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XVII. Γεωπολιτικὴ ἀνάγνωσις τοῦ Συστήματος τῆς ΝΑ 
Μεσογείου καὶ ἐρντογανικὸς ἀναθεωρητισμὸς

[ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα  "Ἑλ-
λάδα -Ρωσσία: 2η χιλιετία φιλικῶν σχέσεων" Ζάππειον Μέγαρον. Ἐνώπιον 
ΥΠΕΞ Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας Σεργκεϊ Λαβρὼφ, 02 Νοεμβρίου 2016]

Α. Ἡ εἰκὼν τῆς γεωστρατηγικῆς ἀσαφείας καὶ ἀποσταθεροποιήσεως 
στὴν Ν/Α Μεσόγειο.

Τὸ Μεσανατολικὸ γεωπολιτικὸ σύστημα, ἀναδιαρθροῦται μὲ ταχυτάτους 
ρυθμοὺς καὶ οἱ ἐσωτερικοὶ πυλῶνες ἰσχύος τῶν ἑκάστοτε ὑποσυστημάτων του 
διαμορφώνουν ἕνα πολύπλοκο δίκτυον ἀνακατανομῆς ἰσχύος ἐπηρεαζόμενο-
μενο μὲ πρωτοφανεῖς τρόπους ἀπὸ τοὺς Πόλους Ἰσχύος τοῦ Ὑπερσυστήματος, 
ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Ρωσσία, ἡ Κίνα, καὶ συγκεκριμένα κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἄκρως ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ πλήρης ἀποτυχία τῆς 
∆ημοκρατικῆς administration τῆς Οὐάσιγκτων, νὰ δημιουργήσει μίαν «ἰσλαμο-
δημοκρατικὴ» Τουρκία ἡ ὁποία, μὲ ἐργαλεῖον προβολῆς ἰσχύος τὴν Ὀργάνωση 
τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων τῆς Αἰγύπτου1, θὰ ἐλειτουργοῦσε ὡς ἰσλαμικοῦ 
τύπου «δημοκρατικὸ» πρότυπον διακυβερνήσεως γιὰ ὅλες τὶς ἰσλαμικοῦ πολιτι-
σμικοῦ ὑποβάθρου χῶρες τῆς Εὐρυτέρας Μέσης Ἀνατολῆς, ἀποτελοῦσα καὶ γε-
ωστρατηγικὸν ἀνάχωμα στὶς Μεσογειακὲς βλέψεις τῆς Ρωσσίας.

Εἶναι ἀκόμη ἄξια καταγραφῆς, ἡ διὰ δυτικῶν χειρῶν —ἀμερικανικῶν καὶ 
ἄλλων— ἀνατροπή, τῶν μέχρι πρό τινος ἰσχυρῶν συμμάχων τῆς ∆ύσεως καὶ δὴ 
τῆς Οὐάσιγκτων, ὅπως τοῦ Προέδρου Μπουμπάρακ στὴν Αἴγυπτο, τοῦ Μπὲν 
Ἅλη στὴν Τυνησία ἀλλὰ καὶ τοῦ ὀψίμως δυτικοποιηθέντος συνταγματάρχου 
Καντάφη εἰς τὴν Λιβύη. 

Ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες ὡδήγησαν σὲ πλήρη ἀποτυχία τὸ ἀμερικανικῆς ἐμπνεύσε-
ως στρατήγημα τῆς οὕτω κληθείσας «Ἀραβικῆς Ἀνοίξεως»2 ἡ ὁποία —ὅπως εἶχα 
ἐγκαίρως, ὅσον καὶ ἐνοχλητικῶς γιὰ διάφορα δυτικὰ ὦτα— προβλέψει3, κατέλη-

1.  Σ.Συντ.: Περὶ αὐτῶν, Ρέφαατ ἀλ-Σαῆντ, ἐν Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ, Ἁραβοϊσλα-
μικὸς κόσμος, Λειμών, ἐν Ἀθήναις 2016, σ.σ. 263-351 καὶ Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ, 
Ἀδελφοὶ Μουσουλμᾶνοι. Ἡ μήτρα τῆς ἰσλαμιστικῆς τρομοκρατίας. Ἡ μαρτυρία τοῦ 
ἐξ ἀπορρήτων τοῦ ἐθνάρχου Νάσερ Σάμη Σάραφ, Λειμών, ἐν Ἀθήναις 2017.

2.  Σ.Συντ.: Σχετικῶς, Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ. Ἡ «ἁραβικὴ ἄνοιξις» ἀπὸ τὸν Μου-
μπάρακ εἰς τὸν Σίση. Ἀπόρρητοι καὶ μυστικαὶ συνομιλίαι καὶ ἐπαφαὶ τοῦ ἡγέτου τῆς 
αἰγυπτιακῆς ἀριστερᾶς καθηγητοῦ Ρέφαατ ἀλ-Σαῆντ, Λειμών, ἐν Ἀθήναις 2017. 

3.  Ι. Θ. Μάζης, "Γεωπολιτικὴ Ἀνάλυσις τοῦ Συστήματος τῆς Εὐρυτέρας Μέσης Ἀνατολῆς 
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ξε σὲ «ἰσλαμιστικὸν χειμῶνα» μὲ διεθνῆ διασπορὰ ἐκρήξεων καὶ ἑστιῶν σαλαφι-
στικοῦ-τακφιριστικοῦ ριζοσπαστισμοῦ. 

Αἰτία εἶναι αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ γεωστρατηγικῶν ἐπιλογῶν τῶν ΗΠΑ ὡς πρὸς 
τὴν στάση τοὺς ἀναφορικῶς πρὸς τὸ Ἰράν, τὸ Κουρδικὸ ἐθνο-ἀπελευθερωτικὸ 
κίνημα στὴν Μέση Ἀνατολή, τὶς ἰσραηλινὲς —δικαιολογημένες ἱστορικῶς— 
φοβίες καὶ τὸ ἰσλαμιστικὸ κίνημα εἴτε αὐτὸ ἔχει τὴν μορφὴ τοῦ σαλαφηιτικοῦ 
προτύπου εἴτε αὐτοῦ τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων.4 

Ὁ ἀνωτέρω ἀμερικανικὸς γεωστρατηγικὸς σχεδιασμὸς εἶχε ὡς στόχο τὴν 
διάσπαση τοῦ σηιτικοῦ ἄξονος Τεχεράνης-∆αμασκοῦ-Λιβάνου καὶ τὴν ἐπι-
λογὴ τῶν ἐνεργειακῶν ὁδῶν οἱ ὁποῖες θὰ ἀπέκλειαν τὴν ἐπιρροὴ τῆς Τεχεράνης 
(συμμάχου τῆς Μόσχας) στὴν ἀγορὰ τῆς Ε.Ε. Τὸ κέντρο βάρους αὐτοῦ τοῦ ἐνο-
χλητικοῦ ἄξονος ἦταν ἡ Συρία. Ἐκεῖνος ὁ κρίκος λοιπὸν ἔπρεπε νὰ διαρραγεῖ. 

Σὲ παρόμοιες περιπτώσεις, ἡ ἐξαμβλωματικὴ καὶ ἐργαλειακὴ χρῆσις τῶν 
δῆθεν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», ἡ ἐπίσης ἐργαλειακὴ χρῆσις τῶν κυβερ-
νητικῶς χειραγωγουμένων ΜΚΟ ([GO]-NGO'S5) καὶ ὁ «στρατιωτικὸς ἀνθρω-
πισμὸς» (military humanism) διὰ τῶν «εἰρηνευτικῶν ἐπιχειρήσεων», εἶναι τὰ 
καταλληλότερα ἐργαλεῖα. Καὶ αὐτὰ ἐχρησιμοποιήθησαν. Μαζῇ μὲ αὐτὰ ὅμως, 
πρόσφορον ἐργαλεῖον ἦτο καὶ τὸ σονιτικὸ σαλαφηιτικὸν ἰσλαμιστικὸν Κίνη-
μα, ριζικῶς ἀντίθετο τοῦ σηιτικοῦ δόγματος τῆς Τεχεράνης, τῆς λιβανικῆς Χεζ-
μπαλᾶ καὶ τῆς Ἁλαουιτικῆς ∆αμασκοῦ. Ἡ ἐργαλειακή του χρῆσις συνεπῶς ἦτο 
ἀπαραίτητος. Καὶ ἔγινε μὲ τὰ σημερινὰ ἀποτελέσματα.

Τό «ἄνθος τοῦ Κακοῦ» αὐτοῦ τοῦ «ἰσλαμιστικοῦ χειμῶνος», εἶχε τὶς ρίζες 
του στὸ ἴδιο προταγματικό, γεωστρατηγικῶς, ἔδαφος: ἀναχαίτησις τῆς προ-
βολῆς ἰσχύος τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Κίνας στὴν Μεσόγειο κατὰ τὴν παροῦσα 
φάση, ὁπότε καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς ∆ύσεως προσανατολίζεται πρὸς τὶς μεγάλες 
διεθνεῖς ὑπεραξίες τῶν ἀγορῶν καὶ τῶν γεωστρατηγικῆς σημασίας θαλασσίων 
ἐμπορευματικῶν ὁδῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ, ἀφήνοντας ὀπίσω του μεγάλα κενὰ ἀμυ-
ντικῆς καὶ πολιτικῆς δυτικῆς ἐπιρροῆς καὶ προβολῆς ἰσχύος.

     

Β. Ἡ γεωστρατηγικὴ αὐτονόμησις τῆς Τουρκίας καὶ οἱ δυνατὲς 
συνέπειές της

Οἱ ἀνωτέρω στρατηγικὲς ἀστοχίες τῆς ∆ύσεως ἐτροφοδότησαν τὴν "αὐτονόμη-

στὴν παροῦσα συγκυρία", σ.σ. 29-46 in Ι. Θ. Μάζης, Κ. Νικολάου-Πατραγάς (Ἐπιμ), 
Αἱ Ἀραβικαὶ Ἐξεγέρσεις καὶ ἡ Ἀναδιαμόρφωσις τοῦ Ἀραβοϊσλαμικοῦ Κόσμου, [Πρα-
κτικὰ Α΄ ∆ιεθνοῦς Μεσανατολικοῦ Συνεδρίου τοῦ Ἀθήνῃσι Πανεπιστημίου, ὑπὸ τὴν 
διεύθυνσιν τοῦ Καθηγητοῦ Ι. Θ. Μάζη,10-12 ∆εκεμβρίου 2012], Ἐκδόσεις Λειμών, Ἐν 
Ἀθήναις 2013, σελ. 922.

4.  Σ.Συντ.: Ρέφαατ ἀλ-Σαῆντ, Ἡ διαπάλη ἰσλὰμ καὶ ἰσλαμισμοῦ. Ἱστορία καὶ ἰδεολογία 
τῆς ἰσλαμιστικῆς τρομοκρατίας, εἰσαγωγὴ-μετάφρασις Κυρ. Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ, 
Παπαζήσης, ἐν Ἀθήναις 2015.

5.  (GO)NGO'S, εἶναι ἡ εἰρωνικὴ ἐκδοχὴ τῶν κατευθυνόμενων ἀπὸ κυβερνήσεις, δῆθεν, 
NGO'S. Σημαίνει: [Go]vermental [N]on [G]overmental (!) [O]rganisations!



583 

XVII. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ση" τῆς Τουρκίας ὡς πρὸς τὸ ΝΑΤΟ ὅπως καὶ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας ἀπὸ τὴν πα-
ραδοσιακὴν παρακολουθηματική της (bandwagoning) στάση ὡς πρὸς τὶς πρόσφα-
τες γεωστρατηγικὲς ἐπιλογὲς τοῦ Προέδρου Ὀμπάμα. 

Οἱ λόγοι εἶναι διαυγεῖς: ἀφ' ἑνὸς μὲν ὁ ὑπαρξιακὸς φόβος τῆς Ἀγκύρας γιὰ τὸ 
ζήτημα τῆς Κουρδικῆς ἀποσχίσεως καὶ ἀφ' ἑτέρου τοῦ Ρυάντ γιὰ τὴν ἐπαπειλούμε-
νη ἀνατροπὴ τῶν ἰσορροπιῶν στὸν Περσικὸ Κόλπο πρὸς ὄφελος τῆς Τεχεράνης.

      
i) Ἡ πολιτικὴ τοῦ Προέδρου Ποῦτιν, εἰς τὴν παροῦσα φάση ἀποτελεῖ ἕνα 

ἀπὸ τὰ τελειότερα μετασοβιετικὰ λεπτουργήματα: 
α) εἶναι σαφὲς ὅτι Μόσχα καὶ Οὐάσιγκτων δὲν ἐπεδοκίμαζαν τὴν συμπερι-

φορὰ τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Συρία, κατὰ τὸ τρέχον ἔτος 2016. Εἶναι σαφὲς ὅτι θὰ 
ὑπῆρξε ἕνα σιωπηρὸ gentlemens agreement μεταξύ των γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση 
ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ Ἐρντογὰν 

β) μὲ δεδομένη συνεπῶς, τὴν διάθεση τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ νὰ μὴ ἀνα-
στείλουν τὰ σχέδια περί "Ἀντιπυραυλικῆς Ἀσπίδος" τὰ ὁποῖα σαφῶς ἐστόχευαν 
τὴν Ρωσσία, ἡ Μόσχα εὐλόγως ἠμύνθη μὲ κινήσεις ὑβριδικοῦ πολέμου ἐναντίον 
ἑνὸς ρωσσοφοβικοῦ καὶ νεο-ψυχροπολεμικοῦ ΝΑΤΟ. 

γ) μιὰ διαταραχὴ ἰσορροπιῶν στὴν ζώνη Ἀσφαλείας τῆς Ν/Α Πτέρυγος τοῦ 
ΝΑΤΟ εἶναι τὸ βέλτιστο προσδοκώμενο γιὰ τὴν Μόσχα. Ἡ Μόσχα θὰ ἐπέλυε 
γιὰ ἱκανὸ χρονικὸ διάστημα ζητήματα ἀπειλῶν στὸ μαλακό της ὑπογάστριο, 
αὐτὸ τῶν μουσουλμανικῶν ∆ημοκρατιῶν τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, τὸ ὁποῖον 
καὶ ὀνομάζει ὡς ἐγγὺς ἐξωτερικόν. Ἀναφερόμεθα σὲ μία πιθανὴ διάρρηξη τοῦ 
Rimland  (κατὰ Spykman) εἰς τὴν ἄκρως εὐαίσθητον περιοχὴ τῆς Ν/Α Πτέρυγός 
του, δηλαδὴ στὸ ὑποσύστημα Ἑλλάδος-Τουρκίας. 

      
ii) Ἡ Μόσχα, εἶχε διαμεσολαβήσει γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ πυρηνικοῦ προγράμμα-

τος τῆς Τεχεράνης μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς Οὐάσιγκτων, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἀνατρέψει 
τὴν διπλωματικὴ φιλολογία περὶ τῆς ἀναγκαιότητος τῆς ΝΑΤΟϊκῆς ἀντιπυραυ-
λικῆς ἀσπίδος, ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι εἶχε ὡς στόχο τὴν ἄμυνα ἔναντι ἑνὸς 
πυρηνικο-ποιημένου Ἰράν. Ἡ προσπάθειά του αὐτὴ ἀπέδειξε ὅτι τελικῶς ἡ 
«Ἀσπὶς» εἶχε ὡς ἀντικειμενικὸ στόχο τὴν Μόσχα καὶ ὄχι τὴν Τεχεράνη! 

iii) Συνεπῶς, ἡ Μόσχα ὤφειλε νὰ ἀκυρώσει, ἀκόμη καὶ ἔναντι ὑψηλοῦ τιμήμα-
τος, τὴν ΝΑΤΟϊκὴ δυνατότητα ἐπεκτάσεως τῆς «ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδος» στὶς 
τουρκικὲς ἀκτὲς  τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Θὰ ἔπρεπε συνεπῶς νὰ ἀνατρέψει τὴν 
γεωστρατηγικὴ βεβαιότητα τῆς Οὐάσιγκτων στὴν περιοχή, ὠθῶντας σὲ ἀναθε-
ωρητικὴ συμπεριφορὰ ὡς πρὸς τὴν Βορειο-ἀτλαντικὴ Συμμαχία τὸν ἕνα ἐκ τῶν 
δύο πυλώνων της: τὴν ἰσλαμιστικὴ Τουρκία. 

iv) Ἡ Μόσχα ἐγνώριζε, ὅπως ἡ Οὐάσιγκτων ἀλλὰ καὶ ἡ ἰσλαμιστικὴ Ἄγκυρα, 
τὸν ὑπαρξιακὸ φόβο τῆς τελευταίας γιὰ τὴν δημιουργία Μεγάλου Κουρδιστὰν 
στὶς Νοτιοανατολικὲς καὶ Νότιες ἐπαρχίες της σὲ σύνδεση μὲ τὰ ἐδάφη τῆς Βο-
ρείου Συρίας καὶ τοῦ Βορείου Ἰράκ, τὸ ὁποῖον προωθεῖται καὶ ἀπὸ πλευρᾶς 
ΗΠΑ (PYD/YPG) ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρὰς Ἰσραήλ.

v) Ἡ σχέσις Ἀγκύρας-Οὐάσιγκτων ἦτο ἄκρως τεταμένη γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, 
ὅπως καὶ γιὰ τὴν συμπεριφορὰ τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία συμαχοῦσε ὑπογείως μὲ τὸ 
Ντάες καὶ τὴν Γκάμπχετ ἀλ-νάσρα καὶ λοιπὲς τζιχαντιστικὲς ὀργανώσεις στὴν 
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Συρία, οἱ ὁποῖες ἐστρέφοντο καὶ ἐναντίον τῶν κουρδικῶν πολιτοφυλακῶν καὶ 
ἀνταρτῶν ἐξυπηρετῶντας, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, τοὺς στόχους ἀσφαλείας τῆς 
Ἀγκύρας ἀλλὰ ὄχι πλέον τὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ στὴν Συρία.

vi) Ἡ Ἄγκυρα συνεπῶς, προσπαθοῦσα νὰ ἀνατρέψει τὴν ὑποστήριξη τῶν 
ΗΠΑ στὸ κουρδικὸ κίνημα καὶ τὸ συναφὲς ἀντάρτικο στὴν Βόρειο Συρία, 
ἐξεβίαζε τίς ΗΠΑ ἀρνουμένη νὰ δεχθεῖ τὴν ἐπέκταση τῆς ΝΑΤΟϊκῆς ἀντιπυραυ-
λικῆς ἀσπίδος στὰ ἐδάφη της,  ἀλλὰ καὶ διότι κάτι ἀνάλογο θὰ ἀπετελοῦσε τε-
λικὸ casus beli γιὰ τὴν Μόσχα, μὲ τὴν ὁποίαν μετὰ τὴν κατάρριψη τοῦ SUKHOI-
SU-24M (βλ. φωτο-1) στὶς 24 Νοεμβρίου 2015, οἱ σχέσεις εἶχαν ἐνταθεῖ κρισίμως. 
Συνεπῶς ἡ στάσις της ἐματαίωνε τοὺς ἀμερικανονατοϊκοὺς σχεδιασμούς, μέχρι ἡ 
Οὐάσιγκτων νὰ ἀναγκασθεῖ νὰ ἀλλάξει τὴν κουρδικὴ πολιτική της.

vii) Συνεπῶς, ἐὰν ἐπετύγχανε τὸ ΝΑΤΟϊκῆς ἐμπνεύσεως καὶ γκιουλενικῆς 
ὑποβοηθήσεως πραξικόπημα, θὰ ὡλοκλήρωνε τὴν πυραυλικὴ περικύκληση τῆς 
Ρωσσίας! Αὐτὸ θὰ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ματαίωση τῶν ρωσσικῶν σχεδίων γιὰ 
τὴν Συρία, τὴν ἐπαναπομόνωσή της ἀπὸ τὸ ἀδρανοποιηθὲν πυρηνικῶς Ἰρὰν καὶ 
τὴν πλήρη κυριαρχία τῶν ΝΑΤΟϊκῶν δυνάμεων στὴν Συρία καὶ τὴν ἀπώλεια 
τῆς ρωσσικῆς ἰσχύος ἐπὶ τῆς Οὐκρανίας, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν ἀπόλυτο γεωστρα-
τηγικὸ εὐνουχισμὸ τῆς Μόσχας! 

viii) Τὸ ἀποτυχόν, ὀπερεττικὸ πραξικόπημα στὴν Τουρκία, μὲ δεδομένα τὰ ἀνω-
τέρω, ἀπετέλεσε εὐκαιρία μεγίστη γιὰ τὸ ἰσλαμοδικτατορικὸ καθεστὼς Ἐρντογὰν 
νὰ ἐπιχειρεῖ τὴν ἀπόλυτον κυριαρχία του στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας, ἐπανε-
ξετάζοντας τὸν γεωστρατικὸ προσανατολισμὸ τῆς χώρας του πρὸς τὴν μέχρι σήμε-
ρα ὑπαρξιακὴ ἐχθρά του: τὴν Ρωσσία τοῦ Προέδρου Ποῦτιν. Μεγίστη ἀνατροπὴ 
τῶν μοντέλων ἐθνικῆς ἀσφαλείας τοῦ ∆υτικοῦ Κόσμου καὶ τῶν ΗΠΑ, ἰδιαιτέρως!

ix) Ἡ Τουρκία συνεπῶς, δὲν μποροῦσε πλέον νὰ ἐμπιστεύεται τὶς ΗΠΑ καὶ 
τὸ ΝΑΤΟ, ἄρα μόνον αὐτὴ ἡ σπασμωδικὴ κίνησις ἑνὸς —καιροσκοπικοῦ ἀπὸ 
πλευρᾶς Τουρκίας— τακτικιστικοῦ ἀναστοχασμοῦ, ἀπετελοῦσε ἐπιλογὴ γιὰ τὸν 
ἀνορθολογικὸ κὸ Ἐρντογάν. 

Γ. Ἡ ἐξέλιξις τῶν ἀναθεωρητικῶν τακτικισμῶν τοῦ κ. Ἐρντογάν

Λέγω συχνά, κάμνοντας δηλητηριῶδες χιοῦμορ, ὅτι: "∆ιεθνὲς ∆ίκαιο κα-
λεῖται τὸ συμφέρον μας, ἐφωδιασμένο μὲ Στρατό, Ναυτικὸ καὶ Ἀεροπορία". 
Τὰ ἐμπρηστικὰ λεχθέντα ἐσχάτως ἀπὸ τὸν κ. Ἐρντογὰν εἶναι γνωστά. Καὶ 
δὲν ἐκπλήσσουν τοὺς ἀναγνῶστες τῶν ἐπιστημονικῶν πονημάτων τοῦ ἐκπα-
ραθυρωθέντος ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν, ἀλλὰ μονίμως ἰδεολογικῶς παρόντος, κα-
θηγητοῦ κ. Νταβούτογλου εἰς τὸ πόνημά του «Stratejik derinlik. Türkiyie'nin 
uluslararasıkonumu» («Στρατηγικὸ βάθος. Ἡ διεθνὴς θέσις τῆς Τουρκίας» 
2001)6. Γιὰ τὸν Νταβούτογλου, ὁ "βαλκανικὸς ἄξων" καὶ ὁ "ἄξων Μεσοπο-
ταμίας-Βασόρας" ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται, κατὰ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ μυθοπλα-
στικὴ ἔποψίν του, ἀπὸ "τουρκικοὺς πληθυσμοὺς" ἀλλὰ καὶ ὁ "ἄξων Κύπρου 

6.  Βλ. Ι. Θ. Μάζης, «Νταβούτογλου καὶ γεωπολιτική», Ἡρόδοτος 22012, σ.σ. 21-23, 29-30
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XVII. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

-Μέσης Ἀνατολῆς-Εὐρασίας»7 οἱ ὁποῖοι ἐπίσης κατ' αὐτὸν ἀποτελοῦν ἰσλα-
μικοῦ πολιτισμικοῦ ὑποβάθρου ὀθωμανικοὺς «ζωτικοὺς χώρους», ἀποτελοῦν 
ἀπόλυτον προτεραιότητα γιὰ τὴν νεο-ὀθωμανικὴ Τουρκία, ἡ ὁποία ἀναζητεῖ 
καὶ αὐτὴ (κατὰ τὴν θεμελιώδη φράση τοῦ φὸν Μπίλωβ υἱοθετηθεῖσα ἀπὸ τὸν 
Κάϊζερ Γουλιέλμο Β΄, ποὺ ἐδήλωσε τὴν ἔναρξη τῆς ἀποικιοκρατικῆς πολιτικῆς 
τῆς Γερμανίας καὶ ὡδήγησε τελικῶς στὸν ναζισμό), μίαν «θέση στὸν ἥλιο»! 

 Ὁ νέος «Χαλίφης» τῆς Ἀγκύρας, σκέπτεται καὶ πάλιν ἐκβιαστικῶς. Προσπα-
θεῖ, μὲ τὰ λεγόμενά του πρὸς στιγμήν, νὰ θέσει τοὺς ὅρους γιὰ μιὰν ἐπίκληση τῆς 
Τουρκίας στὴν Σύμβαση τῆς Βιέννης τοῦ 1969, περὶ δικαίου τῶν Συνθηκῶν, καὶ 
νὰ προωθήσει τὴν ἄποψη ὅτι οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες, οἱ ἰσχύουσες κατὰ τὴν 
περίοδο τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, δὲν ἰσχύουν σήμερα, ἄρα 
θὰ πρέπει καὶ ἡ συνθήκη νὰ τροποποιηθεῖ, καὶ ὄχι νὰ καταργηθεῖ! Σὲ αὐτό του 
τὸ ἐγχείρημα, ἀπολύτως ἀσταθὲς νομικῶς, πιστεύει ὅτι θὰ τὸν βοηθήσουν δύο 
βασικὰ γεωστρατηγικὰ ἐργαλεῖα ἐκβιασμῶν: 1) Ὁ ἐκβιασμὸς τῆς ἐξαπολύσε-
ως τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν πρὸς τὴν Ε.Ε. μέσῳ Ἑλλάδος, 2) ὁ ἐκβιασμὸς 
τῆς Οὐάσιγκτων μέσῳ ἑνὸς τακτικιστικοῦ ἑλιγμοῦ δῆθεν προσεταιρισμοῦ τῆς 
Μόσχας, τὴν ὁποίαν καὶ θὰ ἐγκαταλείψει ἀμέσως μόλις ἐπιτύχει τὰ προσδοκώμε-
να ἀποτελέσματα τῶν ἐδαφικῶν του διεκδικήσεων στὴν Συρία, τὴν Κύπρο, τὸ 
Αἰγαῖο καὶ τὴν οὐδετεροποίηση τῆς Ἑλληνικῆς Θρᾴκης. Ἡ Μόσχα δὲν ἀντιδρᾷ 
εἰσέτι στὶς προφανεῖς αὐτὲς βλέψεις τοῦ Ἐρντογάν, διότι, θεωρεῖ, πιθανῶς, ὅτι 
τὴν ἐξυπηρετοῦν στὴν ὑβριδικήν της ἄμυνα, ἔναντι τοῦ ΝΑΤΟ, καὶ τῆς ἐχθρικῆς, 
νεο-ψυχροπολεμικῆς εἰς βάρος της, Οὐάσιγκτων. Πρέπει ὅμως νὰ ἀντιληφθεῖ 
ἡ Μόσχα, ὅτι ὁ κ. Ἐρντογὰν κερδίζει χρόνο εἰς βάρος της, καὶ πιθανῶς ἐδα-
φικὰ καὶ στρατηγικὰ ἐρείσματα, τὰ ὁποῖα θὰ στραφοῦν τελικῶς ἐναντίον τῆς 
Ρωσσίας, ὅταν ὁ «Χαλίφης» τῆς Ἀγκύρας, μὲ μία νέα πιρουέττα, θὰ ἐπανέλθει 
εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ ΝΑΤΟ ὅπου καὶ ἀνήκει. Οὐδέποτε ἡ Τουρκία θὰ πιστεύσει 
εἰς μίαν πραγματικὴ συμμαχία μὲ τὴν Μόσχα, ἁπλῶς διότι ἡ Γεωγραφία, καὶ συ-
νεπῶς καὶ ἡ Γεωπολιτικὴ εἶναι μὴ μεταβλητὰ μεγέθη στὴν ἀνάγνωση τῶν δια-
κρατικῶν ἀνταγωνισμῶν.

Εἶναι ὅμως προφανές, ὅτι ἡ ὅποια παραπομπὴ στὶς προβλέψεις τῆς Συμβάσε-
ως τῆς Βιέννης (1969), πρέπει νὰ λάβει ὑπ' ὄψιν της τὰ κατωτέρω:

3. Ἡ Λωζάννη εἶναι μιὰ πολυμερὴς διεθνὴς Συνθήκη, τῆς ὁποίας «μέρη» εἶναι, 
πέρᾳ τῆς Τουρκίας, καὶ ἄλλα κράτη8, ποὺ τυγχάνει νὰ ἔχουν ὑπογράψει τὴν 
Σύμβαση τῆς Βιέννης γιὰ τὸ ∆ίκαιο τῶν Συνθηκῶν (1969) καὶ ἄρα δεσμεύο-
νται καὶ συμβατικῶς ἀπὸ τὶς προβλέψεις της. Πολλῷ δὲ μᾶλλον, καθ' ὃ μέτρῳ 
τινὲς ἐξ αὐτῶν τῶν προβλέψεων ἀπηχοῦν καὶ διεθνὲς ἔθιμον, καὶ ἄρα ἔχουν ἐνι-
σχυμένην ἰσχύ, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν νομικῶν ὑποκειμένων τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ι-
καίου καὶ δὴ κρατῶν ποὺ δὲν τὴν ἔχουν ὑπογράψει.

4. Σημειώνεται ὅτι ἡ Λωζάννη, ὡς συμβατικὸ κείμενο πολυμεροῦς συμφωνίας 

7. Ἔνθ' ἀν., σ.σ. 44-47.
8.  Ὑπεγράφη ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους i) τῆς Βρεταννικῆς Αὐτοκρατορίας, ii) τῆς Γαλλίας, 

iii) τῆς Ἰταλίας, iv) τῆς Ἰαπωνίας, v) τῆς Ἑλλάδος, vi) τῆς Ρουμανίας, vii) τοῦ Σερβο-
Κροατο-Σλοβενικοῦ κράτους, viii) τῶν ΗΠΑ, ix) τῆς Τουρκίας, x) τῆς Βουλγαρίας, xi) 
τῆς ΕΣΣ∆, xii) τοῦ Βελγίου καὶ τῆς xiii) Πορτογαλίας.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ         ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΑ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

εἰρήνης, δὲν περιέχει ρητὲς προβλέψεις γιὰ λύση, ἢ τερματισμό της, ἢ ἀκόμη 
καὶ γιὰ ἀποχώρηση ἑνὸς ἢ περισσότερων ἐκ τῶν συμβαλλόμενων κρατῶν ποὺ 
τὴν ὑπέγραψαν. Οὔτε καὶ γιὰ ἀναστολὴ ἐφαρμογῆς της μὲ τὴν συναίνεση ἢ τὴν 
ἐπιμέρους συμφωνία κάποιων ἐκ τῶν μερῶν. ∆ιατρέχοντες ἁπλῶς τὸ κείμενο 
τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης (πάντα μὲ γνώμονα τὶς σχετικὲς προβλέψεις τῆς 
Βιέννης) διαπιστώνεται ὅτι κάθε ἄλλο παρὰ συντρέχουν συμβατικὲς προβλέψεις 
ὡς διέξοδοι «λύσεως» τῆς Συμφωνίας (βλ. Ἄρθρα 56, 57 καὶ 58 τῆς Συμβάσεως τῆς 
Βιέννης), ἢ ὅτι ἔχει βάση ἡ προοπτικὴ συνάψεως μιᾶς νέας - διαδόχου συνθήκης 
ἡ ὁποία θὰ τὴν ὑποκαθιστᾷ πλήρως (ἄρθρο 59 Βιέννης), μιὰ προοπτικὴ γεω-
πολιτικῶς ἀπολύτως ἀπίθανη στὴν παροῦσα συγκυρία. Γιὰ τὴν πληρότητα τῆς 
ἐνημερώσεως, γενικῶς σημειώνεται ὅτι —ἀπὸ θεωρητικῆς ἀπόψεως καὶ μόνον— 
εἶναι πιθανὴ / δυνατὴ ἡ μόνιμος ἀναστολὴ τοῦ πλαισίου τῆς Λωζάννης λόγῳ 
ἀδυναμίας ἐκτελέσεως / ἐφαρμογῆς τῶν προβλέψεών της (ἄρθρον 61), ἤ, ἀπὸ 
πρακτικῆς ἐπόψεως, εἶναι δυνατὴ ἡ «ἀναστολὴ τῆς ἐφαρμογῆς της ἢ ἡ λῆξίς της» 
μόνον διὰ τῆς de facto παραβιάσεως της (ἄρθρο 60).

5. (Ὀρθο)λογικῶς λοιπὸν βασίμως τεκμαίρεται ὅτι, ἡ μόνη ρεαλιστικὰ πιθανὴ 
δυνατότης πολιτικῶς ἀποδεκτῆς «παρακάμψεως» τοῦ πλαισίου τῆς Λωζάννης 
(μέσῳ τῶν δηλώσεων Ἐρντογάν) εἶναι ἡ ἐπίκλησις τῶν προβλέψεων τοῦ ἄρθρου 
62 αὐτῆς, δηλαδὴ τῆς ρήτρας περὶ τῆς «θεμελιώδους ἀλλαγῆς τῶν περιστάσεων» 
(«Fundamental change of circumstances») ἀπὸ τὴν χρονικὴ περίοδο τῆς συνάψεώς 
της. Ὁ εὐρύτερα καὶ ἀόριστα πολιτικὸς ὅμως χαρακτὴρ τῶν ἐν λόγῳ δηλώσεων, οἱ 
ὁποῖες τοὐλάχιστον πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἠκολουθήθησαν ἀπὸ συγκεκριμένες διπλω-
ματικὲς ἐνέργειες ποὺ θίγουν οὐσιαστικῶς τὸ πλαίσιον τῆς Λωζάννης μὲ τὴν δέου-
σα νομικὴ αἰτιολόγηση καὶ τεκμηρίωση, καθιστᾷ σκόπιμο τὴν ἀνάγνωσή τους ἀπὸ 
τὴν πολιτικὴ/γεωπολιτικὴ καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν στενὰ νομική τους ἑρμηνευτικὴ σκοπιά.

«Aναθεωρητικὸν» ἐπιχείρημα

6. Ἔτσι, τὸ ἀνωτέρω ἐν προκειμένῳ «πολιτικοῦ» χαρακτῆρος «ἀναθεωρητικὸ» 
ἐπιχείρημα κατὰ τοῦ πλαισίου τῆς Λωζάννης (ὅπως αὐτὸ ἐτέθη ἀπὸ τὶς δηλώσεις 
Ἐρντογάν), ποὺ θεωρητικῶς συμπεριλαμβάνεται ὡς συμβατικὴ νομικὴ πρόνοια 
στὸ κείμενο τῆς Βιέννης, μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ ὅταν καὶ μόνον συντρέχουν οἱ 
προϋποθέσεις τοῦ συναφοῦς ἄρθρου, ἀφοῦ βεβαίως τύχει βασίμου ἐπικλήσεως 
ἀπὸ κράτη Μέρη τῆς Σύμβασης τοῦ 1969, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τρίτα κράτη, στὸ μέτρο 
ποὺ εἶναι εὐρύτερα ἀποδεκτὸς ὁ ἐθιμικὸς χαρακτὴρ τῆς ἐν λόγῳ νόρμας.

Ἀπὸ ὅσο εἶναι μέχρι τώρα γνωστό, τέτοια ἀμιγῶς νομικὴ ἐπίκλησις δὲν ἔχει 
λάβει χώρα.

Πιστεύει ὁ Ἐρντογὰν ὅτι, χρησιμοποιῶντας καὶ τὰ δύο προαναφερθέντα γε-
ωστρατηγικά του ἐργαλεῖα ἐκβιασμοῦ, θὰ τὸν στηρίξουν γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν 
ἐγχειρημάτων του. Ὅλα εἶναι δυνατὰ ἀπὸ μιὰ κλινικὴ περίπτωση, ὅπως ὁ ἰσλα-
μοσυντηρητικὸς Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται κυρίως νὰ διασώσει τὸ κεφάλι 
του, παρὰ τὸν λαό του...


