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ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΑ ζητήματα πού προκάλεσαν οΙ τουρκικές αυθαιρεσίες καί 
ό τούρκικος Επεκτατισμός στό Αίγαΐο καί οί πολλές^ συζητή- 
σ ιις  πού διεξάγονται γύρο Από αύτά, δημιούργησαν σ’ όρισμέ· 
να στρώματα τής κοινής γνώμης σύγχυση σχετικά μέ τό καθε- 
στός πού ύπάρχει στη θάλασσα αύτή καί τ (ς  έννοιες πού το 
προσδιορίζουν. ‘Η διάλυση δμος τής συγχύσβος ε ίναι Απαραί
τητη, γ ια τ ί ή κοινή γνώμη θα ctvai 6 τελικός καί Αποφασιστι
κές κριτής γ ιά  τή διαχείριση των Εθνικών ύποθέσεων, Καί αυ
τή, προκειμένου νά κρίνει σωστά, πρέπει νά γνωρίζει γ ιά  τ( Α
κριβώς πρόκειται^ ποιό είναι τό καθεστώς,τού ΑΙγαίου καί ποιά 
τά δικαιώματα τής 'Ελλάδας. Ώ ς συμβολή σε μιά τέτοια  ποοσ- 
πάθεια άπτοσβφηνίοτως πρέπει νά θεωρηθούν αύτά πού Ακολου
θούν. Τά όποια πε,οιορίζονται σ ’ όρισμίνες βασικές έννοιες καί. 
γρΑοονται μέ τή βοήθεια γενικών γνώσεων καί χωρίς την Επί-, 
κλιπ^νκαμιάς κανενός είδους ειδικότητας.

Γ ή πρέπει Από την άρχή ν’ άποσσφηνισθεΐ τ ί  εΤναι τό Al· 
γαίο. ΕΤναι. βέβαια, ή θάλασσα πού κατά κύριο λόγο έγαλού- 
χησε τό  "Ελληνικό "Εθνος καί πού έπέβοασε στή διαμόρφωση

τών χαρακτηριστικών του. Εΐ-
ΤοΟ ------------

[ “MAN. ΠΛΟΥΜΙΔΗ

ναι τό  πεδίο καί ή Αφετηρία 
τής πολλαπλής βοαστηριότη* 
τάς τον. Ή θάλασσα στην ό
ποια τό "Εθνος σέ πολλές-Ι
στορικές περιόδους κυριάρχη
σε πολιτικά καί οίκονομιιίά 
καί στήν όποία έκρίθη ή τύ

χη τον, τό μεγαλείο τον καί ή παρακμή τον. Ή κατ’ έξοχήν 
«'Ελληνική θάλασσα». Ή ήμετέρα θάλασσα» δπως έλεγα ν.#) 
'Αρχαίοι.

Ό μω ς ποτέ, έκτός Από μ ιά  μοναδική περίπτωση, τό "Εθνος 
δΕν,εΐχε Αποκλειστική κυριαρχία στό Αίγαΐο. Αύτή ή μοναδική 
περίπτωση ήταν στήν Αρχαία έποχή, έπειτα Από τ ίς  νίκες του 
Κίμωνος εναντίον τών ΓΙερσών, όταν μέ τή λεγσμένη «σιΓνθήκη 
του ΚαΧλίου» Απαγορεύτηκε'βγούς Περσχς νά πλέουν στό Al· 
γαΐο καί στήν ξηρά, νά ,προχωρο,ΰν σέ Απόσταση μικρότερη Από 
ovó μέρες έφιππης πορείας προς τ ίς  άκτές του. Σαράντα περί
που χρόνια κράτησε τό καθεστώς αύτό, ώς τά τελευταία χρόνια 
τού Πελοποννησιαχοΰ πολέμου πού οΐ Πέρσες ξαναπαρουοιάστη- 
καν ατό Αιγαίο. Καί Εκτοτε δέν υπήρξε ποτέ άλλοτε Αποκλει
στικής έλληνική κυριαρχία στό Αίγαΐο, κατοχυρωμένη μάλιστα μέ 
διεθνή συνθήκη. Άπο τήν ίδρυση άλλωστε τού 'Ελληνικού κρά
τους, στό, Ályoffo ήσαν πάντοτε ΊΛιρόντες οί "Ελληνες καί οΙ 
ToCmcoi μέ τά  δικαιώματα πού Αναγνωρίζει στον καθένα τους 
τά-Αιεθνές δίκαιο καί σ* όρισμέντς περιόδους καί άλλοι, δπως 
οι αλοι καί οί Βούλγαροι.* Τό Αιγαίο, λοιπόν, δέν ήταν, ούτε, 
βεοαια; είναι «  Ελληνική λίμνη», ούτε «θάλασσα Αποκλειστικής 
Ελληνικής κυριαρχίας».

Ποιό. είναι,, λοιπόν, τό καθεστώς τού ΑΙγαίου; θ ά  μπορού
σαν ίσως νά γίνουν ο| Ακόλουθες διακρίσεις :

, Υπάρχει' 1) τό καθεστώς κυριαρχίας, πού «Τναι τό  κατ' ό- 
ξοχην νομικό,καθεστώς.-καί, ατό όποιο περιλαμβάνονται προπαν
τός ή αίγιαλίτιδα ζώνη τώνιβ ύ ο -παρακτίων χωρών τής 'Ελλάδας 
κ°μ Τουρκίας, ό ύπερχείμένος στήν α ίγιαλίτιδα  όναέριος χώ
ρος^ Απεριόριστα καί ή ύποκειμενη υδάτινη μάζα, καθώς καί ό 
Αντίστοιχος βυθός τής θάλασσας.

Τό καθεστώς αύτό είναι χώρος έθνικής κυριαρχίας, προσ
διορίζεται σ ’ δ ,τ ι Αφορά στήν Ελλάδα Από τ ίς  παλαιότερες συν- 

κα· τ ίς  περισσότερο πρόσφατες τής Λωζάννης τού 1923 
και, Παρισιού τού 1947 καί είναι Απόλυτα όριοθετημένο μέ τό 
πλάτος της αίγιαλίτιδας ζώνης. Τό πλάτος τής αίγιαλίτιδας 

εχει όρισθεϊ ατό ΑΙΥαϊο καί άπό τήν 'Ελλάδα καί άπο 
τήν Τουρκία σέ 6 7μίλια  Από τ ίς  ά χ τ ίε , ε ίτε αύτές εΤναι ήπει- 
Ρ*” »« ς ,  ε 'τ έ  νησιωτικές. Μέ τή διαφορά δτι ή 'Ελλάδα έχει όρί- 
σΛ1 * * 4 5ΐ Λ ° ' ΤΟ ζώνη κυριαρχίας της στόν έναέριο χώρο
σε 10 μ ιλιά , κατά παρέκκλιση άπο τούς όρισμούς τού διεθνούς 
δίκαιου πού προβλέπουν δτι τό πλάτος τής ζώνης κυριαρχίας 
στή θάλασσα, στόν ύποθαλάσσιο χώρο καί στόν, εναέριο μναι 
τό ίδιο.
j  2 )  Τό καθεστώς τής διεθνούς θάλασσας, ατό όποιο περι
λαμβάνεται δλη ή θάλασσα (ή υδάτινη μάζα) τού ΑΙγαίου,.πού. 
ε ίν ρ  .πέρα Απο τ ίς  θαλάσσιες ζώνες κυριαρχίας, τ ίς  έλληνικές

τ «ς τουρκικές. Στη διεθνή θάλασσα έχουν, οίτως είναι γνω- 
στόν, δικαιώματα έλεύθερης χρήσεως δχι μόνο οί παράκτιες χώ- 
(Κς. οπος _προκειμένου ν ιά  τό Αίγαΐο, ή ‘Ελλάδα καί ή Τουρ
κία, άλλα δλες 'γενικά οί χώρες.

Το'καθεστώς τών Αποκλειστικών δικαιωμάτων, τό όποιο άνα- 
φερεται είδικά στήν ύφαλοκρηπίδα. Υφαλοκρηπίδα εΤναι, ώς γνω
στόν, ό βυθός τής θαλασσας πέρα από τήν αίγιαλίτιδα ζώνη,' 
στον όποιο έχουν δικαιώματα καί μάλιστα αποκλειστικά, ο ί πα
ράκτιες χώρες γ ιά  νά διεξάγουν έρευνες καί ¿«μετάλλευση τού 
υπάρχοντας σ* αύτόν πλούτου..

Τό ζήτημα τής ύφαλοκρηπίδας εΤναι μιά Από τ ίς  σοβαρό
τερες Αμφισβητήσεις πού Εχουν προκαλέσει όΓ Τούρκοι, τήν όποια 
χρησιμοποιούν, έξ άλλον, γ ιά  να ¿γείρουν Αβάσιμες καί αυθαί
ρετες Αξιώσεις γ ιά  τό μισό Αίγαΐο. ΟΙ Τούρκοι δέν Αναγνωρί
ζουν οτι τά νησιά έχουν ύφαλοκρηπίδα, πού ¿να ι έν τούτο ις αρ- 
χή_ θεμελιώδη'ς, πού καθιορώνεται άπό τή σύμβαση τής Γενεύης 
του 1958 καί την όποία έχει υΐοβετήσει καί ή Διεθνής Διάσκεψη 
γ ιά  τό Δίκαιο τής θάλασσας.
!-,■ ΟΙ τουρκικές Αμφισβητήσεις δημιούργησαν γ ιά  τήν ‘ξ ^ ι ξ  
6α τήν Ανάγκη 'νά όριοθετηθέΐ ή υφαλοκρηπίδα, ώστε νά προσ- 
διορισθεΐ σε ποιές έκτάσεις του βυθού έχει ή κάθε μ ιά (χώ£α 
Αποκλειστικά δικαιώματα, κα ί τούτο ttoW  περισσότερο, άφου 
ή σύμβαση τής ^ενευης, ένω καθιερώνει τή θεμελιώδη αρχή ότι 
καί τά  νησιά έχουν ύφαλοκρηπίδα καί 8χι μόνο οί ήπειρωτίκές 
άκτές, δεν καθιερώνει, παρά μόνο ένδεικτικώς, τά  δρια της ύφα- 
λοχρηπίδας. 'Ο ρίζει ρτι η υφαλοκρηπίδα έκτείνεται άπό την 
ξωτερική γραμμή τής αίγιαλίτιδας ζώνης .ίσαμε έκεΐ πού ό βυ
θός έχει βάθος 200  μ. άπό τήν έπιφανειΟ τής θόλείσσας, μέ δυ
νατότητα όμως νά Επεκταθεί καί περισσότερο. Αν ή πρόοδος τής 
τεχνολογίας ΕπιτρέπεΓ τήν ¿«μετάλλευση τού βυθού καί σε μ ε-' 

ο β α κ 1'  *
4 )  Τά σύνορα. Σ τή  θάλασσα καί στό Αίγαΐο συνεπώς, τά

σύνορα πού περικλείουν τόν ¿θνικό χώρο προσδιορίζονται άπό 
τήι^Εω τερική γραμμή τής α ίγιαλίτιδας ζώνης καί τήν Απιστοι- 
χ Λ Λ ς  στόν έναέριο χώρο καί στόν ύποθαλάσσιο. Στήν ύφαλο- 
κρ^πδα, στό δυθο δηλαδή, παρ’ 8λο πού τΑ δικαιώματα που 
Ασκούνται σ* αυτήν είναι Αποκλειστικά καί ταυτίζοπαι ώς ένα 
βαθμό (σ’ δ,τι όφορά κυρίως τήν ρλουτολογική εκμετάλλευσή! ' 
μέ τά  δικαιώματα κυριαρχίας, δε,ν θεωρούνται, έν τούτο ις, κυ
ριαρχικά δικαιώματα. Καί γ ι '  αυτό τά όρια πού περικλείουν τήν 
ύφαλοκρηπίδα-¿ναι ζήτημα αν μπορούν νά θεωρηθούν καί ώς 
σύνορα Εθνικής κυριαρχίας. /  * - . · ,

Σ τ ίς  περιπτώσεις, έξ άλλου, οπού οί Εθνικές περιοχές δύο 
χωρών εΤναι η μία Απέναντι στήν Αλλη στή θάλασσα καί βρί
σκονται σέ μικρή Απόστασή, ό διαχωρισμός τού Εθνικού χώρου 
κάθε μιας γίνετα ι μ£ τή μέση, γραμμή Υσης άποστάσεως. Αύτό 
συμβαίνει στό Αίγαΐο μεταξύ της Λέσβου καί τής Απέναντι τουρ
κικής άκτής καί τό  ίδ ιο  στή Xιο, στή ΣΑμο και στΑ Δωδεκάνη
σο. Υπάρχουν δμως σ τ ίς  περιοχές αύτές καί διάκενα, δπως 
μεταξύ Λήμνου καί Λέσβου, Λέσβου καί Χίου, Χίον καί Σάμου, 
δπου Απέναντι στήν τουρκική άκτή δέν υπάρχει έλληνική. Έ κεΐ 
¿θνικό τουρκικό σύνορο ¿ν α ι ή  ¿ξωτερική γραμμή τής τουρκικής 
α ίγιαλίτιδας, πέρα άπό τήν όποία ύπαρχει Ανοικτή θάλασσα, 
τής όποιας βέβαια μπορούν νά κάμουν. Ελεύθερη χρήση καί ή 
Τουρκία και ή 'Ελλάδα καί κάθε Αλλη χώρα.

5 ) 'Υπάρχει, τέλος, τό καθεστώς τών διοικητικών (δπως
μπορούν ίσως νά χαραχτηρισθούν) ρυθμίσεων, πού καθορίζονται 
μέ Αποφάσεις διεθνών άργανισμων γ ιά  σκοπούς διεθνούς συμ
φέροντος. Τό καθεστώς αυτό Αφορά στόν έναέριο χώρο καί Α- 
ναφέρεται σ τ ίς  Αποφάσεις τής Διεθνούς Όργανώσεως Πολιτι
κής ’Αεροπορίας (ICAO, 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών), 
μ έ .τ *ς  όποιες καθορίζονται ο ι Π ιρ ιο η ε  'Ελέγχου Πτήσεων (FIR) 
γ ιά . Λ  διευκολύνονται ο ί Αεροπορικές έπικοινωνίες καί νά προ
λάβω > ν τ α ι τά  Ατυχήματα. ' '·

™  Περιοχές Ελέγχου Πτήσεων περιλαμβάνουν συνήθως τόν 
έναέριο χώρο τής περιοχής ¿θνικής κυριαρχίας, ¿βαφικής και θα
λάσσιας, μιάς χώρας και τά  δρια τους συμπίπτουν μέ τά  Εθνι
κά σύνορο. Ούτε δμως ό καθορισμός τής Περιοχής (FIR) δημι
ουργεί δικαιώματα κυριαρχίας, ούτε τά  δρια τής Περιοχής Απο
τελούν Κ συνιστούν πολιτικά, δηλαδή Εθνικά, σύνορα.

Στήν περίπτωση τής 'Ελλάδας τό FIR 'Αθηνών καλύπτει, βέ
βαια, όλόκληοο τόν Ελλάνικό Εθνικό χώοο. Αλλά Επιπλέον κχί 
χώρο πού δέν ¿ν α ι Εθνικός Ελληνικός, δπως τά διεθνή ύδατα 
του ΑΙγαίου. Καί τά  δρια τού FIR Αθηνών δέν Εκτείνονται μόνο 
ώς τά  Εθνικά Ελληνικά σύνορα, άλλά καί Εκεί πού δέν υπάγουν 
Ελληνικά σύνοοα, ώς τά θαλάσσια σύνορα τής Τουοκίας, δπως 
συμβαίνει στά διάκενα μεταξύ τών Ελληνικών νησιών τού 'Ανα
τολικού ΑΙγαίου.

Υπάρχουν Εξ Αλλου καί περιπτώσεις, δπου τμήματα τού 
Εθνικού χώρου μιάς χώρας καλύπτονται άπό τά FIR γειτονικών 
χωρών, δπως συμβαίνει στή Βραζιλία. Καί Αλλες περιπτώσεις, 
οπού στό FM μιάς χώρας έχει άομσδιότητα καί τό FIR Αλλης χώ
ρας. Αύτό συμβαίνει μεταξύ Α γγλ ία ς καί Γαλλίας, δπου γ ιά  
τ ίς  πτήσεις πρός Α γ γ λ ία  Εχει αρμοδιότητα τό  γαλλικό FIR καί 
γ ια  τ ίς  πτήσεις ποός Γαλλία έχει άομοβιότητα τό Αγγλικό.

Μ* αύτά τα δεδομένα οί Περιοχές ’Ελέγχου Πτήσεων, μπο
ρούν νά_ μετά βληθούν μέ Αποφάσεις της Διεθνούς Όργανώσεως 
Πολιτικής 'Αεροπορίας (ICAO) βταν το  έπ ι βάλουν ο ί Ανάγκες 
καί ή Ασφάλεια τών πτήσεων, χωρίς νά μπορούν νά προβληθούν 
γ ιά  τή ματαίωση τών μεταβολών επιχειρήματα κυριαρχίας. Στήν 
περίπτωση δμως τής ‘Ελλάδας τά πράγματα ατό σημείο αότό 
είναι κάπως διαφορετικά. Γ ια τ ί κάθε μεταβολή στήν πιοιοχή τού 
FIR 'Αθηνών, δπως προσδιορίσθηκε τελικά τό 1959, θά Επηρεάσει 
τό σύστημα στρατηγικής Επιτηρήσεως καί κατά συνέπεια τήν 
Αμυντική κάλυψη τών νησιών (Βλ. «Τό Βήμα» 3ης Αεκ, Αρθρο τού 
κ, Κ. Πσποκπτνρίδη), 'Αλλά η πλευρά αύτή του θέματος ύπερ- 
βαίνει τά δρια τού σημειώματος τούτου, τού όποίου σκοπός είναι; 
νά δώσει μιά συνοπτική είχόνα τού νομικού καθεστώτος, καθώς καϋ 
τού διεθνούς «διοικητικού» καθεστώτος, πούύφίστοται τόΑΙγαίο)
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