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Έτοιμηνα… τρέξει μία σειρά ενεργειών που έχουν ως κυρίαρχο στόχο τη διπλωματική απομόνωση
της Τουρκίας και την ανάδειξη των προκλητικών ενεργειών της Άγκυρας στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αρχής γενομένης από τη
σημερινή παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στο Συμβούλιο Εξωτερικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ενδιάμεση στάση το αυριανό Συμβούλιο Εξωτερικής
Πολιτικής και τελικό σταθμό την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σύνοδο
Κορυφής των Βρυξελλών, το "γαλάζιο" οικοσύστημα διεθνοποιεί το "άκυρο" της επίμαχης
συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης, αναμένοντας, παράλληλα, την επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής
της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης.
"Μετην επιστολή του προς το γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο επικεφαλής
της Βουλής των Αντιπροσώπων επισημαίνει ότι το μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων
ζωνών είναι "παράξενο”, καθώς η Λιβύη δεν έχει "θαλάσσια σύνορα” με την Τουρκία και πως η
Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται στο μέσο των συνόρων που προσπαθεί να καθορίσει η
συμφωνία. Επίσης, σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός της Λιβύης δεν είχε το δικαίωμα να υπογράψει
το κείμενο αυτό. Κατά συνέπεια δε μπορεί να υπάρξει καμία τέτοια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και
Λιβύης. Διότι δε μπορεί, όπως ανέφερε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Βουλή να μπαίνει στο
τραπέζι της συζήτησης ζήτημα καθορισμού θαλασσίων συνόρων μεταξύ δύο χωρών που δεν
έχουν θαλάσσια σύνορα. Δεν υπάρχει αντισυμβαλλόμενο μέρος με νομιμοποίηση για να το
επικυρώσει στη Λιβύη", σχολιάζουν στελέχη της κυβέρνησης.
Στηνκυβέρνηση τονίζουν ότι οι συντεταγμένες της απόπειρας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών
επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου της
Θάλασσας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και άλλων κρατών. "Τουρκία και Λιβύη
δεν είναι συνορεύουσες χώρες, δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες που συνορεύουν, ούτε παρακείμενες,
ούτε έναντι ακτές. Συνεπώς, είναι κείμενο το οποίο δεν μπορεί να παράξει έννομα αποτελέσματα
και δεν επηρεάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, καθώς η παρανομία δεν παράγει
δίκαιο. Επιπλέον το έγγραφο αυτό πάσχει νομικά και από άλλες πτυχές του, καθώς δεν υφίστανται
οι προϋποθέσεις για την υπογραφή του από τη λιβυκή πλευρά. Πέρα, δηλαδή, από τα ουσιαστικά

ελαττώματά της η απόπειρα αυτή είναι παράνομη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Επιπλέον, όμως, είναι δηλωτική, εσκεμμένης πρόκλησης έντασης τόσο σε διμερές, όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο", αναφέρουν πηγές.

-Το αποκορύφωμα των κινήσεων
Ηαυξανόμενη ελέω των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας ένταση αποτυπώθηκε στα μηνύματα
που έσπευσε να στείλει ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο Ερντογάν, στη διάρκεια του τετ α τετ του
Λονδίνου. "Πέρασαν λιγότεροι από τρεις μήνες από τη συνάντησή μας στη Νέα Υόρκη, όπου
συζητήσαμε τρόπους για τη βελτίωση των σχέσεων μας. Τι έγινε σε αυτούς τους τρεις μήνες; Η
Τουρκία κατέθεσε στον ΟΗΕ γεωγραφικές συντεταγμένες των εξωτερικών ορίων της τουρκικής
υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπογράψατε ΜΟU με τη Λιβύη που αποτελεί ωμή
παραβίαση των δικαιωμάτων της Ελλάδας. Στο μεταναστευτικό τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται η τουρκική ακτοφυλακή. Όλα αυτά μόνο
επανεκκίνηση δε δείχνουν. Εάν πράγματι θέλετε να κάνουμε επανεκκίνηση, όπως είχατε πει, να το
δείχνουμε έμπρακτα", φέρεται να τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκη. "Η συμφωνία με τη Λιβύη είναι
νομικά άκυρη. Είναι σαν να λέει ότι η Ελλάδα και η Κρήτη δεν έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. Αυτό
δεν πρόκειται να το δεχθώ. Και δεν πρόκειται να το δεχθεί ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση", σημείωσε,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, που προετοιμάζεται να συζητήσει με τους εταίρους
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ενέργειες της Τουρκίας, σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν την
επίσημη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον.
"ΗΕλλάδα δρα με στόχο την ουσία και όχι τις εντυπώσεις, γιατί τα εθνικά συμφέροντα δεν
υπηρετούνται με την ελαφρότητα της δημαγωγίας. Ξέρουμε ότι με τους γείτονες ο δρόμος θα είναι
δύσκολος και απαιτείται ενότητα και ψυχραιμία. Θα κινηθούμε με πίστη στο Διεθνές Δίκαιο και στις
διεθνείς συνθήκες, αλλά και με προσήλωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πάντα ανοιχτοί στον
γόνιμο διάλογο και κλειστοί στην άγονη υποχώρηση. Με αυτοπεποίθηση, αλλά και ρεαλισμό", είναι
το πρωθυπουργικό μήνυμα.
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