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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Γιατί ανοίγουμε τώρα θέμα ΑΟΖ;
■ Η υφαλοκρηπίδα είναι η νομική βάση για την εκμετάλλευση των Θαλάσσιων πόρων ■ Οι διερευνητικές επαφές με την Τουρκία 

φαίνεται να έχουν αποδώσει καρπούς ■ Ατυχείς οι τουρκικές θέσεις για το Καστελλόριζο ■ Διαφέρει η περίπτωση της Κύπρου

Μια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Κύπρο θα πρέπει προσεκτικά να λάβει υπόψη της τα ανάλογα δικαιώματα που υπάρ
χουν στην περιοχή τόσο της Αιγύπτου όσο και της Τουρκίας, για να αποφευχθούν τριβές με τις γειτονικές χώρες, λέει ο κ. Χρη
στός Ροζάκης, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών και ομότιμος καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συνέντευξη στη ΣΟ Φ ΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Ο Χρήστος Ροζάκης, πρώην υφυπουρ- 
γόε Εξωτερτκών και ομότιμοε καθη- 
γητήε χου Διεθνούε Δικαίου σχο Πα- 
νετττσχήμτο Αθηνών, θεωρεί όχτ είναι 
λάθοε να  αναδετκνύουμε χο θέμα τηε 
ΑΟΖ όχαν εδώ κατ 40 χρόνια δεν έ
χουμε λύσει χο ζήτημα τηε υφαλο
κρηπίδαε με τουε Τούρκουε. Θεωρεί ό
χι η Κύπροε καχάφερε να υπογράψει 
ΑΟΖ με τουε γείτονεε διόχχ οχ πολχχχ- 
κέε καχ γεωγραφικέε συνθήκεε ήχαν 
διαφορετικέε σχην Κύπρο απ’ ό, χχ 
σχην Ελλάδα, η οποία δεν έχεχ υπο- 
γράψεχ ΑΟΖ με καμία χώρα. Ο για χρό- 
νχα ανχχπρόεδροε χου Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δχκαχωμάχων καχ σήμε
ρα πρόεδροε χου Δχοχκηχχκού Δχκα- 
σχηρίου χου Συμβουλίου τηε Ευρώπηε 
εξηγεί χο ζήχημα που μπορεί να προ- 
κύψεχ με χα νησχά μαε και χο Κα- 
σχελλόρχζο σχο Δχκασχήρχο χηε Χάγηε, 
αλλά και χχ σημαίνει η συμφωνία χηε 
Τουρκίαε με χο ψευδοκράχοε γχα ΑΟΖ 
βόρεια χηε Κύπρου.
-  Πόχε και γχα ποιο λόγο αναδει- 
κνύεχαι χο θέμα χηε Αποκλεισχικήε 
Οικονομικήε Ζώνηε;

-  Η ΑΟΖ ουσχασχικά υιοθεχείχαχ ωε 
μία νέα θαλάσσια ζώ νη  από χο 1982 
με χη θέσπισή χηε από χη Σύμβαση χου 
ΟΗΕ για χο Δίκαιο χων Θαλασσών. Πα
ρά χο γεγονόε όχι εμφανίζεχαι μέσα 
σχη δεκαεχία χου ’80, η Ελλάδα πα
ραμένει σχαθερή σχη θέση όχι χο μο
ναδικό θέμα σχα ελληνοχουρκικά εί
ναι η οριοθέχηση χηε υφαλοκρηπίδαε, 
κάχι που διαχρέχει και όλη χην περίοδο 
χων διερευνηχικών επαφών και που η 
Τουρκία έχει αναγνωρίσει με μικρέε α- 
ποκλίσειε -  όπωε η επιμονή χηε σχην 
ύπαρξη γκρίζων ζωνών σχο Αιγαίο. Πο
λύ πρόσφαχα, και όχι μέσα από χιε ε- 
πίσημεε ανχαλλαγέε χων δύο χωρών 
αλλά μέσα από δημοσιογραφικέε και 
επισχημονικέε παρεμβάσείε, εγείρεχαι 
χο θέμα χηε ΑΟΖ μέσα σχη λογική ό
χι παρέχει ορισμένεε δυναχόχηχεε 
σχην Ελλάδα που διευκολύνουν χο ξε
πέρασμα χων θέσεων χηε Τουρκίαε α
ναφορικά με χην υφαλοκρηπίδα. Πρό
σφαχα επίσηε η άποψη όχι η Ελλάδα 
πρέπει να διεκδικήσει ΑΟΖ έχει υιο- 
θεχηθεί και από χμήμα χου πολιχικού 
κόσμου.

Ερευνεε για υδρογονάνθρακεε
-  Αν η Ελλάδα θέλει να κάνει έρευ- 
νεε για πεχρέλαιο ή φυσικό αέριο 
σχη θάλασσά χηε χρειάζεχαι να έχει 
οριοθεχήσει ΑΟΖ;

-  Οχι. Είναι σαφέε αυχό και νομίζω 
όλοι χο γνωρίζουμε, η υφαλοκρηπίδα 
είναι η νομική βάση πάνω σχην οποία 
μπορεί κανείε να προχωρήσει σε εκ- 
μεχάλλευση και εξερεύνηση χων θα
λάσσιων πόρων. Μάλισχα, η ίδια σύμ
βαση χου 1982, η οποία καθιερώνει χην 
ΑΟΖ, λέει με ακρίβεια όχι όλεε οι ρυθ- 
μίσειε που αφορούν χην εκμεχάλλευ- 
ση και εξερεύνηση χου βυθού και χου

υπεδάφουε χηε ΑΟΖ είναι ρυθμίσειε οι 
οποίεε ανχλούνχαι από χιε ανχίσχοιχεε 
νομοθεχικέε διαχάξειε για χην υφα
λοκρηπίδα. Δηλαδή ουσιαστικά η 
ΑΟΖ, οι ρυθμίσειε χηε ΑΟΖ, παραπέ
μπουν στιε ρυθμίσειε χηε υφαλοκρη
πίδαε.
-  Γιατί η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει 
να οριοθετήσει ΑΟΖ με καμία γει
τονική χώρα;

-  Πράγματι η Ελλάδα δεν έχει οριο
θετήσει ΑΟΖ με καμία γειτονική χώρα. 
Εχει μόνο οριοθετήσει τη ν  υφαλο
κρηπίδα με την Ιταλία, τριάντα και πλέ
ον χρόνια, και έχει επίσηε προχωρήσει 
σε συμφωνία με την Αλβανία, η οποία, 
όμωε, είχε μία περίεργη εξέλιξη (ο. ο.: 
ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δι
καστήριο χηε χώραε, ίσωε με τουρκι
κή παρέμβαση). Με την Τουρκία, τόσο 
για το Αιγαίο όσο και για την Ανατο
λική Μεσόγειο, η Ελλάδα δεν έχει ζη
τήσει επίσημα οριοθέχηση, προφάνώε 
γιατί θεωρεί ότι είναι προτιμότερο να 
συνεχίσει να διεκδικεί τη ν  οριοθέτη-

• Η  σύμβαση του 1982, 
η οποία καθιερώνει 

την ΑΟΖ, λέει με ακρίβεια 
ότι όλεε, οι ρυθμίσειε, που 
αφορούν την εκμετάλλευ

ση και εξερεύνηση του 
βυθού και του υπεδάφους 
της ΑΟΖ είναι ρυθμίσεις 

που αντλούνται από 
τις αντίστοιχες νομοθετι

κές διατάξεις για 
την υφαλοκρηπίδα.

ση χηε υφαλοκρηπίδαε κι ότι αυτό το 
αίτημά χηε ικανοποιεί τα μείζονα συμ- 
φέροντά χηε.
-  Είναι αλήθεια ότι οι Τούρκοι πα
ρεμβαίνουν στιε διαπραγματεύσειε 
χηε Ελλάδαε για ΑΟΖ με χιε γειτο- 
νικέε χώρεε και παράλληλα έχουν 
πει ότι αν ανακηρύξει η Ελλάδα ΑΟΖ 
στο Αιγαίο τότε θα σταματήσουν οι 
διερευνητικέε επαφέε ανάμεσα στιε 
δύο χώρεε;

-  Δ εν έχω την αναγκαία επίσημη 
πληροφόρησή για να υποστηρίξω ή να 
απορρίψω αυτέε χιε απόψειε. Δ εν θα 
ήταν παράδοξο η Τουρκία να είχε προ
χωρήσει σε τέτοιου είδουε διαβήματα 
στιε χώρεε με χιε οποίεε η Ελλάδα θα 
μπορούσε να οριοθετήσει ΑΟΖ. Και νο
μίζω ότι είναι ευκρινέε ότι δεν θα ε
πιθυμούσε οριοθεχήσειε που είτε θα 
αποτελούσαν πρόκριμα για ελληνικό 
αίτημα οριοθέτησηε είτε θα μπορού
σαν να επηρεάσουν περιοχέε όπου η 
ίδια θεωρεί ωε περιοχέε δικών χηε 
συμφερόντων.

-  Η Τουρκία ωε αντίποινα των ε
ρευνών χηε Κύπρου σχο Οικόπεδο 
12 υπέγραψε πριν από δύο μήνεε 
συμφωνία οριοθέτησηε υφαλο
κρηπίδαε με το ψευδοκράχοε. Τι ση
μασία μπορεί να έχει αυτή η κίνη
ση σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα 
χηε Κύπρου;

-  Η Τουρκία έστειλε πρόσφατα ένα 
μήνυμα για το  πώε βλέπει το  δικό χηε 
πλεονέκτημα, όπωε θεωρεί, χηε τερά- 
στιαε έκτασηε ακτών που έχει στην πε
ριοχή. Α ν προσέξατε, όταν έκανε τη  
ρύθμιση με τη  λεγάμενη Τουρκική Δη
μοκρατία χηε Βόρειαε Κύπρου, έκανε 
μια συμφωνία όπου αφορά τη ν υφα
λοκρηπίδα και μόνο, δεν προχώρησε 
σε ΑΟΖ, και αν κοιτάξετε τον χάρτη χηε 
συμφωνίαε αυτήε θα δείτε ότι χρησι
μοποιεί το επιχείρημα του μήκουε τω ν 
ακτών χηε, που είναι σημαντικό στην 
περιοχή αυτή, ούτωε ώστε να μειώσει 
το όφελοε στην υφαλοκρηπίδα χηε λε- 
γόμενηε Δημοκρατίαε χηε Βόρειαε 
Κύπρου. Η Τουρκία αρνείται ότι η Ελεύ
θερη Δημοκρατία χηε Κύπρου έχει καν 
υφαλοκρηπίδα και οικονομική ζώνη δυ
τικά του νησιού, δηλαδή από τη  μεριά 
χηε Πάφου προε τη  Δύση.

40 χρόνια διαπραγμαχεύσειβ
-  Εσειε από χην εμπειρία σαε πι
στεύετε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει 
να οριοθετήσει ΑΟΖ στο Αιγαίο;

-  Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ουσια
στικά αυτήν τη ν  προσπάθεια οριοθέ
τησηε τω ν  ζω νώ ν από το ’74 και με
τά, μετά τη ν  πτώση χηε δικτατορίαε, 
από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Κα
ραμανλή. Μιλάμε δηλαδή για κοντά 40 
χρόνια διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, 
παρά τιε τελευταίεε διαπραγματεύσειε 
-που έχουν πάρει διαφορετικέε δια- 
στάσειε κάθε φορά- δεν έχουν υπάρ
ξει αποτελέσματα. Κι αυτό ούτε για το 
θέμα τηε επέκτασηε τω ν ορίων χηε αι- 
γιαλίτιδαε ζώνηε, που σημειωτέον εί
ναι μονομερέε δικαίωμα τηε Ελλάδαε 
και δεν χρειάζεται συμφωνία με την 
Τουρκία, ούτε σε ό, τι αφορά τη ν  ο- 
ριοθέτηση τηε υφαλοκρηπίδαε που 
χρειάζεται, βέβαια, συμφωνία με τη  γει
τονική χώρα. Και τούτο γιατί αυτέε οι 
κινήσειε προσκρούουν σε αντιρρήσειε 
τηε Τουρκίαε αναφορικά με τη ν  αι- 
γιαλίτιδα και σε διαφορετικέε προ- 
σεγγίσειε σχετικά με την οριοθέχηση 
τηε υφαλοκρηπίδαε. Πάντωε, οι διε- 
ρευνητικέε επαφέε φαίνεται να  έ
χουν αποδώσει καρπούε. Σε αυτό το 
στάδιο που βρίσκονται διερωτάται κα
νείε αν είναι η κατάλληλη στιγμή να 
προσθέσουμε ένα νέο στοιχείο στιε 
διαπραγματεύσειε ή μήπωε θα ήταν 
σκόπιμο να  ολοκληρωθεί η ρύθμιση 
τω ν  εκκρεμοτήτων με την αιγιαλίτιδα 
και τη ν υφαλοκρηπίδα. Δεν απαλλο
τριώνουμε τίποτα, αλλά προσδιορί
ζουμε τιε προτεραιότητέε μαε σύμ
φωνα με τα  πραγματικά μαε συμφέ
ροντα. Εξάλλου, καμιά φορά, το  κα
λύτερο είναι εχθρόε του καλού.

Η «Κ» ανοίγει 
τον «φάκελο ΑΟΖ»

Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να α- 
νακηρύξει Αποκλειστική Οικονο
μική Ζώνη που απορρέει από το 
Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά με δε
δομένο το περίπλοκο πλέγμα των 
σχέσεων με την Τουρκία, που α
ποτελούν το κορυφαίο ζήτημα α
σφάλειας για την Ελλάδα, μια μεί
ζονα κίνηση όπως αυτή θα πρέπει 
να εξετασθεί προσεκτικά και με 
γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Σε 
αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται το 
τελευταίο διάστημα ένας διάλο
γος γύρω από τα έμπρακτα οφέλη 
που θα απέφερε ή τη ζημία που 
θα προκαλούσε η μονομερής ανα
κήρυξη ελληνικής ΑΟΖ στο Αιγαίο 
και τη Μεσόγειο.
Αρμόδιοι αξιωμαχούχοι και παρα
τηρητές των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων θεωρούν βέβαιο ότι μια 
τέτοια κίνηση θα οδηγούσε στο 
«πάνωμα» των διερευνητικών ε
παφών μεταξύ Αθήνας και Αγκυ
ρας, στις οποίες εξετάζεται η ο
ριοθέτησα της ύφαλοκρηπίδας ό
που βρίσκεται ο ορυκτός πλούτος. 
Σύμφωνα με πληροφορίες και α
πό τις δύο πλευρές, στις συνομι
λίες αυτές έχει σημειωθεί ουσια
στική πρόοδος. Υπό αυτό το πρί
σμα μια άκαιρη ανάδειξη του ζη
τήματος θα είχε ίσως επικοινωνια- 
κό όφελος στο εσωτερικό, αλλά 
πραγματικό κόστος στις σχέσεις 
με την Τουρκία. Οσο για το εύλο
γο επιχείρημα ότι η ΑΟΖ ενισχύει 
τη θέση της Ελλάδας, αυτό όντως 
ισχύει, όχι όμως στην περίπτωση 
μονομερούς ανακήρυξης από την 
Ελλάδα, αλλά μόνον εάν συναινέ- 
σει και η Τουρκία σε μια από κοι
νού οριοθέτηση ή παραπομπή στο 
Διεθνές Δικαστήριο, κάτι που η 
Αγκυρα απορρίπτει.
Παρά τη συνήθη και καταστροφι
κή ελληνική πρακτική της εύκο
λης απόδοσης ακραίων χαρακτη
ρισμών στους εκφραστές της α
ντίθετης άποψης, ο διάλογος αυ
τός, αν διεξαχθεί βάσει στοιχείων 
και στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής 
αποτίμησης της πραγματικότητας, 
μπορεί να αποδειχθεί γόνιμος. Η 
«Κ» ανοίγει σήμερα τον ευαίσθη
το φάκελο της ΑΟΖ, φιλοξενώ
ντας συνέντευξη του πρώην υφυ
πουργού Εξωτερικών Χρήστου 
Ροζάκη και θα ακολουθήσει, χην 
επόμενη Κυριακή, άρθρο του κα
θηγητή του Πανεπιστημίου του 
Μέριλαντ, Θεόδωρου Καρυώτη, ε 
νώ θα ακολουθήσουν και άλλα 
σχετικά άρθρα και συνεντεύξεις.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΙΣ

Τα κριτήρια της Χάγης για τα νησιά Οι διαφορές Ελλάδας και Κύπρου
-  Ποια η σημασία του συμπλέγμα- 
τοε του Καστελλόριζου και γιατί έ
χει δημιουργηθεί πρόβλημα στιε δια- 
πραγματεύσειε;

-  Το πρόβλημα είναι η ατυχήε, κα
τά τη  γνώμη μου, αντίληψη τηε Τουρ
κίαε ότι το Καστελλόριζο στερείται πα- 
ντελώε υφαλοκρηπίδαε και κατά προ
έκταση οικονομικήε ζώνηε. Λέω ατυ- 
χήε γιατί φαντάζομαι παιε το κεντρι
κό επιχείρημα τω ν  Τούρκων όταν υ
ποστηρίζουν κάτι τέτοιο είναι ότι η εγ
γύτητα  του Καστελλόριζου προε τιε 
τουρκικέε ακτέε δημιουργεί μια κα
τάσταση  πραγμάτων, η οποία απο
κλείει στο Καστελλόριζο να έχει τη  δι
κή του υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ και α- 
πορροφείται το σύμπλεγμα τω ν νησιών 
αυτών από την ευρύτητα τω ν  τουρ
κικών ακτών. Αυτό δεν στηρίζεται που
θενά στη  νομολογία. Η Τουρκία φαί
νετα ι να ισχυρίζεται ότι το Καστελ
λόριζο στερείται υφαλοκρηπίδαε και 
ΑΟΖ και ότι δικαιούται μόνο μια σ τε 
νή  ζώ νη  12 ν.μ. για όλεε τιε χρήσειε. 
Η θέση αυτή φαίνεται να εδράζεται σε 
μια εσφαλμένη ανάγνωση τηε διεθνούε 
νομολογίαε (ιδιαίτερα τηε διαιτητικήε 
απόφασηε για τα  νησιά τηε Μάγχηε) 
και σ τη ν  εφαρμογή τηε σε γεωγραφι- 
κέε συνθήκεε τελείωε διαφορετικέε α
πό αυτέε τηε εν λόγω υπόθεσηε.

Δεύτερον, οι θαλάσσιεε ζώνεε τηε 
περιοχήε δεν προσδιορίζονται μόνο α
πό το  Καστελλόριζο, προσδιορίζο
ντα ι και από τη  Ρόδο -θα  μιλήσω μό
νο για τα μεγάλα νησιά-, την Κάρπαθο 
και τη ν  Κρήτη. Δηλαδή υπάρχει, αν 
κοιτάξετε τη γεωγραφία τηε περιοχήε, 
ένα τόξο  από την Κρήτη μέχρι το  Κα
στελλόριζο που δημιουργεί μία πε

ριοχή διείσδυσηε τηε Ελλάδαε στη ν 
ανατολική λεκάνη τηε Μεσογείου. Αρα 
και αυτό το  επιχείρημα τηε Τουρκίαε 
είναι έωλο και δεν μπορεί κανείε το 
χρησιμοποιήσει εύκολα ενώπιον ενόε 
Δικαστηρίου το  οποίο αναμφίβολα θα 
παρέμβει και κάποια στιγμή θα δει αυ
τέε τιε περιπτώσειε -  αν παρέμβει πο
τέ. Εκεί πια θα καταδειχθεί και η βα
ρύτητα που έχει η δική μαε συμμετοχή 
με τα  νησιά μαε στο  τι ακριβώε δι
καιούμαστε. Διότι ένα είναι το  θέμα 
του ότι δικαιούμαστε και άλλο είναι 
το θέμα του πόσο δικαιούμαστε. Είμαι 
κατηγορηματικόε: η θαλάσσια πε
ριοχή τηε Ανατολικήε Μεσογείου α
ποδίδει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ στην 
Ελλάδα τόσο λόγω τηε παρουσίαε του 
Καστελλόριζου, όσο και λόγω τηε 
παρουσίαε τηε αλυσίδαε τω ν  νησ ιών 
Ρόδου, Καρπάθου και Κρήτηε, οι ακτέε 
τω ν οποίων αποτελούν γραμμέε βάσηε

Η  θαλάσσια περιοχή 
Αν. Μεσογείου αποδίδει 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ 
στην Ελλάδα τόσο λόγω 
του Καστελλόριζου, όσο 
και λόγω της αλυσίδας 

των νησιών Ρόδου, 
Καρπάθου και Κρήτης.

για οριοθέτηση όλων τω ν  θαλασ
σίων ζωνών.

Η επήρεια τι«  έκτασηβ
-  Αν η Ελλάδα πήγαινε στο Διεθνέε 
Δικαστήριο τηε Χάγηε για το θέμα 
του Καστελλόριζου, τι πιστεύετε ό
τι θα ήταν η απόφαση;

-  Κατά τη  γνώμη μου, το Διεθνέε Δι
καστήριο θα θεωρήσει ότι όλα τα ελ
ληνικά νησιά που γειτονεύουν με τιε 
θάλασσεε τηε Ανατολικήε Μεσογείου 
απολαμβάνουν τόσο υφαλοκρηπίδαε, 
όσο και ΑΟΖ. Το ζήτημα δεν είναι αν 
απολαμβάνουν τέτοια δικαιώματα, αλ
λά ποια είναι η έκτασή τουε. Με άλλα 
λόγια, ποια επήρεια έχουν τα ελληνι
κά νησιά στη θαλάσσια προβολή τουε. 
Στο σημείο αυτό, το δικαστήριο θα ε
φάρμοζε ορισμένα κριτήρια οριοθέ
τησηε, όπωε λ.χ. το ανάλογο μήκοε των 
ακτών τω ν  κρατών που βρίσκονται 
στην περιοχή.

Το πιο βασικό σκέλοε είναι πωε το 
Διεθνέε Δικαστήριο θα πει ότι η Ελλά
δα έχει υφαλοκρηπίδα στην περιοχή 
και φυσικά και ΑΟΖ. Από εκεί και πέ
ρα, τι κατανομή θα κάνει, πρώτα θα ε- 
ξαρτηθεί από το ποιοι θα πάνε στο Δι
καστήριο. Αλλη θα είναι η ζώνη που 
θα κατανεμηθεί ανάμεσα στην Ελλά
δα και στην Αίγυπτο, άλλη η ζώνη που 
θα κατανεμηθεί ανάμεσα στην Ελλά
δα και στην Κύπρο και άλλη με την 
Τουρκία. Εάν μαε ενδιαφέρει με την 
Τουρκία που είναι το  κρίσιμο σημείο, 
εκεί θα χρησιμοποιήσει μια σειρά α
πό κριτήρια. Το Διεθνέε Δικαστήριο έ
χει μια νομολογία πίσω του, η οποία λί- 
γο-πολύ έχει προσδιορίσει την επήρεια 
τω ν νησιών.

-  Γιατί η Ελλάδα δεν έχει υπογρά
ψει ΑΟΖ ούτε με την Κύπρο;

-  Προε το  παρόν δεν έχει υπάρξει 
επίσημη πρωτοβουλία για ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο. Μια συμφωνία οριοθέ
τησηε, πάντωε, με τη ν Κύπρο θα πρέ
πει προσεκτικά να  λάβει υπόψη τηε 
τα  ανάλογα δικαιώματα που υπάρ
χουν στην περιοχή τόσο τηε Αιγύπτου 
όσο και τηε Τουρκίαε, για να  απο
φευχθούν τριβέε με τιε γειτονικέε χώ
ρεε. Το ιδανικό θα ή ταν να μπορού
σε να  υπάρξει μια συνολικότερη 
συμφωνία με τιε ενδιαφερόμενεε 
χώρεε. Κάτι που μοιάζει, όμωε, ου
τοπικό λόγω τω ν  υφ ιστάμενων πο
λιτικών δυσκολιών (όπωε, λ.χ., η μη 
αναγνώριση τηε Κύπρου από τη ν  
Τουρκία). Σε κάθε περίπτωση, αν υ
πάρξουν διαφωνίεε, έχουμε τα διεθνή 
δικαιοδοτικά όργανα, στα  οποία μπο
ρούμε να  καταφύγουμε.

Οι γεωγραφικέ5 συνθήκεβ
-  Παράλληλα, βλέπουμε ότι η Κύ- 
προε έχει καταφέρει να οριοθετή
σει ΑΟΖ με τρειε γειτονικέε τηε χώ
ρεε, ενώ η Ελλάδα δεν έχει οριο
θετήσει με καμία. Γιατί πιστεύετε 
ότι συμβαίνει αυτό;

-  Το έδαφοε ήταν πρόσφορο, οι γε- 
ωγραφικέε συνθήκεε ή ταν εύκολεε, 
αυτό δεν πρέπει να  το  ξεχνάμε, δη
λαδή δεν είχαν Αιγαίο μπροστά τουε 
οι Ισραηλινοί και οι Κύπριοι, ή οι Αι
γύπτιοι, είχαν μια θάλασσα ανοι
χτή, περιορισμένη σε σχέση με τα 400 
μιλιά αλλά ανοιχτή, χωρίε προσκόμ
ματα ευνοϊκά ή δυσμενή που προ
κύπτουν από τη ν ύπαρξη νησιωτικών 
συμπλεγμάτων όπωε είναι το Αιγαίο,

και προχώρησαν με μεγάλη ευχέρεια 
και ήταν φυσικά και οι πολιτικέε συν
θήκεε, δηλαδή οι γενικότερεε πολι- 
τικέε συνθήκεε δεν ή ταν αρνητικέε 
όπωε ήταν στην περίπτωση τηε Ελλά
δαε και τηε Τουρκίαε, όπου φυσικά πέ
ραν τηε υφαλοκρηπίδαε υπάρχουν άλ- 
λεε πάγιεε διεκδικήσειε ή συνθήκεε 
που έχουν δημιουργήσει ένα καθε- 
στώε συνεχών κρίσεων, οι οποίεε με
γιστοποιούν το τεχνικό πρόβλημα τηε 
επίλυσηε αυτών τω ν  διαφορών και το 
καθιστούν ένα πρόβλημα-τμήμα ενόε 
συνολικότερου ανάμεσα στιε δύο 
χώρεε.
-  Ποιεε είναι οι διαφορέε ανάμεσα 
στην οριοθέτηση τηε κυπριακήε 
ΑΟΖ και τηε ελληνικήε ΑΟΖ στην 
Ανατολική Μεσόγειο;

-  Η περίπτωση τηε οριοθέτησηε τηε 
κυπριακήε ΑΟΖ είναι τελείωε διαφο
ρετική από αυτήν τηε ελληνικήε στο

Τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχει μια τάση 
σε πολύ σύγχρονες 

συμφωνίες να υπάρχει 
ταυτόχρονα 

μια ρύθμιση τόσο 
της υφαλοκρηπίδας, 

όσο και της ΑΟΖ.

Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Για δύο βασικούε λόγουε: Πρώτον, για
τί πραγματοποιήθηκε με συμφωνία με 
δύο κράτη πρόθυμα να προχωρήσουν 
σε αυτήν. Δεύτερον, γιατί η οριοθέ
τηση  δεν προσκρούει, παρά οριακά, 
σε συμφέροντα τρ ίτω ν  κρατών. Ενώ 
λοιπόν η Τουρκία δεν έχει κανένα α- 
πολύτωε δικαίωμα διεκδίκησηε στιε 
νότιεε θάλασσεε τηε Κύπρου, δεν συμ
βαίνει το  ίδιο με τιε δικέε μαε θά
λασσεε, όπου η Τουρκία θα διεκδι- 
κήσει δικαιώματα, μικρότερηε έκτα
σηε αλλά υπαρκτά.
-  Γιατί η Κύπροε, που από ό,τι φαί
νεται βρήκε φυσικό αέριο, έκανε 
πρώτα οριοθέτηση τηε ΑΟΖ με τιε 
γειτονικέε χώρεε και μετά προχώ
ρησε σε έρευνεε;

-  Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια 
τάση  σε πολύ σύγχρονεε συμφωνίεε 
να  υπάρχει ταυτόχρονα μια ρύθμιση 
τόσο τηε υφαλοκρηπίδαε, όσο και τηε 
ΑΟΖ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπο- 
ρείε να  κάνειε τα  ίδια πράγματα 
σ τον  βυθό και στο υπέδαφοε αν έχειε 
μόνο υφαλοκρηπίδα, σημαίνει ότι ε
φόσον ορίζειε τελικά τη ν  υφαλο
κρηπίδα κι εφόσον δεν υπάρχουν α- 
ντιρρήσειε, ορίζειε ταυτόχρονα και 
την υπερκείμενη θάλασσα. Αρα η Κύ
προε σήμερα έχει τη  δυνατότητα  να 
εκμεταλλευτεί και το ν  βυθό τηε και 
το  υπέδαφόε τηε, αλλά έχει και τη  δυ
να τό τη τα  εκμετάλλευσηε τω ν  άλ
λων πλουτοπαραγωγικών πόρων που 
παρέχει η ΑΟΖ, δηλαδή αλιεία, θα
λάσσια ρεύματα, ενέργεια από τουε 
ανέμουε σ τη ν  επιφάνεια τηε θάλασ- 
σαε και, βέβαια, προστασία του πε- 
ριβάλλοντοε.


