


Χάρτης 1

«Γαλάζια Πατρίδα» 
Δόγμα της Τουρκίας σχετικά με τον θαλάσσιο χώρο (σε Αιγαίο, Εύξεινο Πόντο και Ανατολική Μεσόγειο), στον 
οποίο θεωρεί ότι διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα (υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ). Ισχυρίζεται ότι προτίθεται να τον 
υπερασπιστεί με τις ναυτικές και αεροπορικές της δυνάμεις. Η έκτασή της είναι 462.000 τετραγωνικά χιλιόμε-
τρα. Πρωτοεμφανίστηκε ανεπίσημα το 2018 (αν και ορισμένες από τις διεκδικήσεις που περιλαμβάνει διατυπώ-
νονται παγίως από την Τουρκία). Ωστόσο, ο εμπνευστής της, σήμερα απόστρατος ναύαρχος, Τζεμ Γκιουρντενίζ, 
αναφέρει ότι επινόησε τον όρο «Γαλάζια Πατρίδα» ήδη από το 2006. Σημειώνεται, πάντως, ότι το τουρκικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών έχει αποφύγει για την ώρα να υιοθετήσει πλήρως τον εν λόγω χάρτη. Το 2011, ο πρόσφατα παραι-
τηθείς, υποναύαρχος Γιαϊτζί, εμπνευστής του τουρκολιβυκού συμφώνου, είχε τονίσει, μέσα από σειρά χαρτών, την 
αναγκαιότητα η χώρα του να προχωρήσει σε συμφωνίες με γειτονικές (κατ’ αυτόν) χώρες.



Χάρτης 2

Όρια τουρκικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας βάσει του συμφώνου με τη Λιβύη
Ο Τσαγατάι Ερτσίγες, γενικός διευθυντής Ναυτιλιακών και Αεροπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, 
φέρεται να είναι υπεύθυνος για το «μάζεμα» των ακραίων θέσεων, όπως αυτές εκφράζονται στη «Γαλάζια Πατρί-
δα». Περιορίζει τις τουρκικές διεκδικήσεις μεταξύ 28ου και 32ου μεσημβρινού και εξαιρεί την Κρήτη. Προφανώς 
οι απόψεις και του Ερτσίγες, που είναι οι επίσημες προσώρας, απέχουν κατά πολύ από τις πρόνοιες του δικαίου 
της θάλασσας. Απλώς, υπάρχει μία ισχνή και αδύναμη επίφαση νομιμότητας, βάσει και αποφάσεων του Διεθνούς 
Δικαστηρίου της Χάγης, αντιθέτως με τις απόψεις των ναυάρχων που είναι εκτός κάθε νομικής πραγματικότητας. 
Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Γενί Σαφάκ, ο Ερτσίγες κατηγο-
ρήθηκε ότι αμφισβήτησε πως Τουρκία και Λιβύη έχουν θαλάσσια σύνορα, ενώ ήταν κατηγορηματικός για το ότι 
η χώρα του δεν έχει θαλάσσια σύνορα ούτε με το Ισραήλ. Μοιάζει λογικότερος από τους ναυάρχους, εντούτοις, 
και οι δικές του θέσεις είναι μαξιμαλιστικές.



Χάρτης 3

Τουρκολιβυκό Σύμφωνο
Υπεγράφη στις 28 Νοεμβρίου 2019. Βάσει αυτού, η Κρήτη, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, έχει 
επήρεια μόνο νοτίως και όχι ανατολικά. Και, μάλιστα, μειωμένη, καθώς η γραμμή οριοθέτησης της Λιβύης είναι 
πολύ ανορθωμένη, σε σχέση με τη νομική πραγματικότητα. Είναι χαρακτηριστικό πως η κυβέρνηση της Τρίπολης 
έχει επιδώσει διάβημα διαμαρτυρίας στην Ελλάδα πριν από την υπογραφή του μνημονίου με την Τουρκία, όταν 
η Αθήνα εξέδωσε άδειες για έρευνες υδρογονανθράκων δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, στην κοινοπραξία 
Exxon-Mobil, Total και Ελληνικά Πετρέλαια.



Χάρτης 4

Τι κερδίζουν Λιβύη και Αίγυπτος από την οριοθέτηση με την Τουρκία
Η Τουρκία, κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, προσφέρει ως δέλεαρ, τόσο στη Λιβύη (με την οποία υπέγραψε) 
όσο και στην Αίγυπτο, πολύ μεγαλύτερη υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ σε σχέση με ό,τι θα αποκτούσαν αν υπέγραφαν 
αντίστοιχες συμφωνίες με την Ελλάδα. Η κυβέρνηση αλ-Σάρατζ της Τρίπολης, έχοντας αναπτύξει απόλυτη εξάρ-
τηση από την Τουρκία, συνηγόρησε στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Άγκυρα. Απόδειξη του γεγονότος 
ότι εξαναγκάστηκε στη συνυπογραφή μίας συμφωνίας που πάσχει από κάθε πλευρά του δικαίου της θάλασσας 
είναι ότι αγνοήθηκε παντελώς το παρακείμενο κράτος, δηλαδή η Ελλάδα, ενώ παρότι η Λιβύη είχε προσφύγει με 
Τυνησία και Μάλτα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων τους, για προ-
φανείς λόγους, δεν έπραξε το ίδιο με την Τουρκία, ενώ δεν πρότεινε αντίστοιχο τρόπο διευθέτησης στην Ελλάδα, 
παρά μόνο κατόπιν της υπογραφής του μνημονίου με την Τουρκία.



Κατόπιν της συνάντησης Ερντογάν με αλ-Σαράτζ στις 4 Ιουνίου 2020, και των δηλώσεων που ακολούθησαν για την 
πρόθεση εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων που δήθεν βρίσκονται εντός του τουρκολιβυκού συμφώνου, η φιλο-
κυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ δημοσιοποίησε τον άνωθεν χάρτη, σύμφωνα με τον οποίο η Τουρκία (κατόπιν 
πρόσκλησης της κυβέρνησης της Τρίπολης ώστε να έχει τον μανδύα νομιμοποίησης) προτίθεται να προβεί κάποια 
στιγμή σε σεισμογραφικές έρευνες και, αν της το επιτρέψουν οι συνθήκες, σε ερευνητικές γεωτρήσεις, ακόμη και 
εντός των προκαθορισμένων από την Ελλάδα θαλάσσιων τεμαχίων 15 και 20. Σημειώνεται πως το 2014 η Ελλάδα 
είχε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για 20 θαλάσσια τεμάχια σε Ιόνιο, Πατραϊκό Κόλπο και νοτίως της Κρήτης (βλ. 
χάρτη που παρατίθεται παραπάνω), δημοσιεύοντας, μάλιστα, τις ανάλογες συντεταγμένες και στην εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Χάρτης 5



Ο χάρτης που κατέθεσε η Τουρκία στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 (βλ. https://digitallibrary.
un.org/record/3856643) και οριοθετεί, κατά αυτή, τα όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. 
Εντός των απότατων ορίων βρίσκονται τα θαλάσσια τεμάχια που η Άγκυρα έχει αδειο-
δοτήσει στην κρατική εταιρεία ερευνών πετρελαίου (TPAO) (σε κόκκινο χρώμα) και όσα 
έχουν παράνομα αδειοδοτηθεί από τους Tουρκοκύπριους, τους οποίους μόνο η Τουρκία 
αναγνωρίζει ως κρατική οντότητα (σε ροζ χρώμα). Στο σημείο που δείχνει το βέλος, μετα-
ξύ E και D και σε απόσταση 6+ ν.μ. από Ρόδο, Κάρπαθο και Κρήτη, ζητήθηκε από την TPAO 
να της δοθούν άδειες για σεισμικές έρευνες. Θέλει έτσι, μέσω ενός ντεμέκ διεθνούς δια-
γωνισμού, να νομιμοποιήσει τυχόν προσπάθεια να διεξαγάγει έρευνες σε περιοχές που 
βρίσκονται ξεκάθαρα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

ΧΑΡΤΗΣ 6



Στις 30 Μαΐου 2020 δημοσιεύτηκαν στο φύλλο της εφημερίδας της τουρκικής κυβέρ-
νησης αιτήματα της κρατικής εταιρείας ερευνών πετρελαίου (TPAO), που υποβλήθηκαν 
στις 21 Απριλίου 2020, για τη λήψη αδειών για σχετικές έρευνες σε περιοχές από τα 
βορειοανατολικά της Ρόδου μέχρι και τα νοτιοανατολικά της Κρήτης. Τα εν λόγω σημεία 
δεν αποτελούν μέρος του τουρκολιβυκού συμφώνου αλλά προέκτασή του. Στον άνωθεν 
χάρτη αποτυπώνεται το σύνολο των θαλάσσιων τεμαχίων (24), περιλαμβανομένων αυτών 
του τουρκολιβυκού συμφώνου, που έχει οριοθετήσει η Τουρκία αλλά βρίσκονται εντός 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Χάρτης από την εφημερίδα Καθημερινή. 

ΧΑΡΤΗΣ 7

΄
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Αμφισβητούμενες και διαφιλονικούμενες θαλάσσιες ζώνες στο σύνολο της λεκάνης της Μεσογείου.

ΧΑΡΤΗΣ 8



Χωρικά ύδατα Ελλάδας στο Αιγαίο. Από το 1936 έχουν καθοριστεί στα 6 ν.μ., αλλά η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα μονο-
μερούς επέκτασης στα 12 ν.μ. Η Τουρκία ήδη από το 1974 έχει εγείρει ζήτημα πολέμου (casus belli) και το 1995 νομιμο-
ποίησε τη θέση της μέσω ψηφίσματος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Πρόκειται ασφαλώς για κατάφωρη παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου. Χάρτης από το άρθρο του Άγγελου Συρίγου, «Αιγιαλίτιδα ζώνη, όσα πρέπει να γνωρίζουμε», 
στην εφημερίδα Καθημερινή στις 28/10/2018. Σύμφωνα με τον Άγγελο Συρίγο, «Η αιγιαλίτιδα ζώνη (γνωστή και ως 
χωρικά ύδατα ή χωρική θάλασσα) είναι μια θαλάσσια ζώνη που βρίσκεται δίπλα ακριβώς στις ακτές ενός κράτους. 
Περιλαμβάνει το νερό, τον βυθό και το υπέδαφος και τον υπερκείμενο εναέριο χώρο. Στη ζώνη αυτή, το παράκτιο 
κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία. Μοναδικός περιορισμός της κυριαρχίας είναι το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως, 
που μπορούν να ασκούν πλοία τρίτων κρατών χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του κράτους».

ΧΑΡΤΗΣ 9











Χάρτης 10

Ανατολική Μεσόγειος
Ενεργειακά πεδία, υφιστάμενα και μελλοντικά σχέδια αγωγών (χερσαίων και υποθαλάσσιων), 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).



Προοπτικές συνεργασίας Αιγύπτου-Ισραήλ-Κύπρου, με το Κάιρο στο επίκεντρο των εξελί-
ξεων μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζορ αλλά και τα δύο υφιστάμενα εργοστάσια 
υγροποίησης φυσικού αερίου σε Idku και Damietta. Εξαιτίας της πανδημίας αναμένονται 
καθυστερήσεις και ανάλογα την πορεία αυτής, ενδεχομένως και ανατροπές.

ΧΑΡΤΗΣ 11



Χάρτης 12

Χάρτης από το Συνέδριο του Λονδίνου (2014)
Mε τα θαλάσσια τεμάχια που παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση στους ενδιαφερόμενους 
επενδυτές και εταιρείες.



Χάρτης 13

Ανάδοχοι παραχωρήσεων έρευνας και εκμετάλλευσης ελληνικού ορυκτού πλούτου.





























Ιδιαίτερη ωριμότητα αλλά και απολύτως φυσιολογικές ανησυχίες στην ελληνική κοινωνία διέκρινε 
ο Κωνσταντίνος Φίλης στην έρευνα της aboutpeople για το 20/20 του News 24/7 αναφορικά με 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
O διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων τονίζει πως «δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως αντιφατικά τα στοιχεία της ωριμότητας-αισιοδοξίας και της ανησυχίας. Φαίνεται από την 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα ότι η ελληνική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι βομβαρδίζεται 
καθημερινά με πληροφορίες και αναλύσεις περί θερμού επεισοδίου και πολέμου με την Τουρκία, 
έχει αποθέματα ωριμότητας.
Επίσης, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει φοβία ότι η Τουρκία μπορεί να διεξάγει και να κερδίσει έναν 
πόλεμο κόντρα στην Ελλάδα, αν και ο γείτονας είναι δύστροπος, αναθεωρητικός και διεκδικη-
τικός. Η ελληνική κοινωνία διαθέτει την ωριμότητα να ισχυρίζεται ότι ο καλύτερος τρόπος να 
διευθετήσουμε τις διαφορές μας είναι ο ειρηνικός και αυτός της διαπραγμάτευσης. Πρέπει να 
σας πω ότι από αυτό το στοιχείο είμαι ενθαρρυμένος από την έρευνα».
Προχωρώντας παρακάτω τη σκέψη του ο κύριος Φίλης υποστηρίζει ότι «δεν χρειάζονται ούτε 
υπερβολές ούτε φοβίες. Πρέπει, πάση θυσία, να αποφύγουμε τη φοβία που καλλιεργείται από 
ορισμένους ότι η Τουρκία μπορεί να κερδίσει έναν πιθανό ελληνοτουρκικό πόλεμο. Η Τουρκία 
ούτε πόλεμο θέλει να κάνει ούτε είναι σε θέση να τον κερδίσει.
Επιπρόσθετα, είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι η Ελλάδα δεν έχει υποχωρήσει σε κάτι που έχει σχέση 
με τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα έπρεπε να ασκήσει επίσης τα κυριαρχικά της δικαιώματα 
σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά για αυτό χρειάζονται συμφωνίες με γειτονικά κράτη.
Η Τουρκία έχει γκριζάρει κάποιες περιοχές. Αλλά, αν η διαπραγμάτευση μπορεί να μας οδηγήσει 
στο δικαστήριο της Χάγης, η Ελλάδα δεν μπορεί να χάσει κάτι σε σχέση με αυτά που της αναλο-
γούν από το Δίκαιο της Θάλασσας. Η μάχη στη Χάγη θεωρείται χαμένη μόνο στο μυαλό κάποιων 
μαξιμαλιστών. Στο δικό μου μυαλό η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αρκεί να τεθούν τα 
σωστά θέματα, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο».

Από συνέντευξη του Κωνσταντίνου Φίλη στο News 24/7. 





Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του πρακτορείου MKD σε δείγμα 1.200 πολιτών, το 52,1% των πολιτών της γείτονος 
δήλωσαν πως θα καταψηφίσουν το δημοψήφισμα έαν το ερώτημα είναι «είστε υπέρ της εισόδου στην ΕΕ και το 
ΝΑΤΟ με ένα νέο όνομα», σε αντίθεση με το 47,9% που θα ψηφίσει υπέρ.
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Δημοσκόπηση του πρακτορείου MKD σε δείγμα 1.200 πολιτών, που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουλίου 2018 στη 
Βόρεια Μακεδονία. «Όχι» στην αλλαγή του ονόματος της χώρας τους λέει το 54,1% των πολιτών στην ΠΓΔΜ, 
ενώ το 45,9% τάσσεται υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών.
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