
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ TAKSIM: ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΨΗ  

 

 

Άγγελος Κωστόπουλος 

(Πρώην Αξιωματικός του Στρατού των ΗΠΑ, Πτυχιούχος της  Ανωτάτης Σχολής 

Πολέμου του Ελληνικού Στρατού, και πρώην Γενικός Διευθυντής της GE Wind στη ΝΑ 

Ευρώπη και Πρόεδρος της Blue White Capital LLC) 

 

 

Copyright: www.rieas.gr   

 

 

Καθώς η ομίχλη της μετά τον πόλεμο εποχής στο Ιράν και Αφγανιστάν διαλύεται, γίνεται  

σαφές ότι η κατάσταση του Ελληνισμού, όπως αυτός προσωποποιείται από την Ελλάδα 

και την Κύπρο έχει μειωθεί έναντι της αναδυόμενης ηγεμονίας της Τουρκίας στην 

περιοχή. 

 

Υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του νεο-οθωμανού 

Υπουργού Εξωτερικών του, Αχμέτ Νταβούτογλου, η Τουρκία έχει ενισχύσει τις 

περιφερειακές διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και στην Κύπρο μέσω της νεοεφαρμοζόμενης 

στρατηγικής του « Στρατηγικού Βάθους ». Κατά τον Νταβούτογλου, " Η Τουρκία είναι 

το επίκεντρο των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου, το κέντρο της 

Ευρασίας γενικά, και το τμήμα της  ζώνης Rimland  (1) από την Μεσόγειο μέχρι τον 

Ειρηνικό". 

 

Από την εποχή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, οι Έλληνες έχουν 

απαντήσει σ’ αυτήν την απειλή εναντίον της κυριαρχίας τους με διαμαρτυρίες σε διεθνή 

fora. Το αποτέλεσμα ήταν η συνεχής τουρκική αδιαλλαξία και η αύξηση  της τουρκικής 

αυτοπεποιθήσεως. 

 

Παρά την υποχώρηση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, ένα κρίσιμο σημείο-ευκαιρία 

για τον Ελληνισμό μπορεί να εμφανισθεί στο προσκήνιο, μετά τον απόηχο της εξέγερσης 

στην πλατεία Ταξίμ. Τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας ανέδειξαν τις μη-δυτικές 

και μη δημοκρατικές τάσεις που χαρακτηρίζουν το καθεστώς Ερντογάν. Αυτή η κρίση 

ανέδειξε την διχοτομημένη persona politica turca. Από την μία πλευρά ένα πρόσωπο 

δυτικής δημοκρατίας σε μουσουλμανικό σώμα, και από την άλλη ένα αυταρχικό 

οθωμανικό πρόσωπο μιας Τουρκίας, η οποία ενώ έχει απευθύνει αίτηση για ένταξη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει την στρατιωτική κατοχή μιας χώρας της ΕΕ και απειλεί με 

πόλεμο μιαν άλλη με αφορμή το πετρέλαιο στο Αιγαίο. Μιας Τουρκίας η οποία γενικά 

δείχνει έλλειψη σεβασμού προς το κράτος δικαίου. 

 

Μετά από σχεδόν πέντε δεκαετίες διπλωματικών υποχωρήσεων, η ευκαιρία έχει έλθει 

τελικά για την Ελλάδα να πει επίσημα στην Τουρκία ότι δεν ανήκει στην ΕΕ, εκτός εάν 

σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κύπρου: Μια θέση που 

σιωπηλά υποστηρίζεται από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, όχι κατ 'ανάγκην για 
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τον ίδιο λόγο. Οι δύο ελληνικές χώρες θα πρέπει να αναζωογονήσουν τις κοινές 

οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές τους δραστηριότητες για την ενίσχυση της 

ειρήνης στην περιοχή. Ενδεικτικά μερικές δραστηριότητες τις οποίες θα μπορούσαν 

σαφώς να υλοποιήσουν είναι οι ακόλουθες: 

 

• Οικονομία: Δημιουργία ενός Ελληνικού Οικονομικού Συμβουλίου για την 

αναζωογόνηση των οικονομιών Ελλάδος & Κύπρου. 

 

• Πολιτική: Εντατικοποίηση της διεθνούς εκστρατείας για την απομάκρυνση των 

τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής από την Κύπρο και την δημιουργία 

AOZ  (2) στο Αιγαίο για την εκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, καθώς 

και την ενίσχυση των ελληνικών εδαφικών δικαιωμάτων. 

 

• Άμυνα: Εκσυγχρονισμός των ελληνικών και κυπριακών ενόπλων δυνάμεων εντός 

της δομής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, με παράλληλη αίτηση και επιδίωξη για ένταξη της 

Κύπρου στο ΝΑΤΟ και την επιβεβαίωση του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού 

Χώρου. 

 

• Διασπορά: Κινητοποίηση της Ελληνικής Διασποράς, ως τετάρτου στύλου της 

Εκστρατείας  Ελληνικής Αναζωογονήσεως και η διπλωματική της αξιοποίηση και η 

δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου. 

 

Για την εξασφάλιση της επιτυχίας της υλοποιήσεως της Εκστρατείας  Ελληνικής 

Αναζωογονήσεως, αυτή πρέπει να υποστηριχθεί από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας  συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του 

Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ. 

 

Μια ισχυρή και σταθερή ελληνική παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική 

Μεσόγειο είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών, και ενισχύει την 

ασφάλεια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. 

 

Μια ισχυρή και σταθερή ελληνική παρουσία θα εξασφαλίσει ισότιμες περιφερειακές 

συνθήκες και θα οδηγήσει σε συνεργασία με την Τουρκία σε όλους τους τομείς. 

 

Σταθερές Ελλάδα και Κύπρος θα χρησιμεύσουν ως καταλύτης για την οικονομική 

ανάκαμψη της ευρύτερης περιοχής: Μιας αγοράς 250 εκατομμυρίων καταναλωτών. 

 

Και τέλος, μια ισχυρή και σταθερή ελληνική παρουσία θα διαχειριστεί καλύτερα την 

εκρηκτική κατάσταση της παράνομης μετανάστευσης η οποία απειλεί όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Οι παρατηρητές δεν πρέπει να υποτιμούν τη βούληση των ελληνικών χωρών και την αξία 

που μια ισχυρή και σταθερή Ελλάδα και Κύπρος θα αποτελεί για την ευρύτερη περιοχή. 

Το "σημείο καμπής" της Taksim είναι μια ευκαιρία για τον Ελληνισμό για να 

επαναβεβαιώσει την συμβολή του στην περιφερειακή ισορροπία ισχύος για την προώθηση 

της ειρήνης και της ασφαλείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. 



 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές: 

 
1)Κατά τον Nicholas John Spykman είναι η μεγίστης γεωστρατηγικής σημασίας πυκνοκατοικημένη 

παράκτια ζώνη που διέρχεται από τα «δυτικό, νότιο και ανατολικό» άκρα της Ευρασιατικής ηπείρου. 

 

2) Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 

Δίκαιο της Θάλασσας. 

 

 


