυντικῆς Κυπριακῆς πολιτικῆς μὲ στόχο τὴν 
διαφύλαξη τοῦ status quo, ἀλλὰ ὡς ἕνα θεμελιῶδες στήριγμα μιᾶς διπλωματικῆς 
φύσεως ἐπιθετικῆς θαλασσίας στρατηγικῆς». Ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ καὶ κατοχὴ 
στὴν νῆσο ὀνομάζεται λοιπὸν ἀπὸ τὸν Τοῦρκο ὑπουργὸ καὶ διανοούμενο ὡς 
«στρατηγικὸ πλεονέκτημα ποὺ ἀπέκτησε ἡ Τουρκία τὴν δεκαετία τοῦ 1970»!

Ἀναφορικῶς πρὸς τὸ πόσον «διπλωματικῆς φύσεως» εἶναι οἱ πτήσεις ἐπάνω 
ἀπὸ ἑλληνικὰ νησιὰ στὸ Αἰγαῖο, μὲ κίνδυνο «θερμοῦ ἐπεισοδίου», διαπι-
στωμένο ἀπὸ ὅλην τὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἐλίτ, προσωπικῶς δὲν τὸ γνωρίζομε! 
Νομίζομε ὅμως ὅτι ὁ... «μηδενικὸς» Ἀ. Νταβούτογλου δὲν ἐννοεῖ αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς 
ἐδῶ ἀντελήφθημεν μὲ τὴν φράση «μηδενικὲς τριβὲς μὲ τοὺς γείτονες» ἤ, ἐν πάσῃ 
περιπτώσει, δὲν τὸ ἐννοεῖ ὅσον ἀφορᾷ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο! Μᾶλλον 
πρέπει νὰ σοβαρευθοῦμε!


