
Οι γεωπολιτικές «ανακατατάξεις» δεν γίνονται ποτέ ανώδυνα. Και στη συγκεκριμένη περιοχή 
ουδέποτε υπήρξε κάποιος που αναδείχθηκε νικητής, ούτε πέρασε τις συμπληγάδες ανώδυνα.
Το παρακάτω άρθρο είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του Ινδού διπλωμάτη και αναλυτή, M. K. 
BHADRAKUMAR, για τις εξελίξεις στη Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ΗΠΑ επαναπροσδιορίζουν τη δυναμική ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Μπορεί άραγε η 
Νότια Ασία να μείνει σε δεύτερο πλάνο;

M. K. BHADRAKUMAR

Μετά την πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών S. Jaishankar με τον Τούρκο ομόλογό 
του Mevlut Cavusoglu στο περιθώριο της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα 
Υόρκη στις 21 Σεπτεμβρίου, προκλήθηκε μια ήπια αναταραχή, όταν έγινε γνωστό ότι η Κύπρος 
ήταν μέρος της συζήτησής τους, επ' αφορμή της κίνησης του Jaishankar να το αναδείξει σε ένα 
tweet.  

Τα ΜΜΕ στην Ινδία το συνέδεσαν ενστικτωδώς με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν που 
έκανε μια μονολεκτική αναφορά στο ζήτημα του Κασμίρ νωρίτερα την ίδια ημέρα στην ομιλία του 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όμως ο Jaishankar, ως λόγιος-διπλωμάτης, δεν μπορεί να μην 
γνώριζε ότι το Κυπριακό βρίσκεται στον κύκλο της επικαιρότητας και ότι οι νέες ψυχροπολεμικές 
συνθήκες του δίνουν νέα πνοή, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στην τουρκο-ελληνική αντιπαλότητα,
η οποία συχνά συγκρίνεται με την εχθρότητα Ινδίας-Πακιστάν, που πηγάζει από έναν άλλο 
ιστορικό «διαμελισμό» - βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης (1923) που έθεσε τέρμα στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία.  

Η «γοητεία» των συνθηκών ειρήνης είναι ότι δεν έχουν «ημερομηνία λήξης», ωστόσο η Συνθήκη 
της Λωζάνης υπογράφηκε για μια περίοδο εκατό ετών μεταξύ της Τουρκίας από τη μία πλευρά και 
της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και των συμμάχων τους από την άλλη. Η 
ημερομηνία που πλησιάζει εντείνει την υπαρξιακή δυσπραγία που βρίσκεται στην καρδιά της 
εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. 

Η εντυπωσιακή πραγματικότητα είναι ότι στις 24 Ιουλίου 2023, τα σύγχρονα σύνορα της Τουρκίας 
καθίστανται «παρωχημένα». Τα απόρρητα άρθρα της Συνθήκης του 1923, που υπογράφηκε από 
Τούρκους και Βρετανούς διπλωμάτες, προβλέπουν μια αλυσίδα παράξενων γεγονότων: τα 
βρετανικά στρατεύματα θα καταλάβουν εκ νέου τα οχυρά που δεσπόζουν στον Βόσπορο, ο 
Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης θα αναστήσει ένα βυζαντινό μίνι κράτος μέσα στα τείχη της 
Κωνσταντινούπολης και η Τουρκία θα μπορέσει επιτέλους να αξιοποιήσει τους απαγορευμένους 
τεράστιους ενεργειακούς πόρους της Ανατολικής Μεσογείου (και, ίσως, να ανακτήσει τη Δυτική 
Θράκη, μια ελληνική περιφέρεια). 

Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν μπορεί να συμβεί και συνεπώς παραμένουν θεωρίες συνωμοσίας.
Παρ' όλα αυτά, το σύνδρομο της «λήξης της Λωζάνης» παραμένει ένας θεμελιώδης μύθος και 
συνυφαίνεται άψογα με τον ιστορικό αναθεωρητισμό, δηλαδή ότι ο Ατατούρκ θα έπρεπε να 
είχε συνάψει μια πολύ καλύτερη συμφωνία από τις δυτικές δυνάμεις. 

Όλα αυτά υπογραμμίζουν το μέγεθος του σημερινού μαζικά υποτιμημένου δράματος, στο επίκεντρο
του οποίου βρίσκεται η Κύπρος. Αρκεί να πούμε ότι το γεωμετρικά αυξανόμενο ρήγμα της 
Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο για τα υπεράκτια αποθέματα υδρογονανθράκων και 
τα ναυτικά σύνορα πρέπει να γίνει σωστά κατανοητό από την άποψη της μεγάλης εικόνας.



Η άρχουσα ελίτ της Τουρκίας πιστεύει ότι η Τουρκία αναγκάστηκε να υπογράψει τη Συνθήκη των 
Σεβρών το 1920 και τη «Συνθήκη της Λωζάνης» το 1923 και να παραχωρήσει έτσι τεράστιες 
εκτάσεις γης που βρίσκονταν υπό την κυριαρχία της. Ο Ερντογάν απορρίπτει κάθε αντίληψη της 
ιστορίας που θεωρεί το 1919 ως την αρχή της 1.000χρονης ιστορίας του μεγάλου έθνους και 
πολιτισμού του. «Όποιος παραλείπει τα τελευταία 200 χρόνια μας, ακόμη και τα 600 χρόνια μαζί με
τις νίκες και τις ήττες τους, και μεταπηδά απευθείας από την παλιά τουρκική ιστορία στη 
Δημοκρατία, είναι εχθρός του έθνους και του κράτους μας», είχε δηλώσει κάποτε. 

Η διεθνής κοινότητα έχει αρχίσει να δίνει προσοχή καθώς η Τουρκία γιορτάζει την 
εκατονταετηρίδα της το επόμενο έτος, που τυχαίνει να είναι και εκλογική χρονιά για τον 
Ερντογάν. Σε μια τυπική πρώτη κίνηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε στις 16 
Σεπτεμβρίου -μόλις πέντε ημέρες πριν από τη συνάντηση του Τζαϊσανκάρ με τον 
Τσαβούσογλου- ότι η Ουάσινγκτον αίρει το εμπάργκο στον τομέα της άμυνας για την 
ελληνοκυπριακή πλευρά, όσον αφορά το οικονομικό έτος 2023. 

Ο εκπρόσωπος Ned Price δήλωσε: «Ο υπουργός Εξωτερικών Antony J. Blinken διαπίστωσε και 
πιστοποίησε στο Κογκρέσο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκπληρώσει τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις βάσει της σχετικής νομοθεσίας και επομένως το πρώτο, θα μπορούσε να επιτρέψει 
την έγκριση εξαγωγών, επανεξαγωγών και μεταβιβάσεων αμυντικών ειδών». 

Η κίνηση των ΗΠΑ έρχεται στο πλαίσιο μιας σειράς πρόσφατων συμφωνιών για αγοροπωλησίες 
όπλων από την Κύπρο και την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για την αγορά 
επιθετικών ελικοπτέρων από τη Γαλλία και των πρωτοβουλιών για την προμήθεια πυραύλων και 
συστημάτων ραντάρ μεγάλου βεληνεκούς. Η Τουρκία κάλεσε τις ΗΠΑ «να επανεξετάσουν την εν 
λόγω απόφασή τους και να ακολουθήσουν μια ισορροπημένη πολιτική απέναντι στις δύο πλευρές 
στη Κυπριακή νήσο». Έκτοτε δε, ανακοίνωσε την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στη 
Βόρεια Κύπρο.  

Βέβαια, η μονομερής κίνηση των ΗΠΑ σημαίνει και έμμεση υποστήριξη των θαλάσσιων 
διεκδικήσεων της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής κυβέρνησης, τις οποίες η Τουρκική 
Δημοκρατία, η χώρα με τη μεγαλύτερη ηπειρωτική ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο, 
απορρίπτει ως υπερβολικές και ισχυρίζεται ότι παραβιάζουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα 
και αυτά των Τουρκοκυπρίων. 

Δεν είναι σαφές εάν οι εξελίξεις αυτές έπαιξαν ρόλο στη συζήτηση του Τζαϊσανκάρ με τον 
Τσαβούσογλου, αλλά περιέργως, και η Ινδία αντιμετωπίζει σήμερα μια παρόμοια απόφαση των
ΗΠΑ να προσφέρουν στρατιωτικό πακέτο 450 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πακιστάν για την 
αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 που διαθέτουν πυρηνικές δυνατότητες. 

Πράγματι, το τρίγωνο ΗΠΑ-Τουρκία-Κύπρος έχει κάποιες εντυπωσιακές ομοιότητες με το 
τρίγωνο ΗΠΑ-Ινδία-Πακιστάν. Και στις δύο περιπτώσεις, η κυβέρνηση Μπάιντεν 
συναλλάσσεται με φιλικές φιλοαμερικανικές κυβερνήσεις στη Λευκωσία και το Ισλαμαμπάντ, 
αλλά είναι εμφανώς δυσαρεστημένη με την εθνικιστική αντίληψη των ηγεσιών στην Άγκυρα 
και στο Νέο Δελχί. 

Η Ουάσιγκτον ενοχλείται από το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις στην Άγκυρα και στο Νέο Δελχί 
διατηρούν τη στρατηγική τους αυτονομία. Το σημαντικότερο είναι ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ 
να απομονώσουν τη Ρωσία αποδυναμώνεται λόγω της άρνησης της Τουρκίας και της Ινδίας 
να επιβάλουν κυρώσεις εναντίον της Μόσχας. 



Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το γεγονός ότι η Ινδία και η Τουρκική Δημοκρατία, δύο ισχυρές 
περιφερειακές δυνάμεις με επιρροή, ακολουθούν εξωτερική πολιτική που προωθεί την 
πολυπολικότητα στο διεθνές σύστημα, η οποία υπονομεύει την παγκόσμια ηγεμονία των ΗΠΑ.
Πάνω απ' όλα, είναι ενοχλητικό για την Ουάσινγκτον το γεγονός ότι ο Ερντογάν και ο 
πρωθυπουργός Μόντι έχουν μια εγκάρδια προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τον Ρώσο 
πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Η φωτογραφία που προβλήθηκε από τη Σαμαρκάνδη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου 
κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και έδειχνε τον Ερντογάν χέρι-χέρι με τον 
Πούτιν πρέπει να εξόργισε τον πρόεδρο Μπάιντεν. Ο Μόντι έδειξε επίσης μια σπάνια στιγμή 
έξαρσης των συναισθημάτων του όταν συνομίλησε με τον Πούτιν στη Σαμαρκάνδη στις 16 
Σεπτεμβρίου, 

«Η σχέση μεταξύ της Ινδίας και της Ρωσίας έχει εμβαθύνει σε πολλαπλά επίπεδα. Εκτιμούμε επίσης 
αυτή τη σχέση επειδή είμαστε τέτοιοι φίλοι που βρισκόμαστε μαζί κάθε στιγμή τις τελευταίες 
δεκαετίες. Όλος ο κόσμος επίσης γνωρίζει ποια ήταν η σχέση της Ρωσίας με την Ινδία και ποια ήταν 
η σχέση της Ινδίας με τη Ρωσία. Επομένως όλοι γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια άρρηκτη φιλία. 
Προσωπικά μιλώντας, κατά κάποιον τρόπο, το ταξίδι και για τους δύο μας ξεκίνησε την ίδια στιγμή. 
Σας συνάντησα για πρώτη φορά το 2001, όταν εσείς εργαζόσασταν ως επικεφαλής της κυβέρνησης 
και εγώ είχα αρχίσει να εργάζομαι ως επικεφαλής της δικής μας κυβέρνησης. Σήμερα, έχουν περάσει 
22 χρόνια, η φιλία μας μεγαλώνει συνεχώς, εργαζόμαστε συνεχώς μαζί για τη βελτίωση αυτής της 
περιοχής, για την ευημερία των ανθρώπων. Σήμερα, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού 
Συνεργασίας της Σαγκάης, σας είμαι πολύ ευγνώμων για όλα τα συναισθήματα που εκφράσατε για την
Ινδία». 

Παραδόξως, τα δυτικά μέσα ενημέρωσης απέφυγαν να δημοσιεύσουν αυτό το συγκλονιστικό 
απόσπασμα στις αναφορές τους για τη συνάντηση Μόντι-Πούτιν, λογοκρίνοντας την ομιλία 
του Ινδού πρωθυπουργού! 

Ειδικότερα, μετά τη συνάντηση μεταξύ του Μόντι και του Ερντογάν στη Σαμαρκάνδη στις 16 
Σεπτεμβρίου, ένα σχόλιο της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης TRT με τίτλο «Οι σχέσεις Τουρκίας-
Ινδίας έχουν λαμπρό μέλλον μπροστά τους» σηματοδότησε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης 
Ερντογάν, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν περαιτέρω οι σχέσεις με την Ινδία. 

Αξίζει να δοθεί προτεραιότητα στους δεσμούς της Ινδίας με την Τουρκική Δημοκρατία, καθώς η 
χώρα αυτή οδεύει προς τις BRICS και τον ΟΣΣ και προορίζεται να αποτελέσει σοβαρό παράγοντα 
στην αναδυόμενη πολυπολική παγκόσμια τάξη. Συμπτωματική της μετατόπισης των τεκτονικών 
πλακών είναι η πρόσφατη αναφορά ότι η Ρωσία ενδέχεται να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις μεταξύ 
της Μόσχας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, ενός κράτους που υποστηρίζεται
και αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα. 
Παρεμπιπτόντως, μια «προϋπόθεση» που έθεσε η κυβέρνηση Μπάιντεν για την επανάληψη 
της στρατιωτικής βοήθειας προς την Κύπρο ήταν ότι η Λευκωσία θα έπρεπε να ανακαλέσει 
τις σχέσεις της με τη Μόσχα!  

Αναμφίβολα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ επαναπροσδιορίζουν τη δυναμική της ισχύος στην Ανατολική 
Μεσόγειο, δημιουργώντας τον άξονα Κύπρου-Ελλάδας και στέλνοντας μια προειδοποίηση στην 
Τουρκία να αντιληφθεί τη θέση της. 
Με γεωπολιτικούς όρους, αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να καλωσορίσουν την Κύπρο στο 
ΝΑΤΟ. 
Έτσι, αυτή γίνεται μέρος του νέου ψυχρού πολέμου. 



Μπορεί το μέλλον της Νότιας Ασίας να είναι διαφορετικό; Η Τουρκική Δημοκρατία έχει τόσα 
πολλά πλεονεκτήματα έναντι της Ινδίας, καθώς υπήρξε μακροχρόνιος σύμμαχος των ΗΠΑ την 
εποχή του ψυχρού πολέμου. Φιλοξενεί την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ, μία από τις σημαντικότερες
στρατηγικά τοποθετημένες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Ο σταθμός ραντάρ Kurecik 
συνεργάζεται με την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σε μια αποστολή 
που σχετίζεται με την αναχαίτιση και την άμυνα πυραύλων. Η Τουρκία είναι μια δύναμη του ΝΑΤΟ
που είναι αναντικατάστατη στη νότια πτέρυγα της συμμαχίας. Η Τουρκία ελέγχει τα Στενά του 
Βοσπόρου βάσει της Σύμβασης του Μοντρέ (1936).

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να έχουν μια σχέση αμοιβαίου ενδιαφέροντος και αμοιβαίου 
σεβασμού με την Τουρκία. Το Πεντάγωνο ευθυγραμμίζεται ανοιχτά με τους Κούρδους 
αυτονομιστές. Κι ας μην ξεχνάμε, ότι η κυβέρνηση Ομπάμα έκανε μια αποτυχημένη απόπειρα 
πραξικοπήματος για την ανατροπή του Ερντογάν. 


