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Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2010

Ένα «γκρίζο» επιχείρημα της Τουρκίας για το Αιγαίο

Labels
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1)

Tου καθηγητή Ν. Λυγερού, Στρατηγικός Αναλυτής

Σε μια προσπάθεια να πείσει στο Νατοϊκό πλαίσιο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο Αιγαίο, η
Τουρκία κάνει χρήση του κειμένου της απόφασης των έξι δυνάμεων στις 13 Φεβρουαρίου του
1914. Η μη προσεκτική ανάγνωση της αναφερόμενης παραγράφου προκαλεί την εντύπωση της
ασάφειας σε έναν μη ειδικό.Στην πραγματικότητα η ανάλυση του κειμένου επιτρέπει την
απόρρριψη του γκρίζου επιχειρήματος της Τουρκίας. Ας εξετάσουμε λοιπόν το απόσπασμα στα
αγγλικά:
«Therefore, six Powers have agreed that Greece should transfer all the islands in the Aegean Sea it
currently possesses (occupies) excluding the Tenedos, Imbros and Castellorizo is and is required to be

.

given to Turkey. Apart from this, the Powers (States) have concluded that it is necessary to ensure
satisfactory guarantees concerning the islands envisaged to be given to Greece and that Greece should
guaranty Turkey that it shall not strengthen and use these islands for any naval or military purpose; and
they have decided that concrete measures should be taken to prevent smuggling between the islands and
ottoman Territory».

Η ομάδα μας στο facebook!
Η ανάγνωση του πρωτότυπου στα γαλλικά είναι η εξής:
.
«En conséquence les six Puissances ont décidé de remettre à la Grèce toutes les îles de la mer Egée
actuellement occupées par elle, à l’exception de Ténédos et d’Imbros ainsi que de l’île de Castellorizo,
qui doivent être restituée à la Turquie. Les Puissances ont, en outre, décidé que, en ce qui concerne les
îles assignées à la Grèce, des garanties satisfaisantes devront leur être données ainsi qu’à la Turquie par
le Gouvernement grec que ce îles ne seront ni fortifiées ni utilisées pour aucun but naval ou militaire et
que des mesures effectives seront prises en vue de prévenir la contrebande entre les îles et le continent
ottoman.»
Kαι στις δύο γλώσσες η αναφορά στο Καστελόριζο είναι άμεση. Αυτό σημαίνει ότι αν ισχύει ακόμα αυτό
το κείμενο και ειδικά αυτό το απόσπασμα, τότε αυτό το νησί θα ανήκε στην Τουρκία, πράγμα το οποίο
απορρίπτει η ιστορική πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
Ανεξαρτήτως του προπαγανδιστικού στόχου της Τουρκίας, η χρήση αυτού του κειμένου ανατρέπεται
νομικά από το άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη
παράγραφός του είναι ως εξής:
«Italy hereby cedes to Greece in full sovereignty the Dodecanese Islands indicated hereafter indicated

Ελληνικη Στρατηγικη
Ελληνικη Στρατηγικη Γεωπολιτικη

namely namely, Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Khalki), Scarpanto, Casos (Cassos),
Piscopi (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso) Simi (Symi), Cos
(Kos) and Castellorizo as well as the adjacent islets.»
Αντιλαμβανόμαστε ότι το σημερινό καθεστώς αυτών των νησιών καθορίζεται από το κείμενο της Συνθήκης
του 1947 και όχι του 1914. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να το αποδέχεται αν
εξετάσουμε αποκλειστικά αυτά τα δύο κείμενα. Η απόδειξη της τουρκικής αποδοχής αυτού του

Η Ελλάδα επανατοποθετείται στραγηγικά
Nαυτεμπορικη
Μια στρατηγική, η οποία περιγράφεται από
τον γ.γ. του ΕΟΤ, Νίκο Καραχάλιο, ως
«Ελλάδα, η κλασική επιλογή (Greece All
time classic)». Μιλώντας στην ετήσια

καθεστώτος εμφανίζεται άμεσα στο Άρθρο 15 της Συνθήκης της Λωζάνης την οποία υπέγραψε η Τουρκία
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τι 1923. Πριν εξετάσουμε το γνήσιο κείμενο της Λωζάνης αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το άρθρο δεν

προβάλλεται στο έγγραφο που παρουσιάζει η Τουρκία σε διαπραγματεύσεις σε νατοϊκό πλαίσιο. Η
εξήγηση είναι απλή και δίνεται από το ίδιο το κείμενο το οποίο παραθέτουμε:
Άρθρο 15 της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923:
«Η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου επί των κάτωθι απαριθμουμένων
νήσων, τουτέστιν της Αστυπαλαίας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσσου, Τήλου, Νισήρου, Καλύμνου,
Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, Σύμης και Κω, των κατεχομένων νυν υπό της Ιταλίας των νησίδων των εξ αυτών
εξαρτωμένων, ως και της νήσου Καστελλορίζου».

Τμήμα εισήσεων elliniki-stratigiki
Αναρτήθηκε Παρασκευή, Αύγουστος 06, 2010

Νεότερη ανάρτηση »

Αρχική σελίδα

« Παλαιότερη Ανάρτηση

παρουσίαση για την επικοινωνιακή
στρατηγική του ελληνικού τουρισμού του
ΕΟΤ για το 2013, ...
Related Articles »
Ισως (;) ο δυσκολότερος προϋπολογισμός
Η Καθημερινή
Η συνταγή ξεκίνησε να εφαρμόζεται στη
χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
το ΔΝΤ με το πρώτο Μνημόνιο και μάλιστα με
την προωθημένη στρατηγική: Οτι, για να
ανακτήσει τη χαμένη ανταγωνιστικότητά της,
η Ελλάδα οφείλει να φθηνύνει και να ...
Μπάχαλο …. στην ενημέρωση για την
Daily Traveling News
Τη Πέμπτη όμως προς μεγάλη μας έκπληξη,
μας εστάλη προς ενημέρωσή μας, η
παρουσίαση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής
του Ελληνικού Τουρισμού, η οποία
παγματοποιήθηκε τη Τετάρτη, τη
προγραμματισμένη ώρα, καθώς και
ενημέρωση από την Olympic ...
Αναγκαία η Εθνική Στρατηγική Πρόληψης
Newsnow
Η αναγκαιότητα μιας εθνικής στρατηγικής
πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων
ήταν το μήνυμα που απέστειλε ο Πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κος Γιώργος
Πατούλης σε ομιλία του, κατά την έναρξη του
33ου Πανελλήνιου Καρδιολογικού ... ο
Πρόεδρος της ...
powered by

Γραμμή βίντεο

powered by

Blog Archive
▼ 2010 (810)
▼ Αύγουστος (11)
Βρέθηκαν τα εκρηκτικά που είχαν
κλαπεί στην Κύπρο
Καίγεται η Ανατολή. Τρεις νεκροί
Τούρκοι στρατιώτε...
«Ασφυξία» στη Ρωσία από πυρκαγιές
και τοξικό νέφος...
(ΑΝΑΝΕΩΣΗ) 13 ΩΡΕΣ ΑΛΩΝΙΖΕ ΤΟ
ΠΙΡΙ ΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗ...
Ανακωχή Ερντογάν  στρατού
Μη επανδρωμένη και ηλιακή
προσέγγιση του Αιγαίου
Η υποκρισία της Τουρκίας όσον αφορά
στη Λήμνο και ...
Ένα «γκρίζο» επιχείρημα της Τουρκίας
για το Αιγαίο...
ΠΟΥΤΙΝ : 100 Δις ευρώ για τη ναυτική
βάση Σύρου!
Η Ελλάδα εκτίμησε θετικά την
επικείμενη επίδραση τ...
"Έτοιμο το σχέδιο των ΗΠΑ για επίθεση
στο Ιράν", π...
► Ιούλιος (166)
► Ιούνιος (186)
► Μάϊος (88)
► Απρίλιος (43)
► Μάρτιος (76)
► Φεβρουάριος (135)
► Ιανουάριος (105)
► 2009 (36)

Followers
We're sorry...
This gadget is configured incorrectly.
Webmaster hint: Please ensure that
"Friend Connect Settings - Home
URL" matches the URL of this site.

HiQPdf Evaluation 11/04/2012

Copyright © elliniki-stratigiki. All rights reserved. Blogger templates created by Templates kook

Powered by greekstrategy Team. Designed by kook

