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Α) Ελληνοτουρκικά. 
 
Στρατηγική του εξευρωπαϊσμού ή «κοινοτικοποίησης» των 
ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού.   
 
Επιχειρησιακοί στόχοι: 
«Πρώτον, η Ελλάδα έπρεπε να υποστηρίξει δραστικά την κυπριακή 
υποψηφιότητα για ένταξη, […]. 
Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να εμπλακεί στην επίλυση των 
ελληνοτουρκικών εκκρεμοτήτων, […]. 
Το επόμενο βήμα της στρατηγικής μας ήταν ξεκάθαρο. Έπρεπε να 
αρθούν οι ενδοιασμοί μας για την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας και 
ειδικότερα για την αναβάθμισή της ως υποψήφιας χώρας, εφόσον θα 
διασφαλίζονταν δύο όροι: 
Η ενταξιακή πορεία της Κύπρου ανεξάρτητα από την επίλυση του 
πολιτικού προβλήματος καθώς και η κατοχύρωση μιας προοπτικής 
προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο για την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας σε συγκεκριμένο ορατό χρονικό ορίζοντα. Έκρινα τότε 
ότι τα τέλη του 2004 ήταν ένας εύλογος χρονικός ορίζοντας». 
 
Διπλωματική τακτική: «βήμα προς βήμα» προσέγγιση των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων.  
Αποτελέσματα της ελληνικής στρατηγικής μέσα από τη δήλωση της 
Μαδρίτης 1997, την Agenda 2000 και τη Συμφωνία του Ελσίνκι, το 1999.  
 
Δήλωση της Μαδρίτης, (6.7.1997). Τα κεντρικά της σημεία συνοψίζονται 
στην: «ανάγκη συνεργασίας και αποφυγής μονομερών ενεργειών, 
σεβασμού του διεθνούς δικαίου, και τη δέσμευση διευθέτησης των 
όποιων διαφορών με ειρηνικά μέσα».  
Παρεπόμενα, το διατακτικό της Δήλωσης της Μαδρίτης, δεν ήταν 
δεσμευτικό και σε καμιά περίπτωση δεν άγγιζε τον πυρήνα των 
ουσιωδών πολιτικών και νομικών διαφορών που αναφύονταν στο 
τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Τουρκία.   
 
Ατζέντα 2000, (26.3.1999)- ανάληψη από την Άγκυρα της (διεθνούς) 
υποχρέωσης, να επιλύσει διμερώς και με ειρηνικά μέσα τις συνοριακές 
της διαφορές, πριν από την ένταξή της στην Ε.Ε.  
 
Συμφωνία του Ελσίνκι, (10-11.12.1999). Η Τουρκία, με τη συναίνεση της 
Ελλάδας,  θα αποκτήσει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη 
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χώρας. Αντίστοιχα τα πολιτικό-διπλωματικά κέρδη της Ελλάδας 
συνοψίζονται:  
α) Στην υπαγωγή των ελληνοτουρκικών ζητημάτων στον κοινοτικό 
έλεγχο.  
β) Στην αποδέσμευση της ενταξιακής προοπτικής της Κύπρου στην Ε.Ε. 
από τον όρο της προηγούμενης επίλυσης του Κυπριακού. 
γ) Στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη, για την καταγραφή των 
υποχρεώσεων και των ημερομηνιών,  της ενταξιακής πορείας της 
Τουρκίας. 
δ) Στην μετακύλιση του  πολιτικού-διπλωματικού κόστος του ελληνικού 
βέτο στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
 
Κεντρικά θεωρητικά ερωτήματα:  
α) Ποιο ήταν το διακυβευόμενο σχετικό συμφέρον για την Άγκυρα και 
ποιος ο βαθμός σπουδαιότητάς του, στην ιεραρχική κλίμακα των 
εθνικών της συμφερόντων;  
β) Ποιο ήταν το μέτρο αποτελεσματικότητας και συνεπαγόμενα ο 
βαθμός αξιοπιστίας της ελληνικής υψηλής στρατηγικής.  
γ) Ποιος είναι ο ρόλος-λειτουργία και ο βαθμός αποτελεσματικότητας 
των διεθνών θεσμών  εντός του άναρχου διεθνούς συστήματος ως 
εξαρτημένες μεταβλητές της ισχύος;  
δ) Ποια είναι η αξονική πολιτικό-στρατηγική συμπεριφορά των κρατών 
για την προάσπιση του συμφέροντος επιβίωσης και των ζωτικών τους 
συμφερόντων;  
 
Εν ολίγοις, η ελληνική στρατηγική επιλογή της αναβάθμισης του 
ευρωπαϊκού πλαισίου, ως πεδίου αναγωγής των ελληνο-τουρκικών 
διαφορών, αποσκοπούσε στον πολιτικό-διπλωματικό εγκλωβισμό της 
Τουρκίας στις θεσμικές δομές της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτής της 
συλλογιστικής, η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε μια διαλλακτική 
διπλωματική τακτική, από την οποία δεν αποκλείονταν και οι απευθείας 
επαφές μεταξύ των δύο χωρών, τονίζοντας ότι: «η Ελλάδα είναι έτοιμη 
να συζητήσει με την Τουρκία, εντός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου 
και των Συνθηκών, κάθε θέμα που δεν άπτεται των κυριαρχικών της 
δικαιωμάτων». 
 
Β) Κυπριακό, 1996-2004 
 
Ο  αξονικός πολιτικός στόχος, της ελληνικής και κυπριακής πολιτικής 
ηγεσίας, ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.  
 
Εντούτοις, το προκείμενο της ελληνικής και κυπριακής πολιτικής, 
αναδεικνύονταν σε άμεση απειλή για ένα μείζον ζωτικό  συμφέρον  των 
ΗΠΑ και της Βρετανίας, που ήταν η απρόσκοπτη ενταξιακή πορεία της 
Τουρκίας στην Ε.Ε.  
 
Το γιατί οι ΗΠΑ και η Βρετανία προσέδωσαν ιδιάζουσα σημασία στην 
άμεση διευθέτηση του Κυπριακού, γίνεται εύλογα αντιληπτό. 
Δύο επιλογές: είτε θα παρεμποδίζονταν η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. 
μέχρι να διευθετηθεί το Κυπριακό, είτε οι δύο χώρες, θα αναλάμβαναν 
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μεθοδικές και συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες για την επίλυσή 
του, πριν από  την ένταξη της Κύπρου.  
 
Προσδιοριστικές μεταβλητές του Σχεδίου Ανάν, σε όλες τις εναλλακτικές 
του εκδοχές: 
α) Η διαμόρφωση μιας νέας πολιτειακής οντότητας, μέσα από την 
κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία ενός νέου 
πολιτειακού μορφώματος, με διαφορετική ονοματοδοσία, αποτελούμενο 
από δύο συνιστώντα κράτη.  
 
β) Η οριοθέτηση του εδαφικού ζητήματος και των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας και εγκατάστασης. Στο ελληνοκυπριακό κράτος θα 
περιέρχονταν, λίγο πάνω από το 70% της εδαφικής επικράτειας και στο 
τουρκοκυπριακό λίγο κάτω από το 30%.  
Όσον αφορά την επανεγκατάσταση των εκδιωχθέντων από τις εστίες 
τους, ο μέγιστος αριθμός που θα δύνατο να επιστρέψει, μέσα σε 
διάστημα περίπου 20 ετών, θα περιορίζονταν πάντα σε αριθμό 
μικρότερο του 1/5 της κάθε ζώνης. 
 
γ) Το καθεστώς αποστρατικοποίησης και το ζήτημα του Διεθνούς 
Δικαίου. Το νέο κράτος δεν θα είχε ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο η 
Συνθήκη Εγγυήσεως και συνεπαγόμενα το δικαίωμα επέμβασης των 
τριών εγγυητριών δυνάμεων, θα παρέμενε σε ισχύ, «…επ’ αόριστον και 
αμετρίαστη…» η Τουρκία θα διατηρούσε 6.000 στρατιώτες στο νησί για 
τα επόμενα οκτώ χρόνια και οι βρετανικές βάσεις, αν και μειώνονταν σε 
μέγεθος, παρέμεναν ανέπαφες ως κυρίαρχο έδαφος του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Το νέο κράτος δεσμευόταν να αποσύρει όλες τις διεκδικήσεις 
του από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να 
ψηφίσει υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. 
 
Κεντρικά Ερωτήματα:  
α) Πως οριοθετείται, με ποια κριτήρια και παράγοντες, η δίκαιη και 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού;  
 
β) Ποιο είναι το εθνικό πρόταγμα⎯πρόταση υψηλής στρατηγικής, από 
την ελληνική και κυπριακή πολιτική ηγεσία; Ποιος είναι ο αντικειμενικός 
πολιτικός στόχος, ή αποκατάσταση του statusquante ή αποδοχή του 
statusquo ή ένα ιδιόμορφο πολιτειακό και πολιτικό καθεστώς ⎯Σχέδιο 
Αναν; 
 
Πραγματολογικά καταδεικνύεται η ανορθολογική διάγνωση:  
α) των πολιτικό-στρατηγικών παραστάσεων των τρίτων κρατών, 
β) των κριτηρίων οριοθέτησης των εθνικών συμφερόντων, 
γ) του προσδιορισμού των ικανών και αναγκαίων συντελεστών ισχύος 
για την προάσπιση-προαγωγή των αξονικών εθνικών συμφερόντων.  
 
 
Γ) H Ολοκλήρωση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. 
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Πως οριοθετείται ο στόχος της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ελλάδας 
στο κοινοτικό πλαίσιο; Ποιο ήταν το κόστος ευκαιρίας και ποιο το 
συγκριτικό όφελος; Πως διασφαλίζονταν και με ποιο τρόπο 
προάγονταν τα μείζονα εθνικά συμφέροντα; 
 
Για την κυβέρνηση του Κ.Σημίτη η οικονομική-νομισματική ολοκλήρωση 
της Ελλάδας στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε., μέσω της ένταξής της στην 
ΟΝΕ, ανάγονταν σε ζωτικό συμφέρον μείζονος στρατηγικής αξίας.  
 «Για τη νέα κυβέρνηση η ΟΝΕ ήταν το μέσο για να πάψει η Ελλάδα να 
βρίσκεται στο περιθώριο των εξελίξεων, για να μη χάσει άλλες ευκαιρίες 
και να συμμετάσχει στις ιστορικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη». 
 
Το κόστος ευκαιρίας για την Ελλάδα, αποκρυσταλλώνονταν τόσο σε 
οικονομικό,  όσο και σε στρατιωτικό-αμυντικό επίπεδο. Αντίστροφα στα 
δυνητικά της οφέλη, μέσα από την ενεργή πολιτική της συμμετοχή στο 
κοινοτικό πλαίσιο, εγγράφονται δύο πολιτικό-διπλωματικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα έναντι της Τουρκίας: 
 

1. Η «ανάδειξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και της 
ανάγκης προστασίας τους». Συγκεκριμένα η ελληνική πρόταση, η 
οποία έγινε δεκτή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νόρντβεϊγκ 
(Ολλανδίας) στις 23-23 Μαϊου 1997, και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Άμστερνταμ, 16-17.6.1997, (στη διακυβερνητική 
διάσκεψη για την αναθεώρηση των Συνθηκών της Ε.Ε.), επεδίωξε 
και πέτυχε να συμπεριληφθούν οι αρχές «οι σχετικές με την 
προστασία των εξωτερικών συνόρων» στη λεπτομερή 
καταγραφή των αρχών του διεθνούς δικαίου που όφειλε να 
εφαρμόζει η Ένωση με την κοινή πολιτική ασφάλειας». 

 
2. Η πολιτικό-διπλωματική αναγνώριση και διεθνή νομιμοποίηση, 

(από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.), των ελληνικών αιτιάσεων-
αντιρρήσεων για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου, 12-13.12.1997. 
Συγκεκριμένα στην παράγραφο 35 των  συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έγιναν δεκτοί οι πρόσθετοι όροι που 
επέβαλε η Ελλάδα για την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας : 

«καθιέρωση ικανοποιητικών και σταθερών σχέσεων μεταξύ της 
Ελλάδας και της Τουρκίας, από τη διευθέτηση των διαφορών ιδίως δια 
της δικαστικής οδού, ειδικότερα δε από το Διεθνές Δικαστήριο,…». 
 
Γιατί η στρατηγική της «κοινοτικοποιήσης» των ελληνο-τουρκικών 
διαφορών δεν δύναται να αξιολογηθεί ως ορθολογική; 
α) Λανθασμένη εκτίμηση του ρόλου της Ε.Ε.  
β) Λανθασμένη αξιολόγηση της υπόθεσης εργασίας περί δημοκρατίας-
πολέμου.  
γ) Λανθασμένη εκτίμηση της κυρίαρχης πολιτικό-στρατηγικής 
συμπεριφοράς των κρατών⎯ισορροπία ισχύος, για τη διασφάλιση των 
εθνικών τους συμφερόντων εντός του άναρχου διεθνούς συστήματος.   
δ) Παράβλεψη της θεμελιώδους αρχής της αυτοβοήθειας.  
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Σημείωση 
 
Για εμπειρική τεκμηρίωση της ανωτέρω θεματικής αλλά και ευρύτερα 
για την διαμόρφωση-εφαρμογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
κατά την περίοδο 1830-2004 οι αναγνώστες μπορούν να συμβουλευτούν 
το βιβλίο του υπογράφοντος Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. 
Διεθνείς Σχέσεις & Διπλωματία. Αθήνα, Ποιότητα, 2013. 
 
 
 
 

 


