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ΣΥΝΟΨΗ 

Μέσα στον κυκεώνα των ανακατατάξεων στη σημερινή Μέση Ανατολή, 

τον Απρίλιο του 2016, μία απόφαση της Αιγυπτιακής κυβέρνησης να 

μεταβιβάσει στη σύμμαχο Σαουδική Αραβία δύο ακατοίκητα και άγνωστα σε 

πολλούς νησιά, τα Τιράν και Σαναφίρ, ξύπνησε φαντάσματα σε πολλούς : Στο 

Ισραήλ και στις Αραβικές χώρες, γιατί ήταν η αφορμή για δύο αραβο-

ισραηλινούς πολέμους. Στη Διεθνή κοινότητα, γιατί μία παρόμοια 

περιφερειακή κρίση το 1956 κλιμακώθηκε, φθάνοντας στα πρόθυρα 

πυρηνικής σύρραξης, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου. Στον Αιγυπτιακό λαό, ο 

οποίος βρήκε αφορμή να διεκδικήσει το πρόσφατο επαναστατικό μεγαλείο 

των διαδηλώσεων της Αραβικής Άνοιξης του 2011. Στις κυβερνήσεις της 

Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες σε όλη τη διάρκεια του 20ου 

αιώνα, ερίζουν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησιών, με αποτέλεσμα να 

μην έχουν οριοθετήσει τελεσίδικα τα μεταξύ τους θαλάσσια σύνορα. 

Η νομική προσέγγιση της εδαφικής αυτής διαφωνίας φυσικά 

αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα και στους δύο διεκδικητές. Η 

καθυστέρηση της υλοποίησης όμως της μεταβίβασης καταδεικνύει ότι ο μόνος 

τρόπος να υπερκερασθεί η αντίδραση λαού και κρατών σε αλλαγή του status 

quo είναι με πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα. 

Καλή Ανάγνωση. 
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απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές 
όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν 
πρωτότυπη δημιουργία μου»  
 
     Ημερομηνία:     /    /2016 

      Ο Δηλών 
 
 
      (Υπογραφή) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη Μέση Ανατολή δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο χωρίς την 

Αίγυπτο και ειρήνη χωρίς τη Συρία 

Στην παραπάνω φράση, που αποδίδεται στον υπέργηρο σήμερα Δρ 

Κίσινγκερ1, αντικατοπτρίζεται η αδιάκοπη συνύπαρξη πολέμου και ειρήνης στο 

πεδίο της Μέσης Ανατολής. Η σύγχρονη έκδοση της είναι «πόλεμος στη Συρία 

και επισφαλής ειρήνη στην Αίγυπτο». Η φράση αυτή έχει αμφισβητηθεί από 

πολλούς και έχει εκθειασθεί από άλλους. Δείχνει απλά τη σημασία που έχει η 

νευραλγική περιοχή της Μέσης Ανατολής για την παγκόσμια ειρήνη. Είναι μία 

κομβική περιοχή, που καθημερινά έλκει τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας 

πάνω της. Είναι η μητέρα σπουδαίων πολιτισμών, κρατών και προσωπικοτήτων 

ανά τους ιστορικούς αιώνες. Είναι η κοινή αφετηρία των τριών μεγαλύτερων 

μονοθεϊστικών θρησκειών, για αυτό και όλοι τη διεκδικούν. Όλες οι παγκόσμιες 

αυτοκρατορίες φρόντισαν να την κατακτήσουν. 

Στο έδαφος της κρύβει τα μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα πετρελαίου, 

χρήσιμα για τη δίψα του σύγχρονου ενεργοβόρου κόσμου μας. Από τη Μέση 

Ανατολή διέρχονται μερικοί από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους του 

διεθνούς εμπορίου. Τα στενά της και οι κόλποι της αποτελούν διαρκώς πεδίο 

αντιπαράθεσης, οδήγησαν σε μεγάλους περιφερειακούς πολέμους και έγιναν η 

αιτία να συμφωνηθούν διεθνείς συνθήκες και να τροποποιηθεί το Διεθνές Δίκαιο. 

Η Μέση Ανατολή αποτελεί μία ζυγαριά όπου ισορροπούν πολύπλοκες εθνικές 

επιδιώξεις και συγκρουόμενες θρησκευτικές και πολιτικές προτεραιότητες. Είναι 

                                            
1Ο Χένρυ Άλφρεντ Κίσινγκερ (γενν. 1923) είναι Αμερικανός ακαδημαϊκός, καθηγητής πολιτικής 
επιστήμης και διεθνών σχέσεων, συγγραφέας και διπλωμάτης. Κυριάρχησε στο σχεδιασμό και 
στην εκτέλεση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ από το 1969 ως το 1977, επί προεδρίας 
Ρίτσαρντ Νίξον (1969-1974) και Τζέραλντ Φορντ (1974-1977), ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας 
(National Security Advisor) και υπουργός Εξωτερικών. Η μεγαλύτερη προσωπική του επιτυχία 
ήταν το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που του απονεμήθηκε το 1973 για την απόσυρση των ΗΠΑ 
από τον αδιέξοδο πόλεμο του Βιετνάμ επί θητείας του την ίδια χρονιά. Ταυτόχρονα επικρίθηκε 
αρκετά για τη στήριξή των ΗΠΑ σε αυταρχικά καθεστώτα, μεταξύ των οποίων η χούντα του 
στρατηγού Πινοσέτ στη Χιλή και άλλες λατινοαμερικάνικες δικτατορίες. 
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ένα καζάνι που βράζει συνεχώς και εκτονώνεται κατά καιρούς με περιφερειακούς 

πολέμους, οικονομικές κρίσεις ή τρομοκρατικές εκστρατείες. Μία από τις 

βαλβίδες αποσυμπίεσης και εκτόνωσης των εντάσεων της περιοχής είναι και τα 

νησιά Τιράν και Σαναφίρ, δύο ακατοίκητα εδώ κι αιώνες, άνυδρα νησιά στην 

είσοδο του Κόλπου της Άκαμπα. Δύο φαινομενικά ασήμαντα νησιά, άγνωστα σε 

πολλούς δυτικούς, χωρίς καμία αξιόλογη πλουτοπαραγωγική αξία (πετρέλαιο, 

υφαλοκρηπίδα, βλάστηση), με σημαντικό όμως ιστορικό ρόλο στους αραβο-

ισραηλινούς πολέμους, που καθόρισαν το τοπίο της περιοχής. 

Έχουν τη στρατηγική αξία να αποτελούν το μαλακό υπογάστριο του 

Ισραήλ στη (ζωτική) έξοδο του προς την Ερυθρά Θάλασσα. Ο κάτοχος τους έχει 

τη δύναμη να παρενοχλεί κατά κρίση, διπλωματικά το εβραϊκό κράτος. Αλλά δεν 

είναι ιστορικά και νομικά ξεκάθαρο ποιο κράτος είναι το κυρίαρχο στα νησιά. 

Υπάρχουν σοβαρά νομικά και ιστορικά επιχειρήματα και για τους δύο διεκδικητές, 

την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία. 

 Η γεωστρατηγική κατανομή των κρατικών ορίων της περιοχής του κόλπου 

της Άκαμπα είναι μοναδική. Είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση παγκοσμίως, όπου, 

για δύο νησιά (Τιράν-Σαναφίρ) ερίζουν δύο συμμαχικά κράτη (Αίγυπτος-Σαουδική 

Αραβία), αλλά η εκμετάλλευση του θαλάσσιου περάσματος τους επηρεάζει 

ζωτικά δύο άλλα κράτη (το εχθρικό και στους δύο Ισραήλ και τη φιλική Ιορδανία). 

Σημειώνεται ότι οι προαναφερθείσες συμμαχικές διαθέσεις κατά καιρούς 

αλλάζουν πρόσημο και ένταση, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη (στρατηγική) αξία 

στα νησιά. 

Στη σημερινή συγκυρία τα δύο κράτη-διεκδικητές ανακοίνωσαν ότι μετά 

από έξι χρόνια συνομιλιών (και ενός αιώνα παλινδρομήσεων στο ζήτημα του 

κυρίαρχου των νησιών) κατέληξαν από κοινού στο νομικό συμπέρασμα ότι τα 

νησιά ανήκουν στη Σαουδική Αραβία. Για τον αιγυπτιακό λαό όμως, που τόσο 

δοκιμάσθηκε τα τελευταία χρόνια με τις πολιτικές ανακατατάξεις, αυτή η απόφαση 

δεν είναι εύκολα αποδεκτή. Όπως σε κάθε χώρα του κόσμου, η παραχώρηση 

πάτριου εδάφους, ακόμα και άγονου και ακατοίκητου, είναι ενέργεια που 
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προκαλεί τα πατριωτικά αντανακλαστικά των πολιτών, ακόμα και των 

φιλοκυβερνητικών. Έτσι οι λαϊκές αντιδράσεις κλιμακώθηκαν και κατέληξαν σε 

αίθουσες δικαστικές : για τους συλληφθέντες-αντιδρώντες στην απόφαση, αλλά 

και για το συνταγματικώς «ορθόν» της απόφασης. Η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας φαίνεται ότι θα αργήσει. Η μεταβίβαση πιθανότατα θα υλοποιηθεί (ή 

θα ακυρωθεί) αμετάκλητα μετά την ολοκλήρωση και υποβολή της παρούσης 

εργασίας.  

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το 1ο κεφάλαιο της παρούσης θα ασχοληθεί με την περιγραφή των 

σημαντικότερων γεωγραφικών όρων της περιοχής, ώστε να αποκτηθεί μία εικόνα 

της γεωστρατηγικής ιδιαιτερότητας του τοπικού υποσυστήματος. Στο 2ο κεφάλαιο 

θα αναλυθούν τα πρόσφατα γεγονότα των τελευταίων δύο ετών, που σχετίζονται 

με την ανταλλαγή των νησιών και τις σχέσεις των δύο διεκδικητών, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις εξελίξεις μετά τον Απρίλιο του 2016. Θα δοθεί βαρύτητα στην 

ειδησεογραφία, προκειμένου να αναδειχθούν ερωτήματα, που θα οδηγήσουν στο 

(επόμενο) ιστορικό κεφάλαιο, το οποίο θα κληθεί να δώσει τις εξηγήσεις – 

απαντήσεις με βάση τα παλιότερα γεγονότα. 

Στο 3ο κεφάλαιο θα αναζητηθούν, από την τοπική ιστορία της Μέσης 

Ανατολής, εκείνα τα εδάφια που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την 

εκμετάλλευση της θέσης των νησιών και με το νομικό καθεστώς τους. Η 

περιγραφή των κοσμογονικών γεγονότων (κυρίως του 20ου αιώνα) στην περιοχή 

θα είναι γραμμική και θα εστιάσει κυρίως στο στρατηγικό ρόλο των νησιών και 

της θέσης τους. Σκεπτικό του κεφαλαίου είναι ότι η κατανόηση του ρόλου των 

νησιών απαιτεί την κατανόηση των ιδιαίτερων ιστορικών γεγονότων της 

ευρύτερης περιοχής. 

Στο 4ο κεφάλαιο θα γίνει μία προσπάθεια να απαντηθούν νομικά 

ερωτήματα, που σχετίζονται με την ανταλλαγή. Θα γίνει μία αναδρομή στο 

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, στη σημερινή μορφή του οποίου συνέβαλλε και η 

ιδιαιτερότητα της περίπτωσης του Κόλπου της Άκαμπα. Τέλος θα γίνει μία 
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προσπάθεια αναζήτησης για το ποιος εκ των δύο έχει περισσότερα και 

ισχυρότερα νομικά επιχειρήματα για την κυριαρχία στα νησιά. Στο 5ο κεφάλαιο θα 

αναζητηθούν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εκούσιας παραχώρησης εδαφών 

στην εποχή μας, στην οποία (εσφαλμένα) θεωρούσαμε ότι τα σύνορα είναι 

οριστικά. Τέλος θα αναλυθεί το ελληνικό ενδιαφέρον για την υπόθεση των νησιών 

του Κόλπου της Άκαμπα. 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Στο κεφάλαιο με την τρέχουσα ειδησεογραφία το υλικό βασίσθηκε, ως επί 

το πλείστον σε διεθνείς ιστοσελίδες (κυρίως από αραβικές χώρες) στην αγγλική 

γλώσσα. Επειδή το ζήτημα της ανταλλαγής των νησιών είναι ακόμα σε εξέλιξη, η 

παρούσα εργασία ολοκληρώνεται στις 27 Δεκεμβρίου 2016, για να συμπεριλάβει 

ενδιάμεσες (όχι οριστικές) αποφάσεις αιγυπτιακών δικαστηρίων, οι οποίες 

ανακοινώνονται εκείνη την περίοδο. Πιθανή τελεσίδικη ετυμηγορία στις 16 

Ιανουαρίου 2017. 

Γενικά δεν είναι εύκολη η εξακρίβωση της αλήθειας σε τέτοιου είδους 

διοικητικές δικαστικές διαδικασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην διακρατική 

διαπραγμάτευση και στην ενδοαιγυπτιακή δικαστική διαμάχη, όλοι οι 

αντιμαχόμενοι διατείνονται ότι έχουν έγγραφα που αποδεικνύουν τους 

ισχυρισμούς τους, αλλά αυτά δεν έχουν αναρτηθεί ούτε ανακοινωθεί επίσημα σε 

κάποιο φορέα. Στο ιδιαίτερα «θερμό» και παθιασμένο περιβάλλον της Μέσης 

Ανατολής, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολιτική τοποθέτηση των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης. Πχ ο αιγυπτιακός δημοσιογραφικός όμιλος Al-Ahram, που κατά 

κόρον χρησιμοποιήθηκε σαν πηγή, είναι ιδιοκτησίας της αιγυπτιακής 

κυβέρνησης. 

 Στο ιστορικό και στο νομικό κεφάλαιο αξιοποιήθηκαν πηγές, με 

κατασταλαγμένη γνώση, για γεγονότα και συνθήκες που η ιστορία έχει 

ποικιλοτρόπως τοποθετηθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ 

Ποια είναι όμως αυτά τα δύο άγνωστα σε μας νησάκια, για τα οποία έγιναν 

δύο αραβο-ισραηλινοί πόλεμοι και έφθασε η ανθρωπότητα στο χείλος ενός 

πυρηνικού πολέμου; Και κυρίως πού βρίσκονται; Γιατί είναι τόσο ιδιαίτερα δύο 

ακατοίκητα, άνυδρα και άγονα νησιά, με μοναδικό ανθρώπινο κατασκεύασμα 

κάποιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μη επισκέψιμες από απλούς πολίτες; 

Νήσος Τιράν και Στενά του Τιράν 

Η Νήσος Τιράν (ή Γιοτβάτ) είναι νησί της Ερυθράς Θάλασσας στην είσοδο 

του Κόλπου της Άκαμπα (Εικόνα 1). Το νησί από το 1906 διεκδικείται από την 

Αίγυπτο και από τη Σαουδική Αραβία, ως κατάλοιπο της κατάρρευσης της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της αποικιοκρατίας στην περιοχή .Βρίσκεται στην 

είσοδο των (ομώνυμων ) στενών του Τιράν, τα οποία διαχωρίζουν την Ερυθρά 

Θάλασσα από τον Κόλπο της Άκαμπα. Έχει έκταση περίπου 80 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα (χλμ). Είναι μέρος του αιγυπτιακού τουριστικού "εθνικού πάρκου Ρας 

Μωάμεθ", ένα από τα πλέον διάσημα τουριστικά θέρετρα παγκοσμίως. Απέχει 4 

ναυτικά μίλια (ν.μ.) από τη χερσόνησο του Σινά, βρισκόμενο ανατολικά της 

(Βικιπαίδεια 2016).  

Η οριστική κρατική κυριαρχία πάνω στο νησί αφήνεται ασαφής τόσο από 

την Αίγυπτο όσο και τη Σαουδική Αραβία για γεωστρατηγικούς λόγους. Σε 

περιόδους σχέσεων καλής γειτονίας των δύο αυτών σημαντικών αραβικών 

χωρών (όπως η σημερινή εποχή), το νησί μπορεί εύκολα να αλλάξει ιδιοκτήτη, 

μέσα σε κλίμα αβροφροσύνης και συνέργειας. Σε περιόδους που οι πολιτικές 

ηγεσίες των δύο γειτόνων διαφωνούν, το νησί αποτελεί αφορμή πολεμικής 

ρητορικής μεταξύ των. Τα ιστορικά και νομικά επιχειρήματα της κάθε πλευράς θα 

αναλυθούν στα παρακάτω κεφάλαια. 
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Τα Στενά του Τιράν ελέγχουν την μόνη θαλάσσια πρόσβαση του Ισραήλ 

(για το λιμάνι Εϊλάτ) και της Ιορδανίας (για το λιμάνι της Άκαμπα) από τον Κόλπο 

της Άκαμπα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αποκλεισμός τους από την Αίγυπτο το 

1967 ήταν η αφορμή του Ισραήλ για τον Πόλεμο των Έξι Ημερών. Παρόμοιο 

ρόλο τους απέδωσε η Παγκόσμια Ιστορία και στην κρίση του Σουέζ το 1956. Το 

Ισραήλ κατέλαβε το νησί για λίγους μήνες κατά τη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ 

και αργότερα στο διάστημα 1967-1982, μετά την Πόλεμο των Έξι Ημερών. Στο 

νησί σήμερα υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, που κατοικούνται μόνο από 

στρατιωτικό προσωπικό της «Πολυεθνικής Δύναμης και Παρατηρητές» 

(Multinational Force & Observers - MFO)2. 

Οι ιστορικοί ταυτίζουν τη νήσο Τιράν με το αρχαίο ελληνικό νησί "Ιωτάβη" 

της Ερυθράς Θάλασσας, παρότι οι αρχαιολόγοι δεν έχουν τεκμηριώσει την 

άποψη με αντίστοιχα ευρήματα. Η Ιωτάβη πρωτοαναφέρεται από τον ιστορικό 

Προκόπιο, ως σημαντικός σταθμός διοδίων για τη ναυτιλία στην περιοχή. Η 

πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη φιλονικία περί της (στρατηγικής σημασίας) 

νήσου ήταν το 473 μ.Χ., όταν ο Σαρακηνός Αμόρκεσος κατέλαβε το νησί, αλλά η 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία το επανάκτησε το 498, χορηγώντας στους κατοίκους 

του αυτονομία και θεσμοθετώντας καταβολή φόρων για αγαθά που εξάγονται 

προς την Ινδία. Το 534, οι Βυζαντινοί έπρεπε να το ξαναπάρουν πάλι από μια 

ομάδα, την οποία το Χρονικό της Γάζας αναφέρει ως ανίερη φυλή. Ορισμένοι 

μελετητές υποθέτουν ότι ήταν οι Εβραίοι κάτοικοι που αρνήθηκαν να πληρώσουν 

τους φόρους. 

Το νησί Ιωτάβη αναφέρεται σε δύο εκκλησιαστικές πηγές του 5ου και 6ου 

αιώνα3. Δεν υπάρχει καμία αναφορά της Ιωτάβης στις ισλαμικές κατακτήσεις, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι από τότε το νησί ήταν ακατοίκητο. Η αναφορά από 

τον Προκόπιο σε μια αυτόνομη εβραϊκή κοινότητα στο νησί της Ιωτάβης μέχρι τον 

                                            
2Έτσι αποκαλείται η Δύναμη που έχει επωμισθεί να ελέγχει και να επιβάλλει τους όρους της 
Συνθήκης Ειρήνης του 1979 μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου. (www.mfo.org 2009) 
3Αφορούν τη συμμετοχή των επισκόπων του νησιού στα εκκλησιαστικά συμβούλια: του Μακαρίου 
στη Σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451 και του Αναστασίου σε μια σύνοδο στην Ιερουσαλήμ το 536. 
Στην Καθολική Εκκλησία είναι εισηγμένος ο τιμητικός τίτλος του επισκόπου της Ιωτάβης, παρότι 
πλέον δεν είναι κατοικημένη περιοχή. 
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6ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε από την Ισραηλινή ρητορική κατά τη διάρκεια της 

κρίσης του Σουέζ και μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών. 

Νήσος Σαναφίρ 

Το Σαναφίρ είναι το έτερο νησί της Ερυθράς Θάλασσας, που ελέγχει την 

ναυσιπλοΐα στον Κόλπο της Άκαμπα και διεκδικείται εξίσου από την Αίγυπτο και 

τη Σαουδική Αραβία. Ιστορικά δεν αναφέρεται πουθενά σε κείμενο πριν τον 20ο 

αιώνα, δεν υπάρχει κανένα εύρημα ανθρώπινης δραστηριότητας πάνω του και, 

μαζί με το Τιράν, σήμερα ελέγχεται από την Αίγυπτο, η οποία το θεωρεί τμήμα 

της επαρχίας Τομπούρκ. Απέχει 9 χλμ από τη Σαουδική Αραβία και 23 χλμ από 

την Αίγυπτο και καταλαμβάνει έκταση 33 τετραγωνικά χλμ. Αναφέρεται πάντα 

μαζί με το Τιράν, καθώς αποτελεί (κι αυτό) μέρος του Εθνικού Πάρκου Ρας 

Μωάμεθ και κατελήφθη από το Ισραήλ, όποτε κατελήφθη και το Τιράν (1956, 

1967-1982). Αλλάζει ιδιοκτήτη πάντα μαζί με το διάσημο «γειτονάκι» του. 

Κόλπος της Άκαμπα (ή του Εϊλάτ) 

Ο Κόλπος της Άκαμπα (ή Κόλπος του Εϊλάτ για τους Ισραηλινούς) είναι 

μεγάλος κόλπος στο βόρειο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, ανατολικά της 

χερσονήσου του Σινά και δυτικά της χερσονήσου της Αραβίας. Η θέση του είναι 

εγγύς (νότια - ανατολικά) του κόλπου και της διώρυγας του Σουέζ, για αυτό και 

ιστορικά έχουν πρωταγωνιστήσει στα ίδια διπλωματικά επεισόδια. Η ακτογραμμή 

του κόλπου είναι χωρισμένη σε τέσσερις χώρες: την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την 

Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία. 

Ο Κόλπος της Άκαμπα έχει μέγιστο βάθος 1.850 μέτρων στο κεντρικό 

τμήμα του ενώ ο κόλπος του Σουέζ, που είναι σημαντικά μεγαλύτερος, έχει 

μέγιστο βάθος λιγότερο από 100 μέτρα. Το μέγιστο πλάτος του κόλπου της 

Άκαμπα είναι 24 χιλιόμετρα ενώ το μήκος του είναι περίπου 160 χιλιόμετρα, από 

το Στενό του Τιράν μέχρι τα σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο και την Ιορδανία. 

Στο βόρειο άκρο του κόλπου βρίσκονται οι τρεις σημαντικότερες πόλεις: η 

Άκαμπα της Ιορδανίας, το Εϊλάτ του Ισραήλ και η Τάμπα της Αιγύπτου. Και οι 
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τρεις πόλεις χρησιμεύουν τόσο ως στρατηγικά και εμπορικά λιμάνια αλλά και ως 

δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους τουρίστες που αναζητούν να 

απολαύσουν το ζεστό κλίμα της περιοχής. Νοτιότερα, βρίσκεται το Χακλ (Haql) 

που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Σαουδικής Αραβίας στον κόλπο (25.000 

κάτοικοι) ενώ στη χερσόνησο του Σινά βρίσκονται οι τουριστικές πόλεις Σαρμ Ελ 

Σέιχ (73.000 κάτοικοι) και Νταχάμπ (15.000 κάτοικοι). 

Πόλη της Άκαμπα 

Η Άκαμπα είναι μια παραθαλάσσια πόλη της νότιας Ιορδανίας στο μυχό 

του ομώνυμου κόλπου της Ερυθρής Θάλασσας, με πληθυσμό 108.000 κατοίκους 

(2009) ή το 2% του πληθυσμού της Ιορδανίας. Είναι στρατηγικής σημασίας για τη 

χώρα, καθώς αποτελεί το μοναδικό της λιμάνι και πρωτεύουσα της ομώνυμης 

επαρχίας. Γειτονεύει με το λιμάνι Εϊλάτ του Ισραήλ και υπάρχει συνοριακή δίοδος 

μεταξύ τους. Η πόλη είναι γνωστή σήμερα για τον τουρισμό της, ιδίως στους 

φίλους των καταδύσεων. 

Η Άκαμπα κατοικείται από το 4000 π.Χ. εξαιτίας της στρατηγικής της 

τοποθεσίας. Στη Βίβλο αναφέρεται ότι ο βασιλιάς Σολομών ναυπήγησε πλοία 

«στην Εδώμ, στις ακτές της Ερυθρής Θάλασσας». Αυτός ο στίχος πιθανότατα 

αναφέρεται σε λιμάνι της Εποχής του Σιδήρου στην ίδια θέση με τη σημερινή 

Άκαμπα. Η πολυποίκιλτη ιστορική διαδρομή της περιοχής δίνει συχνά ερείσματα 

στους εκάστοτε διεκδικητές για τις βλέψεις τους στην ακτογραμμή. 

Μετά την παρακμή (αρχές 16ου αιώνα) της δυναστείας των Μαμελούκων, 

η περιοχή εισήλθε στη σφαίρα επιρροής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οπότε 

και η Άκαμπα έχασε τη σημασία της και επί 400 χρόνια παρέμεινε ένα απλό 

ψαροχώρι. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι οθωμανικές δυνάμεις 

υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν από την πόλη, μετά από επιδρομή υπό τον 

Λώρενς της Αραβίας το 1917,καθιστώντας το έδαφος τμήμα του βασιλείου του 

Χετζάζ (Hijaz)4, υπό τη διοίκηση του Πρίγκηπα Φαϊζάλ. Η κατάληψη της Άκαμπα 

                                            
4Η Χετζάζ είναι μια ιστορική περιοχή της νυν Σαουδικής Αραβίας. Ήταν ανεξάρτητο κράτος την 
περίοδο 1916-1932. Πολέμησε στον πόλεμο εναντίον του Νετζντ, που είχε βασιλιά τον Ιμπν 
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άνοιξε γραμμές εφοδιασμού από την Αίγυπτο προς τις αραβικές και βρετανικές 

δυνάμεις στα βόρεια (Υπεριορδανία και Παλαιστίνη), και, το σημαντικότερο, ήρε 

την απειλή τουρκικών επιθέσεων στη στρατηγικά σημαντική Διώρυγα του Σουέζ. 

Η Άκαμπα παραχωρήθηκε στο βρετανικό προτεκτοράτο της 

Υπεριορδανίας το 1925.Το 1965 ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Χουσεΐν έδωσε χώρο 

στην Άκαμπα για ανάπτυξη, ανταλλάσσοντας γη με τη Σαουδική Αραβία: Για 

6.000 τετραγωνικά χλμ ερήμου στο εσωτερικό της Ιορδανίας, η Σαουδική Αραβία 

παρεχώρησε 12 χιλιόμετρα ακτογραμμής νότια της πόλης. Εκτός από χώρο για 

την επέκταση του λιμανιού, η Ιορδανία κέρδισε και την πρόσβαση στον υπέροχο 

κοραλλιογενή ύφαλο Yamanieh, κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο στην Ερυθρά 

Θάλασσα. Η Άκαμπα είναι γνωστή για τις αμμώδεις παραλίες της και τα 

πολυτελή της ξενοδοχεία και προσελκύει πολλούς καταδύτες και γουίντσερφερς, 

ειδικά από την Κεντρική Ευρώπη, συνεισφέροντας στην εθνική οικονομία. 

Λιμάνι του Εϊλάτ 

Το Εϊλάτ (Eilat) είναι η μοναδική πόλη και το μοναδικό λιμάνι του Ισραήλ 

στην Ερυθρά Θάλασσα, στο νότο τις ερήμου Νεγκέβ. Οι Ισραηλινοί την 

αποκαλούν το μαργαριτάρι τους στην Ερυθρά. Η πόλη είναι δίπλα στο 

αιγυπτιακό χωριό της Τάμπα προς τα νότια (11 χλμ) και το ιορδανικό λιμάνι της 

Άκαμπα προς τα ανατολικά (16 χλμ) . Το Εϊλάτ, με πληθυσμό 48.000 κατοίκων, 

είναι κρίσιμο για την κρατική οικονομία, καθώς είναι το μοναδικό λιμάνι για τα 

δεξαμενόπλοια πλοία που μεταφέρουν το πετρέλαιο του Κόλπου στο Ισραήλ. Η 

ελεύθερη διακίνηση αγαθών και η ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα του λιμένα, μέσω των 

Στενών του Τιράν, είναι για το Ισραήλ αιτία πολέμου (casus belli), όπως φάνηκε 

στους Αραβο-ισραηλινούς πολέμους του 1956 και του 1967. 

Στην αρχαιότητα βρισκόταν εδώ τα σύνορα των Κρατών Εδώμ και 

Μαδιάμ. Το Εϊλάτ αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Το μέρος κατοικήθηκε 

ήδη από την ρωμαϊκή εποχή και αποτελούσε σημαντικό λιμάνι, ενώ η σημερινή 

                                                                                                                                  
Σαούντ, μετέπειτα βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας. Το 1932, με το τέλος του 30χρονου πόλεμου, 
από την ένωση των δύο κρατών, ιδρύεται η σημερινή Σαουδική Αραβία. 
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πόλη ιδρύθηκε το 1952. Εκτός της ναυτιλίας και του διεθνούς εμπορίου, η πόλη 

(όπως όλες οι πόλεις του κόλπου της Άκαμπα) είναι σημαντικός τουριστικός 

προορισμός, με σημαντικές τουριστικές επενδύσεις (Πολυτελή ξενοδοχεία, 

Δελφινάριο, Βιβλικό Θεματικό Πάρκο, Υποβρύχια Παρατηρητήρια, Πάρκο του 

πάγου και του χιονιού). 

Το σύγχρονο Εϊλάτ κτίσθηκε στη θέση του Ουμ-Ρασράς 5, το οποίο 

κατελήφθη από τους Εβραίους στις τελευταίες μάχες του πρώτου αραβο-

ισραηλινού πολέμου, με την επιχείρηση «τετελεσμένο γεγονός» (UVDA). Είναι 

ζωτική διέξοδος για το Ισραήλ, για να παρακάμπτει το αδύναμο «στρατηγικά» 

σημείο της Διώρυγας του Σουέζ, το ισχυρότερο διπλωματικό χαρτί της Αιγύπτου. 

Η πρόσβαση στο λιμάνι όμως έχει μία αχίλλειο πτέρνα : τα Στενά του Τιράν. 

Διώρυγα του Σουέζ 

Το απόλυτο γεωστρατηγικό διακύβευμα της περιοχής είναι η Διώρυγα, η 

μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ 

προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της ενδιάμεσης λίμνης, το 

συνολικό της μήκος φθάνει τα 190 χλμ. Έχει μέγιστο πλάτος, σε ορισμένα 

σημεία, 160-200 μ. και βάθος 11,60 μ. Διατρέχει κατά διεύθυνση Βορρά - Νότο 

τον ισθμό του Σουέζ, ενώνοντας τη Μεσόγειο θάλασσα με την Ερυθρά θάλασσα. 

Αρχίζει από το Πορτ Σάιντ, λιμένα εισόδου στη Μεσόγειο και καταλήγει στον 

λιμένα Σουέζ που βρίσκεται στο μυχό του ομώνυμου κόλπου της Ερυθράς 

θάλασσας. Η Μεσόγειος και η Ερυθρά θάλασσα δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους 

υψομετρική διαφορά. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η διώρυγα είναι πλεύσιμη 

προς μία κατεύθυνση. 

Αν και η διώρυγα έχει χάσει μέρος της τεράστιας γεωστρατηγικής 

σημασίας που είχε σε άλλες εποχές, εντούτοις παραμένει σημαντική για το 

εμπόριο πετρελαίου και χρησιμοποιείται από αναρίθμητα δεξαμενόπλοια κάθε 

                                            
5 (Um Rash-Rash) Μεταξύ 1940 και 1949, ήταν έδρα βρετανικού αστυνομικού σταθμού. 
Κατελήφθη το 1949, ως το νοτιότερο σημείο της (νέας) Ισραηλινής επικράτειας. Έχει μείνει 
ιστορική η αυτοσχέδια (από πανί και μελάνι) εβραϊκή σημαία .που στήθηκε μετά την κατάληψη. 
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χρόνο. Από εδώ διακινούνται 700.000 βαρέλια πετρελαίου ανά ημέρα. Η χρήση 

της μειώνει την απόσταση Περσικού Κόλπου - Μεσογείου (μέσω Ακρωτηρίου 

Αφρικής) από 10.800 μίλια σε 4.700 μίλια. Η απόσταση Μεσογείου - Δυτικών 

ακτών Αμερικής από 12.000 μίλια, με χρήση της διώρυγας Σουέζ μειώνεται στα 

8.300 μίλια. 

Και στην αρχαιότητα υπήρχε κάποια υδάτινη δίοδος για μικρά πλοία από 

τη Μεσόγειο προς την Ερυθρά, μέσω τμημάτων του Νείλου. Η ιδέα της διάνοιξης 

πλατύτερης διόδου έθελξε το Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ο οποίος είδε ένα τρόπο 

να πλήξει τη διεθνή εμπορική πρωτοκαθεδρία των Άγγλων. Τελικά το 1869, μετά 

από 15 χρόνια εργασιών, επετεύχθη η διάνοιξη, με μηχανικό το Γάλλο 

Φερδινάνδο Λεσσέψ. Τις πρώτες μετοχές τις απέκτησε η Γαλλία και η Αιγυπτιακή 

Κυβέρνηση (η οποία κήρυξε πτώχευση και τις πούλησε στην Αγγλία). Η 

συμφωνία ήταν για 99 χρόνια και έληγε το 1968.  

Η εθνικοποίηση της Διώρυγας από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Νάσερ το 1956 

ήταν μία από τις αιτίες του πολέμου του Σουέζ το 1956. Για αυτό το λόγο, η 

διώρυγα διέκοψε τη λειτουργία της μέχρι το 1958, όπως και την περίοδο 1967-

1975 για τον πόλεμο των έξι ημερών. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Νάσερ 

αποφάσισε να βυθίσει πλοία για να διακόψει την κυκλοφορία, παρότι το κανάλι 

έχει χαρακτηρισθεί ως ουδέτερη θάλασσα. Έλληνες εφοπλιστές (Λάτσης) 

ανέλαβαν αφιλοκερδώς τον καθαρισμό της Διώρυγας στην τελευταία περίπτωση. 

Η Διώρυγα έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως μοχλός διπλωματικής 

πίεσης προς τις μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία), προς το Ισραήλ και 

προς τη Διεθνή Κοινότητα, ειδικά από το φιλόδοξο πρόεδρο Νάσερ. Ήταν η 

μοναδική (μέχρι πρόσφατα) διπλωματική και πλουτοπαραγωγική πηγή της 

Αιγύπτου, που μπορούσε να συγκριθεί με το μεσανατολικό πετρέλαιο των 

γειτόνων της. Όπως θα φανεί στο επόμενο κεφάλαιο, η κατάσταση στην περιοχή 

σήμερα θέλει νέες διπλωματικές κινήσεις. 
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Εικόνα 1 : Κόλποι Σουέζ και Άκαμπα : Η θέση των νησιών Τιράν και Σαναφίρ 

(Τα νησιά κάτω δεξιά στη σελίδα) 

(Shaded relief map of the Sinai Peninsula, 1992, produced by the U.S. Central Intelligence Agency, University of Texas 

Libraries, Perry-Castañeda Library Map Collection: Egypt Maps)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΤΟ ΠΑΡΟΝ «ΠΩΛΕΙΤΑΙ» 

Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΤΑ ΔΥΟ ΝΗΣΙΑ ΣΤΗ Σ. ΑΡΑΒΙΑ 

Γιατί σήμερα ; 

Σε μία εποχή όπου τα Αραβικά κράτη είναι σε διαρκή κατάσταση πολέμου, 

η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία, θεμέλιοι λίθοι του φιλοαμερικανικού αραβικού 

στρατοπέδου και αντίπαλο δέος στο φιλορωσικό Ιράν (και στην υπό διάλυση 

Συρία του ίδιου στρατοπέδου), ενισχύουν τους συνήθως ισχυρούς δεσμούς τους, 

διαβλέποντας το κενό εξουσίας από τη βαθμιαία υποχώρηση του ρόλου των 

ΗΠΑ στην περιοχή6. Κι όλα αυτά σε μία περιφέρεια έτοιμη να εκραγεί με την 

κρίση της Συρίας και της Υεμένης, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την 

ανεξέλεγκτη επέκταση του Ισλαμικού Κράτους. 

Η Αίγυπτος, μετά το τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου Zohr7 στη 

Μεσόγειο Θάλασσα (Καθημερινή 2015), που για πρώτη φορά στην ιστορία της 

την κατέστησε ισχυρό παίκτη στο ενεργειακό παιχνίδι, αποφάσισε να ξεκαθαρίσει 

και να οριοθετήσει όλα τα θαλάσσια της σύνορα, προκειμένου να εξασφαλίσει το 

μέλλον της με τους δικαιούμενους θαλάσσιους φυσικούς πόρους . Το θέμα της 

ύπαρξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη δικαιοδοσία της Αιγύπτου είναι 

ιστορικό απωθημένο της εκάστοτε ηγεσίας της, καθώς, μαζί με τη Συρία, είναι οι 

μόνες αραβικές χώρες, που δεν είναι πετρελαιοπαραγωγές (Ιάκωβος blogspot 

2015). Μετά την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με 

Κύπρο και Ελλάδα, επόμενο βήμα ήταν η οριοθέτηση με τη σύμμαχο Σαουδική 

Αραβία, όπου υπάρχει μία εκκρεμότητα ενός ολόκληρου αιώνα : από τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των δύο κρατών. 

Μετά από πολλές παλινδρομήσεις στην προσπάθεια αποσαφήνισης των 

                                            
6 Η ίδια η Αμερική έχει επανειλημμένα διακηρύξει επίσημα ότι τα συμφέροντα της πλέον 
στρέφονται στην Άπω Ανατολή.  
7 Η ανακάλυψη του μεγαλύτερου κοιτάσματος των τελευταίων ετών έγινε στη Λεκάνη Λεβαντίνης, 
που αφορά και την κυπριακή ΑΟΖ. Το κοίτασμα Zohr είναι δύο φορές μεγαλύτερο από το 
κοίτασμα Leviathan που ανακαλύφθηκε το 2010 κι ήταν προηγουμένως το μεγαλύτερο. Σε αυτήν 
τη Λεκάνη βρίσκεται επίσης και το κοίτασμα Tamar και το κοίτασμα Αφροδίτη, που 
ανακαλύφθηκαν διαδοχικά το 2009 και το 2011. 



-14- 

 

θαλάσσιων συνόρων τους, είχαν αφήσει ένα μικρό αγκάθι, να τραυματίζει τις 

μεταξύ τους σχέσεις : τα δύο μικρά ακατοίκητα νησιά, Τιράν και Σαναφίρ. 

Διακήρυξη του Καΐρου (2015) 

Το Μάιο του 2015 και με τη Συριακή κρίση να απειλεί να ανατινάξει όλη 

την εύθραυστη Μέση Ανατολή, οι Αρχηγοί των Επιτελείων Άμυνας των χωρών 

του Αραβικού Συνδέσμου, συμφώνησαν στη δημιουργία μίας Ενιαίας 

Στρατιωτικής Δύναμης, με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των σύγχρονων 

προκλήσεων και ειδικότερα των τρομοκρατικών οργανώσεων, που δρουν στην 

περιοχή. Αυτή η προσπάθεια εμπλέκει κυρίως τις κατά τεκμήριο σημαντικότερες 

αραβικές χώρες: τη Σαουδική Αραβία, η οποία ως η πλουσιότερη (πετρελαίου 

γαρ) αραβική χώρα θα είναι ο κύριος χρηματοδότης της Δύναμης και την 

Αίγυπτο8, η οποία ως η πολυπληθέστερη σε πληθυσμό και σε στρατιωτικές 

δυνάμεις αραβική χώρα, θα είναι ο κύριος «αιμοδότης» σε έμψυχο δυναμικό.9 

Στη συνέχεια, στις 30 Ιουλίου 15, στα πλαίσια διμερών διαπραγματεύσεων 

τους, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και ο Υπουργός Εθνικής 

Άμυνας της Σ. Αραβίας, διάδοχος Μωχάμαντ Μπιν Σάλμαν, υπέγραψαν τη 

διακήρυξη έξι σημείων συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Η Διακήρυξη του 

Καΐρου, όπως ονομάσθηκε, εστιάζεται σε έξι τομείς : 

1. Ανάπτυξη της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών, με σκοπό την 

ολοκλήρωση σε Ενιαίες Αραβικές Ένοπλες Δυνάμεις. 

2. Ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του ηλεκτρισμού 

και των μεταφορών. 

3. Οικονομική ολοκλήρωση των δύο χωρών, ώστε από κοινού να 

εισαχθούν στους κορυφαίους του Παγκόσμιου Εμπορίου. 

                                            
8 Είναι και η αραβική χώρα με το πιο ένδοξο παρελθόν, και πριν την αραβοποίηση της περιοχής. 
9Η ρήση του Κίσινγκερ ακόμα και σήμερα επιβεβαιώνεται. 
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4. Εντατικοποίηση των αμοιβαίων επενδύσεων και αύξηση των 

συνδυασμένων επενδυτικών κινήσεων. 

5. Ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της πολιτικής, των τεχνών και 

των Μέσων Ενημέρωσης, προκειμένου από κοινού να μειώσουν τους 

σημερινούς κινδύνους της περιφερειακής αποσταθεροποίησης. 

6. Και το πιο ουσιαστικό, οριστικοποίηση των θαλάσσιων συνόρων 

ανάμεσα τους (στην Ερυθρά Θάλασσα), τα οποία ποτέ δεν καθορίσθηκαν 

επίσημα σε διμερές επίπεδο, στην ιστορία των δύο χωρών από την ανεξαρτησία 

τους (AhramOnLine 2015). 

Στις δηλώσεις των δύο αντιπροσωπειών τονίσθηκε ότι ο ορισμός των 

θαλάσσιων συνόρων είναι ένας βασικός πυλώνας της συνεργασίας (Foreign 

Affairs Gr 2016). Η δήλωση ερμηνεύθηκε ως ευχολόγιο. Η πατριωτική 

ευαισθησία των δύο λαών, που πάντα συνδέεται με την εθνική κυριαρχία, δεν 

ενοχλήθηκε από τη δήλωση. Όμως οι ηγεσίες των δύο χωρών προετοιμάζονταν 

διακριτικά και παρασκηνιακά για να προσδιορίσουν με σαφήνεια νομικά την 

εδαφική κυριαρχία στα νησιά Τιράν και Σαναφίρ : Ένα θέμα-ταμπού, στο οποίο 

για έναν αιώνα διαφωνούν, άλλοτε πιο έντονα και άλλοτε πιο συγκαταβατικά, ένα 

αγκάθι στις σχέσεις τους : 

Δευτερεύων σκοπός της Διακήρυξης του Καΐρου είναι και η δημιουργία 

κατάλληλων προϋποθέσεων για τη σύσταση ενιαίων αραβικών ενόπλων 

δυνάμεων, επίσης θέμα ταμπού στον αραβικό κόσμο, μετά τους αραβο-

ισραηλινούς πολέμους και την αποτυχία της Ενωμένης Αραβικής Δημοκρατίας 

(Αίγυπτος- Συρία) και του Συμφώνου της Βαγδάτης, δύο αραβικών συμμαχιών, 

που πλήγωσαν τον αραβικό κόσμο. Θεμέλιο της Διακήρυξης είναι οι επενδύσεις, 

ειδικά στους τομείς ενέργειας και μεταφορών, και ιδιαίτερα με χρήματα του Ριάντ.  

Η Αίγυπτος σε αντιστάθμισμα συμφωνεί να συμμετέχει στην υπό Σαουδική 

ηγεσία επιχείρηση βομβαρδισμών (Επιχείρηση «Αποφασιστική Καταιγίδα» από 

το Μάρτιο του 2015) εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, με υπόσχεση 



-16- 

 

για συμμετοχή και σε επίγειες επιχειρήσεις, αν χρειαστεί. Είναι αλήθεια ότι η 

Υεμένη πάντα ήταν ειδική περίπτωση αραβικού κράτους και παραμένει και 

σήμερα ειδικό πεδίο της διπλωματικής ισορροπίας Καΐρου - Ριάντ.10 Πλέον όμως 

οι Σαούντ έχουν εξελιχθεί σε στυλοβάτη της κυβέρνησης Σίσι (μετά την 

επικράτηση του το 2013), επενδύοντας πετροδολάρια για επανεκκίνηση της 

χειμαζόμενης αιγυπτιακής οικονομίας (AlJazeeraEng 2015). Μέχρι τα τέλη του 

2015, η Αίγυπτος είχε λάβει κατ’ εκτίμηση 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε 

διάφορες μορφές οικονομικής βοήθειας από τους συμμάχους του Κόλπου, με τη 

βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας. Είναι αναμενόμενο λοιπόν και η στάση του 

Αιγύπτιου προέδρου να είναι πιο συγκαταβατική σε διμερές επίπεδο. 

Ακολούθησαν πολυάριθμες συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο με αποκορύφωμα τη 

συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στις 25 Οκτωβρίου 2015 στο Κάιρο και 

την επίσκεψη του Σίσι στο Ριάντ, όπου αποφασίσθηκε η ίδρυση ενός Συμβουλίου 

Συνεργασίας για την εφαρμογή της Διακήρυξης του Καΐρου (ForeignAffairs 2015). 

Το διπλωματικό ισοζύγιο σήμερα 

Οι δύο χώρες, παρότι σήμερα (και συχνά στο παρελθόν) σύμμαχοι, έχουν 

κρίσιμες διαφορές στην εξωτερική τους πολιτική. Βασικός περιφερειακός 

ανταγωνιστής της Αιγύπτου είναι η Τουρκία, ενώ βασικός αντίπαλος της 

Σαουδικής Αραβίας είναι το Ιράν. Αυτό δημιουργεί δυσκολία στον συντονισμό της 

εξωτερικής πολιτικής των δύο τους.  

Η Αίγυπτος είδε με ικανοποίηση την εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία το 

2015 ενώ οι Σαουδάραβες δεν την εξέλαβαν ως θετικό γεγονός για τα 

συμφέροντα τους. Ο λόγος φυσικά είναι ότι η Ρωσία είναι σύμμαχος της 

Αιγύπτου από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου (επί Νάσερ), ενώ ταυτόχρονα 

είναι ανταγωνιστής της φιλοαμερικανικής Σαουδικής Αραβίας στις αγορές 

πετρελαίου. Η παρουσία της Ρωσίας στη Συρία δυσκολεύει το Ισλαμικό Κράτος 

                                            
10Ένα ανεξάρτητο τμήμα της, η Λαϊκή Δημοκρατία της Υεμένης ήταν η μοναδική αραβική χώρα με 
μαρξιστική κυβέρνηση, από το 1962 μέχρι το 1990, οπότε και ενώθηκε με την υπόλοιπη Υεμένη. 
Ήταν πάντα πεδίο συγκαλυμμένης αντιπαράθεσης των Αιγυπτίων και Σαουδαράβων (Νάσερ-
Φαϊζάλ τη δεκαετία του 1960, διαφορετικές επιδιώξεις των δύο συμμάχων ακόμα και σήμερα). 
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και την Τουρκία, κάτι θετικό για την Αίγυπτο, αλλά συνάμα ενισχύει το Ιράν και 

τον πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ, που δεν ικανοποιεί το Ριάντ. 

Το Ισλαμικό Κράτος και η Μουσουλμανική Αδελφότητα, που 

υποστηρίζονται από την Τουρκία και το Κατάρ, είναι το βασικό πρόβλημα της 

Αιγύπτου, αφού τους αντιμετωπίζει στη Λιβύη, στη Γάζα και στη Χερσόνησο του 

Σινά, ενώ οι Σιΐτες του Ιράν είναι ο βασικός ανταγωνιστής της Σαουδικής Αραβίας, 

και κάποιες φορές το Ριάντ συνεργάζεται και με την Άγκυρα εναντίον τους. Έτσι, 

εντός του 2016, η Αίγυπτος αρνήθηκε τελικά να συμμετάσχει σε επίγεια 

στρατιωτική επιχείρηση, υπό Σαουδική ηγεσία, στην Υεμένη, εναντίον των Σιϊτών 

ανταρτών, που υποστηρίζονται από το (ηγετικό στους Σιΐτες) Ιράν, παρότι είχε 

δεσμευθεί σχετικά τον Ιούλιο του 2015 (DailyMailOnLine 2016). 

Ο πρόεδρος Σίσι όμως οφείλει να προσπαθήσει να βελτιώσει την 

κατάσταση μέσα από μια χειρονομία καλής θέλησης. Η Αίγυπτος χρειάζεται τα 

χρήματα της Σαουδικής Αραβίας11, και η Σαουδική Αραβία χρειάζεται στον 

στρατό της Αιγύπτου. Και οι δύο θέλουν να αποτελέσει η συμμαχία τους το 

Αραβικό αντίπαλο δέος για τους Ιρανούς και τους Τούρκους (Ιάκωβος blogspot 

2015). Η ιστορία αυτή την περίοδο τους θέλει ένθερμους συμμάχους. 

Σαλμάν ο γεφυροποιός 

Έτσι, στις 8 Απριλίου 2016, κατά την πενθήμερη επίσκεψή του στο Κάιρο, 

ο 80χρονος Σαουδάραβας μονάρχης Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ 

προσέφερε απλόχερα νέες επενδύσεις σε πετροδολάρια στους Αιγύπτιους. 

Υπεγράφησαν συνολικά 15 συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων ενός πακέτου 

ανάπτυξης στο ρημαγμένο από τρομοκράτες Σινά, ενός μνημονίου για 

δημιουργία βιομηχανικής περιοχής στην Αίγυπτο, της ίδρυσης ενός επενδυτικού 

ταμείου με κεφάλαια των Σαούντ και μιας πετρελαϊκής συμφωνίας ύψους 22 δισ. 

δολ. σε βάθος 5ετίας. Δεν έφυγε με άδεια χέρια όμως. Εκτός από αμέτρητες 

                                            
11Ειδικά σήμερα, που η βαριά βιομηχανία της, ο τουρισμός, έχει δεχθεί ισχυρά πλήγματα από τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις και την εσωτερική πολιτική αστάθεια. 



-18- 

 

αιγυπτιακές φιλοφρονήσεις12, ως έμπρακτο «ευχαριστώ» έλαβε από την 

αιγυπτιακή ηγεσία τα δύο στρατηγικής σημασίας νησιά του Κόλπου της Άκαμπα. 

Συμπεριελήφθησαν στη διακρατική συμφωνία για τον καθορισμό των 

θαλάσσιων συνόρων και μεταβιβάζονται (κατά άλλους πωλούνται, κατά άλλους 

επιστρέφονται) στη Σαουδική Αραβία, με την προοπτική να χρησιμοποιηθούν 

στην κατασκευή γέφυρας, η οποία θα ενώνει τις δύο χώρες. Η απόφαση 

εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο του Καΐρου και υπολείπεται η επικύρωσή 

της από το αιγυπτιακό κοινοβούλιο, το οποίο ούτως ή άλλως ελέγχεται από τον 

πρόεδρο Σίσι. Έχει ωστόσο ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για «ξεπούλημα της 

χώρας». Έτσι θα προηγηθούν άλλες διοικητικές διεργασίες πριν την 

οριστικοποίηση της μετακίνησης.  

Η αιγυπτιακή κυβέρνηση, βλέποντας τις αντιδράσεις πατριωτισμού από 

τον αιγυπτιακό λαό, δικαιολογήθηκε ότι η απόφαση στηρίχθηκε σε 

εμπεριστατωμένη και ενδελεχή μελέτη ειδικής διακρατικής επιτροπής για τον 

προσδιορισμό των συνόρων, η οποία εργάσθηκε σε πολιτικό, τοπογραφικό, 

μηχανικό και ιστορικό επίπεδο, επί έξι έτη (από το 2010 και την εποχή του 

Μουμπάρακ), σε έντεκα γύρους διαπραγματεύσεων (AlMonitor 2016). Σύμφωνα 

με τα επιστημονικά ευρήματα της επιτροπής και βασιζόμενη σε σύγχρονες 

μεθόδους, η επιτροπή καταλήγει στο πόρισμα ότι τα νησιά ανήκουν νόμιμα στη 

επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας, όπου και πρέπει να επιστραφούν.  

Η παραχώρηση στην Αίγυπτο έγινε το 1950 για λόγους στρατηγικής 

(προστασία από την ισραηλινή επεκτατικότητα), οι οποίοι προφανώς εκλείπουν 

τη σήμερον. «Η στενή Σαουδο-Αιγυπτιακή συνεργασία είναι μία ευλογημένη 

επανέναρξη για τον Αραβικό και Ισλαμικό κόσμο, για να επιτευχθεί η ισορροπία, 

μετά από χρόνια ανισορροπίας» δήλωσε ο μονάρχης (WallStreetJournal 2016). 

«Η συμφωνία θα επιτρέψει τις δύο χώρες να ωφεληθούν οικονομικά από τους 

φυσικούς πόρους που δικαιούνται» δήλωσε Αιγύπτιος αξιωματούχος 
                                            
12Έλαβε τον ανώτατο αιγυπτιακό τιμητικό τίτλο της Αρχής του Νείλου, τιμή που λίγοι έχουν λάβει. 
Έγινε δεκτός με τιμές από ανώτατους πολιτικούς και θρησκευτικούς άρχοντες, μίλησε στο 
Κοινοβούλιο και μεταξύ άλλων αναδείχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Καΐρου. 
Φιλοκυβερνητικές εφημερίδες ανέφεραν την Αίγυπτο ως «δεύτερη χώρα του μονάρχη». 
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(EgyptianStreets 2016). Ο Σίσι εξήγησε σχετικά πως πρόκειται για "κίνηση 

ευγνωμοσύνης" προς τη Σαουδική Αραβία, προφανώς λόγω της οικονομικής 

στήριξης που του παρείχε. Το υπουργικό συμβούλιο της Αιγύπτου σχολίασε πως 

ουσιαστικά πρόκειται για "μεταφορά ιδιοκτησίας" προς το Ριάντ, καθώς η 

Αίγυπτος απλώς αποφάσισε να της επιστρέψει τα συγκεκριμένα νησιά που 

κάποτε ήταν (και δικαιωματικά είναι) δικά της. Η κοινή γνώμη έχει θεωρήσει τη 

μεταβίβαση ως πώληση, που επιβεβαιώνει την αδυναμία και την οικονομική 

εξάρτηση της Αιγύπτου από τους Σαούντ, αποφέροντας οσμή εμπορικής 

ανταλλαγής. Ως εκ τούτου, η κίνηση έχει επιφέρει ένα υπερμέγεθες πολιτικό 

κόστος στον Αιγύπτιο πρόεδρο (Foreign Affairs Gr 2016). 

Το ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι υπήρχαν κατηγορίες εναντίον του 

προηγούμενου προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι για συνωμοτική δράση, με απώτερο 

στόχο παραχώρηση εθνικού εδάφους (ForeignAffairs 2013). Υπήρχαν έντονες 

διαμαρτυρίες για «μυστικές» συναλλαγές του, με τις οποίες επρόκειτο να κάνει 

εδαφικές παραχωρήσεις προς τους Παλαιστινίους στη χερσόνησο του Σινά, προς 

το Κατάρ στη ζώνη της διώρυγας του Σουέζ και προς το Σουδάν στο Τρίγωνο 

Χαλάιεμπ, ένα διεκδικούμενο τμήμα εδάφους στα μεταξύ τους σύνορα. 

Αυτές οι κατηγορίες, που συνήθως προκαλούν τη λαϊκή μήνι, ήταν 

αποτελεσματικές το 2013 στην υπονόμευση και ανατροπή του ηγέτη που 

υποστηριζόταν από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Στην πραγματικότητα, 

υπήρχε τέτοια έριδα γύρω από αυτούς τους ισχυρισμούς, που το 2014, στο νέο 

σύνταγμα, που τροποποιήθηκε από το νυν πρόεδρο Σίσι, συμπεριλήφθηκε 

ξεκάθαρη ρήτρα με την οποία «οι ψηφοφόροι πρέπει να κληθούν σε 

δημοψήφισμα σχετικά με Συνθήκες που σχετίζονται με τα δικαιώματα της εθνικής 

κυριαρχίας». Αλλά για την σημερινή μεταβίβαση των νησιών, δεν υπήρχε καμία 

δημόσια διαβούλευση ή προπαρασκευή, πόσο μάλλον ένα δημοψήφισμα. 

Μάλιστα ακούσθηκαν παράπονα ότι η όλη διαδικασία έγινε ιδιαίτερα 

παρασκηνιακά και «σκοτεινά διακριτικά», με προφανή πολιτικό σκοπό. 
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Προκειμένου να δικαιολογήσουν την παραχώρηση των νησιών, οι δύο 

χώρες ανακοίνωσαν στις 8 Απριλίου και την κατασκευή μιας γέφυρας στην 

Ερυθρά Θάλασσα, που θα τις συνδέει και θα περνάει από τα νησιά : «Αυτή η 

ιστορική συμφωνία, που θα συνδέσει τις ηπείρους της Αφρικής και της Ασίας, 

είναι ένα ποιοτικό άλμα που θα αυξήσει τις εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των 

δύο ηπείρων σε επίπεδα άνευ προηγουμένου», υπογράμμισε ο μονάρχης (in.gr 

2016). Ο πρόεδρος Σίσι, σε συνέχεια των φιλοφρονήσεων, πρότεινε η γέφυρα να 

φέρει το όνομα του βασιλιά Σαλμάν. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία όσον αφορά 

το ακριβές σημείο όπου θα κατασκευαστεί η γέφυρα, ούτε για το πότε θα 

ξεκινήσουν τα έργα. Πιθανολογείται όμως ότι θα κοστίσει 4 εκατομμύρια δολάρια, 

τα οποία θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τους Σαούντ. Όπως ανακοινώθηκε, 

ήδη τη μελέτη ανέλαβε ο κατασκευαστικός όμιλος Saudi Binladin Group (της 

γνωστής οικογενείας), προσφέροντας εργασία σε Αιγύπτιους και Σαουδάραβες 

μηχανικούς. Στο σύνολο του, ο αυτοκινητόδρομος θα ενώνει το Ταμπούκ της Σ. 

Αραβίας με το περίφημο αιγυπτιακό τουριστικό θέρετρο Σαρμ-Ελ-Σέιχ στη 

χερσόνησο του Σινά, ενώ στη διαδρομή του (μήκους περίπου 22 χιλιομέτρων) θα 

περνάει τουλάχιστον από το νησί Τιράν (WikipediaforCauseway 2016). 

Τα προαναφερθέντα κατασκευαστικά σχέδια σκοπεύουν να 

ισχυροποιήσουν τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και να προσφέρουν 

ευκαιρίες οικονομικής ανταλλαγής μεταξύ τους. Θα προσφέρουν εναλλακτική 

διαδρομή για τους πολυπληθείς προσκυνητές που μετακινούνται ετησίως για το 

Hajj13, αποφέροντας οικονομικό όφελος από τον θρησκευτικό τουρισμό της 

Αραβικής Χερσονήσου14. Για την Αίγυπτο επιπλέον στρατηγικός στόχος είναι ο 

εποικισμός της χειμαζόμενης από τρομοκράτες15 χερσονήσου του Σινά.  

                                            
13Το Χατζ είναι το ετήσιο Ισλαμικό προσκύνημα στη Μέκκα. Θεωρείται το υποχρεωτικό 
θρησκευτικό καθήκον των Μουσουλμάνων και πρέπει να εκτελεστεί τουλάχιστον μια φορά κατά 
τη διάρκεια της ζωής τους, από όλους όσους είναι σωματικά και οικονομικά ικανοί να κάνουν το 
ταξίδι, και μπορούν να συντηρήσουν την οικογένεια τους κατά την απουσία τους. Η συγκέντρωση 
πλήθους κατά την διάρκεια του θεωρείται η μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση στον κόσμο 
14Στη Σαουδική Αραβία βρίσκονται οι δύο πιο ιερές πόλεις του (σουνιτικού τουλάχιστον) Ισλάμ : η 
Μέκκα, που γεννήθηκε ο προφήτης Μωάμεθ και η Μεδίνα, που αναδείχθηκε. Και οι δύο 
προσελκύουν εκατομμύρια προσκυνητών ετησίως. Η γέφυρα με τον αυτοκινητόδρομο θα 
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Μετά το Κάιρο, ο Σαουδάραβας μονάρχης μετέβη, για πρώτη φορά από τη 

στέψη του, τον Ιανουάριο του 2015- στην επίσης σύμμαχο του Τουρκία. Τον 

υποδέχθηκε προσωπικά ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο είχε στην 

Άγκυρα κρίσιμες διαβουλεύσεις, με ευρεία γκάμα θεμάτων : από τη γενική 

σύσφιξη των διμερών σχέσεων σε στρατιωτικό και εμπορικό επίπεδο, μέχρι το 

Συριακό -για το οποίο συμφωνούν στην απομάκρυνση του Μπασάρ αλ Άσαντ 

από την εξουσία, αλλά διαφωνούν στο ποιος θα πρέπει να τον διαδεχθεί. Κυρίως 

αναλώθηκαν στα έτερα «θερμά» μέτωπα (Υεμένη, Ιράκ, Λίβανος), καθώς και 

στην ανάσχεση της επιρροής του σιϊτικού Ιράν, στο οποίο συμφωνούν. 

Λέγεται μάλιστα ότι ο Σαλμάν έχει αναλάβει ρόλο «γεφυροποιού» μεταξύ 

Τουρκίας και Αιγύπτου, οι σχέσεις των οποίων βρίσκονται σε διπλωματικό 

«πάγο» μετά την ανατροπή του ισλαμιστή προέδρου Μόρσι (συμμάχου του 

Ερντογάν)16.Γενικώς ο Σαουδάραβας μονάρχης επέδειξε ταλέντο γεφυροποιού 

κατά τον Απρίλιο του 2016 : Γέφυρα με το ιστορικό παρελθόν των νησιών του 

Κόλπου της Άκαμπα, που θα εδραιωθεί με γέφυρα που θα φέρει το όνομα του. 

Και γέφυρα μεταξύ δύο (διπλωματικά) εχθρών, Αιγύπτου και Τουρκίας 

(Εφημερίδα Συντακτών 2016).  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ 

Διεθνείς Ανησυχίες 

Η αναγγελία της συμφωνίας για τα νησιά ξύπνησε φαντάσματα πολέμου. 

Οι κάτοικοι της Μέσης Ανατολής και οι διεθνείς πολιτικοί ανακάλεσαν γεγονότα 

των αραβο-ισραηλινών πολέμων. Όλοι έστρεψαν το βλέμμα τους στην αντίδραση 

του Ισραήλ. Η σημαντικότερη ανησυχία σχετίζεται με τα θέματα ασφαλείας της 

                                                                                                                                  
μπορούσε να ωφελήσει την Αίγυπτο, ειδικά για τους προσκυνητές από τη Βόρεια Αφρική, οι 
οποίοι σήμερα αποφεύγουν τη διαδρομή γιατί εκεί καραδοκεί το «διαβολικό» Ισραήλ.  
15Σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει και απαγωγές τουριστών από τα φημισμένα τουριστικά 
θέρετρα της Ερυθράς Θάλασσας (Σαρμ Ελ Σέιχ κτλ.) 
16Ο Ερντογάν κατηγορήθηκε ότι, στα πλαίσια της νέο-οθωμανικής πολιτικής του με τους γείτονες, 
επέδειξε ιδιαίτερη εύνοια στους Αδερφούς Μουσουλμάνους της Αιγύπτου, σε σημείο που να 
κατηγορηθεί για εμπλοκή στα εσωτερικά ζητήματα της Αιγύπτου. 
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περιοχής. Σύμφωνα με το άρθρο V της συμφωνίας του Καμπ Ντέιβιντ17 το 

Ισραήλ έχει το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Τιράν, το 

οποίο τηρεί πιστά εδώ και σχεδόν 40 χρόνια η Αίγυπτος, αλλά δεν έχει πείσει ότι 

θα τηρήσει η αντιεβραϊκής ρητορικής Σαουδική Αραβία, όταν παραλάβει να νησιά 

στην επικράτεια της. Η χώρα των Σαούντ δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα το Ισραήλ 

και οποιαδήποτε διπλωματική σχέση μεταξύ τους θα είναι δύσκολη. Άλλωστε 

αυτός ο φόβος της ισραηλινής αντίδρασης ήταν ο λόγος που η αιγυπτιακή 

κυβέρνηση του Χόσνι Μουμπάρακ το 2005 ανέστειλε τους αρχικούς σχεδιασμούς 

για την αντεπιστροφή των νησιών. Ενώ ο πρόεδρος Μόρσι έδειξε πιο θερμός για 

το ενδεχόμενο (και την προοπτική της ενόχλησης του Ισραήλ φυσικά). 

Κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος είχε κοινοποιήσει στις 

Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) και στο Ισραήλ τη μεταβίβαση, πριν από τη δημόσια 

ανακοίνωσή της, προκειμένου να ανιχνευθούν οι αντιδράσεις τους. ΗΠΑ και 

Ισραήλ παρακολουθούν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον, ο καθένας για τους λόγους 

του. Οι Αμερικανοί, μετά την Αραβική Άνοιξη και το πολιτικό φιάσκο στη Συρία, 

δείχνουν μεγαλύτερη εγκράτεια για όλες τις εσωτερικές διαμάχες, προσπαθώντας 

να μαντέψουν τον τελικό νικητή της κάθε εμφύλιας έριδας. Το Ισραήλ, με τη 

συμφωνία του 1978, έχει δικαίωμα και λόγο στην περιοχή, ανεξαρτήτως κατόχου 

των νησιών, προκειμένου να εξασφαλίσει τα ζωτικά του συμφέροντα. 

Η εβραϊκή εφημερίδα Daily Haaretz έγραψε ότι το Ισραήλ εξέφρασε την 

έγκρισή του, αφού εξασφάλισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας των ισραηλινών 

πλοίων στην περιοχή είναι εγγυημένη. Το Ισραήλ απαίτησε όπως τηρηθούν όλες 

οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από την Αίγυπτο στις Ειρηνευτικές Συμφωνίες 

του Καμπ Ντέιβιντ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η συμφωνία των δύο χωρών 

επιτρέπει επαναδιαπραγμάτευση και διεθνή διαιτησία, σε περίπτωση που το 

Ισραήλ εναντιωθεί στην απόφαση της Αιγύπτου να μεταφέρει την κυριότητα των 

νησιών στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, η πολυεθνική δύναμη MFO, που έχει 

αναπτυχθεί στα νησιά, δεν έχει λόγο να διαφωνεί με τη συμφωνία. Ωστόσο, 

επισημαίνει η επίσης ισραηλινή Yedioth Ahronoth «παραμένουν άγνωστες οι 
                                            
17Περισσότερα στο επόμενο κεφάλαιο. 
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πιθανές επιπτώσεις - τροποποιήσεις στη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου 

για την παρουσία της MFO στη νήσο Τιράν, η οποία αποσκοπεί στην 

απρόσκοπτη διέλευση ισραηλινών πλοίων από τα ομώνυμα Στενά». 

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Αντέλ Αλ Τζουμπέιρ 

διακήρυξε ότι η χώρα του θα «τιμήσει όλες τις νόμιμες και διεθνείς υποχρεώσεις 

της Αιγύπτου σε ό,τι αφορά τα δύο νησιά», σε μια δήλωση που σύμφωνα με τα 

ισραηλινά Μέσα ήταν μια προσπάθεια να καθησυχάσει το Ισραήλ. Ο Τζουμπέιρ 

ωστόσο είπε ότι η χώρα του δεν θα εγκαινιάσει απευθείας συνομιλίες με το 

Ισραήλ (Tribune.gr 2016). Σε περιφερειακό επίπεδο, το Ισραήλ είναι απρόσμενα 

στωικό σχετικά με τη μεταβίβαση, κάτι που αντανακλά μια εξέλιξη στην ισραηλινή 

διπλωματική σκέψη, σχετικά με την συνθήκη ειρήνης και τις περιφερειακές 

δυναμικές. Και το 1956 και το 1967, η Αίγυπτος απέκλεισε την ισραηλινή 

πρόσβαση στα Στενά του Τιράν, δίνοντας το «εναρκτήριο λάκτισμα» δύο 

πολέμων Αράβων με Εβραίους. Από τότε, το Ισραήλ έχει καταστήσει την 

αντιμετώπιση της απειλής μελλοντικών αποκλεισμών ως μια σημαντική 

στρατηγική επιταγή. Μέχρι πρόσφατα, το Ισραήλ ήταν αρκετά προσεκτικό με την 

προοπτική τροποποίησης των διατάξεων της συνθήκης ειρήνης, η οποία 

αναθέτει τη διαχείριση της ασφάλειας των νησιών στην Αίγυπτο, 

προφυλάσσοντας το κεκτημένο status quo στην περιοχή. 

 Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ πιο ευέλικτο σχετικά με την 

ανάπτυξη αιγυπτιακών στρατευμάτων στο Σινά, πέραν των καθορισμένων ορίων 

και ζωνών της συνθήκης ειρήνης. Η αντίδρασή του στη συμφωνία είναι ακόμη μια 

απόδειξη της πιο ανεκτικής προσέγγισης, αλλά είναι επίσης σημαντικό ότι 

εμπλέκει και τη Σαουδική Αραβία, με την οποία το Ισραήλ δεν έχει επίσημες 

σχέσεις. Στα σχόλιά του προς τους δημοσιογράφους, ο Ισραηλινός υπουργός 

Άμυνας Μοσέ Γιαλόν τόνισε ότι :«Καταλήξαμε σε μια συμφωνία μεταξύ τεσσάρων 

μερών οι Σαουδάραβες, οι Αιγύπτιοι, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να 

μεταβιβάσουμε την ευθύνη για τα νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

Σαουδάραβες θα αντικαταστήσουν τους Αιγύπτιους στο στρατιωτικό κομμάτι της 

συμφωνίας ειρήνης» (Foreign Affairs Gr 2016). 
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Η επιείκεια του Ισραήλ με τις ρυθμίσεις φαίνεται να συνδέεται με μυστικές 

(γραπτές) διαβεβαιώσεις από τη Σαουδική Αραβία ότι η μεταβίβαση δεν θα 

επηρεάσει αρνητικά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας του Ισραήλ μέσα από τα 

Στενά του Τιράν. Αυτό το επίπεδο της έμμεσης διπλωματικής αλληλεπίδρασης 

αντανακλά την αυξανόμενη σύγκλιση συμφερόντων μεταξύ του Ισραήλ και της 

Σαουδικής Αραβίας, σε σχέση με την κοινή περιφερειακή απειλή από το Ιράν. 

Ωστόσο, παρά τις προβλέψεις περί μεγάλων περιφερειακών ευθυγραμμίσεων 

κατά μήκος ενός αντι-ιρανικού άξονα, πιθανότατα αυτό θα είναι το όριο μεταξύ 

Ισραηλινών και Αράβων. Αν και το παλαιστινιακό ζήτημα έχει απωλέσει μεγάλο 

μέρος της κεντρικότητας του στον αραβικό κόσμο, η αδυναμία επίλυσης της 

σύγκρουσης θα συνεχίσει να αποκλείει οποιαδήποτε περαιτέρω επίσημα βήματα 

προς επίσημη αποδοχή του Ισραήλ στην περιοχή. Εν ολίγοις, αν και η 

μεταβίβαση των νησιών Τιράν και Σαναφίρ από την Αίγυπτο, με κατ’ ουσία 

νομικούς όρους, δεν είναι μια σημαντική οικονομική παραχώρηση, η απρόσμενη 

αυτή κίνηση έχει σημαντικές επιπτώσεις για την εγχώρια και περιφερειακή 

πολιτική και έχει δημιουργήσει πιέσεις και στις δύο σφαίρες. 

Δευτερευόντως ανησυχίες έχουν εκφρασθεί για αλλαγή του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ανθρώπινης δράσης στον κόλπο της 

Άκαμπα, σε περίπτωση κατασκευής της γέφυρας «Βασιλιάς Σαλμάν». Η 

επιπλέον επιβατική κίνηση και ανθρώπινη δραστηριότητα θα μπορούσε να 

προκαλέσει επιπλέον υποβάθμιση του ήδη απειλούμενου πληθυσμού των 

ντιγκόνγκ18της Ερυθράς Θαλάσσης, των περίφημων κοραλλιογενών υφάλων της 

και γενικότερα των αλιευμάτων της. Ακόμα και η φύση έχει τις ενστάσεις της. 

Εγχώριες Αντιδράσεις στην Αίγυπτο 

Στην Αίγυπτο, με την ανακοίνωση της ανταλλαγής των νησιών, έχει 

ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων για ξεπούλημα της χώρας. Οι περισσότεροι 

πολίτες αντέδρασαν μέσω διαδικτύου και φορέων κοινωνικής δικτύωσης, που 

κατακλύσθηκαν από αντικυβερνητικά σχόλια και πατριωτικές κορόνες. Ο 
                                            
18Dugong= θαλασσινά μεγαλόσωμα θηλαστικά, που μοιάζουν με τους θαλάσσιους ελέφαντες. Η 
Ερυθρά Θάλασσα είναι από τις λίγες περιοχές παγκοσμίως που διαβιούν αυτά τα θηλαστικά.  
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αιρετικός κωμικός Μπάσεμ Γιουσέφ, δημοφιλής προσωπικότητα των μέσων 

ενημέρωσης, χλεύασε τη μεταβίβαση στο Twitter, προσομοιάζοντας τη με σκηνή 

από παζάρι: «Έλα κοντά, έλα κοντά κύριε (πασά μου), προσφέρουμε μία 

χερσόνησο για ένα δισεκατομμύριο, ένα νησί για ένα δις, μία πυραμίδα για δύο 

δις, κι επιπλέον ένα ζευγάρι αγάλματα ως δώρο. Έλα και πάρε». Μια ομάδα 

ακτιβιστών, που επανέφερε τον τίτλο «Κίνημα Νεολαίας της 6ης Απριλίου19» 

χαρακτήρισε την απόφαση ως προδοτική, και κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις να 

επέμβουν και να υπερασπιστούν την πατρίδα. 

Ανώνυμος χρήστης δημιούργησε σελίδα στο Facebookμε τίτλο «Η γη είναι 

τιμή» (The Land is Honor), προκειμένου να παροτρύνει το λαό να βγει στους 

δρόμους. Την τιμητική τους είχαν σελίδες όπως #Egyptissold (η Αίγυπτος 

πωλήθηκε). Για αρκετές ώρες της 15ης Απριλίου 2016, το hashtag#Land_Friday 

ήταν το πιο δημοφιλές παγκοσμίως, με περισσότερα από 100,000 tweets 

(GlobalNews 2016). Ξεπέρασε το ρεκόρ των 28,000 views του #Tiran_Sanafir 

από την αμέσως προηγούμενη βδομάδα, που ανακοινώθηκε η ανταλλαγή. 

Επιφανείς δικηγόροι έχουν καταθέσει ενστάσεις κατά της απόφασης, 

επικαλούμενοι την συνταγματική ρήτρα που επιβάλλει διαβούλευση με το κοινό 

για τέτοιες συμφωνίες. Η λαϊκή οργή έχει διογκωθεί από δημοσιεύματα ότι η 

Αίγυπτος είχε κοινοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τη μεταβίβαση, 

πριν από την δημόσια ανακοίνωσή της, επιζητώντας την άδεια τους. Οι 

(κυνηγημένοι από το Σίσι) Αδελφοί Μουσουλμάνοι αντέδρασαν υποστηρίζοντας 

πως "Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρεί ιδιοκτησία του αιγυπτιακού λαού 

για μια χούφτα δολάρια" 

Ίσως το πιο ανησυχητικό για το καθεστώς είναι η δημόσια κριτική που 

δέχεται από μέχρι τώρα ένθερμους υποστηρικτές του. Ο Αχμέντ ελ Ναγκάρ, 

επικεφαλής της κυβερνητικής εφημερίδας Αl-Ahram έγραψε στο Facebook ότι «τα 

εθνικά μας σύνορα είναι απαράβατα» και «οι Αιγύπτιοι έχουν μακρά ιστορία στην 

                                            
19Προς τιμήν της 6 Απριλίου 2008, όταν, επί Μουμπάρακ, διοργανώθηκε μια μεγάλη γενική 
απεργία, η οποία κατεστάλη άγρια με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Αρχικά το κίνημα της 6ης 
Απριλίου» έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Αιγυπτιακή εξέγερση της 25ης Ιανουαρίου 2011. 
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προστασία του Τιράν από την κατοχή». Ο Ταχάνι ελ Γκαμπαλί, ένας πρώην 

αναπληρωτής πρόεδρος του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και εξέχων 

αρωγός του αιγυπτιακού στρατού, εξέφρασε την δυσφορία του για τη μεταβίβαση 

και τον τρόπο με τον οποίο αυτή αποκαλύφθηκε. Για πολλούς, η έλλειψη 

δημόσιας διαβούλευσης δείχνει ότι ο Σίσι έχει απωλέσει την επαφή του με το 

δημόσιο αίσθημα ή ότι πιστεύει ότι ο δημόσιος διάλογος θα είχε αποκαλύψει την 

έντονη λαϊκή αντίθεση προς τη μεταβίβαση με κίνδυνο ακύρωσης της συμφωνίας. 

Από την άλλη, υπάρχουν και φωνές υπέρ της ενέργειας της Αιγυπτιακής 

κυβέρνησης. Οι υποστηρικτές του Σίσι αντιλέγουν ότι οι Αιγύπτιοι θρηνούν για 

την τύχη κάποιων νησιών τα οποία ελάχιστοι έχουν επισκεφτεί. «Ξαφνικά, όλοι 

αντιδρούν σαν να έκαναν διακοπές εκεί, τη στιγμή που κανείς δεν τα έχει 

πλησιάσει», ξέσπασε ο παρουσιαστής Αμρ Αντέεμπ, κατά τη διάρκεια της 

τηλεοπτικής εκπομπής του (iefimerida 2016). Στην εμβληματική πλατεία Ταχρίρ, 

ψυχολογικό κέντρο ολόκληρης της Αιγύπτου, μια μικρή διαδήλωση διαμαρτυρίας 

κατέληξε σε συλλήψεις έντεκα ατόμων. Κάποιοι κρατούσαν φωτογραφίες από τα 

σχολικά βιβλία γεωγραφίας, θέλοντας να δείξουν ότι τα νησιά ανήκουν στην 

Αίγυπτο. Άλλοι θυμήθηκαν μία ομιλία του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, το 1954, στη 

Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία τόνιζε την ανάγκη να 

παραμείνουν τα νησιά υπό την αιγυπτιακή κυριαρχία. 

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, έξω από την Ένωση των 

Δημοσιογράφων στο κεντρικό Κάιρο έγινε η μεγαλύτερη διαδήλωση των 

τελευταίων ετών (μετά την επικράτηση Σίσι) εναντίον της απόφασης 

παραχώρησης των νησιών. Πλήθος χιλιάδων διαδηλωτών κατέφθασε μετά την 

απογευματινή προσευχή αλλά διαλύθηκε γρήγορα από τις Δυνάμεις Ασφαλείας 

(Guardian 2016). Προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση, η Αστυνομία είχε 

ενημερώσει τους καταστηματάρχες και είχε φροντίσει να κλείσει όλους (πλην 

ενός) τους δρόμους προς το κτίριο της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της 

διαμαρτυρίας, συνελήφθησαν 26 άτομα με την κατηγορία της «διαδήλωσης χωρίς 

άδεια από τις αρχές», «κατοχή πυροτεχνημάτων», «διατάραξη της έννομης 

τάξης», «υποκίνηση βίας», «υποκίνηση μίσους εναντίον κρατικών θεσμών», 
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«παρεμπόδιση κυκλοφορίας», «απόπειρα τρομοκράτησης του λαού», «σύνδεση 

με την τρομοκρατική οργάνωση των Αδερφών Μουσουλμάνων»20. Σε πολλές 

μεγάλες πόλεις (Αλεξάνδρεια, Γκίζα, Σαρκίγια, Μανσούρα κλπ) έγιναν μικρότερες 

πορείες και διαδηλώσεις, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν και 

δακρυγόνα σε ορισμένες περιπτώσεις. Περί τους εκατό διαδηλωτές 

συνελήφθησαν σε εννέα πόλεις και οι περισσότεροι αργότερα αφέθηκαν 

ελεύθεροι. Δεν υπήρχαν θάνατοι ή τραυματισμοί, όπως στις αντίστοιχες 

διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης του 2011. 

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια υποχρεωτικής νηνεμίας (προληπτικής 

καταστολής και φίμωσης των κάθε λογής αντιφρονούντων ή διαφωνούντων με 

την πολιτική Σίσι), μία παραχώρηση εδάφους πυροδότησε δυναμικές 

διαδηλώσεις, παρά την απαγόρευση του σχετικού Νόμου. Η μαζική αυτή 

αντίδραση προς το παρόν μόνο εκτονώνει τη σωρευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια, 

χωρίς να μπορεί να έχει άμεσα απτά αποτελέσματα. Στον αντίποδα είχαμε και 

μία διαδήλωση (μάλλον αντιδιαδήλωση) που δεν διαλύθηκε από την Αστυνομία. 

Στις 15 Απριλίου 2016, έξω από το τζαμί Qaed Ibrahim της Αλεξάνδρειας, μία 

«αυθόρμητη» μάζωξη κατέληξε σε συνθήματα υπέρ της κυβερνητικής απόφασης 

για την παραχώρηση. Δεν διευκρινίσθηκε αν είχαν τη σχετική άδεια από τις 

αρχές, αλλά δεν αντιμετώπισαν παρόμοια συμπεριφορά από την Αστυνομία 

(EgyptianChronicles 2016). Η επιχειρηματολογία τους στηρίχθηκε στο ότι και 

προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν κινηθεί προς την κατεύθυνση της επιστροφής 

των νησιών στην επικράτεια του Ριάντ. 

Το φράγμα του φόβου : επανάληψη της ιστορίας ή υπερβολές του λαού ; 

Παρότι ακόμα ο Σίσι είναι δημοφιλής στη χώρα του, δέχεται περισσότερη 

κριτική, ακόμα και από μέσα ενημέρωσης φίλα προσκείμενα στην κυβέρνηση 

του. Τα νησιά ήταν απλά η σπίθα για να ανάψει η ήδη υπάρχουσα εύφλεκτη ύλη 

των εσωτερικών πολιτικών προβλημάτων της Αιγύπτου : Παραπαίουσα 
                                            
20 Παράνομες πράξεις βάσει νομοθετικής ρύθμισης του 2013, την οποία πέρασε η κυβέρνηση 
Σίσι, με σκοπό την καταστολή των πολιτικών παθών, μετά τον τυφώνα «Αραβική Άνοιξη». Μέχρι 
τον Απρίλιο του 2016 και τις διαμαρτυρίες για τα νησιά, είχε πετύχει το στόχο της (καταστολή 
αντιδράσεων).  
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οικονομία, εξέγερση και εκκόλαψη τρομοκρατών στο βόρειο τμήμα της 

χερσονήσου Σινά, μία δολοφονία του Ιταλού φοιτητή Τζούλιο Ρετζένι (Giulio 

Regeni)21 και η πτώση του ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους πάνω από το 

Σινά22 αυξάνουν την πίεση στο καθεστώς Σίσι στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.  

Επανήλθε στην ενεργό δράση το Κίνημα Νέων της 6ης Απριλίου, που 

διαδραμάτισε τόσο σημαντικό ρόλο στις 18 ημέρες του 2011, στην αιγυπτιακή 

έκδοση της Αραβικής Άνοιξης, που ανέτρεψε τον επί 30 χρόνια δικτάτορα 

Μουμπάρακ. Το σύνθημα παρόμοιο με τότε : «Το φράγμα του φόβου 

κατεδαφίσθηκε». Παρόμοιες διαδηλώσεις είχαμε και τη Δευτέρα 25 Απριλίου, 

στην επέτειο της παράδοσης της χερσονήσου Σινά από το Ισραήλ στην Αίγυπτο 

το 1982 (Sinai Liberation Day), μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες του Καμπ 

Ντέιβιντ. Στους 18 συλληφθέντες αυτής της ημέρας απαγγέλθηκαν οι γνωστές 

κατηγορίες για παράνομη συμμάζωξη, παρότι πολλοί ισχυρίζονται ότι 

συνελήφθησαν μέσα στα σπίτια τους ή ακόμα και σαν καλεσμένοι ενός γάμου23 

(DailyNewsEgypt 2016). Πιθανότερη κατάληξη της δίκης τους είναι η 

απελευθέρωση με κάποιο χρηματικό πρόστιμο, με σκοπό μόνο την πρόληψη 

μελλοντικών επεισοδίων. 

Άλλα συνθήματα που ανακλήθηκαν από το παρελθόν (2011) και βρήκαν 

τη θέση τους στις τωρινές διαδηλώσεις για τα νησιά (ή μάλλον με αφορμή τα 

νησιά) : «ψωμί, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη», «ο λαός θέλει το καθεστώς 

να πέσει» και το συνδυαστικό σύνθημα - γέφυρα του χθες με το σήμερα : «ψωμί, 

ελευθερία και τα νησιά είναι αιγυπτιακά»!!! Άλλοι διαδηλωτές φώναζαν 

συνθήματα όπως "Σίσι Μουμπάρακ", ή "Μας ανήκει η γη και είστε πράκτορες 

που πουλάτε τη γη μας" (Πρώτο Θέμα 2016). Η Επιτροπή για την Ελευθερία 

                                            
21Ιταλός ακαδημαϊκός 28 ετών, ο οποίος απήχθη, βασανίσθηκε και δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο 
του 2016, ενώ ερευνούσε τα ανεξάρτητα συνδικάτα της Αιγύπτου. Υπάρχουν υπόνοιες για 
συμμετοχή της Αστυνομίας στην πράξη, με αποτέλεσμα διεθνή κατακραυγή για τη χώρα. 
22Ρωσικό επιβατικό αεροπλάνο με 224 επιβαίνοντες (κυρίως Ρώσους τουρίστες) κατέπεσε, μετά 
από έκρηξη από αυτοσχέδιο μηχανισμό, μετά την απογείωση του από Σαρμ Ελ Σέιχ, πάνω από 
τη χερσόνησο του Σινά. Όλοι οι επιβαίνοντες νεκροί. Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. 
23Ο φωτορεπόρτερ Μαχμούντ Ασούρ συνελήφθη ενώ παρακολουθούσε ένα γάμο, όπως δήλωσε 
ο συνήγορος του Αμπντουλάχ Αλ Νάσαρ στην Daily News Egypt. 
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(Freedom ‘s Committee)24, που συστάθηκε για να διαμαρτυρηθεί για την 

κατάλυση των ατομικών ελευθεριών από τη νυν κυβέρνηση, ισχυρίζεται ότι οι 

διαδηλώσεις γίνονται κατ’ αρχήν για τη παραχώρηση των νησιών, χωρίς όμως να 

ξεχνούν τον αρχικό τους σκοπό, της γενικότερης δυσαρέσκειας. Οι διαδηλώσεις 

συγκεντρώνουν ακτιβιστές, ισλαμιστές αλλά και δυσαρεστημένους υποστηρικτές 

του λαϊκού κράτους, που αντιπροσωπεύει ο Σίσι. 

Το ερώτημα για το νυν αιγυπτιακό καθεστώς είναι πόσο παρατεταμένη και 

βαθιά θα είναι η δημόσια δυσαρέσκεια. Ωστόσο, η διαφορετική κοινωνική και 

θρησκευτική προέλευση των ατόμων που είναι εξοργισμένοι από τη μεταβίβαση, 

παραδόξως, θα υπονομεύσει τις πιθανότητες αυτού του περιστατικού να 

απειλήσει τη σταθερότητα του καθεστώτος. Αντιμέτωποι με το γεγονός ότι οι 

υποστηρικτές της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και οι ακτιβιστές της 

αντιπολίτευσης θα προσπαθήσουν να επωφεληθούν από τη τρέχουσα ένταση με 

την κινητοποίηση της βάσης τους, οι εθνικιστικές υποστηρικτές του καθεστώτος 

θα μετριάσουν την κριτική τους και θα αποφύγουν εκκλήσεις για διαμαρτυρίες, 

υπό το φόβο της ενίσχυσης των αντιπάλων τους. Η δυναμική του παιγνίου 

μηδενικού  αθροίσματος στην αιγυπτιακή πολιτική ζωή παραμένει ένα 

χαρακτηριστικό γνώρισμά της. 

Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Κοινοβούλιο, το οποίο θα είναι 

επιφορτισμένο με την αναθεώρηση και την εφαρμογή της συμφωνίας των 

θαλάσσιων συνόρων. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι η κοινοβουλευτική έγκριση της 

μεταβίβασης των νησιών δεν θα είναι τελείως απλή, με ορισμένους βουλευτές και 

πολιτικά κόμματα να εκφράζουν την αποδοκιμασία τους. Αν και η απερίφραστη 

απόρριψη παραμένει απίθανη, το επίπεδο της κοινοβουλευτικής αντίστασης θα 

είναι ένας σημαντικός δείκτης της δημόσιας διάθεσης, της γνώμης των ελίτ και 

της στήριξης στο καθεστώς. Από ένα νομοθετικό σώμα, που συχνά θεωρείται 

σφραγίδα της κυβερνητικής θέλησης, οποιαδήποτε άγαρμπη πολιτική επιλογή, 

                                            
24Εκτός της Επιτροπής και του Κινήματος της 6ης Απριλίου, και οι Αδερφοί Μουσουλμάνοι είχαν 
ανακοινώσει ότι θα συμμετείχαν, αλλά η παρουσία τους στις κινητοποιήσεις της 15ης Απριλίου δεν 
ήταν ευδιάκριτη. 
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σε ένα τέτοιο εξαιρετικά αμφιλεγόμενο και ευαίσθητο θέμα, θα αποτελέσει μεγάλο 

ρήγμα για την ενότητα του κυβερνητικού σχήματος. 

Μέχρι σήμερα, τα συλλογικά συμφέροντα της ελίτ και του κράτους έχουν 

συγκλίνει για να περιοριστεί η φύση των προκλήσεων προς το καθεστώς. Αυτή η 

μέριμνα είναι προϊόν της μετά Μουμπάρακ ταραχώδους περιόδου της χώρας, της 

επιδείνωσης του περιφερειακού περιβάλλοντος ασφαλείας, και της αίσθησης 

ευθύνης για ξεκίνημα άλλης μιας εξέγερσης. Η πιο σημαντική πηγή σταθερότητας 

του καθεστώτος ήταν και είναι η δομή ασφάλειας, που κληρονομήθηκε από την 

εποχή Μουμπάρακ. Προς το παρόν, ορισμένοι εντός της δομής ασφαλείας είναι, 

ασφαλώς, οργισμένοι για τη μεταβίβαση, αφού για τον στρατό το θέμα είναι 

επενδυμένο με εθνική υπερηφάνεια και το βλέπει μέσα από το πρίσμα του 

πολέμου της Αιγύπτου με το Ισραήλ. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει εξαιρετικά 

απίθανο ότι η δομή της ασφάλειας να αναλάβει άλλη μία μεγάλη πολιτική 

παρέμβαση, δεδομένου μάλιστα ότι η ανώτερη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων 

είναι συνδεδεμένη με τον πρόεδρο (και απόστρατο πρώην συνάδερφο τους). 

Σε μία προσπάθεια να αμβλύνει τις εντυπώσεις, η Κυβέρνηση 

κυκλοφόρησε μεγάλο αριθμό επίσημων αποδεικτικών εγγράφων που 

υποστηρίζουν το δίκαιο της απαίτηση των Σαουδαράβων!!! Όμως υπήρξαν και 

δημόσια πρόσωπα που διαφώνησαν και προέβαλαν διαφορετικά έγγραφα και 

πηγές για να στηρίξουν την άποψη τους25. Στις 13 Απριλίου 2016, σε συνάντηση 

με σημαίνοντες κοινωνικούς, πολιτικούς και δημοσιογραφικούς παράγοντες της 

Αιγύπτου, ο ενοχλημένος πρόεδρος Σίσι ζήτησε να σταματήσει η συζήτηση για τα 

νησιά, μέχρι να αποφασίσει το κοινοβούλιο. «Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον 

τρόπο που αντιλαμβάνεται το κράτος την ανταλλαγή και στον τρόπο που το 

βλέπουν οι πολίτες ατομικά» είπε, χαρακτηρίζοντας τα νησιά ως σαουδαραβικά. 

Η απόφαση κυρίως βασίσθηκε (τεκμηριώθηκε) σε έγγραφα από 

αιγυπτιακούς κρατικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο 

Άμυνας και η Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών. Βασικά όμως στο προεδρικό 
                                            
25Δυστυχώς, για την αξιοπιστία της παρούσης εργασίας, δεν ήταν δυνατό να βρεθούν τα έγγραφα 
αυτούσια. Ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα όταν τελεσιδικήσει η απόφαση.  
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ψήφισμα του 1990, το οποίο επιδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, και 

το οποίο καθόριζε τα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου στη Μεσόγειο και στην 

Ερυθρά Θάλασσα (Παράρτημα Α). Στο ψήφισμα αυτό τα δύο νησιά δεν 

παρουσιάζονται σαν τμήμα της αιγυπτιακής επικράτειας.  

Παρόλα αυτά, όταν το 2010 η Σαουδική Αραβία δήλωσε στον ΟΗΕ τα 

Τιράν και Σαναφίρ εντός της επικράτειας της (με το Βασιλικό Ψήφισμα Νο Μ/9 

της 12/1/2010), η Αίγυπτος επιφυλάχθηκε για το δίκαιον της κυριαρχίας στις 

15/9/2010 : «…σχετικά με τις γραμμές βάσης…του Βασιλικού Ψηφίσματος…που 

αφορά τις συνοριακές γραμμές στην Ερυθρά Θάλασσα, απέναντι από την 

αιγυπτιακή ακτή, βόρεια του γεωγραφικού πλάτους 22 Β26, που ορίζει το νότιο 

σύνορο της Αιγύπτου, δεν θα επηρεάσει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με τη 

Σαουδική Αραβία για τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων μεταξύ των δύο 

χωρών».  

Μάλιστα ο Σίσι δικαιολογήθηκε για το χρονικό σημείο της επιστροφής, 

λέγοντας ότι : «Αν τα επιστρέφαμε οκτώ μήνες πριν, οι σχέσεις με τη Σ. Αραβία 

θα επηρεάζονταν αρνητικά», εννοώντας φυσικά ότι οι διεθνείς συνθήκες είναι 

σαφώς ιδανικές σήμερα, και υπερθεμάτισε : «Τον Ιούνιο του 2014 αποφάσισα να 

επανασχεδιάσω τα θαλάσσια σύνορα στην Ερυθρά, προκειμένου να ψάξω για 

πετρέλαιο, χωρίς να επηρεάσω το μερίδιο της Σ. Αραβίας» (AhramOnLine 2016). 

Στις 15 Απριλίου 2016, ο πρόεδρος, σε εγκαίνια του φιλόδοξου τουριστικού 

σχεδίου στο όρος El Galala (SaudiGazette 2016) στην Ερυθρά Θάλασσα, του 

δεύτερου μεγαλύτερου κατασκευαστικού προγράμματος μετά το Νέο Κανάλι του 

Σουέζ27, τόνισε ότι δεν ανησυχεί για τις εναντίον του προσπάθειες από το 

εξωτερικό, αλλά για τις προερχόμενες από το εσωτερικό, χαρακτηρίζοντας τις 

αντιδράσεις για τα νησιά ως διαβολική συνομωσία εκ των έσω. Σαφώς υπονόησε 

τους Αδερφούς Μουσουλμάνου και τη μείζονα αντιπολίτευση.  

                                            
26 Είναι τα νότια σύνορα της Αιγύπτου με το Σουδάν.  
27Με το οποίο αυξήθηκε η δυνατότητα του υπάρχοντος, με την προσθήκη δεύτερης λωρίδας 35 
χλμ. Επιτρέπει την κίνηση των πλοίων προς δύο κατευθύνσεις σε τμήμα της διώρυγας που 
συνδέει τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα. Οι εργασίες αφορούσαν και την εκβάθυνση και 
διαπλάτυνση της παλιάς διώρυγας. Το έργο ξεκίνησε στις 5 Αυγούστου 2014 και ολοκληρώθηκε 
μόλις στις 9 Δεκεμβρίου 2016. Η αρχική πρόβλεψη μιλούσε για εργασίες 5 ετών. 
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Ξαναγράφεται η «Ιστορία» ; 

Εφόσον «τα γραπτά μένουν», ο Σίσι αποφάσισε να αλλάξει την Ιστορία 

των νησιών.. και στα γραπτά κείμενα. Έτσι η διένεξη για τα νησιά διαχύθηκε από 

τις δικαστικές αίθουσες και τα πολιτικά fora και στις αίθουσες διδασκαλίας. Το 

φιλοκυβερνητικό περιοδικό Al_Ahram _Al_Araby επεσήμανε αλλαγές στο 

εκπαιδευτικό υλικό από το Υπουργείο Παιδείας : “Μαθητές με έκπληξη 

ανακάλυψαν την εξαφάνιση δύο τμημάτων εθνικού εδάφους, των νησιών Τιράν 

και Σαναφίρ, από τα βιβλία τους. Γιατί το Υπουργείο αναμιγνύεται σε μία πολιτική 

υπόθεση που ακόμα εκκρεμεί στα δικαστήρια;”.  

Κριτική γίνεται πλέον και για την οικονομική διάσταση της ενέργειας του 

Υπουργείου, για την ανώφελη σπατάλη εκατομμυρίων αιγυπτιακών λιρών σε 

αλλαγή ιστορικών βιβλίων και γεωγραφικών ατλάντων, ώστε να απουσιάζουν τα 

νησιά, και μάλιστα εν μέσω οικονομικής ύφεσης. Και όλα αυτά ενώ δεν έχει 

τελεσιδικήσει το ζήτημα νομικά και υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ακυρωθεί η 

εδαφική παραχώρηση (και συνεπώς να αλλάξουν ξανά τα 

βιβλία).(DailyNewsEgypt 2016). 

Η κυβερνητική προσπάθεια αθόρυβης “αλλαγής” της Ιστορίας είχε 

ξεκινήσει το Μάιο, λίγο μετά την πρώτη κοινή ανακοίνωση για την αλλαγή 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των νησιών. Τότε φοιτητές της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας του Πανεπιστημίου της Αλεξάνδρειας, σε ερώτημα στο μάθημα της 

Γεωγραφίας, είχαν κληθεί να σχεδιάσουν πώς φαντάζονται τη μελλοντική γέφυρα 

Βασιλιάς Σαλμάν που θα συνδέει τις δύο χώρες «μέσω των Σαουδαραβικών 

νησιών Τιράν και Σαναφίρ». Τον ίδιο μήνα, φοιτητές του Πανεπιστημίου Αλ-Αζάρ 

κλήθηκαν να μεταφράσουν από τα Αραβικά στα Αγγλικά κείμενο με τίτλο : «Η 

ιστορία των δύο νησιών της Σαουδικής Αραβίας» και κείμενο που έδειχνε τη 

Σαουδική Αραβία ως δικαιούχο των νησιών. Οι φοιτητές πλέον, παρά την κρατική 

απαγόρευση για διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, εκφράζουν την αντίθεση τους μέσω 

της Οργάνωσης για την Ελευθερία της Σκέψης και μέσω του κινήματος «Οι 

φοιτητές δεν πωλούν» (Students won’t sell)  
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ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ; 

Η νομική περιπέτεια της υπόθεσης. 

 Η αντεπιστροφή των νησιών ξεκίνησε μία νομική περιπέτεια που θα 

αργήσει να τελειώσει. Ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2012, επιφανής 

δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρώην επικεφαλής του Αιγυπτιακού 

Κέντρου Οικονομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων και μορφή της αριστερής 

αντιπολίτευσης την τελευταία δεκαετία, Χάλεντ Άλι, κατέθεσε άμεσα ένσταση 

προς την κυβερνητική απόφαση. Ένας άλλος διάσημος δικηγόρος, που 

ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Τάρεκ Αλ Αουάντι, ξεκίνησε μέσω 

κοινωνικών δικτύων την εκστρατεία συλλογής υπογραφών για τον ίδιο λόγο. 

Στις 21 Ιουνίου 2016, το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσε τον Άλι και 

την ένσταση του, ακυρώνοντας τη συναλλαγή. «Η απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας ακυρώνει την υπογραφή του εκπροσώπου της αιγυπτιακής 

κυβέρνησης, όσον αφορά τη συμφωνία οροθέτησης των θαλασσίων συνόρων, 

που υπογράφτηκε στις αρχές Απριλίου από τις δύο συμμαχικές χώρες» δήλωσε 

στο Γαλλικό Πρακτορείο δικαστής του θεσμού αυτού.(Ημερησία 2016). Μιλώντας 

υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο δικαστής είπε πως η απόφαση αυτή σημαίνει ότι 

τα δύο νησιά είναι «αιγυπτιακά». Η απόφαση αυτή «σημαίνει πως οι δύο 

περιοχές ανήκουν στην Αίγυπτο και δεν μπορούν να παραχωρηθούν», δήλωσε ο 

Άλι. Η κυβέρνηση, στον πανικό της, ενίσταται ταυτόχρονα σε τρία δικαστήρια : σε 

ένα απλό Διοικητικό Δικαστήριο, στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΑΔΔ) και 

στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (ΑΣΔ, ανώτατος θεσμός στη χώρα). 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, το Δικαστήριο Επειγόντων Υποθέσεων (ΔΕΥ, 

Urgent Affairs Court), στο οποίο είχε καταφύγει νομικά η κυβέρνηση, έβγαλε 

ετυμηγορία, με την οποία ακυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, η οποία ακύρωνε τη συμφωνία για τα νησιά της Ερυθράς 

Θάλασσας!!! Ο Άλι παραπονέθηκε ότι το ζήτημα δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του 

ΔΕΥ, παρά μόνο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Επιχειρηματολόγησε με 

το άρθρο 109 του Αιγυπτιακού Συντάγματος : «Το ΣτΕ είναι ένα αυτόνομο 
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δικαστικό σώμα και έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία να διευθετεί διοικητικές 

διαφορές και διαφορές σχετικές με την εκτέλεση των αποφάσεων του. Επίσης 

έχει δικαιοδοσία σε πειθαρχικές υποθέσεις και προσφυγές και την αποκλειστική 

δικαιοδοσία να παρέχει γνωμοδοτήσεις για νομικά θέματα στις διοικητικές 

υπηρεσίες που ορίζει ο Νόμος» (DailyNewsEgypt 2016).  

Στις 8 Οκτωβρίου 2016, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Δικαστηρίου (για 

την ένσταση του κράτους από τον Ιούνιο), ο Επικεφαλής Δικαστής απαιτεί από 

τον κυβερνητικό δικηγόρο να ερευνήσει και να φέρει στο δικαστήριο τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων της πενηνταμελούς Συνταγματικής Επιτροπής, η οποία είχε 

συσταθεί για την αλλαγή του Συντάγματος το 2014. H έρευνα πρέπει να εστιασθεί 

στα άρθρα 86, 139, 144 και 151, τα οποία είναι σημαντικά για το δικαστήριο, για 

την ετυμηγορία του για το δικαιούχο των νησιών. Επίσης ο εντολοδόχος 

δικηγόρος διατάσσεται να προσκομίσει το γράμμα του Γενικού Γραμματέα του 

ΟΗΕ για το κλείσιμο των Στενών του Τιράν το 1967. Τα στοιχεία αυτά θα 

βοηθήσουν στη συνέχιση της διαδικασίας (DailyNewsEgypt 2016). Σε μία καμπή 

της δίκης, στις 8 Νοεμβρίου 2016, το Διοικητικό Δικαστήριο επικυρώνει την 

εφαρμογή της από 21/6/16 ακύρωσης της συμφωνίας της 8/4/16. Ο εκ των 

εναγόντων, Μάλεκ Άντλυ, δηλώνει ότι η απόφαση είναι προοίμιο της τελικής 

απόφασης της 5ης Δεκεμβρίου, η οποία θα ακυρώνει τη συνοριακή συμφωνία. 

Στις 5 Δεκεμβρίου, ο ενάγων Άλι παρουσιάζει 13 έγγραφα που 

υποστηρίζουν την αιγυπτιακή κυριαρχία επί των νησιών. Μεταξύ αυτών : 

Ανακοινωθέντα των δύο χωρών από τη δεκαετία του 1950. Χάρτες της Εθνικής 

Τοπογραφικής Υπηρεσίας από το 1912, 1943 και 1950, οι οποίοι αναδεικνύουν 

τη διαχρονική δικαιοδοσία της Αιγύπτου στα δύο νησιά. Ο Άλι κατηγορεί την 

Εθνική Βιβλιοθήκη και Αρχειοθήκη ότι υπεκφεύγει να του δώσει επικυρωμένα 

αντίγραφα των χαρτών για ευνόητους λόγους. Επίσης, επικαλείται την αιγυπτιακή 

(και όχι τη σαουδική) αντίδραση εναντίον του Ισραήλ στους δύο πολέμους, του 

1956 και του 1967, και τη μη αντίδραση του Ριάντ στην επιστροφή των νησιών 

στο Κάιρο το 1979. Η Αρχή Επιτρόπου, σώμα με γνωμοδοτήσεις 

συμβουλευτικού (όχι υποχρεωτικού) χαρακτήρα προς το ΑΔΔ, προτείνει με 
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αναφορά την απόρριψη της κυβερνητικής έντασης και ακύρωση της διακρατικής 

συμφωνίας του Απριλίου, λόγω παραβίασης άρθρων και διατάξεων του 

Συντάγματος28. 

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΑΔΔ) αναβάλλει την εκδίκαση για τις 

19 Δεκεμβρίου. Ο Άλι δηλώνει ότι θα προσκομίσει επιπλέον υλικό, ενισχυτικό της 

νομικής του τοποθέτησης : Επίσημους χάρτες της Αιγυπτιακής Τοπογραφικής 

Υπηρεσίας για τα σύνορα του 1906, του 1912, του 1913 και του 1922, δηλαδή 

πριν τη συναλλαγή του 1950. Τέσσερις επιστολές του 1950 μεταξύ των 

Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Άμυνας, γύρω από το ζήτημα της 

κυριαρχίας των νησιών, μετά τη συναλλαγή. Το κράτος καλείται να προσκομίσει 

πρακτικά συνεδριάσεων. Παράλληλα, το Δικαστήριο Επειγόντων Υποθέσεων 

(ΔΕΥ) αναβάλλει για τις 25 Δεκεμβρίου την απόφαση για τη δικαιοδοσία των 

διοικητικών δικαστηρίων επί θεμάτων εθνικής κυριαρχίας. 

Στις 19 Δεκεμβρίου 2016, στο ΑΔΔ ο κυβερνητικός δικηγόρος προσκομίζει 

αλληλογραφία μεταξύ Βρετανίας και Σαουδικής Αραβίας (από τα βρετανικά 

αρχεία), ένα έγγραφο του μόνιμου αντιπροσώπου του Ριάντ στον ΟΗΕ (που 

αναφέρει ότι απελευθέρωσαν τα νησιά από τον ισραηλινό ζυγό !!) και ένα 

βρετανικό βιβλίο του 1929 που αναφέρει ότι τα νησιά δεν είναι αιγυπτιακά (χωρίς 

να τοποθετείται στο ζήτημα ποιανού είναι). Οι ενάγοντες αμφισβητούν την 

εγκυρότητα των προσκομιζόμενων και υπερτονίζουν ότι τα στοιχεία ανακτήθηκαν 

από βιβλίο γραμμένο από το δημοσιογράφο Mostafa Bakry, το οποίο 

επιδοτήθηκε από την Κυβέρνηση, η οποία υποστηρίζει την κυριαρχία του Ριάντ. 

Επικαλούνται την εσκεμμένη έλλειψη χάρτη του 1928 (πριν την ίδρυση της 

Σαουδικής Αραβίας) και κατηγορούν το κράτος ότι επικαλείται μαρτυρίες 

αξιωματούχων, που δεν είναι εν ζωή για να τις επιβεβαιώσουν. Τελειώνοντας, 

                                            
28 Το οποίο αναφέρει ότι «ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κράτος, στις διεθνείς του σχέσεις και 
συνάπτει συμφωνίες, οι οποίες πρέπει να επικυρωθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το 
εκλογικό σώμα πρέπει να κληθεί για δημοψήφισμα. Η Βουλή δεν μπορεί να επικυρώσει πριν την 
ανακοίνωση της εγκριτικής ετυμηγορίας του δημοψηφίσματος. Σε κάθε περίπτωση, καμία 
συνθήκη δεν μπορεί να επικυρωθεί αν αντιβαίνει στο Σύνταγμα ή οδηγεί σε παραχώρηση εθνικών 
εδαφών». Εν κατακλείδι, το Σύνταγμα απαγορεύει σε κάθε περίπτωση την παραχώρηση εθνικού 
εδάφους, ακόμα και ως αποτέλεσμα δημοψηφίσματος ή έγκρισης της Βουλής. 
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δηλώνουν ότι νοιώθουν αλληλέγγυοι με το λαό της γείτονος, αλλά τα νησιά ήταν 

και είναι αιγυπτιακά. Το δικαστήριο αναγγέλλει ότι στις 16 Ιανουαρίου 2017 θα 

ανακοινώσει την τελική ετυμηγορία του. 

Στις 25 Δεκεμβρίου 2016, το ΔΕΥ ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει στις 31 

Δεκεμβρίου την τελική του απόφαση για την εγκυρότητα της συμφωνίας 

αντεπιστροφής των δύο νησιών. Οι δύο αυτές αναμενόμενες αποφάσεις (των δύο 

διαφορετικών δικαστικών σωμάτων) πιθανώς να είναι αντικρουόμενες, 

δικαιώνοντας μία από τις αντίδικες πλευρές (και αφήνοντας μη ικανοποιημένη την 

άλλη). Αυτή η δικαστική πολυαρχία – πολυφωνία, στο ανώτερο νομικό επίπεδο 

της Αιγύπτου, φανερώνει τις ανοικτές (ακόμα) πληγές της κοινωνίας από τις 

εγχώριες πολιτικές αναταράξεις των τελευταίων έξι ετών. Δε φαίνεται να είναι 

κοντά η επίλυση της εσωτερικής διένεξης για τα Τιράν και Σαναφίρ. 

Εν μέσω αυτών των διοικητικών δικαστικών διαδικασιών, είχαμε και τις 

νομικές περιπέτειες των συλληφθέντων σε όλες τις κινητοποιήσεις του Απριλίου. 

Σε δίκες το φθινόπωρο του 2016, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, συνήθως με 

οικονομικό πρόστιμο, αποδεικνύοντας το σκεπτικισμό του δικαστικού 

συστήματος για την εδαφική συναλλαγή και τις απορρέουσες διαδηλώσεις. Ειδική 

περίπτωση συλληφθέντα είναι ο δικηγόρος Μάλεκ Άντλυ, μέλος της ομάδας των 

δικηγόρων που μήνυσε την κυβέρνηση. Η δραστηριότητα του στις κινητοποιήσεις 

του Απριλίου τον οδήγησε σε σύλληψη, με την κατηγορία της απόπειρας 

ανατροπής του καθεστώτος. Δικαστήριο τον απελευθέρωσε χωρίς πρόστιμο τον 

Αύγουστο. Παρόλα αυτά το Νοέμβριο του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, 

χωρίς κάποια προφανή νομική δικαιολογία (Reuters 2016). Η Αραβική Άνοιξη 

συνεχίζει να επηρεάζει τα ήθη της Αιγύπτου. Θα περάσει μεγάλο διάστημα για να 

κλείσουν οι πληγές από τα τελευταία κυβερνητικά καθεστώτα. 

Η σχέση Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας τώρα 

Η δικαστική εκκρεμότητα στο ερώτημα της κυριαρχίας των νησιών έχει 

επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις των δύο συμμάχων. Οι παραδοσιακές φιλοδοξίες 

και των δύο για ηγεμονική θέση στον αραβικό κόσμο και οι ανταγωνιστικοί τους 
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χειρισμοί για την εύνοια των Δυτικών συμμάχων τους είναι το υπόβαθρο της 

καχυποψίας στις σχέσεις τους. 

Οι αντίθετες θέσεις τους και οι διαφορετικές επιδιώξεις τους στα κρίσιμα 

ζητήματα της γειτονιάς τους (Συρία, Υεμένη) έχουν αυξήσει τις επιφυλάξεις 

μεταξύ τους. Η κίνηση του Απριλίου για παραχώρηση των νησιών είχε βελτιώσει 

κατά πολύ το κλίμα ανάμεσα τους. Η καθυστέρηση της υλοποίησης της 

αντεπιστροφής και η αντίθετη στάση της Αιγύπτου στη συριακή κρίση σε όλη τη 

διάρκεια του 2016 (σαν μη-μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ) 

έχει δηλητηριάσει τη φιλική αυτή διπλωματική σχέση. Ενδεικτικά, ο Σαουδάραβας 

εκπρόσωπος στον ΟΗΕ χαρακτήρισε ως «οδυνηρή» την αιγυπτιακή άρνηση 

(μαζί με Ρωσία και άλλες δύο χώρες) για ψήφισμα απαγόρευσης αεροπορικών 

επιδρομών και υπερπτήσεων στο Χαλέπι, το οποίο πρότεινε η Γαλλία και 

υποστήριζε θερμά το Ριάντ τον Οκτώβριο του 2016. Η Αίγυπτος προωθεί 

σταθερά πολιτική λύση που να περιλαμβάνει τον Άσαντ, ενώ οι Σαούντ 

επιθυμούν επικράτηση των επαναστατών.  

Στο πλαίσιο αυτό ο δικηγόρος της Αιγυπτιακής κυβέρνησης, σε μία 

συνεδρίαση της έφεσης του κράτους στις 18 Οκτωβρίου ανέφερε : «Τα νησιά 

είναι ακόμα αιγυπτιακά και η αιγυπτιακή σημαία ακόμα ανεμίζει σε αυτά». Η 

δήλωση συνέπεσε χρονικά με την απόφαση της Σαουδικής Αράμκο29να 

σταματήσει την «προνομιακή» προμήθεια πετρελαίου στην Αίγυπτο τον 

Οκτώβριο. Αξιωματούχος του Υπουργικού Συμβουλίου, μιλώντας με τον όρο της 

ανωνυμίας δήλωσε : «Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εκτελέσει τη απόφαση των 

δικαστηρίων. Το Κοινοβούλιο απέχει ακόμα από το να ασχοληθεί με την έγκριση 

της συμφωνίας. Όλες οι διαδικασίες έχουν καθυστερήσει τη μεταφορά άρα τα 

νησιά παραμένουν αιγυπτιακά». 

Η δήλωση του κυβερνητικού δικηγόρου κατηγορήθηκε ως «ατυχής» και 

«ολίσθημα της γλώσσας» από κυβερνητικούς παράγοντες. Πιθανότατα έχουν 
                                            
29Saudi Aramco (από το παλιό όνομα Arabian-American Oil Company): επίσημο όνομα Saudi 
Arabian Oil Company. Εθνικός προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Σαουδικής 
Αραβίας. Θεωρείται η πλέον πολύτιμη εταιρεία παγκοσμίως και σε χρηματιστηριακή αξία 
κοστολογείται περί τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια. 
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δίκιο όσοι ισχυρίζονται ότι δε θα έχει καμία νομική επίπτωση στην εκδίκαση της 

υπόθεσης. Μάλλον ήταν μία ατυχής απάντηση σε σχόλιο – ερώτημα μέσω 

Facebook, του Χάλεντ Άλι : «Αλήθεια πιστεύει η κυβέρνηση ότι είναι τόσο μεγάλο 

πρόβλημα η αιγυπτιακή σημαία στα νησιά, ώστε να κάνει ένσταση στην ακύρωση 

της παραχώρησης από το δικαστήριο;» Και ο δικηγόρος του κράτους «έπεσε 

στην μπανανόφλουδα». Και έδωσε το πάτημα στον Άλι να τον κατηγορήσει ότι 

διεκπεραιώνει απλά τη δουλειά, χωρίς να πιστεύει στο δίκαιο των λεγόμενων του.  

Η Κυβέρνηση αναγκάζεται να επιχειρηματολογήσει ότι «η σημαία επί των 

νησιών σημαίνει αιγυπτιακή διοίκηση και όχι κυριαρχία» και υπερθεματίζει ότι θα 

συνεχίσει τη νομική διεκδίκηση της μέχρι το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, 

θεωρώντας ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου να 

ακυρώσει την κυβερνητική απόφαση (CopticSolidarity 2016). Είναι σημαντικό 

από μόνο του το ζήτημα της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Δικαστηρίου σε θέματα 

εθνικής κυριαρχίας, στο μείζον δηλαδή κυβερνητικό ζήτημα. Η ετυμηγορία που 

αναμένεται εντός του 2017 καλείται να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει τη 

δικαιοδοσία του δικαστηρίου, και θα αποτελεί πολιτική νίκη ή ήττα του 

κυβερνώντος σχήματος. Έγκυρος δημοσιογράφος το δήλωσε άλλωστε : «Σκοπός 

της έφεσης της κυβέρνησης είναι να μειώσει τη δικαστική δικαιοδοσία σε θέματα 

κρατικής κυριαρχίας».  

Σε όλο αυτό το σκηνικό, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα υποβάλλει τη 

συμφωνία για τα νησιά στο κοινοβούλιο για διαβούλευση και επικύρωση, παρότι 

το άρθρο 151 του Αιγυπτιακού Συντάγματος ορίζει τη Βουλή ως το μόνο αρμόδιο 

όργανο για συμφωνίες και συνθήκες που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα. Το 

ίδιο όμως το Σύνταγμα δεν επιτρέπει σε κανέναν (ούτε στη Βουλή, ούτε μετά από 

δημοψήφισμα) να παραιτηθεί από κανένα τμήμα του εθνικού εδάφους. Έτσι 

πολιτικοί και δημοσιογραφικοί κύκλοι συμφωνούν ότι δεν μπορεί να γίνει η 

παραχώρηση, πριν την ολοκλήρωση των δικαστικών και συνταγματικών 

διεργασιών και την έγκριση του κοινοβουλίου. 
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Επίσης υπάρχει έντονη κριτική για την εκβιαστική στάση των Σαούντ, τη 

στιγμή που η κυβέρνηση του Σίσι παλεύει με την κοινή γνώμη για το ζήτημα των 

νησιών. Η συμφωνία του Απριλίου για τα θαλάσσια σύνορα είχε τη μορφή 

εμπορικής συναλλαγής : το Ριάντ δεσμεύθηκε για πέντε χρόνια πετρέλαιο (700 

χιλιάδες τόνους το μήνα) με ευνοϊκούς όρους (2% επιτόκιο μόνο αποπληρωμής). 

Τον Οκτώβριο όμως, χωρίς επίσημη δικαιολογία, η Σαουδική Αραβία διέκοψε τη 

χορήγηση του επ’ αόριστον, οδηγώντας την Αίγυπτο σε αύξηση της τιμής των 

καυσίμων και των αγαθών, στα όρια οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής 

κρίσης. Έτσι το Κάιρο αναγκάσθηκε σε μεταρρυθμίσεις και μέτρα λιτότητας, 

προκειμένου να δικαιωθεί δάνειο 12 δις $ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(ΔΝΤ). Οι μεταρρυθμίσεις όμως επέφεραν άνοδο του πληθωρισμού από 14% σε 

20%. Παράλληλα η Αίγυπτος κάνει ενέργειες για φθηνό πετρέλαιο από το Ιράκ 

και στην απελπισία του και από το Ιράν (με τεταμένες σχέσεις μεταξύ τους από το 

1970). 

Το πιθανότερο είναι ότι και η αιγυπτιακή κυβέρνηση απολαμβάνει αυτή την 

«απρόσμενη» καθυστέρηση της μετακίνησης των νησιών στη σαουδική 

επικράτεια. Συνεχίζει να κρατάει ένα δυνατό διαπραγματευτικό χαρτί, πιέζοντας 

συνεχώς για περισσότερα κέρδη, χωρίς να κατηγορείται ευθέως για εσκεμμένη 

κωλυσιεργία. Παρόλα αυτά ακροβατεί ανάμεσα στην πιθανή αντίδραση του Ριάντ 

και στο πολιτικό κόστος στο εσωτερικό, και μάλιστα σε δύσκολες συνθήκες 

(οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά). Είναι φανερό πλέον ότι μία απλή μεταβίβαση 

δύο «ασήμαντων» νησιών επιφέρει μεγάλες διπλωματικές και εσωτερικές 

αναταραχές. Πώς ξεκίνησαν όμως όλα αυτά; Πώς μετατράπηκαν τα μικρά αυτά 

νησιά σε σπίρτο που αναφλέγει τόσο μεγάλες φωτιές; Στο επόμενο κεφάλαιο θα 

γίνει προσπάθεια να αναλυθούν οι ιστορικές παράμετροι της μετακίνησης. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ : Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

Για όλους τους λαούς της Γης, η πατρώα γη είναι αδιαπραγμάτευτη. Πώς 

φθάσαμε στο σημείο να δίδεται εκούσια από τη μία χώρα στην άλλη, παρά το 

δυσβάσταχτο πολιτικό κόστος στο εσωτερικό; Όπως πάντα, η απάντηση 

κρύβεται στο παρελθόν. 

Η ιστορία των νησιών και των Στενών του Τιράν είναι μία μικρογραφία της 

ιστορίας της Μέσης Ανατολής, από την κατάρρευση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και την περίοδο της αποικιοκρατίας μέχρι την ίδρυση του κράτους 

του Ισραήλ, τους τέσσερις Αραβο-ισραηλινούς πολέμους και την Παλαιστινιακή 

Οδύσσεια. Ο έλεγχος των πετρελαίων της Αραβικής Μέσης Ανατολής από τις 

δυνάμεις της Δύσης επετεύχθη αρχικώς από την πολιτική των αποικιακών 

καθεστώτων και αργότερα με την επιβολή του στρατιωτικά ισχυρού Ισραήλ στην 

περιοχή ενδιαφέροντος. Η ανάλυση της διαδοχής των γεγονότων θα βοηθήσει να 

γίνει κατανοητή η σημερινή κατάσταση και η στάση των παικτών - κρατών. Θα 

εστιάσουμε ιδιαίτερα στα σημεία που αναδεικνύεται ο ρόλος των νησιών και των 

στενών στην ιστορική συγκυρία. 

Μέχρι τη λήξη των Παγκοσμίων Πολέμων 

Στα μέσα του 19ου αιώνα, όλη η Μέση Ανατολή ήταν Οθωμανική κτήση. Οι 

πρώτοι που αμφισβήτησαν την Οθωμανική μονοκρατορία (και συνέβαλαν στην 

επιτάχυνση της κατάρρευσης της) ήταν οι Βρεττανοί, οι οποίοι από το 1880 

πάτησαν το πόδι τους στην Αίγυπτο (προκειμένου να ελέγχουν τη Διώρυγα του 

Σουέζ). Το 1906 έπεσαν οι ιστορικοί σπόροι της σημερινής εδαφικής διένεξης. Οι 

Βρεττανοί, προσβλέποντας στον πλήρη έλεγχο της νεότευκτης Διώρυγας (έναρξη 

λειτουργίας 1869) πειθανάγκασαν τους παρακμάζοντες Οθωμανούς να τους 

παραχωρήσουν την ερημική χερσόνησο του Σινά, προκειμένου να ελέγχουν και 

τις δύο ακτές της Σουέζ. Ήταν μια προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν ευνοϊκές 
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συνθήκες στη διανομή των εδαφών, πριν οριστικοποιηθεί το ανατολικό σύνορό 

της βρετανικής αποικίας της Αιγύπτου με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

αργότερα εκείνο το έτος 

 Με αυτό το σκεπτικό, μία νέα κάθετη οριογραμμή χαράσσεται ανάμεσα 

στις δύο αυτοκρατορίες από το Ραφάχ έως τον κόλπο της Άκαμπα (ακριβώς 

όπως είναι σήμερα τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ στο Σινά). Έτσι η βρετανική 

Αίγυπτος προικοδοτείται με τη χερσόνησο του Σινά και τα νησιά Τιράν και 

Σαναφίρ στον Κόλπο της Άκαμπα (Σπυρόπουλος 2011). Παρά το γεγονός ότι η 

Αίγυπτος κέρδισε την επίσημη ανεξαρτησία της το 1922, το Ηνωμένο Βασίλειο 

δεν αναγνώρισε επίσημα την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, άρα και την 

κυριαρχία του Καΐρου στα νησιά. Η κατοπινή Αιγυπτιακή επιχειρηματολογία 

αναφέρει ότι αυτά χρησιμοποιήθηκαν για έδρα πολεμικών της επιχειρήσεων στον 

2ο Παγκόσμιο Πόλεμο (Center for International Land and Maritime Borders 2016). 

Υπό το φως αυτών των περιστάσεων, το νομικό καθεστώς των νησιών παρέμεινε 

ασαφές μέχρι το 1949, αιωρούμενο ανάμεσα στα δύο διάδοχα των 

αυτοκρατοριών κράτη : την Αίγυπτο, που διαδέχθηκε τους Άγγλους και τη 

Σαουδική Αραβία, που διαδέχθηκε τους Οθωμανούς στην περιοχή ανατολικά του 

Κόλπου της Άκαμπα. 

Παράλληλα, στο τέλος του 19ου αι. –και με αφορμή τις διώξεις των 

Εβραίων στην Ευρώπη- πρωτοεμφανίσθηκε ο Σιωνισμός30, κίνημα το οποίο 

ενθάρρυνε τον Εβραϊκό εθνικισμό και το αιώνιο αίτημα τους για δημιουργία 

πατρίδας στην περιοχή της Παλαιστίνης. Σε κράτη με ανεπτυγμένη την 

αντισημιτική κουλτούρα (Γερμανία, Γαλλία, Υπόθεση Ντρέυφους31) 

τροφοδοτήθηκε και σχηματοποιήθηκε η ιδέα της επιστροφής των Εβραίων στην 

πατρογονική τους εστία, από όπου ξεριζώθηκαν το 70 μ.Χ. Πρώτος ο Τέοντορ 

Χερτζλ, Εβραίος δήμαρχος του Βερολίνου, ίδρυσε το Σιωνιστικό Κίνημα, με 

                                            
30Από το λόφο της Σιών στην Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται το αρχαιότερο τμήμα της πόλης. 
31Τεράστιο στρατιωτικό - πολιτικό σκάνδαλο κατασκοπείας και μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς 
δικαστικές πλάνες, που συντάραξε τη Γαλλία επί δώδεκα χρόνια, στα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν 
η πρώτη σοβαρή ένδειξη του επερχόμενου αντισημιτισμού στην Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα. 
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βραχυπρόθεσμο στόχο την αγορά γης στην Οθωμανική τότε Παλαιστίνη και με 

μακροπρόθεσμο σκοπό την ίδρυση του νέου κράτους.  

Ενόσω ο 1οςΠαγκόσμιος Πόλεμος κορυφώνεται και η αραβική εξέγερση 

κατά των Οθωμανών στην Μέση Ανατολή εξελίσσεται νικηφόρα, ο λόρδος 

Μπαλφούρ32, με την ιστορική διακήρυξη του, υπόσχεται μία πατρίδα (όχι 

απαραίτητα πολιτεία ή κράτος όπως θεώρησαν οι Σιωνιστές) για τους απανταχού 

Εβραίους στην Παλαιστίνη. Στόχος του ήταν να κερδίσει την εύνοια της 

πολυπληθούς και ισχυρής εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ, για είσοδο της 

Αμερικής στον πόλεμο (όπερ και εγένετο), ενώ ταυτόχρονα ήθελε να 

χαλιναγωγήσει τον καλπάζοντα αραβικό αλυτρωτισμό, που η ίδια η Βρετανία είχε 

τροφοδοτήσει (με τον Λώρενς της Αραβίας33), διαβλέποντας στην μετά του 

πολέμου επιθυμητή κατάσταση για την Αυτοκρατορία. 

Την ίδια περίοδο, το Μάιο του 1916, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία συνάπτουν 

τη μυστική συμφωνία Σάικς - Πικό, με την οποία ετοιμάζουν το διαμοιρασμό των 

εδαφών της (αντιπάλου στο Μεγάλο Πόλεμο και παραπαίουσας) Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Το σχέδιο είναι η περιοχή της Μέσης Ανατολής να μοιρασθεί 

μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας και η Παλαιστίνη να τεθεί υπό διεθνές καθεστώς. 

Θα διερευνηθεί η δυνατότητα ενός αυτόνομου ομόσπονδου αραβικού κράτους, 

αφού οι κάτοικοι έχουν πολλά κοινά να τους ενώνουν. Η Οκτωβριανή 

Επανάσταση όμως τους πρόλαβε πριν τη λήξη του Πολέμου και οι Μπολσεβίκοι 

ανακάλυψαν και δημοσίευσαν τη μυστική συμφωνία, ακυρώνοντας το σοβιετικό 

μερίδιο στο μοίρασμα του «οθωμανικού κουφαριού». 

Η Παλαιστίνη τότε αποτελούσε νότια επαρχία της Συρίας, που την 

κατοικούσαν αραβικά φύλλα. Οι Βρεττανοί την κατέλαβαν στα τέλη του 1918 και 

αργότερα, στη Συνθήκη των Βερσαλλιών, έλαβαν την «εντολή»34 να την 

                                            
32Βρεττανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος στις 2 Νοεμβρίου 1917, είχε υποστηρίξει την 
ανάγκη για «εθνική στέγη για τον εβραϊκό λαό στην Παλαιστίνη». Ήταν η πρώτη φορά που 
επίσημα χείλη εκφράσανε το δικαίωμα των Εβραίων σε πατρίδα. 
33Άγγλος στρατιωτικός και αρχαιολόγος, που συνεργάσθηκε με τον πρίγκιπα Φαϊζάλ και συνέβαλε 
τα μέγιστα στον απελευθερωτικό αγώνα των Αράβων από τους Οθωμανούς. 
34Ευφημισμός του «κατέχω αποικία», το οποίο θεωρείται πλέον ξεπερασμένο μετά τον Πόλεμο. 
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κυβερνήσουν. Στη βάση της Διακήρυξης Μπαλφούρ, άρχισαν να ενισχύουν την 

εβραϊκή μετανάστευση στην περιοχή, καταπνίγοντας τις διαμαρτυρίες των 

γηγενών Παλαιστινίων, που αντιδρούσαν στην αλλοίωση της σύστασης του 

πληθυσμού. Μέχρι την έναρξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, 20% του 

πληθυσμού της Παλαιστίνης ήταν Εβραίοι. 

Το συνεχώς διογκούμενο όμως μεταναστευτικό ρεύμα των Εβραίων 

ανησύχησε ιδιαίτερα τους Άραβες της Παλαιστίνης, με αποτέλεσμα να 

προκληθούν συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες και αλλαγή της αγγλικής 

πολιτικής: το 1939 η αγγλική κυβέρνηση επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στη 

μετανάστευση των Εβραίων και στο δικαίωμά τους να αγοράζουν γη στην 

Παλαιστίνη. Ο Νταβίντ Μπεν-Γκουριόν35 θεώρησε το μέτρο κατάφωρη 

παραβίαση της Διακήρυξης Μπαλφούρ. Αλλά η έκρηξη του B´ Παγκοσμίου 

Πολέμου τον ίδιο χρόνο τον οδήγησε σε πολιτική συμπαράταξης με την Αγγλία36, 

χωρίς όμως να εγκαταλείπει την αλυτρωτική ιδέα. Έτσι δεκάδες χιλιάδες Εβραίοι 

της Παλαιστίνης κατατάχθηκαν εθελοντές στις αγγλικές ένοπλες δυνάμεις (μαζί με 

τους ντόπιους Άραβες), ενώ από την άλλη η μετανάστευση και η εγκατάσταση 

στην Παλαιστίνη συνεχίζονταν, παρά τα «επίσημα» απαγορευτικά μέτρα. Το 

1942, εν μέσω του πολέμου, ο Μπεν-Γκουριόν αποφάσισε την αλλαγή πλεύσης 

του σιωνιστικού κινήματος: Για πρώτη φορά διακηρύχθηκε δημοσία ότι επιδίωξη 

του σιωνισμού ήταν πλέον όχι η δημιουργία «πατρίδας - εστίας» στην Παλαιστίνη 

αλλά η ίδρυση εβραϊκού κράτους. 

Την ίδια περίοδο, στην κατ’ ευφημισμό ανεξάρτητη (από το 1922) Αίγυπτο 

οι Βρεττανοί διατηρούσαν στρατιωτικές βάσεις, που θα τους βοηθούσαν στη 

νικηφόρα πορεία τους κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκτός της Αιγύπτου, από 

τις αραβικές χώρες μόνο η Σ. Αραβία και το Ιράκ το 1932 είχαν κηρύξει την 

ανεξαρτησία τους. Οι υπόλοιπες έπρεπε να περιμένουν την κατάρρευση της 

                                            
35Από τους πατέρες του Εβραϊκού κράτους και πρώτος πρωθυπουργός του. Από νεαρή ηλικία 
μετανάστευσε στην Οθωμανική Παλαιστίνη και ήταν σκληρός ρεαλιστής στις αποφάσεις του. Είχε 
καταστήσει θεμέλιο της πολιτικής του την αντίληψη ότι μόνο η δύναμη των όπλων εξασφαλίζει την 
ασφάλεια της χώρας και ότι συνεπώς, έστω και διά της βίας, οι Άραβες θα πρέπει να υποταχθούν 
στους όρους του Ισραήλ, στόχος που περιλάμβανε την κατάκτηση επιπλέον εδαφών. 
36Η επιλογή ήταν φυσικά μονόδρομος : Δεν ήταν δυνατό να συμπαραταχθούν με τον Άξονα. 
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αποικιοκρατίας, μετά το 1945, για να γευθούν την περιπέτεια της ανεξαρτησίας. Η 

περιοχή γνωρίζει για πρώτα φορά σύνορα το 1945. Μέχρι τότε, η κοινή ανώτατη 

διοικητική εξουσία (Οθωμανική Αυτοκρατορία), οι τεράστιες και ανεξέλεγκτες 

ερημικές εκτάσεις, στις οποίες κινούνταν μόνο σκληροτράχηλοι λαοί (Βεδουίνοι), 

η κοινή αραβική καταγωγή και κοινή ισλαμική θρησκεία, είχαν προφυλάξει τους 

λαούς από τον περιορισμό των κρατικών συνόρων. 

Στην Αραβική χερσόνησο, η δυναστεία των Σαούντ, η οποία αναδείχθηκε 

το 18ο αιώνα, συνεργάσθηκε με τον ιμάμη Μοχάμεντ Ιμπν Αμπντ Αλ Γουαχάμπ37, 

ώστε να δημιουργήσουν μία νέα πολιτική θεοκρατική οντότητα, η οποία είχε 

στόχο να επαναφέρει όλους τους αραβικούς πληθυσμούς της χερσονήσου στην 

άσκηση του ορθόδοξου ισλαμισμού. Εξορίστηκαν στο Κουβέιτ από την αντίπαλη 

οικογένεια των Αλ Ρασίντ και επέστρεψαν στη γενέθλια γη το 1902, με την 

κατάληψη του Ριάντ από τον Ιμπν Σαούντ, ιδρυτή πλέον της 3ης δυναστείας των 

Σαούντ. Συνεχίζοντας την επέκταση, ο διάδοχος του, Αμπντούλ Αζίζ υπέταξε το 

Αλ Χασά, την υπόλοιπη περιοχή του Νετζντ και την Χετζάζ, το διάστημα 1913-

1926. Το 1916, με την υποστήριξη της Βρετανίας, αντιπάλου των Οθωμανών 

στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Σαρίφ της Μέκκα ηγείται της Αραβικής 

Επανάστασης ενάντια στην εξουσία των Οθωμανών, με στόχο τη δημιουργία 

ενός ενιαίου αραβικού κράτους. Η συμμαχική νίκη στον πόλεμο είχε ως 

αποτέλεσμα τη λήξη της οθωμανικής κυριαρχίας στην Αραβία.  

Με τη συνθήκη της Τζέντα το Μάιο του 1927, η Μεγάλη Βρετανία 

αναγνώρισε την ανεξαρτησία της επικράτειας του Αμπντούλ Αζίζ, γνωστής μέχρι 

τότε ως βασίλεια του Χετζάζ και του Νετζντ. Το 1932 οι περιοχές αυτές (Χετζάζ 

και Νετζντ) ενώθηκαν ιδρύοντας το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Τα νότια 

σύνορα του βασιλείου με την Υεμένη διαμορφώθηκαν το 1934 με τη συνθήκη του 

Ταΐφ, τερματίζοντας έναν βραχύβιο μεθοριακό πόλεμο μεταξύ τους. Τότε η 

Σαουδική Αραβία ήταν μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, με έσοδα 

μόνο από τη γεωργία και τα προσκυνήματα της Μέκκας και της Μεδίνας. Όλα 
                                            
37Ο οποίος κήρυττε την επιστροφή του Ισλάμ σε πιο συντηρητική μορφή, τον γνωστό σήμερα 
Ουαχαμπισμό, που και σήμερα εκφράζει την κυρίαρχη θρησκευτική κάστα της Σαουδικής 
Αραβίας. 
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άλλαξαν το 1938 με την ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου στην 

ανατολική Αραβία, που τοποθέτησαν τη χώρα στη λέσχη των πλουσιότερων του 

κόσμου, όπου βρίσκεται ακόμα και σήμερα. 

Το κράτος του Ισραήλ 

Οι κοσμογονικές αλλαγές που έφερε η λήξη του Πολέμου, μετέβαλαν το 

τοπίο της περιοχής και οι επιπτώσεις των αλλαγών γίνονται αντιληπτές ακόμα και 

σήμερα. Τότε κατέφθασε στην Παλαιστίνη ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων 

επιζώντων από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είχαν γαντζωθεί στην 

ελπίδα του νέου Ισραήλ αλλά αντιμετώπισαν το βρετανικό κυνισμό, σε υποθέσεις 

όπως το πλοίο Έξοδος38 (1947): οι Βρεττανοί δεν υποστήριζαν το Σιωνισμό 

πλέον, πιεζόμενοι από τις αντιδράσεις των Αράβων. Έτσι γεννήθηκαν οι 

Ισραηλινές τρομοκρατικές οργανώσεις της εποχής39, οι οποίες πλέον 

επιχειρούσαν εναντίον των παλιών συμμάχων τους, των Άγγλων, αλλά και των 

γηγενών αραβικών πληθυσμών. Για τους Εβραίους ήταν η στιγμή να αποκτήσουν 

πολιτικά ό,τι επιθυμούσαν τόσους αιώνες. Οι Βρεττανοί μπορούσαν πλέον μόνο 

να «νίψουν τας χείρας τους», όπως είχε κάνει ο Πόντιος Πιλάτος αιώνες πριν 

στην ίδια περιοχή. 

Μέχρι το τέλος του 1947, 400.000 Εβραίοι είχαν μετακινηθεί στην περιοχή. 

Τα Ηνωμένα Έθνη έπρεπε να επέμβουν για να σταματήσουν τις συγκρούσεις 

Αράβων και Εβραίων. Στις 29 Νοεμβρίου 1947, με την απόφαση 181, η Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοινώνει τον τερματισμό της βρετανικής 

εντολής στις 15 Μαΐου 1948 και το διαμελισμό της Παλαιστίνης σε δύο κράτη, ένα 

αραβικό και ένα εβραϊκό. Εξαιρείται η Ιερουσαλήμ μόνον, η οποία παραμένει εξ 

αδιαιρέτου, από κοινού και υπό διεθνή εποπτεία. Η λύση αυτή αφήνει 

ικανοποιημένους μόνο τους Βρετανούς, οι οποίοι πλέον επιθυμούν την 

απαγκίστρωση τους από την επικίνδυνη αυτή περιοχή. 

                                            
38Το πλοίο ξεκίνησε από τη Γαλλία με 4500 Εβραίους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα 
πλαίσια της Aliyah Bet, της παράνομης μετανάστευσης των Ευρωπαίων Εβραίων (1934-1948) 
προς την Παλαιστίνη. Οι Βρεττανοί αρνήθηκαν την αποβίβαση, τους μεταφόρτωσαν σε άλλα 
πλοία και τους επέστρεψαν στη Γαλλία. 
39Σημαντικότερη όλων η Χαγκανά (Άμυνα) του Νταβίντ Μπεν-Γκουριόν. 
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Ο τρόπος διαχωρισμού είναι μάλλον λανθασμένος και δημιουργεί 

παραπάνω εντάσεις. Περίπου μισό εκατομμύριο Άραβες είναι 

προγραμματισμένοι να βρεθούν στο νεοσύστατο Εβραϊκό κράτος. Οι Βρεττανοί 

εγκαταλείπουν τελικά την Παλαιστίνη στις 15 Μαΐου 1948 και την ίδια μέρα οι 

Εβραίοι αιφνιδιάζουν όλον τον κόσμο και ανακηρύττουν το ανεξάρτητο κράτος 

του Ισραήλ (με πρώτο πρωθυπουργό τον Μπεν Γκουριόν),που αναγνωρίζεται 

αμέσως από τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση (ΕΣΣΔ). Το νερό έχει μπει στο 

αυλάκι και οι Εβραίοι είναι αποφασισμένοι να μη δεχθούν πισωγύρισμα. Οι 

Παλαιστίνιοι δεν είναι το ίδιο ενωμένοι και ταχείς στην ανακήρυξη του δικού τους 

κράτους, λάθος που το πληρώνουν μέχρι και σήμερα. Τα γειτονικά αραβικά 

κράτη αιφνιδιάζονται αλλά δεν θα ασχοληθούν, γιατί ακόμα κάνουν τα πρώτα 

δειλά νηπιακά τους βήματα σαν ανεξάρτητα κράτη.  

Πρώτος Αραβο-ισραηλινός πόλεμος (1948-9) 

Οι Παλαιστίνιοι εκφράζουν όμως την αντίθεση τους με σειρά επιθέσεων, με 

κορυφαία τη σφαγή του κιμπούτς40 του Κφαρ Έτζιον, προκαλώντας την εβραϊκή 

αντίδραση του «οφθαλμός αντί οφθαλμού» (μακελειό του παλαιστινιακού χωριού 

Ντέιρ Γιασίν). Από το σημείο αυτό ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Ο Λίβανος, η 

Συρία, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και το Ιράκ σχηματίζουν μία πολιτική και 

στρατιωτική ένωση και κηρύσσουν τον πόλεμο στο Ισραήλ. 41 Ο Ισραηλινός 

στρατός επιδεικνύει αποφασιστικότητα, πολεμική ικανότητα, ανωτερότητα σε 

στρατιωτικό εξοπλισμό και σε στρατιωτική τακτική. Διεισδύει μέσα στην αραβική 

Παλαιστινιακή περιοχή και σέρνει την αραβική συμμαχία σε ταπεινωτική ανακωχή 

το Μάρτιο του 1949. 

Μέσα σε ένα έτος (Μάιος 1948-Μάρτιος 1949) και με τεράστιες απώλειες 

και από τις δύο πλευρές, το Ισραήλ εδραιώνει τη θέση του στην περιοχή 

                                            
40Ισραηλινή συλλογική συνειδητή κοινότητα. Σε καμία άλλη χώρα οι εθελοντικές συλλογικές 
κοινότητες δεν έχουν διαδραματίσει έναν τόσο σημαντικό ρόλο όσο τα κιμπούτς του Ισραήλ. Η 
σημασία τους μπορεί να επισημανθεί στη δημιουργία του ισραηλινού κράτους και συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα. Συνδυάζουν το σοσιαλισμό και το σιωνισμό με μια μορφή πρακτικής εργασίας. 
41Ο Λίβανος, η Συρία και η Ιορδανία ανεξαρτητοποιήθηκαν μετά το 2ο ΠΠ. Την εποχή του 1ου 
αραβο-ισραηλινού πολέμου έκαναν τα πρώτα τους βήματα ως κράτη.  



-47- 

 

(Παράρτημα Β). Ο τερματισμός της διαμάχης το βρίσκει διευρυμένο, με εδάφη 

πέραν των αρχικώς επιδικασμένων από τον ΟΗΕ : τα νέα σύνορα του δίνουν τα 

¾ της προ-πολεμικής Παλαιστίνης. Η λωρίδα της Γάζας42 παραχωρείται στην 

Αίγυπτο και καταφεύγουν εκεί άμεσα 250.000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες. Η 

Υπεριορδανία43 προσαρτάται στην Ιορδανία. Η Ιερουσαλήμ χωρίζεται σε εβραϊκό 

και αραβικό τομέα. Το Παλαιστινιακό κράτος εξαφανίζεται πριν καν γεννηθεί.  

Ξεκινάει πλέον η περίοδος της παλαιστινιακής μετανάστευσης, με 750.000 

γηγενείς Άραβες (από το 1,5 εκατομμύριο στο τέλος του 2ου Παγκοσμίου 

Πολέμου) να εγκαταλείπουν τις οικίες τους, αναζητώντας ασφάλεια σε γειτονικά 

αραβικά κράτη (Ιορδανία, Συρία, Λίβανο), που τους δέχονται μάλλον απρόθυμα. 

Άλλωστε έχουν τις δικές τους πληγές να φροντίσουν : Έλλειψη υποδομών, 

ανώριμος κρατικός μηχανισμός, ταπείνωση από τον πόλεμο με το Ισραήλ. Οι 

μετακινηθέντες παλαιστινιακοί πληθυσμοί θα μείνουν από τότε προσκολλημένοι 

στην εθνική τους ταυτότητα, δε θα αφομοιωθούν ποτέ στη νέα τους πατρίδα. Θα 

αρχίσουν να καταφεύγουν σε πράξεις τρομοκρατικές εναντίον του Ισραήλ (και όχι 

μόνο), προκειμένου να διεκδικήσουν την πατρίδα που όλοι δικαιούνται.  

Πριν την ανακωχή του 1949, οι Ισραηλινοί καταλαμβάνουν, χωρίς 

αντίσταση, και την περιοχή Ουμ-Ρασράς, με την επιχείρηση «τετελεσμένο 

γεγονός»44, εξασφαλίζοντας την πολυπόθητη έξοδο στον κόλπο της Άκαμπα και 

την Ερυθρά Θάλασσα. Σύντομα θα κατασκευάσουν εκεί το λιμάνι του Εϊλάτ, το 

μαργαριτάρι τους στην περιοχή και θα αποκτήσουν πρόσβαση στον κόλπο της 

Άκαμπα και στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι τα ξεχασμένα και άγονα νησιά Τιράν 

και Σαναφίρ βγαίνουν στο προσκήνιο του ιστορικού κάδρου. 

Έφθασε πλέον η στιγμή που η Σαουδική Αραβία, φοβούμενη τις 

προθέσεις και την ανερχόμενη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ, ζητάει από τις 

                                            
42Παράκτια λωρίδα πλάτους 10 χιλιομέτρων στη νότια Συρία, που ακόμα παίζει σημαντικό ρόλο 
στην παλαιστινιακή ταλαιπωρία.  
43Τα παλαιστινιακά εδάφη δυτικά του Ιορδάνη ποταμού, τα οποία προοριζόταν για το νέο 
παλαιστινιακό κράτος. Αναφέρονται και σαν Δυτική Όχθη (του Ιορδάνη). 
44Η ονομασία καταδεικνύει το σκοπό της επιχείρησης, οδεύοντας προς συνθηκολόγηση. 
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αιγυπτιακές δυνάμεις να καταλάβουν45 τα νησιά. Είναι μία ευφυής διπλωματική 

κίνηση : η Αίγυπτος έχει τη στρατιωτική ισχύ να αναμετρηθεί με το Ισραήλ, ισχύ 

που δεν έχουν οι Σαούντ. Η Αίγυπτος μπορεί να πιέσει, παρεμποδίζοντας τα 

ισραηλινά σκάφη να περνούν από τα Στενά του Τιράν. Είναι το αντίβαρο που 

διασφαλίζει ότι το Ισραήλ δεν θα συνεχίσει τις κατακτήσεις του με την κατάληψη 

των στρατηγικών αυτών νησιών. Έχει καλές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση 

(Ιάκωβος blogspot 2016), στην οποία το φιλοδυτικό Ριάντ δεν μπορεί να 

απευθυνθεί εκείνη την περίοδο. Είναι η εποχή που και η Μόσχα αποκτά 

σημαίνοντα λόγο στη Μέση Ανατολή. 

Είναι μία ασυνήθιστη διακρατική πολιτική ενέργεια, προσωρινής 

προστασίας εθνικού εδάφους, η οποία ακόμα και σήμερα συζητιέται και 

αναφέρεται στα ιστορικά κείμενα ως ιδιαίτερη. Έτσι ανοίγει ένα διεθνές και 

διμερές ζήτημα, το οποίο ακόμα δεν έχει διευθετηθεί πλήρως. Είναι όμως και η 

εποχή που είναι ανώριμη ακόμα η ιδέα του εθνικού κράτους και των κρατικών 

συνόρων στους Άραβες της περιοχής, δεν θεωρείται ακόμα ταμπού και 

προδοτική κίνηση η παραχώρηση εδάφους. 

Η Αίγυπτος χάνει μία μοναδική ευκαιρία να κατοχυρώσει την κυριαρχία της 

στα νησιά. Η στρατιωτική αδυναμία των Σαούντ θα μπορούσε να γίνει ο Δούρειος 

Ίππος για να επιβάλει νομικά την κυριαρχία της στα νησιά. Η διπλωματική 

αδράνεια της, πιθανώς λόγω συνεννόησης με το Ριάντ, γέρνει σήμερα τη ζυγαριά 

του Δικαίου προς τη Σαουδική Αραβία : έχουν το νομικό επιχείρημα ότι δάνεισαν 

(αμφισβητούμενο και διεκδικούμενο) έδαφος και το επιθυμούν πίσω. Η αποδοχή 

του εδάφους από την Αίγυπτο το 1950 είναι έμμεση αναγνώριση της κυριαρχίας 

των Σαούντ στα νησιά : Απλή λογική αραβικής αγοράς. Αφού δέχθηκες να σου το 

δανείσω, έμμεσα συμφωνείς ότι μου ανήκει.  

H συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας για τα νησιά 

κοινοποιείται σε άλλες χώρες μέσω ενός αιγυπτιακού μνημονίου γραμμένου το 

1950 (Hakim 1980) : «η κυβέρνηση της Αιγύπτου ενεργώντας σε πλήρη 
                                            
45Η Daily Mail χαρακτηρίζει την ενέργεια δανεισμό (leasing), χωρίς να αναφέρεται στη διάρκεια 
του. 
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συμφωνία με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας έδωσε εντολή να 

καταληφθούν αποτελεσματικά αυτά τα δύο νησιά. Αυτή η κατοχή είναι τώρα ένα 

τετελεσμένο γεγονός46». 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΣΕΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 

Η επικράτηση του Νάσερ 

Ο πόλεμος του 1948-9 και η ντροπιαστική ήττα των Αράβων, ήταν λογικό 

να φέρουν πολιτικές ανακατατάξεις. Η πιο επιδραστική συνέβη στην 

σημαντικότερη αραβική χώρα, την Αίγυπτο. Το 1952, ένα στρατιωτικό 

πραξικόπημα, από το κίνημα των Ελεύθερων Αξιωματικών (Συνταγματάρχες 

Νάσερ και Σαντάτ47) ανέτρεψε τη διεφθαρμένη μοναρχία του φιλοβρεττανού 

βασιλιά Φαρούκ και έφερε τη δημοκρατία. Παρότι επικεφαλής επίσημα ορίσθηκε 

ο δημοφιλής Ταξίαρχος Μωχάμεντ Νεγκίμπ, σκιώδης αρχηγός της νέας 

κυβέρνησης ήταν ο Νάσερ, ο οποίος επιθυμούσε την πλήρη ανεξαρτησία της 

χώρας του (η Βρετανία ασκούσε ακόμα αποικιοκρατικά δικαιώματα και 

διατηρούσε ακόμα υπερμεγέθη στρατό στη Διώρυγα του Σουέζ), τον 

εκσυγχρονισμό της και μία πολιτική ίσων αποστάσεων από τις δύο 

υπερδυνάμεις, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Εν τέλει ο Νάσερ θα επικρατήσει ως επικεφαλής 

της κυβέρνησης, απαλλασσόμενος από τον μετριοπαθή Νεγκίμπ, μόλις νοιώσει 

ότι μπορεί να προχωρήσει χωρίς αυτόν (και το αναδυόμενο κίνημα των Αδερφών 

Μουσουλμάνων, που τον στήριζαν).  

Οι σχέσεις Καΐρου Ριάντ επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της εποχής του 

Νάσερ, λόγω των ηγεμονικών του βλέψεων στην περιοχή και λόγω της εμμονής 

των Σαούντ στην αμερικανική συμμαχία. Έτσι διαφωνίες προκύπτουν για μια 

ακόμη φορά για την κυριαρχία των νησιών, με την Αίγυπτο να επιμένει ότι της 

ανήκει δικαιωματικά το έδαφος (από πριν την παραχώρηση του 1950) και τη 

                                            
46Σε αντιπαράθεση με την προηγηθείσα επιχείρηση «τετελεσμένο γεγονός», με την οποία το 
Ισραήλ κατέλαβε το σημερινό Εϊλάτ. 
47Ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ διετέλεσε Πρόεδρος της Αιγύπτου από το 1956 έως το 1970. Τον 
διαδέχθηκε ο Ανουάρ Σαντάτ μέχρι τη δολοφονία του το 1981. Και οι δύο είχαν πολεμήσει στον 
Πρώτο Αραβο – ισραηλινό πόλεμο. Ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα των υπολοίπων πολέμων. 
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Σαουδική Αραβία να επανέρχεται στις προηγούμενες αξιώσεις κυριαρχίας της 

(θεωρώντας ότι πρέπει να της επιστραφούν). Κατά την διάρκεια μιας συνεδρίας 

του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το 195448, η Αίγυπτος 

υποστηρίζει ότι τα νησιά είναι δικά της από το 1906 και την κατάρρευση των 

Οθωμανών, αλλά, αργότερα σιωπά όταν η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει την 

κυριαρχία της επί του εδάφους το 1957. Αυτό το είδος της ασυνέπειας έχει 

υπονομεύσει το αίτημα της Αιγύπτου. Φυσικά είναι λογικό η σιωπή ενός κράτους 

απέναντι στις εδαφικές διεκδικήσεις ενός άλλου κράτους να είναι συνήθως 

πολιτική επιλογή του κυβερνώντος, βάσει της ιστορικής συγκυρίας. Ο Νάσερ ήδη 

έχει πολλούς εχθρούς για να προσθέσει και το Ριάντ. 

Την εποχή εκείνη, η δύναμη της Μεγάλης Βρετανίας εξασθενεί και οι 

βάσεις της στη διώρυγα, δέχονται συνεχώς επιθέσεις από τους αντάρτες του 

Νάσερ. Έτσι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τα οχυρά τους, αποχωρώντας από 

το τελευταίο τον Ιούνιο του 1956. Μετά την πρώτη αυτή διπλωματική επιτυχία του 

και με στόχο την πρωτοκαθεδρία στον αραβικό κόσμο, ο Νάσερ υποστηρίζει και 

ενισχύει την Αλγερινή επανάσταση κατά της γαλλικής κατοχής και τις 

παλαιστινιακές επιδρομές από τη λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ. 

Διαπραγματεύεται μία στρατιωτική συμφωνία με τη Συρία και το Ιράκ για τη 

σύσταση κοινής και για τους τρεις ανώτατης διοίκησης.  

Το πιο ρηξικέλευθο όμως είναι η συμφωνία του 1955 με τους Σοβιετικούς, 

με την οποία η Μόσχα αναλαμβάνει να αποστείλει στρατιωτική και οικονομική 

βοήθεια στην Αίγυπτο, σκληραίνοντας παράλληλα τη στάση της προς το Ισραήλ. 

Είναι πλέον σαφές ότι ο Νάσερ θέλει να αποδεσμευθεί από τη Δυτική 

αποικιοκρατική επιρροή και να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, 

με όπλο τη σημασία της Διώρυγας για το παγκόσμιο εμπόριο και τη διακίνηση 

του μεσανατολικού πετρελαίου. Τέτοιες αλλαγές όμως πληρώνονται πάντα με 

πόλεμο. 

                                            
48Statement of Mr. Ghaleb and Mr. Amzi, Egyptian representatives, before the United Nations 
Security Council, Official Records of the Security Council, 659th meeting, 15 February 1954 
(S/PV/659). 
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Κρίση του Σουέζ 1956 

Έτσι, έχοντας τη διαβεβαίωση των Σοβιετικών ότι θα τον στηρίξουν, 

αναγγέλει την εθνικοποίηση της Διώρυγας και ανακοινώνει ότι τα καταβαλλόμενα 

διόδια θα συμβάλλουν πλέον στη χρηματοδότηση του φράγματος του Ασουάν, το 

οποίο αρνήθηκαν να χρηματοδοτήσουν οι Δυτικές τράπεζες. Τραβώντας στα 

άκρα τη διπλωματική διελκυστίνδα και αποβλέποντας στο θαυμασμό των 

αραβικών κρατών, απαγορεύει τη χρήση της Διώρυγας σε πλοία με ισραηλινή 

σημαία ή ναυλωμένα από Ισραηλινούς. Η εθνικοποίηση όμως πλήττει και τη 

Μεγάλη Βρετανία (κύριος μέτοχος και αρχικός οργανωτής της Διώρυγας) και τη 

Γαλλία, που φοβάται ότι τα έσοδα της Αιγύπτου από τα διόδια μπορούν να 

χρηματοδοτήσουν την Αλγερινή επανάσταση. Επιπλέον, οι Γάλλοι φέρουν 

βαρέως την πρόσφατη συντριβή τους στο Ντιεν Μπιεν Φου49 και θέλουν μία 

ευκαιρία να στρέψουν αλλού την κοινή γνώμη στο εσωτερικό της χώρας τους. 

Όλα είναι έτοιμα για μία μεγάλη περιφερειακή σύγκρουση. 

Κι εδώ μπαίνουν ξανά στην ιστορία τα Στενά του Τιράν. Ο Νάσερ κλείνει 

και τον κόλπο της Άκαμπα στην ισραηλινή ναυτιλία, ασκώντας το κυριαρχικό του 

δικαίωμα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της εποχής και στραγγαλίζοντας το 

Ισραήλ. Ανακοινώνει ότι ο κόλπος είναι αιγυπτιακή ζώνη και όποιος θέλει να 

εισέλθει πρέπει να λάβει άδεια από την Αίγυπτο. Το Ισραήλ ετοιμάζεται για 

πόλεμο, κηρύττοντας επιστράτευση (Οι Πόλεμοι του 20ου Αιώνα 2009).  

Την ίδια περίοδο (Οκτώβριος – Νοέμβριος 1956) όμως ξεκινά και η 

Ουγγρική Επανάσταση στη Βουδαπέστη, όπου φοιτητές διαδηλώνουν την 

αντίθεση τους στην κομμουνιστική φιλο-σοβιετική κυβέρνηση και συγκρούονται 

με τους Σοβιετικούς στρατιώτες. Η κατάληξη είναι 82.000 νεκροί, 200.000 

εξόριστοι και μία Βουδαπέστη κατεστραμμένη από τα σοβιετικά άρματα. Αυτό θα 

παίξει το ρόλο του στην κρίση που είναι προ των πυλών. 

                                            
49Η πολιορκία της Ντιεν Μπιεν Φου από τις 13 Μαρτίου ως τις 6 Μαΐου 1954, και η τελική 
παράδοση των γαλλικών δυνάμεων ήταν μια από τις πιο επώδυνες ήττες της γαλλικής ιστορίας. 
Με 4.000 νεκρούς και 10.000 αιχμαλώτους, η Γαλλία αναγκάσθηκε σε ανακωχή. Μετά τη 
Διάσκεψη της Γενεύης, ήρθε το τέλος της Γαλλικής Αποικιοκρατίας στο Βιετνάμ. 
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Στις 29 Οκτωβρίου 1956 το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση στη χερσόνησο του 

Σινά και, παρά τις απώλειες, απωθεί τον αιγυπτιακό στρατό και φθάνει γρήγορα 

στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Διώρυγα. Στις 31 Οκτωβρίου, η Γαλλία και η 

Βρετανία, εκμεταλλευόμενες τη σοβιετική εμπλοκή στην Ουγγαρία, αποβιβάζουν 

90.000 στρατιώτες στο Πορτ-Σάιντ. Ακολουθεί βομβαρδισμός αιγυπτιακών 

αεροδρομίων και κατάληψη στρατιωτικών στόχων από αλεξιπτωτιστές. Η 

Αίγυπτος παραλύει. Ο Νάσερ αποφασίζει να θέσει εκτός λειτουργίας τη Διώρυγα, 

βυθίζοντας σε αυτή μερικά εμπορικά πλοία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 

συνεδριάζει εκτάκτως, αλλά Άγγλοι και Γάλλοι θέτουν βέτο για να αποτρέψουν 

εναντίον τους αποφάσεις, ενώ στις 5 Νοεμβρίου καταλαμβάνουν και το Σουέζ. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Αϊζενχάουερ, ο οποίος μέχρι τότε έχει τηρήσει 

σώφρονα σιωπή για τη σφαγή του ουγγρικού λαού, αποφασίζει να μιλήσει. 

Συγκαλείται άμεσα συνέλευση της ολομέλειας των Ηνωμένων Εθνών, όπου δεν 

υπάρχει το δικαίωμα του βέτο, όπως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η ολομέλεια 

επιβάλλει κυρώσεις στους επιτιθέμενους, Αγγλία και Γαλλία, και διατάσσει την 

άμεση παύση των εχθροπραξιών. Οι Σοβιετικοί, μόλις αποκτούν τον έλεγχο της 

ουγγρικής κρίσης, εισέρχονται στο σκηνικό της κρίσης του Σουέζ : Αφήνουν να 

εννοηθεί ότι η μη αποχώρηση των επιτιθέμενων θα μπορούσε να επιφέρει 

ατομικό πόλεμο και χρήση πυρηνικών για πρώτη φορά μετά το Ναγκασάκι.  

Απομονωμένοι διπλωματικά και καταδικασμένοι από τον ΟΗΕ, Άγγλοι και 

Γάλλοι, αναγκάζονται να αποχωρήσουν, παραδίδοντας τη ζώνη της Διώρυγας σε 

στρατό των Ηνωμένων Εθνών. Αποχωρεί και το Ισραήλ καθώς του δίνεται 

ελεύθερη δίοδος από τα Στενά του Τιράν. Κατόπιν σχεδίου της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ, εγκρίνεται η αποστολή της Δύναμης Εκτάκτου Ανάγκης 

των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Emergency Force – UNEF), η οποία θα 

αποτελείται από στρατιωτικό προσωπικό από 11 χώρες. Η UNEF50θα επωμισθεί 

                                            
50 Η UNEF είναι η πρώτη χρονικά τέτοιου είδους στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών. Η 
αποστολή τους ήταν : «..εντός της Αιγυπτιακής επικράτειας, με τη σύμφωνη γνώμη της 
Αιγυπτιακής Κυβέρνησης, προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση της ηρεμίας, και μετά την 
αποχώρηση των μη-αιγυπτιακών δυνάμεων και να εξασφαλισθεί συμμόρφωση με τους 
υπόλοιπους όρους της συμφωνίας ….για να καλύψει περιοχή από το κανάλι του Σουέζ μέχρι τη 
γραμμή οριοθέτησης της Συμφωνίας Ανακωχής Αιγύπτου – Ισραήλ». 
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με την ασφαλή σταδιακή αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων Αγγλίας, 

Γαλλίας και Ισραήλ (Παράρτημα Β) και την εξασφάλιση αποστρατικοποιημένων 

ζωνών στο Σινά. 

Η Βρετανία και η Γαλλία γνωρίζουν μεγάλη πολιτική και διπλωματική ήττα, 

αφού το κύρος τους ως Μεγάλες Δυνάμεις καταρρακώνεται στις ερήμους της 

Αιγύπτου και κυρίως στις αίθουσες του ΟΗΕ. Τη δεκαετία 1946-56 το επιβλητικό 

οικοδόμημα της βρετανικής δύναμης στην κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή 

εξασθενεί και τελικά καταρρέει. Μετά το 1956 η διαδικασία της αποχώρησης 

«ανατολικά του Σουέζ» ολοκληρώνεται, αλλά η αδυναμία της Βρετανίας εν μέρει 

αναπληρώνεται από την «ειδική σχέση» με τις ΗΠΑ. Αντίθετα η Γαλλία, 

απογοητευμένη από τη στάση των ΗΠΑ στο Σουέζ, επιταχύνει την απεξάρτησή 

της από τον αμερικανικό παράγοντα με δύο τρόπους: στρέφει την προσοχή της 

προς την οικοδόμηση μιας ενωμένης και ισχυρής Ευρώπης και επιδιώκει να 

αποκτήσει ανεξάρτητη πυρηνική ικανότητα. 

Η κρίση στο Σουέζ είναι καθοριστικής σημασίας για τις δύο υπερδυνάμεις, 

οι οποίες τα επόμενα χρόνια αυξάνουν σημαντικά την επιρροή τους στη Μέση 

Ανατολή. Η Μόσχα υποστηρίζει τις δύο εκδοχές του αραβικού εθνικισμού, τον 

νασερισμό και τον μπααθισμό και εξοπλίζει αρκετά αραβικά κράτη (Αίγυπτος ως 

το 1970, Συρία, Ιράκ, Υεμένη). Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να καλύψει το κενό ισχύος 

που άφησε η βρετανική αποχώρηση από τη Μέση Ανατολή, στηρίζοντας το 

Ισραήλ και τα φιλοδυτικά καθεστώτα (Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Μαρόκο, Λιβύη 

ως το 1969, Ιράν ως το 1979).  

Η αμερικανική είσοδος στη μεσανατολική σκηνή επισημοποιείται με τη 

διακήρυξη του Δόγματος Αϊζενχάουερ τον Ιανουάριο του 1957 – ένα τρίπτυχο 

μεσανατολικό πρόγραμμα οικονομικών παροχών, στρατιωτικής βοήθειας και 

προστασίας από τον σοβιετικό «επεκτατισμό», σε συνδυασμό με το Δόγμα 

Μαζικών Αντιποίνων (Κουσκουβέλης 2000). Ο ίδιος ο Πρόεδρος διακηρύττει 

δημόσια πως ένας μελλοντικός αποκλεισμός των Στενών του Τιράν θα εκληφθεί 

σαν επιθετική ενέργεια που θα υποχρεώσει το Ισραήλ να προστατέψει τα 
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θαλάσσια δικαιώματα του, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ. Του 

αναγνωρίζει δηλαδή νομικό δικαίωμα σε πολεμικές ενέργειες. 

Αν και ο Νάσερ έχει ηττηθεί στρατιωτικά, εξέρχεται της κρίσης πολιτικά ως 

νικητής. Βρίσκει την ευκαιρία που χρειαζόταν για να πάρει εκδίκηση από το 

Ισραήλ και τις πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις, να εθνικοποιήσει βρετανικές και 

γαλλικές τράπεζες και επιχειρήσεις, και να εκδιώξει χιλιάδες Ευρωπαίους από τη 

χώρα του. Η αυτοπεποίθηση του όμως θα τον οδηγήσει σε νέες περιπέτειες. 

Οδεύοντας σε νέο πόλεμο 

 Ο Νάσερ εξαργύρωσε τη δημοφιλία του στον αραβικό κόσμο (μετά την 

πολιτική νίκη στην κρίση του Σουέζ) ενώνοντας το 1958 την Αίγυπτο και τη Συρία 

σε ενιαίο κράτος, την Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία (ΗΑΔ). Το Ισραήλ βρέθηκε 

περικυκλωμένο από δύο εχθρούς και αποφάσισε να αυξήσει τις ένοπλες 

δυνάμεις του, καθώς και να κατασκευάσει ατομική βόμβα, με βοήθεια από τη 

Γαλλία. Οι Παλαιστίνιοι αποφάσισαν να δράσουν, βλέποντας ότι μόνο με τις δικές 

τους δυνάμεις θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ανεξάρτητο κράτος. Έπεισαν τον 

ΟΗΕ να ιδρύσει γραφείο για παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες τους. Ίδρυσαν 

την Αλ Φατάχ (Νίκη), στα πρότυπα των ανταρτών του Αλγερινού 

απελευθερωτικού μετώπου, με ηγέτη το Γιάσερ Αραφάτ. Ίδρυσαν το πιο βίαιο 

Λαϊκό Μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, με ηγέτες τους Τζωρτζ 

Χαμπάς και Ουαντί Χαντάντ. Αργότερα οι δύο οργανώσεις θα ενωθούν στον 

Οργανισμό για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που θα λάβει την οικονομική 

υποστήριξη του Νάσερ. 

Η βία στην Παλαιστίνη άρχισε να κλιμακώνεται. Ακολουθούν χρόνια 

εντάσεων, επιθέσεων και θανάτων. Κιμπούτς στα σύνορα καταστρέφονται από 

χειροβομβίδες. Στρατόπεδα παλαιστινίων προσφύγων στις γείτονες αραβικές 

χώρες γίνονται στόχος αντιποίνων του Ισραήλ. Το 1961, η Συρία αποφασίζει να 

αποσυρθεί από την ΗΑΔ, πλήττοντας το γόητρο του Νάσερ στον αραβικό 
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κόσμο51. Επίσης κατηγορεί το Ισραήλ πως ανοίγει πυρ σε Συριακές στρατιωτικές 

θέσεις, ενώ τα Ισραηλινά θωρακισμένα τρακτέρ καλλιεργούν αραβική γη στην 

αποστρατικοποιημένη (από το 1957) ζώνη, υποστηριζόμενα παράνομα από 

Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Εννιά χρόνια αργότερα, ο Μοσέ Νταγιάν52 θα 

επιβεβαιώσει τα λεγόμενα των Σύριων, δηλώνοντας πως η Ισραηλινή τακτική στα 

σύνορα μεταξύ 1949 και 1967 είχε στόχο «ν’ αρπάζουμε κομμάτια περιοχής και 

να εξακολουθούμε να τα κατέχουμε ώσπου ν’ απελπιστεί ο εχθρός και να μας τα 

δώσει». 

Στις 4 Νοεμβρίου του 1966, η Αίγυπτος και η Συρία υπογράφουν αμυντική 

συμφωνία, βάσει της οποίας κάθε ισραηλινή επίθεση εναντίον της μιας θεωρείται 

επίθεση κατά αμφοτέρων, παρά τις τρομερές εσωτερικές έριδες των Αράβων και 

παρά το ότι ο Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ έχει καταστήσει σαφές ότι ουδόλως 

επιθυμεί έναν πόλεμο κατά του Ισραήλ, λόγω των σοβαρότατων εσωτερικών και 

εξωτερικών προβλημάτων της Αιγύπτου. Το 1967 ξεκινά με σειρά νέων 

μεθοριακών επεισοδίων Ισραήλ-Συρίας και τρομοκρατικών επιθέσεων κατά 

ισραηλινών στόχων, σχεδόν επί καθημερινής βάσης, που αναγκάζει το γενικό 

γραμματέα του Ο.Η.Ε. Ου Θαντ53, να απευθύνει στις δύο πλευρές "επείγουσα 

έκκληση" να σταματήσουν κάθε στρατιωτική ενέργεια. 

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώνεται στις 7 Απριλίου, όταν ένα μικρής 

σημασίας συνοριακό περιστατικό κλιμακώνεται σε κανονική αερομαχία πάνω 

από τα υψώματα Γκολάν, με αποτέλεσμα την απώλεια έξι συριακών Μιγκ από 

Μιράζ ΙΙΙ της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας (IAF), και την πτήση των 

τελευταίων πάνω από τη Δαμασκό. Τεθωρακισμένα, βαριά ολμοβόλα και 
                                            
51Η Αίγυπτος συνέχισε να αποκαλείται ΗΑΔ μέχρι το 1971. Μετά το θάνατο του Νάσερ έγινε η 
αλλαγή της επίσημης ονομασίας σε Δημοκρατία της Αιγύπτου.  
52  Ισραηλινός στρατηγός και σοσιαλιστής πολιτικός, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του 
ισραηλινού στρατού (1955-1958), υπουργός Γεωργίας (1959-1964), Εθνικής Άμυνας (1967-1974) 
και Εξωτερικών (1977-1979). Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις τολμηρές στρατιωτικές του νίκες 
το 1967 στον πόλεμο των έξι Έχασε το αριστερό μάτι το 1941 πολεμώντας με τις βρετανικές 
δυνάμεις εναντίον του Άξονα και έκτοτε φορούσε ένα μαύρο «πειρατικό» κάλυμμα, κάτι που τον 
έκανε μία από τις πιο διάσημες φιγούρες της διεθνούς πολιτικής. 
53Βιρμανός διπλωμάτης, τρίτος κατά σειρά γενικός γραμματέας του ΟΗΕ από το 1961 μέχρι 1972. 
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η συμφιλίωση του Τζον Κένεντι και του Νικίτα 
Χρουστσόφ κατά την κρίση των πυραύλων της Κούβας. Το 1974 πέθανε εξαιτίας καρκίνου του 
πνεύμονα, αλλά η στρατιωτική χούντα της Βιρμανίας αρνήθηκε να του αποδώσει τιμές. 
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πυροβολικό χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς στα 76 χιλιόμετρα των 

συνόρων, σ’ αυτό που έχει μείνει ως «μία διαμάχη για τα δικαιώματα 

καλλιέργειας στην αποστρατικοποιημένη ζώνη νοτιοανατολικά της λίμνης 

Τιβεριάδας». Ο Οργανισμός Εποπτείας Ανακωχής των Ηνωμένων Εθνών 

(UNTSO) προσπαθεί για κατάπαυση του πυρός, αλλά η Συρία αρνείται 

συνεργασία, αν δεν σταματήσουν οι (παράνομες) αγροτικές εργασίες του Ισραήλ. 

O Ισραηλινός απεσταλμένος παρουσιάζει γράμμα στον πρόεδρο του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προειδοποιώντας πως το Ισραήλ «θα 

ενεργήσει για να αμυνθεί αν το απαιτούν οι περιστάσεις». Στις αρχές Μαΐου το 

ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα περιορισμένο χτύπημα 

εναντίον της Συρίας, αλλά η επαναλαμβανόμενη απαίτηση του Αρχηγού του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού, Γιτζάκ Ράμπιν54 για μεγάλης κλίμακας χτύπημα, με 

σκοπό τη δυσφήμιση ή την ανατροπή του συριακού καθεστώτος Μπάαθ, βρίσκει 

τον πρωθυπουργό Λεβί Εσκόλ55 να διαφωνεί. Το κλίμα μυρίζει ξανά μπαρούτι. 

Η Αίγυπτος σχεδιάζει επαναστρατικοποίηση του Σινά. Η Σοβιετική Ένωση 

καλύπτει ενεργά τις στρατιωτικές ανάγκες των Αραβικών κρατών. Στις 13 Μαΐου 

μια σοβιετική έκθεση αντικατασκοπίας, που δίνεται από τον Σοβιετικό πρόεδρο 

Νικολάι Ποντγκόρνυ στον Αιγύπτιο αντιπρόεδρο Ανουάρ Σαντάτ αναφέρει 

(εσκεμμένα) λανθασμένα πως τα ισραηλινά στρατεύματα μετακινούνται μαζικά 

στα σύνορα με την Συρία. Τον Μάιο του 1967, ο Χάφεζ Αλ Άσαντ56 διακηρύττει: 

«Οι δυνάμεις μας είναι τώρα απολύτως έτοιμες όχι μόνο ν’ αποκρούσουν την 

επιθετικότητα, αλλά ν’ αρχίσουν την ίδια την πράξη της απελευθέρωσης, και ν’ 

ανατινάξουν την Σιωνιστική παρουσία από την Αραβική πατρίδα. Ο συριακός 

στρατός, με το δάκτυλο στην σκανδάλη, είναι ενωμένος. Εγώ, ως στρατιωτικός, 

                                            
54Ισραηλινός πολιτικός και στρατηγός. Διετέλεσε πρωθυπουργός του Ισραήλ από το 1974 έως το 
1977 και από το 1992 έως τη δολοφονία του. Το 1994 μοιράστηκε το Νόμπελ Ειρήνης με τους 
Σιμόν Πέρες και Γιάσερ Αραφάτ. Δολοφόνος του ήταν ο Γιγκάλ Αμίρ, ο οποίος ήταν αντίθετος στις 
συμφωνίες του Όσλο που είχε υπογράψει ο Ράμπιν. Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ 
που γεννήθηκε στο εσωτερικό του, ο μοναδικός που δολοφονήθηκε και ο δεύτερος που απεβίωσε 
κατά τη διάρκεια της θητείας του μετά τον Λεβί Εσκόλ. 
55Πρωθυπουργός από το 1963 έως το 1969, οπότε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς. 
56Στρατηγός και Αρχηγός των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων το 1967, μετέπειτα πρωθυπουργός 
από το 1971 έως το θάνατό του το 2000, ηγετικό στέλεχος του κόμματος Μπάαθ εξ αρχής. 
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πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να μπούμε σε μια μάχη εκμηδένισης (του 

Ισραήλ)». 

Η ένταση κορυφώνεται όταν από την καθιερωμένη παρέλαση της 

ισραηλινής Ημέρας της Ανεξαρτησίας στην Ιερουσαλήμ, στις 15 Μαΐου, 

απουσιάζουν τα άρματα μάχης. Ο Νάσερ ερμηνεύει την απουσία ως ένδειξη ότι 

το εβραϊκό κράτος ετοιμάζεται για επίθεση κατά της Αιγύπτου και θέτει τις 

ένοπλες δυνάμεις του σε κατάσταση πλήρους πολεμικής ετοιμότητας. Σε γενικό 

συναγερμό τίθενται και οι δυνάμεις της Συρίας και της Ιορδανίας και λίγες ημέρες 

αργότερα του Ιράκ και του Κουβέιτ, ενώ ο Νάσερ ζητά από τον ΟΗΕ να αποσύρει 

ορισμένες από τις δυνάμεις του στο Σινά, ώστε να τοποθετηθούν στη θέση τους 

αιγυπτιακές μονάδες. Από τη Νέα Υόρκη τού διαμηνύουν ότι δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξει μερική απόσυρση. 

Στις 22:00 της 16ης Μαΐου, ο διοικητής της Έκτακτης Δύναμης των 

Ηνωμένων Εθνών (UNEF), ο Ινδός στρατηγός Ίνταρ Τζιτ Ρικάι, παίρνει γράμμα 

από τον στρατηγό Μοχάμεντ Φόζι, αρχηγό του αιγυπτιακού επιτελείου, το οποίο 

έγραφε: «Προς πληροφορία σας, έδωσα οδηγίες σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις 

της χώρας μου να είναι έτοιμες για δράση εναντίον του Ισραήλ, από τη στιγμή 

που θα εκτελέσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον κάθε αραβικής 

χώρας. Λόγω αυτών των οδηγιών τα στρατεύματά μας έχουν ήδη συγκεντρωθεί 

στο Σινά, στα ανατολικά μας σύνορα. Για χάριν της απόλυτης ασφάλειας όλων 

των στρατευμάτων του ΟΗΕ τα οποία έχουν φυλάκια παρατήρησης παράλληλα 

των συνόρων μας, ζητώ όπως διατάξετε την απόσυρση τους άμεσα». Ο 

Στρατηγός απαντάει πως αναμένει οδηγίες από το Γενικό Γραμματέα. 

Ο Ου Θαντ, προσπαθεί να διαπραγματευτεί με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, 

αλλά στις 18 Μαΐου ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών πληροφορεί τα έθνη που 

έχουν στρατεύματα στην UNEF πως η αποστολή της Δύναμης στην Αίγυπτο και 

τη Λωρίδα της Γάζας έχει τερματιστεί και πως πρέπει να φύγουν αμέσως. Οι 

αιγυπτιακές δυνάμεις αποτρέπουν τα στρατεύματα της UNEF να μπουν στα 

φυλάκιά τους. Οι κυβερνήσεις της Ινδίας και της Γιουγκοσλαβίας αποσύρουν τα 
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στρατεύματα τους, παρά την αντίθετη απόφαση του Ου Θαντ. Ο ίδιος προτείνει 

όπως η UNEF ανασυνταχθεί στην ισραηλινή πλευρά των συνόρων, αλλά το 

Ισραήλ αρνείται, υποστηρίζοντας πως στη Δύναμη υπάρχουν στρατεύματα και 

από χώρες εχθρικές προς αυτό, που προτιμούν να εμποδίσουν μια εβραϊκή 

απάντηση στην αιγυπτιακή επιθετικότητα, παρά να σταματήσουν εξ αρχής την 

επιθετικότητα. Ο Ου Θαντ υποχρεώνεται να αποδεχθεί την απόσυρση της UNEF 

παρά τις έντονες αντιδράσεις από πολλές δυτικές πρωτεύουσες και χωρίς 

έγκριση από τη Γενική Συνέλευση ή το Συμβούλιο Ασφαλείας. Στις 19 Μαΐου ο 

διοικητής της Δύναμης παίρνει τη διαταγή ν’ αποσυρθεί, λόγω ανησυχίας του Ου 

Θαντ για πολεμική κλιμάκωση (τελικά την επιτάχυνε με αυτή του την ενέργεια). 

Ο Νάσερ αρχίζει την στρατιωτικοποίηση του Σινά, συγκεντρώνοντας 

στρατό και τεθωρακισμένα στα σύνορα με το Ισραήλ. Τις θέσεις των 3.400 Ινδών, 

Καναδών, Γιουγκοσλάβων, Σουηδών, Βραζιλιάνων, Νορβηγών και Δανών 

κυανοκράνων, που αποσύρονται, καταλαμβάνουν αμέσως άνδρες της 

Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, οι οποίοι ανακοινώθηκε ότι 

είχαν ενσωματωθεί στον αιγυπτιακό στρατό. Την ίδια ημέρα κηρύσσεται γενική 

επιστράτευση τόσο στην Αίγυπτο όσο και στο Ισραήλ. Η απόσυρση των 

στρατευμάτων της UNEF θα κρατούσε για κάποιες εβδομάδες. Τα στρατεύματα 

που θ’ αποσύρονταν από αέρος και θαλάσσης μέσω του Πορτ Σάιντ. Το σχέδιο 

απόσυρσης όριζε πως το τελευταίο προσωπικό της UNEF θα έφευγε από την 

περιοχή στις 30 Ιουνίου 196757. Οι εξελίξεις όμως θα τους προλάβουν. 

Τα Στενά του Τιράν στο παγκόσμιο προσκήνιο 

Το ψέμα των Σοβιετικών στις 13 Μαΐου οδηγεί σε αλυσιδωτές εξελίξεις. Η 

συριακή κυβέρνηση, φοβούμενη Ισραηλινή εισβολή, πιέζει το Νάσερ για 

αντίδραση. Σε συνδυασμό με πιέσεις από μερίδα εθνικιστικών αξιωματικών του, 

ο Πρόεδρος, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά και παλαιότερης 

διμερούς συνθήκης με το Ισραήλ, ανακοινώνει στις 22 Μαΐου, ταυτόχρονα με την 

απόσυρση του Ο.Η.Ε., πως τα στενά του Τιράν θα κλείσουν «για κάθε πλοίο με 

                                            
57Στον πόλεμο που ακολουθεί 15 μέλη της δύναμης εγκλωβίσθηκαν και σκοτώθηκαν. 
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ισραηλινή σημαία, ή κάθε πλοίο το οποίο μεταφέρει στρατηγικά υλικά». Το 

κλείσιμο των στενών έχει στόχο να αποτρέψει τη μεταφορά στο λιμάνι του Εϊλάτ 

πολεμικού υλικού και πετρελαίου. Το Ισραήλ απαντά ότι θεωρεί τη ναρκοθέτηση 

των στενών και την επιτήρησή τους από παράκτιο πυροβολικό "εχθρική ενέργεια" 

και προειδοποιεί ότι εάν ο ΟΗΕ και "οι μεγάλες ναυτικές δυνάμεις" (Η.Π.Α. και 

Βρετανία) δεν ενεργήσουν για άμεση άρση του αποκλεισμού, θα αναλάβει το ίδιο 

να ανοίξει τον κόλπο. 

Τα δικαιώματα της Αιγύπτου που αφορούν τα στενά του Τιράν είχαν 

συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά την κρίση του Σουέζ. Κράτη με 

ναυτική παράδοση, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Δανία, η Ολλανδία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α. υποστήριζαν πως τα στενά είναι διεθνή ύδατα, 

και, ως τέτοια, κάθε πλοίο έχει το δικαίωμα «ελεύθερης και ανεμπόδιστης 

διάβασης» μέσα απ’ αυτά. Η Ινδία υποστήριζε πως η Αίγυπτος πρέπει να δίνει 

την έγκρισή της σε κάθε πλοίο, το οποίο πρέπει να ζητά άδεια πριν να μπει στον 

κόλπο, αφού τα χωρικά της ύδατα καλύπτουν τα στενά. Παρότι αναγνώριζε το 

δικαίωμα της «αβλαβούς διέλευσης» από τέτοια νερά, δήλωνε πως το 

παραθαλάσσιο κράτος δύναται ν’ αποφασίσει ποια διάβαση είναι «ασφαλής». 

Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό του ισραηλινού εμπορίου διενεργείται από 

τα λιμάνια της Μεσογείου, και, βάσει ενδείξεων, κανένα πλοίο με Ισραηλινή 

σημαία δεν έχει χρησιμοποιήσει το λιμάνι του Εϊλάτ τα δύο τελευταία χρόνια πριν 

τον Ιούνιο του 1967, το Ισραήλ, επικαλούμενο το διεθνές Δίκαιο, χαρακτηρίζει το 

κλείσιμο των στενών παράνομο. Είχε ήδη δηλώσει από το 1957 (όταν 

αποσύρθηκε από το Σινά και τη Γάζα). πως τέτοιος αποκλεισμός θα ήταν αιτία 

πολέμου. Η Αίγυπτος χαρακτηρίζει τον κόλπο της Άκαμπα ως εθνικά εσωτερικά 

χωρικά ύδατα, υποκείμενα στην κυριαρχία μόνο των τριών νόμιμων παράκτιών 

της χωρών -της Ιορδανίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου- που έχουν 

το δικαίωμα ν’ αποκλείουν εχθρικά πλοία. Ο αντιπρόσωπος της στον ΟΗΕ 

δηλώνει πως «η αξίωση του Ισραήλ να έχει ένα λιμάνι στον κόλπο είναι λάθος, 

αφού το Ισραήλ έχει καταλάβει πολλά παράκτια μίλια στον κόλπο, μαζί με το 

Ουμ-Ρασράς, παραβιάζοντας τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
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1948 και των Αιγύπτιο-Ισραηλινών Γενικών Συμφωνικών Κατάπαυσης του 

Πυρός». Τα αραβικά κράτη αμφισβητούν το δικαίωμα του Ισραήλ για δίοδο μέσω 

των στενών. 

Επικαλούνται πως δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση περί Χωρικών 

Υδάτων και Κοινής Συνοριακής Ζώνης του 1960, και ειδικότερα το άρθρο 16, το 

οποίο δίνει αυτό το δικαίωμα αβλαβούς διελεύσεως στο Ισραήλ. Είναι όμως 

πρακτική πλέον του διεθνούς δικαίου όλα τα πλοία να έχουν ένα δικαίωμα 

αβλαβούς διέλευσης μέσω των χωρικών υδάτων, παρότι δεν έχει ακόμα 

κωδικοποιηθεί με Διεθνή Σύμβαση εκείνη την περίοδο. Περαιτέρω, όταν η 

Αίγυπτος κατέλαβε τα νησιά το 1950, παρείχε εγγυήσεις στις ΗΠΑ πως η 

στρατιωτική κατοχή δεν θα χρησιμοποιούνταν για να εμποδίσει την ελεύθερη 

δίοδο.  

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μετά τον πόλεμο του 1967, τα Αραβικά 

κράτη θα υποστηρίξουν πως ακόμα κι αν το διεθνές δίκαιο έδινε το δικαίωμα 

διέλευσης στο Ισραήλ, αυτό σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιούσε το Ισραήλ 

να το διεκδικήσει με επίθεση κατά της Αιγύπτου. Κατά τη γνώμη τους, το κλείσιμο 

δεν συνιστούσε «ένοπλη επίθεση» όπως προσδιορίζεται από το Άρθρο 51 του 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (Cohn-Sherbok 2002), στη μοναδική περίπτωση 

που δικαιολογείται (εν μέρει) μία πολεμική ενέργεια. Ακούσθηκε όμως και η 

νομική άποψη πως, υπό το δόγμα της αναλογικότητας, το Ισραήλ είχε τη 

νομιμοποίηση να χρησιμοποιήσει ένοπλη βία, μόνο αν ήταν απαραίτητο να 

εξασφαλίσει το (ζωτικό) δικαίωμα για δίοδο. Άλλοι υποστήριξαν πως μετά την 

κρίση του 1956, στην οποία το Ισραήλ κατέκτησε το Σινά και άνοιξε τα κλειστά 

Στενά, μέλη της διεθνούς κοινότητας δεσμεύθηκαν στην ανεμπόδιστη χρήση των 

Στενών από το Ισραήλ, προκειμένου να αποχωρήσει. 

Επιστρέφοντας στο 1967 όμως, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, 

Αμπά Εμπάν, ξεκαθαρίζει την ισραηλινή θέση: «Από τις 24 Μαΐου και μετά, το 

ζήτημα για το ποιος ξεκίνησε τον πόλεμο ή ποιος έριξε την πρώτη σφαίρα έγινε 

βαρυσήμαντα άσχετο. Δεν υπάρχει διαφορά στο αστικό δίκαιο μεταξύ του φόνου 



-61- 

 

ενός ατόμου με στραγγαλισμό ή με πυροβολισμό στο κεφάλι. Από τη στιγμή που 

εφαρμόστηκε ο αποκλεισμός, άρχισαν ενεργές εχθροπραξίες και το Ισραήλ δεν 

όφειλε τίποτα στην Αίγυπτο από τα δικαιώματα του». Το Ισραήλ ζητάει από τις 

ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ν’ ανοίξουν τα στενά του Τιράν, όπως εγγυήθηκαν 

το 1957. Η πρόταση του Χάρολντ Ουίλσον για μία διεθνή ναυτική δύναμη για να 

αντιμετωπίσει την κρίση, παρότι υιοθετείται από τον πρόεδρο Τζόνσον, παίρνει 

μικρή υποστήριξη, και μόνο η Βρετανία με την Ολλανδία προσφέρουν πλοία. 

Στο Ισραήλ σοβεί πολιτική κρίση. Κάποιοι επίσημοι ισχυρίζονται πως τα 

στενά ήταν ουσιαστικά κλειστά από το 1951 ως το 1956, χωρίς η κατάσταση να 

θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους. Ωστόσο, η ένταση αυξάνει την 

πολιτική ισχύ της φιλοπόλεμης μερίδας, με αιχμή του δόρατος τον ήρωα της 

κατάληψης του Σινά, το 1956: τον μονόφθαλμο στρατηγό Μοσέ Νταγιάν, ο 

οποίος πιέζει για άμεση έναρξη εχθροπραξιών. Την 1η Ιουνίου αναλαμβάνει το 

υπουργείο Άμυνας, σε μία κίνηση που θα επιταχύνει τις εξελίξεις (Churchill 1967). 

Η Γαλλία, η οποία είχε εφοδιάσει εκείνη την περίοδο το Ισραήλ με 

εξοπλισμό, προσπαθεί να αποθαρρύνει το Ισραήλ από κινήσεις πολέμου. 

Κατόπιν διπλωματικής πίεσης από τους Σοβιετικούς, ο πρόεδρος Σαρλ Ντε Γκωλ 

παύει τη βοήθεια προς το Ισραήλ. Οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ 

συμφωνούν με το δίκιο του Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Ουίλσον δηλώνει ότι η 

Βρετανία δε θα επιτρέψει να παραμείνει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Στενών του 

Τιράν. Παρομοίως, ο Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον εκφράζει την άποψη 

ότι τα Στενά πρέπει να ανοίξουν έστω και δια της βίας εάν ήταν αναγκαίο. Όμως, 

δεσμευμένος με τον πόλεμο του Βιετνάμ, αρνείται να πράξει πιο δυναμικά, χωρίς 

τη συγκατάθεση του Κογκρέσου και των Ηνωμένων Εθνών. 

Στο μεταξύ το Ιράκ, το Κουβέιτ και η Αλγερία στέλνουν στρατό στην 

Ιορδανία και την Αίγυπτο και ο αραβικός κόσμος γίνεται όλο και πιο ανυπόμονος. 

Τον ξεσηκώνει ο πόνος της ήττας των δύο προηγούμενων πολέμων με το Ισραήλ 

και η γλύκα της πολιτικής νίκης στο Σουέζ. Κατόπιν πιέσεων από τη Συρία και την 

Αίγυπτο, ο βασιλιάς Χουσεΐν της Ιορδανίας υπογράφει απρόθυμα μια συμφωνία 
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αμοιβαίας άμυνας και στρατιωτικής συνεργασίας Αιγυπτίων, Σύριων, Ιορδανών 

και Ιρακινών, υπό την αρχηγία του προέδρου της Αιγύπτου Νάσερ και ένας 

Αιγύπτιος στρατηγός διορίζεται ως συνδιοικητής των δυνάμεων της Ιορδανίας.  

Η υλική ενίσχυση των Η.Π.Α. προς το Ισραήλ αρχίζει να δίνεται από τις 23 

Μαΐου, ως έκτακτη αερομεταφορά τεθωρακισμένων, τανκ, ανταλλακτικών για τα 

αντιαεροπορικά συστήματα, πυροκροτητών, βλημάτων πυροβολικού και 

αντιασφυξιογόνων μασκών. Οι ΗΠΑ προσφέρουν στο Ισραήλ αεροπορική 

αναγνώριση εδάφους από τη βάση τους στη Δυτική Γερμανία. Οι πιλότοι, οι 

τεχνικοί και το μεγάλο μέρος των εφοδίων παρέχονται από τη βάση της 

Βασιλικής Αεροπορίας της Αγγλίας στο Χέιφορντ, ενώ τα αναγνωριστικά 

εμβλήματα της RAF καλύπτονται από το άστρο του Δαβίδ και οι νέοι αριθμοί που 

αντιστοιχούν με εκείνους της αεροπορίας του Ισραήλ αντικαθιστούν εκείνους της 

αγγλικής. Η αμερικάνικη και αγγλική αεροπορική βοήθεια θα αποδειχθεί ζωτικής 

σημασίας για την επερχόμενη δοκιμασία του Ισραήλ.  

Στις 2 Ιουνίου ο Νάσερ συναντά τους διοικητές των μονάδων του στρατού, 

πληροφορώντας τους πως η Αίγυπτος δεν μπορεί να επιτεθεί πρώτη, μιας και σε 

αυτή την περίπτωση η Μόσχα θα αποσύρει την υποστήριξή της. Ο διοικητής της 

αεροπορίας της Αιγύπτου δηλώνει (προφητικά) πως η απώλεια του 

πλεονεκτήματος της πρώτης επίθεσης θα είναι καταστροφική και πως θα γείρει 

την πλάστιγγα του πολέμου υπέρ του Ισραήλ, ενώ ο διοικητής των χερσαίων 

δυνάμεων τονίζει πως η Αίγυπτος δεν είναι σε θέση να πολεμήσει εναντίον των 

ΗΠΑ. Παραδόξως, οι ΗΠΑ είναι ήδη αναμεμειγμένες στο πεδίο της μάχης και 

αυτό θα αποδειχθεί κρίσιμο ψυχολογικά για τον επερχόμενο πόλεμο. 

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Λεβί Εσκόλ βλέποντας τον Πρόεδρο Λίντον 

Τζόνσον να αποθαρρύνει μία επιθετική ενέργεια και να «νίπτει τας χείρας του», 

τη Γαλλία να κρατά μια ουδέτερη στάση και για αποκλιμάκωση της κρίσης να 

εφαρμόζει εμπάργκο όπλων στην περιοχή (η οποία όμως ουσιαστικά επηρέαζε 

μόνο το Ισραήλ), τη Σοβιετική Ένωση να εφοδιάζει αφειδώς με όπλα τις αραβικές 

χώρες και τέλος τον Νάσερ να κλείνει τον Κόλπο της Άκαμπα και να αποκλείει το 
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Ισραηλινό λιμάνι Εϊλάτ, διατάσσει γενική επιστράτευση και συγκαλεί Συμβούλιο 

Εθνικής Ενότητας. Διευρύνει την κυβέρνηση του και με τη συμμετοχή των δύο 

μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης δημιουργεί Κυβέρνηση Εθνικής 

Ενότητας. Εξουσιοδοτεί τον Αρχιστράτηγο Γιτζάκ Ράμπιν να υπερασπιστεί την 

εθνική ακεραιότητα του Ισραήλ με κάθε τρόπο. Αλλά στις 4 Ιουνίου είναι 

προφανές ότι θα ήταν άσκοπο να καθυστερούν περισσότερο, ιδίως εφόσον οι 

δυτικές δυνάμεις έχουν ξεχάσει τη συμφωνία του ’57 να κρατήσουν τα στενά του 

Τιράν ανοιχτά. Έτσι αποφασίζεται το Ισραήλ να επιτεθεί αιφνιδιαστικά εναντίον 

των Αράβων το πρωί της 5ης Ιουνίου (Dan Cohn-Sherbok 2002). 

Ο πόλεμος των έξι ημερών (5-10 Ιουνίου 1967) 

Η ισραηλινή ενέργεια θα αποδειχθεί αποφασιστική και τα οφέλη της ακόμα 

τα γεύεται το Ισραήλ. Το πρωινό της Δευτέρας 5 Ιουνίου 1967 εξαπολύει μία 

στιβάδα αεροπορικών επιθέσεων, διαλύοντας τα αεροσκάφη της Αιγύπτου πριν 

προλάβουν να απογειωθούν, ενώ μονάδες αρμάτων μάχης υπό το Στρατηγό 

Μοσέ Νταγιάν επιτίθενται ταυτόχρονα σε Αίγυπτο, Συρία και Ιορδανία. Το Ισραήλ 

θριαμβεύει σε μόλις 6 ημέρες και μέχρι τη λήξη της σύρραξης στις 10 Ιουνίου έχει 

διπλασιάσει τα εδάφη του εις βάρος των εχθρικών γειτόνων του. Κατακτά τη 

χερσόνησο του Σινά και τη λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο, τα υψώματα του 

Γκολάν από τη Συρία, την Δυτική Όχθη από την Ιορδανία και προσαρτά όλη την 

Ιερουσαλήμ (Παράρτημα Β). Θέτει υπό άμεσο έλεγχό του περίπου ένα 

εκατομμύριο Άραβες, οι οποίοι κατοικούν στις καταληφθείσες περιοχές. Η 

στρατηγική σημασία του Αραβοϊσραηλινού Πολέμου του ‘67 είναι τεράστια, αφού 

αποδεικνύει ότι το Ισραήλ είναι ικανό και πρόθυμο να καταφέρει στρατηγικά 

πλήγματα, που μπορούν να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. 

Επικρατεί πλήρως επί των πολυάριθμων αντιπάλων του. Το γόητρο του Νάσερ, 

σαν ηγέτη του αραβικού κόσμου, πλήττεται ανεπανόρθωτα. Μέχρι το θάνατό του 

δε θα μπορέσει να το ξεπεράσει. 

Το Ισραήλ εποικεί τις προσαρτημένες περιοχές, δημιουργώντας γεωργικές 

εγκαταστάσεις με τη μετατροπή τμημάτων ερήμου σε οπωροκηπευτικές εκτάσεις, 
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χάριν τεχνικών και επιστημονικών πρωτοποριακών μεθόδων. Στο εσωτερικό 

όμως, η ανησυχία για ασφάλεια αποκλείει κάθε πιθανότητα διπλωματικής 

συναλλαγής με τους Παλαιστινίους, οι οποίοι πλέον κλιμακώνουν την πολιτική 

τους σε τρομοκρατία. Ο πόλεμος των έξι ημερών έχει ως αποτέλεσμα το μέγιστο 

σε έκταση και δύναμη Ισραήλ. Πλέον το Ισραήλ μπορεί (και αργότερα 

συνειδητοποιεί ότι οφείλει) να χαρίζει εδάφη για διπλωματικό όφελος (ειρήνη). 

Συμπερασματικά, ενώ οι Άραβες υπερείχαν αριθμητικώς, οι Ισραηλινοί 

υπερείχαν ποιοτικώς. Οι Ισραηλινοί αξιωματικοί ήταν οι περισσότεροι βετεράνοι 

του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και των αραβοϊσραηλινών πολέμων του 1948 και 

του 1956. Συζητούσαν και είχαν ψυχικό σύνδεσμο με τους στρατιώτες τους και 

στη μάχη βάδιζαν μπροστά. Η διαταγή δεν ήταν ποτέ «προχωράτε», αλλά 

«ακολουθήστε με». Ο Ισραηλινός στρατιώτης ήταν ανωτέρου επιπέδου από τον 

αντίστοιχο Άραβα, ήταν καλύτερα εκπαιδευμένος και κυρίως θα πολεμούσε υπέρ 

βωμών και εστιών, διότι γνώριζε ότι αν δεν νικήσει το Ισραήλ θα εξαφανιστεί58. 

Επίσης το υλικό των Ισραηλινών ήταν μεν παλαιό και πολυποίκιλο, είχε όμως 

εκσυγχρονισθεί. Θα αποδειχθεί τελικά καλύτερο από το ρωσικό με το οποίο ήταν 

εφοδιασμένοι οι Άραβες.  

Οι Άραβες δεν είχαν ενιαία Στρατιωτική Διοίκηση και όπως είναι φυσικό 

πολέμησαν ασυντόνιστα. Η οργάνωση του Ισραηλινού Στρατού ήταν καλύτερη 

από αυτή των Αράβων και κυρίως των Αιγυπτίων. Ακόμα και η δομή του 

ισραηλινού στρατού του προσέδιδε ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Σε αντίθεση 

με τη βαριά δυσκίνητη σοβιετικού τύπου αιγυπτιακή Μεραρχία, ο βασικός 

σχηματισμός των Ισραηλινών ήταν η Ταξιαρχία, μία μονάδα ευέλικτη, εύκαμπτη 

και αυτοδύναμη, δυνάμεως  3.000 ανδρών περίπου. Η ισραηλινή Μεραρχία ήταν 

ένα επιχειρησιακό στρατηγείο που διοικούσε 2,3 ή 4 ταξιαρχίες. 

Στο σοβαρό Ισραηλινό πρόβλημα της άμυνας προστέθηκε και η αδυναμία 

να εμπλακεί σε σοβαρές επιχειρήσεις ταυτοχρόνως εναντίον όλων των εχθρών 
                                            
58Δήλωση του Μπεν Γκουριόν στις 25 Μαΐου 1967, όταν είχε ξεκαθαρίσει πού οδεύει η 
κατάσταση: «Για το Ισραήλ η ήττα είναι αδιανόητη, αφού θα σημαίνει τη διάψευση των ελπίδων 
και των ονείρων πολλών αιώνων. Αντίθετα, για τους Άραβες η ήττα δεν είναι τίποτε άλλο από την 
απώλεια ενός στρατού. Εντός έξι ετών θα έχουν έναν άλλο στρατό.» 



-65- 

 

του. Ο αρχηγός του ισραηλινού Επιτελείου στρατηγός Ράμπιν και η στρατιωτική 

ηγεσία είχαν εκτιμήσει (πολύ σωστά) ότι η μοναδική λύση ήταν να χτυπήσει το 

Ισραήλ πρώτο και αιφνιδιάζοντας τους αντιπάλους του, να τους καταστρέψει 

διαδοχικά (όχι ταυτόχρονα όλους μαζί) και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Ένας 

μακροχρόνιος πόλεμος θα απέβαινε ασφαλώς σε βάρος του Ισραήλ, οπότε 

επιτάχυνε την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η επιστράτευση που είχε 

διαταχθεί δεν μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο, χωρίς να εξαντλήσει ηθικά 

και υλικά το κράτος και τους πολίτες του.  

Στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ, μαζί με το Σινά, κατέλαβε και τα Τιράν 

και Σαναφίρ, προκειμένου να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα των πλοίων 

του. Τελικά θα τα επιστρέψει στη Αίγυπτο, πολύ αργότερα, το 1982, με τις τότε 

συμφωνίες ειρήνης, μετά τον επόμενο πόλεμο (του Γιομ Κιπούρ). Στο διάστημα 

αυτό, σύμφωνα με επίσημη αλληλογραφία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών 

της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας εκείνης της εποχής, Άχμεντ Ασμάτ 

Μεγκίντ και Σαούντ αλ Φαϊζάλ αντίστοιχα, το Κάιρο ζήτησε από το Ριάντ να 

αναβάλει τις συζητήσεις της τελικής ιδιοκτησίας των νησιών, για χρονική στιγμή 

μετά την απόσυρση του Ισραήλ από όλα τα αιγυπτιακά εδάφη. Το αίτημα βρήκε 

σύμφωνους τους συμμάχους τους στο Ριάντ. 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 

Μαύρος Σεπτέμβρης εις διπλούν 

Το 1969 ο Αραφάτ γίνεται πρόεδρος της ΟΑΠ (PLO) και ιδρύει μία 

οργανωμένη εν δυνάμει κυβέρνηση στην εξορία, ενδιαφερόμενος και για 

τρομοκρατικές ενέργειες κατά του Ισραήλ. Επικεντρώνεται στην Ελ-Αλ, την 

ισραηλινή εθνική αεροπορική εταιρεία. Κάνει αεροπειρατείες, καταλαμβάνει και 

ανατινάζει αεροπλάνα στον αέρα, σκοτώνοντας όλους τους επιβάτες, Εβραίους 

και μη, συνήθως αμέριμνους ευρωπαίους τουρίστες. Οι Παλαιστίνιοι δέχονται 

υποστήριξη από Ιορδανία, Συρία, Ιράκ, Αίγυπτο και Λιβύη, οι οποίες έτσι πιέζουν 

τη Δύση για πιο αποφασιστική στάση. Όμως οι ενδοαραβικές προστριβές, η 
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συνολική πολιτική ένταση και οι παρεξηγήσεις φθάνουν στο απροχώρητο στην 

Ιορδανία το Σεπτέμβριο του 1970.  

Ο βασιλιάς Χουσεΐν, που δέχεται επικρίσεις για ενδοτική στάση προς το 

Ισραήλ, αποφασίζει να στείλει στρατιώτες στα στρατόπεδα των Παλαιστινίων 

προσφύγων, όπου έχουν οργανωθεί ένοπλες επαναστάσεις και διαμαρτυρίες. Η 

κλιμάκωση της έντασης καταλήγει σε εμφύλια σύρραξη των δυνάμεων του 

Χουσεΐν με τους πρόσφυγες Παλαιστινίους της ΟΑΠ, με αποτέλεσμα δέκα 

χιλιάδες περίπου νεκρούς Παλαιστινίους, σε μία τραγική περίοδο της ιστορίας της 

Μέσης Ανατολής, που θα μείνει ως Μαύρος Σεπτέμβρης (γιατί ξεκίνησε το 

Σεπτέμβρη του 1970 και έληξε τον Ιούλιο του 1971). Οργισμένοι Παλαιστίνιοι 

μεταναστεύουν προς το Λίβανο. Η μετακίνηση αυτή αλλάζει δημογραφικά την 

εύθραυστη θρησκευτική ισορροπία του Λιβάνου και οδηγεί σε 15 χρόνια άγριου 

εμφυλίου, με απώλειες πάνω από 100.000 νεκρούς. Το Παρίσι της Μεσογείου, η 

Βηρυτός, θα μετατραπεί σε ερείπια.  

Ακολούθως, Παλαιστίνιοι πολεμιστές (φενταγίν) πραγματοποιούν μία 

πρωτοφανή επίθεση στους Ολυμπιακούς του Μονάχου το 1972. Οκτώ φενταγίν 

της Παλαιστινιακής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης (σε ανάμνηση της ανωτέρω 

μαύρης περιόδου), με τη βοήθεια της γερμανικής αριστερής τρομοκρατικής 

οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες, δολοφονούν δύο και απαγάγουν άλλους εννέα 

αθλητές της ισραηλινής αποστολής. Από λάθος χειρισμό της αστυνομίας, 

σκοτώνονται όλοι οι αθλητές και πέντε τρομοκράτες, ενώ τρεις τρομοκράτες 

συλλαμβάνονται. Σύντομα, άλλη μία παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα κάνει 

αεροπειρατεία σε αεροπλάνο της Λουφτχάνσα και απειλεί να το ανατινάξει, αν 

δεν απελευθερωθούν οι τρεις συλληφθέντες. Η γερμανική κυβέρνηση υποκύπτει 

στον εκβιασμό και τους απελευθερώνει. Ο Αραφάτ μέχρι το θάνατο του αρνείται 

ότι είχε ανάμιξη ή γνώση του συμβάντος. 

Οι άνδρες της Μοσάντ τίθενται στα ίχνη των τριών απελευθερωμένων 

τρομοκρατών και τους δολοφονούν μέσα στις οικίες τους. Η Μοσάντ αφιερώνει 

πολύ χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό για να ανακαλύψει τους ενόχους και να 
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εκδικηθεί, χωρίς να χτυπάει τυφλά και μαζικά όπως οι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες. 

Ακόμα και μετά τους δύο Μαύρους Σεπτέμβρηδες, δεν ήρθε η ώρα η Διεθνής 

Κοινότητα να ασχοληθεί υπεύθυνα με τους Παλαιστινίους.  

Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ 

Ο Νάσερ πεθαίνει το 1970 με τη φήμη του να έχει αμαυρωθεί από την ήττα 

στο πόλεμο των έξι ημερών. Τον διαδέχεται ο συνεργάτης του Ανουάρ Σαντάτ, ο 

οποίος χαλαρώνει τους δεσμούς με την ΕΣΣΔ και αρχίζει να αλληθωρίζει προς 

ΗΠΑ. Οραματίζεται μία συμφωνία με την οποία η χώρα του θα μπορεί να 

συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ. Διαβλέποντας τη στασιμότητα στο 

παλαιστινιακό ζήτημα και προκειμένου να πείσει τις δύο υπερδυνάμεις για 

επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, αποφασίζει ότι ένας μικρός 

«πόλεμος» είναι ο ιδανικός τρόπος. Ένας πόλεμος που θα αναπτερώσει το 

λαβωμένο ηθικό και την πληγωμένη περηφάνια των Αράβων και θα αναδείξει τη 

δυνατότητα τους να επηρεάζουν τη διακίνηση του πετρελαίου της περιοχής. Είναι 

μία κυνική στρατηγική για να αναδιανείμει την ισχύ στην περιοχή. 

Αρχικώς δημιουργεί μία ενιαία διοίκηση για Συρία, Ιορδανία και Αίγυπτο. 

Μετά επιλέγει σοφά την ημέρα της επίθεσης: 6 Οκτωβρίου 1973, ημέρα της 

θρησκευτικής γιορτής του Γιομ Κιπούρ, ημέρα εξιλέωσης, προσευχής και 

νηστείας για τους Εβραίους. Ο αιφνιδιασμός είναι πλήρης και η νίκη φαίνεται 

σίγουρη. Η Αίγυπτος και η Συρία περνούν τις γραμμές κατάπαυσης του πυρός 

στο Σινά στο Νότο και τα Υψώματα του Γκολάν στο Βορρά αντίστοιχα, εδάφη 

που αμφότερα κατέχει το Ισραήλ από το 1967 και τον Πόλεμο των Έξι Ημερών. 

Οι Αιγύπτιοι και οι Σύριοι προελαύνουν στις πρώτες 48 ώρες, μετά τις 

οποίες όμως η πλάστιγγα αρχίζει να γέρνει υπέρ του Ισραήλ. Ως τη δεύτερη 

εβδομάδα του πολέμου, οι Σύριοι απωθούνται από τα Υψώματα Γκολάν και οι 

Ισραηλινοί φθάνουν στα 70 χιλιόμετρα έξω από τη Δαμασκό. Στο Σινά, με 

κατεύθυνση προς το Νότο, οι Ισραηλινοί χτυπούν ως σφήνα στη γραμμή 

ανάμεσα στις δύο επιτιθέμενες αιγυπτιακές στρατιές, διασχίζουν τη Διώρυγα του 

Σουέζ (όπου βρισκόταν η παλιά γραμμή κατάπαυσης του πυρός του '67), 
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αποκόπτοντας την αιγυπτιακή Τρίτη Στρατιά ακριβώς μόλις ενεργοποιήθηκε η 

κατάπαυση του πυρός από τα Ηνωμένα Έθνη. 

Ο ΟΗΕ στα τέλη Οκτωβρίου διατάσσει τις εμπόλεμες παρατάξεις να 

σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Ταυτόχρονα διακηρύττει το δικαίωμα των 

Παλαιστινίων για δική τους πατρίδα. Προκειμένου να επιδείξει καλή θέληση, το 

Ισραήλ παραχωρεί τη λωρίδα της Γάζας και την Υπεριορδανία για εγκατάσταση 

των προσφύγων. Ο Αραφάτ γίνεται δεκτός ως αρχηγός κράτους στον ΟΗΕ. Για 

άλλη μία φορά στην ιστορία, όπως και με το Νάσερ στην κρίση του Σουέζ, οι 

Αιγύπτιοι, παρότι έχασαν στο πεδίο της μάχης, νίκησαν στο διπλωματικό επίπεδο 

και πέτυχαν τους (πολιτικούς) αντικειμενικούς τους σκοπούς.  

 Η σύγκρουση είχε όλα τα στοιχεία μιας σοβαρής διεθνούς κρίσης και 

ολοκληρώθηκε με μια έμμεση σύγκρουση των δύο πυρηνικών υπερδυνάμεων, 

ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, οι οποίες εφοδίασαν σε μεγάλη κλίμακα τους εμπόλεμους 

συμμάχους τους. Ο πόλεμος είχε τεράστιες συνέπειες σε όλο τον κόσμο 

(Παράρτημα Β). Ο αραβικός κόσμος, ο οποίος είχε ταπεινωθεί από τη 

συντριπτική ήττα στον Πόλεμο των Έξι Ημερών, ένιωσε ψυχολογικά δικαιωμένος 

από τη σειρά των νικών στην αρχή της σύγκρουσης. Αυτή η δικαίωση έστρωσε 

το δρόμο για την ειρηνευτική διαδικασία που ακολούθησε, όπως και για τις 

φιλελευθεροποιήσεις στην πολιτική της “infitah” («ανοιχτής πόρτας» σε ιδιωτικές 

επενδύσεις και στροφή στο Δυτικό Κόσμο) από την Αίγυπτο. 

Ο πόλεμος τελειώνει με στρατιωτική νίκη του Ισραήλ, που ακολουθείται 

από μακροσκελείς διαπραγματεύσεις, καταλήγοντας στο Συνέδριο της Γενεύης. Η 

Συνθήκη Ειρήνης υπογράφεται το Μάιο του 1974. Το Ισραήλ αναγκάζεται σε 

υποχωρήσεις, συνειδητοποιώντας ότι ο πλήρης στραγγαλισμός των αντιπάλων 

του εγκυμονεί κινδύνους. Οι όροι της ειρήνης θα περιλάβουν και επιστροφή 

τροπαίων από τον πόλεμο των έξι ημερών (αποχώρηση από Τιράν και Σαναφίρ).  

Συστήνεται η UNEFII από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για την επίβλεψη 

της ανακωχής και της αναδίπλωσης των δυνάμεων των δύο αντιπάλων, όπως 

και τη διαχείριση των αποστρατικοποιημένων ζωνών της συνθήκης. Στις 17 



-69- 

 

Σεπτεμβρίου 1978, στο Καμπ Ντέιβιντ, υπογράφεται η Συμφωνία Ειρήνης των 

δύο εμπολέμων χωρών, μεταξύ του Σαντάτ και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, 

Μεναχέμ Μπέγκιν, υπό τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζίμυ Κάρτερ, μετά από μυστικές 

διαπραγματεύσεις. Αυτή οδηγεί στη Συμφωνία της 26 Μαρτίου 1979 και στο 

αίτημα των δύο χωρών προς τον ΟΗΕ για παροχή ειρηνευτικής δύναμης, η 

οποία θα επιβλέπει την τήρηση των όρων ειρήνης. Στο μεσοδιάστημα μέχρι τότε, 

το ρόλο αυτό θα επωμισθεί η Δύναμη Αποστολής στο Σινά (Sinai Field Mission) 

με δυνάμεις των ΗΠΑ. 

Με την απειλή του βέτο από την ΕΣΣΔ, λόγω Συριακής αντίδρασης, το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δηλώνει αδυναμία παροχής ειρηνευτικής 

δύναμης. Έτσι Ισραήλ, Αίγυπτος και ΗΠΑ στις 3 Αυγούστου 1981 αποφασίζουν 

τη σύσταση της «Πολυεθνικής Δύναμης με Παρατηρητές» (Multinational Force & 

Observers – MFO), με το λειτουργικό κόστος να επιβαρύνει τους τρεις τους59. Η 

Δύναμη σήμερα έχει το Αρχηγείο της στη Ρώμη, το επιχειρησιακό τμήμα 

διάσπαρτο στο Σινά (και στα νησιά Τιράν και Σαναφίρ) και διπλωματικές 

αντιπροσωπείες σε Κάιρο και Τελ Αβίβ. 

Η συνθήκη χωρίζει το Σινά σε 4 Ζώνες (Εικόνα 2) για βελτιστοποίηση του 

ελέγχου. Σε κάθε μία Ζώνη υπάρχει διαφορετικό καθεστώς για τις τρεις 

εμπλεκόμενες πλευρές (Αίγυπτος, Ισραήλ, MFO), όπως αναλύεται στο 

Παράρτημα Γ. Το κείμενο ορίζει τα νησιά του Κόλπου της Άκαμπα ως μέρος της 

Ζώνης C του Σινά , ένας προσδιορισμός που σημαίνει ότι πλέον μόνο 

προσωπικό της MFO ή της αιγυπτιακής αστικής αστυνομίας μπορεί να σταθμεύει 

εκεί. Σε περίπτωση επιστροφής των δύο νησιών στη Σαουδική Αραβία, θα 

πρέπει να γίνει τουλάχιστον μία ελάχιστη τροποποίηση στο νομικό κείμενο της 

Συνθήκης Ειρήνης.  

                                            
59Στην πορεία, άλλες δέκα χώρες θα συνεισφέρουν οικονομικά κατά περιόδους. 
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Εικόνα 2 : Οι 
τέσσερις ζώνες 
ελέγχου της MFO 
στη Χερσόνησο του 
Σινά.  

Στη ζώνη C τα νησιά 
Τιράν και Σαναφίρ. 

(Από το επίσημο 
site www.mfo.org  
της Πολυεθνικής 
Δύναμης Μετά 
Παρατηρητών) 

 

Έτσι επέρχεται ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ. 

Είναι η πρώτη φορά που ένα αραβικό κράτος αναγνωρίζει το ισραηλινό κράτος60. 

Η Αίγυπτος, που έχει ήδη αρχίσει να απομακρύνεται από τη Μόσχα, αποκόπτεται 

της σοβιετικής σφαίρας επιρροής ολοκληρωτικά. Το Ισραήλ αποχωρεί από τη 

χερσόνησο του Σινά (και τα Στενά του Τιράν), τα οποία επιστρέφονται στην 

Αίγυπτο61, με την δέσμευση ότι οι θαλάσσιοι οδοί (και του Ισραήλ) θα 

                                            
60Μέχρι σήμερα μόνο τρεις αραβικές χώρες έχουν αναγνωρίσει το Ισραήλ : η Αίγυπτος το 1979, η 
Ιορδανία το 1994 και η Μαυριτανία, η οποία αργότερα πάγωσε τις διπλωματικές σχέσεις το 2010 
λόγω των γεγονότων με το Mavi Marmara. Συνολικά υπάρχουν 32 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, που δεν 
αναγνωρίζουν το Ισραήλ (αραβικά ή μουσουλμανικά κυρίως). 
61Εθνική εορτή στην Αίγυπτο 25 Απριλίου1982 (Sinai Deliberation Day). 

http://www.mfo.org/
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παραμένουν ανοικτοί σε ελεύθερη ναυσιπλοΐα, και από τους δύο εμπλεκόμενους. 

Ο Σαντάτ αργότερα πληρώνει αυτή τη Συνθήκη με τη ζωή του, καθώς 

δολοφονείται σαν προδότης από σκληροπυρηνικό αντισιωνιστή εξτρεμιστή (από 

τους Αδερφούς Μουσουλμάνους, που ο ίδιος είχε νομιμοποιήσει). 

Η διαμάχη εβραίων και παλαιστινίων όμως δε σταματάει. Το 1982, με την 

ειρήνη στη Γαλιλαία, η κυβέρνηση του Μπέγκιν διατάσσει την καταστροφή των 

βάσεων της ΟΑΠ στο Λίβανο, από όπου οι φενταγίν εξαπολύουν τις επιδρομές 

τους εναντίον των ισραηλινών συνοριακών χωριών. Η επιχείρηση καταλήγει με 

τους χριστιανούς Μαρωνίτες του Λιβάνου να συμμαχούν με τους Εβραίους και 

τερματίζεται με τη σφαγή Παλαιστινίων αμάχων στη Σάμπρα και στην Τσατίλα, 

στα δύο προσφυγικά στρατόπεδα. Ακολουθεί έξοδος 150.000 Παλαιστινίων από 

το σπαρασσόμενο από εμφύλιο Λίβανο προς την κοιλάδα Μπεκάα, μία 

ελεγχόμενη από τη Συρία λιβανέζικη κοιλάδα.  

Η ειρήνη στη χώρα θα έλθει μόνο με επέμβαση στρατιωτικού τμήματος του 

ΟΗΕ. Η δεκαετία του 1990 θα δει τη γέννηση της Ιντιφάντα (εξέγερση) και 

αργότερα την ιστορική συνάντηση μεταξύ Αραφάτ και Ράμπιν στην Ουάσιγκτον 

το 1995. Ο Ράμπιν θα πληρώσει κι αυτός με τη ζωή του αυτή την «υποχωρητική 

του στάση», δολοφονημένος από Ισραηλινό εξτρεμιστή. Το 2000 ακολουθεί νέα 

ανάφλεξη της διαμάχης. Το Παλαιστινιακό ζήτημα ακόμα πληγώνει τη Μέση 

Ανατολή. 

Η Αίγυπτος του Μουμπάρακ. Η Αραβική Άνοιξη της Αιγύπτου 

Μετά τη δολοφονία του Σαντάτ, στην ηγεσία ανέρχεται ο επίσης 

Αξιωματικός του Στρατού Χόσνι Μουμπάρακ. Κυβερνάει επί 30 χρόνια. Μετά το 

2004 ακολουθεί πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, που έχουν αποτέλεσμα 3.000 

απεργίες σε μία χώρα που ο συνδικαλισμός διώκεται. Μία από αυτές, στις 6 

Απριλίου 200862 καταστέλλεται βάναυσα. Η κυβέρνηση του προέδρου 

                                            
62Είναι η ημερομηνία που χρησιμοποιείται στο ομώνυμο κίνημα, όπως είδαμε στην Αραβική 
Άνοιξη και στις σύγχρονες κινητοποιήσεις για τα νησιά (κεφ. 2ο)  
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Μουμπάρακ ενδιαφέρεται για την επίλυση του παλαιστινιακού. Το 2008 

επιτυγχάνει την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. 

Ο Μουμπάρακ έχει δημιουργήσει ένα υπερμέγεθες σύστημα Δυνάμεων 

Εσωτερικής Ασφάλειας (και τρομοκράτησης), στο μέγεθος των αντίστοιχων 

κινεζικών. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση στο κυβερνών Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα 

πατάσσεται. Ο μηχανισμός εσωτερικής ασφάλειας (κέντρα κράτησης στην έρημο, 

μυστικές υπηρεσίες, αντι-επαναστατική αστυνομία κλπ) στην υπηρεσία του 

κόμματος (και όχι των πολιτών). (Elshahed 2011). Το καθεστώς προβάλλει ως 

σημαία της νομιμότητας του την πάταξη του πολιτικού Ισλάμ. Με τη 

δαιμονοποίηση των Αδερφών Μουσουλμάνων δικαιολογούν τη διαφθορά της 

κυβέρνησης, το νεποτισμό και τον περιορισμό της αντιπολίτευσης. Το καθεστώς 

αποτυγχάνει στην οικονομική63 και κοινωνική πολιτική του, στη δημόσια 

παιδεία64, ενώ τα μέσα ενημέρωσης65 είναι ελεγχόμενα από το παρακράτος.  

Σε αυτό το κενό δημοφιλίας και αποδοχής, οι οργανωμένοι για χρόνια στο 

παρασκήνιο Αδερφοί Μουσουλμάνοι βρίσκουν ευήκοα ώτα για την πολιτική τους. 

Πλησιάζουν διακριτικά τους φτωχούς, χριστιανούς και μουσουλμάνους, και τους 

προσφέρουν τη μόνη εναλλακτική λύση στις υγειονομικές τους ανάγκες, στην 

παιδεία των παιδιών τους και στην εξεύρεση εργασίας. Ο Μουμπάρακ κυβερνά 

επί 30 χρόνια με στρατιωτικό νόμο, προκειμένου να παραβιάζει «νόμιμα» το 

Σύνταγμα και τους νόμους. Η Σιωνιστική απειλή66 και η δικαιολογία ότι οι 

αραβικές χώρες δεν μπορούν να αντέξουν τη Δημοκρατία (πάρα μόνο μία 

πατρική φιγούρα σκληρού ηγέτη) χρησιμοποιούνται δεόντως για ηθική 

νομιμοποίηση της σκληρότητας του καθεστώτος  

Η Αραβική Άνοιξη του 2011 ξεκίνησε με την εκδίωξη του Τυνήσιου 

προέδρου και δύο βδομάδες μετά, στην πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου, χιλιάδες 

                                            
63Η Αίγυπτος, παλιότερα ο μεγαλύτερος σιτοβολώνας της Μεσογείου, έχει γίνει ο μεγαλύτερος 
εισαγωγέας σιταριού παγκοσμίως. 
64Οι απόφοιτοι των κρατικών σχολών δεν απορροφώνται από την αγορά εργασίας  
65Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατατάσσει τα αιγυπτιακά ΜΜΕ το 2006 στην 133η 
θέση σε 168 χώρες, στον τομέα της ελευθερίας του Τύπου 
66Ακόμα και επίθεση καρχαρία στο Σαρμ Ελ Σέιχ αποδίδεται σε σιωνιστική συνομωσία. 
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διαδηλωτές, όλων των κοινωνικών, θρησκευτικών και οικονομικών επιπέδων 

καλούν το καθεστώς σε παραίτηση. Στις 25 Ιανουαρίου 2011, ημέρα αστυνομίας 

για τη χώρα, ξεκινά η αιγυπτιακή έκδοση της Αραβικής Άνοιξης. 

Η αρχικά ειρηνική διαδήλωση της πρώτης μέρας σημαδεύεται από βίαια 

καταστολή της αστυνομίας. Η κλιμάκωση των διαδηλώσεων στις 28 Ιανουαρίου 

οδηγεί σε μία άγρια μάχη του λαού με τις δυνάμεις ασφαλείας, με λαστιχένιες και 

πραγματικές σφαίρες και καπνογόνα. Το φράγμα του φόβου έχει σπάσει και 

πλέον το ποτάμι δεν γυρνά πίσω. Ακολουθούν μέρες ταραχών και επεισοδίων, 

που οδηγούν στην πτώση του καθεστώτος και στις πρώτες ελεύθερες 

προεδρικές εκλογές το 2012. Ο φόβος που έχει σπείρει ο Μουμπάρακ για 

θεοκρατικό καθεστώς (αν επικρατήσουν οι Αδερφοί Μουσουλμάνοι) και η 

πολιτική επιλογή του να τους αφήσει ως μοναδική ορατή (και παράνομη) 

εναλλακτική λύση, ώστε να τους χρησιμοποιεί ως φόβητρο και άλλοθι για την 

τακτική του, τελικά έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση του Μόρσι67, με την 

υποστήριξη της Αδελφότητας. 

Η κυβέρνηση του Μόρσι όμως θα καταπέσει με στρατιωτικό πραξικόπημα 

από το αιγυπτιακό στράτευμα στις 3 Ιουλίου 2013, μετά από μεγάλης κλίμακας 

διαμαρτυρίες κατά της ισλαμικής κυβέρνησής. Τελικά ο Στρατηγός Σίσι θα 

αναλάβει πρόεδρος στις 8 Ιουνίου 2014, μετά από εκλογές που του δίνουν τη 

νίκη με 97%. Αμέσως προβαίνει σε έκρηξη υπερεθνικισμού (στον αντίποδα του 

υπερισλαμισμού των Αδερφών), εκδηλώνοντας τη μακροχρόνια αιγυπτιακή 

δυσαρέσκεια για τον πλούτο του Κόλπου και απομακρύνοντας (αρχικά) τη 

Σαουδική Αραβία από το συμμαχικό του πεδίο. Μέχρι τον Απρίλιο του 2016. 

Η Σαουδική Αραβία σήμερα 

Ο φυσικός πλούτος της Αραβικής χερσονήσου και η παραδοσιακά 

φιλοδυτική πολιτική προφύλαξε τη χώρα από τις πολιτικές αναταράξεις της 

Μέσης Ανατολής του 20ου αιώνα. Το 2016 φάνηκε εξαρχής ότι θα είναι δύσκολη 

                                            
67Ο μοναδικός εκ των έξι σύγχρονων Προέδρων της Αιγύπτου, που δεν προερχόταν από τις 
τάξεις του στρατεύματος. Είναι πανεπιστημιακός καθηγητής της Εφαρμοσμένης Μηχανικής  
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χρονιά. Το βασίλειο βρίσκεται οικονομικά πιεσμένο (πτώση τιμής πετρελαίου, 

δαπανηρός πόλεμος στην Υεμένη, έλλειμμα προϋπολογισμού σε επίπεδα 

ρεκόρ), διπλωματικά απομονωμένο (Ιράν, Ρωσία, Άσαντ εχθροί) και στρατιωτικά 

παγιδευμένο σε αδιέξοδες περιπέτειες (Υεμένη, Συρία). 

Το Ριάντ έπρεπε να επιλέξει είτε μια ριζική στροφή στην πετρελαϊκή του 

πολιτική, ώστε να ενισχύσει τις τιμές (κίνηση που όμως θα ξανάβαζε στο παιχνίδι 

ποικίλους ανταγωνιστές, από το Ιράν έως τον αμερικανικό κλάδο σχιστολιθικού 

πετρελαίου), είτε μιαν αποσύνδεση, μετά από τρεις δεκαετίες, του ριάλ από το 

δολάριο, σε "αντιγραφή” της ραγδαίας υποτίμησης του ρουβλίου (με τον κίνδυνο 

ωστόσο αποσταθεροποιητικής απώλειας αξιοπιστίας στις αγορές), είτε την 

εισαγωγή μέτρων λιτότητας και τη διακοπή παροχών στο λαό. Επελέγη η τρίτη 

επιλογή, η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις, ειδικά στην Ανατολική Επαρχία, η οποία 

είναι η πιο φτωχή, με τις περισσότερες πετρελαιοπηγές και με πλειοψηφία Σιϊτών.  

Σε αυτή τη συγκυρία το Ριάντ επέλεξε να ρίξει λάδι στη φωτιά, 

προκαλώντας το σιιτικό στοιχείο εντός και εκτός των συνόρων, με την εκτέλεση 

του κληρικού Nimr al-Nimr68 τον Ιανουάριο του 2016, καταδικασμένου σε θάνατο 

για τις ειρηνικές διαδηλώσεις του 2011-2012. Ο λόγος ήταν η υπερτίμηση των 

δυνατοτήτων της καταστολής στην εξασφάλιση μιας κοινωνικής συνοχής, που 

πλέον δεν "λιπαίνεται” από παροχές. Το αποτέλεσμα όμως ήταν η επιδείνωση 

των σχέσεων με όλο το σιϊτικό κόσμο, τώρα που τόσο τις έχει ανάγκη το κράτος. 

Ακόμα κι η Κίνα, η οποία φοβάται τζιχαντιστική «εισβολή» στις δυτικές 

μουσουλμανικές επαρχίες της, με βοήθεια του Ριάντ, καταδίκασε τις ενέργειες 

των Σαουδαράβων. Και οι παραδοσιακά καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ δοκιμάζονται, 

μετά την τρικυμία Αραβική Άνοιξη και την πτώση του Μουμπάρακ, συμμάχου των 

Σαούντ. Η αντεπιστροφή των Τιράν και Σαναφίρ θα βοηθούσε στη βελτίωση της 

κατάστασης. Θα ολοκληρωθεί όμως ;   

                                            
68 Συνελήφθη με την κατηγορία της τρομοκρατίας, της υποκίνησης θρησκευτικής βίας, της 
υποστήριξης ταραχών και καταστροφής περιουσιών. Άγνωστος εκτός Σαουδικής Αραβίας μέχρι 
τη σύλληψη του το 2012, «αγιοποιήθηκε» πολιτικά στο σιϊτικό κόσμο μετά την εκτέλεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

Ιστορικά και νομικά επιχειρήματα αλληλοσυμπληρώνονται όντας οι δύο 

όψεις του ίδιου νομίσματος, της διεθνούς πολιτικής. Δεν διαχωρίζονται εύκολα και 

χρησιμοποιούνται παράλληλα, προκειμένου να πείσουν τη διεθνή κοινότητα για 

το «δίκαιον» του αιτήματος ενός κράτους. Το ζήτημα της εκούσιας παραχώρησης 

των νησιών στη Σαουδική Αραβία εγείρει νομικά ερωτήματα, τα οποία θα γίνει 

προσπάθεια να απαντηθούν στο παρόν κεφάλαιο. 

Το σημαντικότερο ζήτημα είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

κρατών, όσον αφορά το Δίκαιο της Θάλασσας. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η 

νομική υπόσταση εννοιών και ενεργειών, όπως το κλείσιμο των Στενών από την 

Αίγυπτο ή το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για τα ισραηλινά πλοία, θα 

πρέπει να γίνει μία αναδρομή στην εξέλιξη του ειδικού αυτού τμήματος του 

Διεθνούς Δικαίου, το οποίο εξελίχθηκε και ωρίμασε τον 20ο αιώνα, παράλληλα με 

την «ενηλικίωση» της Μέσης Ανατολής, την οποία και επηρέασε. Η κατανόηση 

της διαδρομής του Δικαίου θα εξηγήσει πολλά από τα γεγονότα της περιοχής. 

Δίκαιο της θάλασσας, ιστορική εξέλιξη 

Η σημασία των στενών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα 

είναι τεράστια για την παγκόσμια ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο. Υπάρχουν ανά 

τον κόσμο πολλά τέτοια στενά, με ρόλο τόσο σημαντικό, ώστε εάν αυτά 

«έκλειναν» για τα πλοία, αυτό θα επηρέαζε το παγκόσμιο εμπόριο και θα έπληττε 

την παγκόσμια οικονομία. Για αυτό, το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας 

στα στενά αποτελούσε πάντα θέμα σύγκρουσης μεταξύ των κρατών, οπότε η 

διεθνής κοινότητα προσπάθησε να διαμορφώσει ένα κοινώς αποδεκτό νομικό 

καθεστώς για τη διέλευση τους. Τις κύριες φάσεις εξελίξεως του δικαίου της 

θαλάσσης μπορούμε να τις διακρίνουμε σε τρεις :Η πρώτη φάση αρχίζει με τη 

γέννηση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και φθάνει μέχρι το τέλος του 2ου 

Παγκοσμίου Πολέμου. Οι βασικές αρχές της περιόδου αυτής, καθαρά εθιμικές, 
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διαμορφώνονται κυρίως από την πρακτική των μεγάλων κρατών, και είναι οι 

εξής: 

-Η αρχή της ελευθερίας της ανοικτής θαλάσσης, σύμφωνα με την οποία η 

θάλασσα που βρίσκεται πέρα από την αιγιαλίτιδα ζώνη είναι ελεύθερη γι’ όλα τα 

κράτη. 

-Η αρχή της πλήρους κυριαρχίας των κρατών στην αιγιαλίτιδα τους ζώνη69 

(ή αλλιώς χωρική θάλασσα), δηλαδή σε μια ορισμένη λωρίδα θάλασσας κατά 

μήκος των ακτών τους. Καθιερώθηκε κυρίως για λόγους οικονομικούς και λόγους 

άμυνας και ασφάλειας των παράκτιων κρατών.  

-Η αρχή της αβλαβούς διέλευσης δια της χωρικής θάλασσας. Για τα 

πολεμικά πλοία αρκετά κράτη (ακόμα και σήμερα) δεν δέχονται το δικαίωμα 

αβλαβούς διέλευσης και απαιτούν γνωστοποίηση ή άδεια για τη διέλευση.  

Η δεύτερη φάση επεκτείνεται από το τέλος του 2ου Παγκοσμίου πολέμου 

μέχρι το 1958, οπότε για πρώτη φορά κωδικοποιείται σε γραπτό το δίκαιο της 

θάλασσας με την υπογραφή των συμβάσεων της Γενεύης του 1958 και του 1960 

(Γκορέζης n.d.). Οι τέσσερις συμβάσεις της Γενεύης που αποτελούν το ισχύον 

ακόμα σήμερα δίκαιο της Θάλασσας είναι: 1) Η σύμβαση για τη χωρική θάλασσα 

και την συνορεύουσα ζώνη70, η οποία κωδικοποίησε τις προαναφερθείσες 

βασικές αρχές για τη χωρική θάλασσα, συγχρόνως όμως, έμμεσα αλλά σαφώς 

δέχθηκε ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη πέραν 

των 12 ν.μ, 2) Η σύμβαση για την ανοικτή θάλασσα, η οποία κωδικοποίησε και 

αυτή την θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης χρησιμοποίησης της ανοικτής θάλασσας 

από όλα τα κράτη, 3) Η σύμβαση για την υφαλοκρηπίδα71, με την οποία 

                                            
69Αιγιαλίτιδα Ζώνη είναι η Ζώνη Θαλάσσης η παρακείμενη στην ακτή, πέραν από την ξηρά και τα 
εσωτερικά χωρικά ύδατα, πάνω στην οποία το κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία. Ιστορικά το πλάτος 
της Αιγιαλίτιδας Ζώνης ήταν 3 ναυτικά μίλια (κανών βολής πυροβόλου), που υποτίθετο ότι 
αντιπροσώπευε την απόσταση στην οποία ένα κράτος μπορούσε να ασκήσει άμεσο έλεγχο. 
Αργότερα επεκτάθηκε στα 6 και 12 ναυτικά μίλια, πρόσφατα δε μερικά κράτη, κυρίως της 
Λατινικής Αμερικής φθάνουν στα 200 ναυτικά μίλια.  
70Το παράκτιο κράτος μπορεί επίσης να καθορίσει, παρακείμενη στην Αιγιαλίτιδα Ζώνη μια 
Συνορεύουσα Ζώνη, που να εκτείνεται μέχρι 24 Ναυτικά μίλια από την ακτή, και στη ζώνη αυτή 
μπορεί να ασκεί τον αναγκαίο έλεγχο για την πρόληψη και τιμωρία σε ότι αφορά παραβάσεις 
τελωνείων, υγειονομικές παραβάσεις ή οικονομικούς πρόσφυγες. 
71 Υφαλοκρηπίδα, με το νομικό (όχι το γεωλογικό) ορισμό είναι το τμήμα του θαλάσσιου βυθού 
γύρω από τις ακτές του κράτους, το οποίο εκτείνεται πέρα από την Αιγιαλίτιδα ζώνη μέχρι βάθους 
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καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο όρος, 4) Η σύμβαση για την αλιεία και την 

προστασία των βιολογικών πόρων στην ανοικτή θάλασσα, η οποία προβλέπει ότι 

όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα, ταυτόχρονα 

όμως θεσπίζει σειρά υποχρεώσεων για την προστασία των βιολογικών πόρων. 

Τέλος, υιοθετείται για τα Διεθνή Στενά ο ορισμός και το σκεπτικό χρήσης από την 

Υπόθεση των Στενών της Κέρκυρας (ανάλυση παρακάτω), βάσει της οποίας 

κατοχυρώνεται γραπτώς η αρχή της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και το δικαίωμα της 

αβλαβούς διελεύσεως των πολεμικών πλοίων από στενά, που αποτελούν τη 

συνήθη οδό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, και την υποχρέωση των παράκτιων 

κρατών να μην εμποδίζουν την αβλαβή διέλευση72. 

Η Τρίτη φάση του Δικαίου ξεκινάει λίγα χρόνια μετά την υπογραφή των 

συμβάσεων της Γενεύης και φθάνει μέχρι σήμερα. Βασικό της χαρακτηριστικό 

είναι η ριζική αναθεώρηση του δικαίου της θάλασσας με τη νέα σύμβαση που 

υπογράφηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1982 στο Μοντέγκο Μπέυ της Τζαμάικα. Οι 

βασικές ρυθμίσεις του νέου Δικαίου της θάλασσας είναι (Εικόνα 3):  

1) Υπάρχει πια συμφωνία παγκοσμίου χαρακτήρα για το πλάτος της 

αιγιαλίτιδας ζώνης. Το πλάτος αυτό μπορεί να φθάσει μέχρι τα 12 νμ. Ήδη 

σήμερα πάνω από 80 κράτη έχουν υιοθετήσει το όριο αυτό. 

2) Η νέα σύμβαση αναβαθμίζει σημαντικά το θεσμό των στενών. Δεν 

αρκείται στο παλαιό καθεστώς των Στενών "Ελεύθερης ναυσιπλοΐας". Έτσι από 

τα εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης Στενά Διεθνούς Ναυσιπλοΐας, τα ξένα πλοία, 

εμπορικά και πολεμικά, θα διέρχονται κατά το νέο δίκαιο ελεύθερα, σαν να 

πρόκειται για ανοικτή θάλασσα. Τα υποβρύχια θα περνούν εν καταδύσει και τα 

αεροσκάφη, πολιτικά και στρατιωτικά, θα έχουν το δικαίωμα υπερπτήσεως των 
                                                                                                                                  
200 μέτρων (εκτός αν είναι εφικτή η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και σε μεγαλύτερο βάθος, 
οπότε εκτείνεται ως το βάθος εκείνο). 
72Το παράκτιο κράτος δεν μπορεί να σταματήσει ξένο πλοίο διερχόμενο δια μέσου της 
Αιγιαλίτιδας Ζώνης του για νηοψία. Τα πολεμικά πλοία και άλλα κυβερνητικά σκάφη που δεν είναι 
σε εμπορική αποστολή, εξαιρούνται από υποψία ακόμη και για έγκλημα. Το άρθρο όμως 30 της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για το Νόμο της Θαλάσσης, δίνει το δικαίωμα στο παράκτιο κράτος να 
απαιτήσει από το πολεμικό πλοίο να εγκαταλείψει αμέσως την Αιγιαλίτιδα Ζώνη, αν δεν 
συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς του παράκτιου κράτους, σε ό,τι αφορά την 
διέλευση από την Αιγιαλίτιδα Ζώνη. 



-78- 

 

στενών άνευ αδείας. Η νέα ρύθμιση για τα στενά, που την επέβαλαν οι ΗΠΑ και η 

Σοβιετική Ένωση για να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη κίνηση των ναυτικών και 

αεροπορικών τους δυνάμεων, είναι καθαρά στρατηγικής φύσεως. 

Εικόνα 3 : Το 
ισχύον Δίκαιο 
της Θάλασσας, 
σε ένα σχήμα 

 

(https://elefther
oiellines.blogs
pot.gr/2012/02/
5-fir-25.html) 

 

3) Ενώ κατά την σύμβαση της Γενεύης, η χωρική θάλασσα και η 

συνορεύουσα ζώνη μαζί δεν μπορούν να υπερβούν τα 12 νμ, κατά το νέο δίκαιο 

η συνορεύουσα ζώνη μπορεί να επεκτείνεται μέχρι 24 νμ. Δηλαδή ένα κράτος με 

αιγιαλίτιδα ζώνη 12 μιλίων μπορεί να έχει και άλλα 12 μίλια σαν συνορεύουσα 

ζώνη. Η συνορεύουσα ζώνη δίνει έτσι στα παράκτια κράτη εντελώς νέες 

δυνατότητες εκμετάλλευσης. 

4) Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δύναται κατά το νέο δίκαιο να 

επεκταθεί έως τα 200 νμ, συμπεριλαμβανομένων των 12 νμ της αιγιαλίτιδας 

ζώνης. Μέσα στη ζώνη αυτή το παράκτιο κράτος ασκεί όλα τα κυριαρχικά 

δικαιώματα που ασκεί στην υφαλοκρηπίδα, ως προς την έρευνα, εκμετάλλευση 

και διατήρηση των φυσικών πόρων των υπερκείμενων υδάτων (αλιευμάτων) και 

πλήρη δικαιοδοσία (αποκλειστική αρμοδιότητα). 
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5) Με το νέο δίκαιο η ανοικτή θάλασσα, σαν αυτοτελές καθεστώς αρχίζει 

μετά από τα 200 νμ., δηλαδή μετά το τέλος της ΑΟΖ. Η γενική τάση ακολουθεί 

την οδό του περιορισμού των ελευθεριών της ανοικτής θάλασσας, κυρίως όσον 

αφορά την αλιεία. Η νέα Σύμβαση δεν αναφέρει τίποτα για τα ναυτικά γυμνάσια, 

τα οποία όμως εξακολουθούν πάντοτε να επιτρέπονται, βάσει του διεθνούς 

εθιμικού δικαίου. Η Ζώνη των διεθνών βυθών που βρίσκεται πέρα από την 

υφαλοκρηπίδα δεν ανήκει σε κανένα κράτος, αλλά σ' όλα τα κράτη μαζί και 

αποτελεί "κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας". 

Ενδιαφέρον είναι ότι η νέα Σύμβαση περιλαμβάνει ευνοϊκές διατάξεις για 

τα αμιγώς αρχιπελαγικά κράτη, δηλαδή εκείνα που αποτελούνται αποκλειστικά 

από νησιά, όχι όμως και για τα μικτά κράτη, όπως η χώρα μας. Η νέα σύμβαση 

καθιέρωσε ορισμένες νέες διατάξεις για τις κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες. Οι 

διατάξεις που υιοθετήθηκαν δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά έχουν χαρακτήρα 

συστάσεων. Προβλέπει ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα επίλυσης των διαφορών. 

Σύμφωνα μ' αυτό κάθε ενδιαφερόμενο κράτος είναι ελεύθερο να επιλέξει ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα μέσα επίλυσης: 1)Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου 

θαλάσσης, με έδρα το Αμβούργο73, 2) Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη, 

3) Ad hoc Διαιτητικά Δικαστήρια, ειδικά για κάθε διαφωνία, 4) Από το όργανο 

κοινής επιλογής, αν υπάρχει. Το σύστημα επιλύσεως των διαφορών σε τελική 

ανάλυση, αν και δυσνόητο, δεν παύει να αποτελεί ένα αναμφισβήτητο στοιχείο 

προόδου για το νέο δίκαιο της θάλασσας. 

Διεθνή Στενά 

Ειδικό τμήμα του Δικαίου της Θάλασσας είναι οι διατάξεις που αφορούν τα 

Διεθνή Στενά. Η αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα της σημασίας τους για τις 

θαλάσσιες επικοινωνίες και το εμπόριο, είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

πολυμερών και διμερών συνθηκών για τα σχετικά θέματα. Όπως για παράδειγμα 

τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 για το καθεστώς των τουρκικών στενών αλλά 

και μια πολυμερή συνθήκη που ρύθμιζε ζητήματα σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στη 

                                            
73Έχει προς το παρόν εκδικάσει 25 υποθέσεις. 
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θάλασσα του Μαρμαρά, στα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων. Άλλη 

τέτοια σύμβαση ήταν αυτή της Κοπεγχάγης του 1857 μεταξύ της Δανίας, 

ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, η οποία ρύθμιζε ζητήματα σχετικά με την 

είσπραξη διοδίων από τα ξένα σκάφη που διέσχιζαν τα δανέζικα Στενά. Δεν 

έχουν υπάρξει ποτέ διμερείς ή πολυμερείς συνθήκες που να ρυθμίζουν ειδικώς 

τη ναυσιπλοΐα στα Στενά της Μελάκα και της Σιγκαπούρης, στα Στενά του 

Χορμούζ, στα Στενά Τόρρες και στα Στενά του Τιράν. 

Λόγω της σημασίας των στενών, το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου 

προσπάθησε το 1894 να διαμορφώσει ένα αυτόνομο νομικό καθεστώς για τη 

διέλευση τους. Αναγνώρισε ότι θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος των χωρικών 

υδάτων των παράκτιων κρατών, ωστόσο, αυτά δεν θα είχαν απαραίτητα και τη 

δικαιοδοσία να απαγορεύσουν ή να εμποδίσουν τη διέλευση στα στενά. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, θα έπρεπε να εξασφαλίζεται πάντα το δικαίωμα και η 

ελευθερία διέλευσης. Το νομικό πλαίσιο των στενών ξεκαθαρίστηκε από το 

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ) στην υπόθεση των Στενών της Κέρκυρας το 

194974. Η τελική απόφαση του Δικαστηρίου για την υπόθεση αυτή 

αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε ορόσημο ως προς το καθεστώς που διέπει τα στενά 

διεθνούς ναυσιπλοΐας ακόμα και σήμερα.  

Με τη λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, το βρετανικό πολεμικό ναυτικό 

εκκαθάριζε τα στενά της Κέρκυρας από νάρκες που είχαν ποντισθεί εκεί. Στις 22 

Οκτωβρίου 1946 μία βρετανική μοίρα, σε αβλαβή διέλευση του Βορείου Στενού 

της Κέρκυρας, προσέκρουσε σε νάρκες, με αποτέλεσμα να πληγούν δύο 

αντιτορπιλικά και να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν 86 μέλη των πληρωμάτων. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο θεώρησε την Αλβανία, μέσα στα χωρικά ύδατα της οποίας 

συνέβη το ατύχημα, ως υπεύθυνη. Η Αλβανία υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου, με το να στείλει τα πολεμικά της πλοία να διαπλεύσουν στα 

στενά χωρίς προηγούμενη άδεια από την ίδια, είχε παραβιάσει την αλβανική 

κυριαρχία. Εντέλει, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με την απόφασή του: 

                                            
74Ήταν η πρώτη υπόθεση που εκδικάσθηκε από το ΔΔΧ, με ημερομηνία καταχώρησης 22/5/47. 
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1) διακήρυξε το δικαίωμα της αβλαβούς διελεύσεως των πολεμικών 

πλοίων από στενά που αποτελούν τη συνήθη οδό για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και 

την υποχρέωση των παράκτιων κρατών να μην την εμποδίζουν , 

2) θεώρησε ότι το Στενό της Κέρκυρας πληροί τους όρους στενού 

διεθνούς ναυσιπλοΐας και δεν χρειάζεται άδεια για τη διέλευση από αυτό, και 

3) έκρινε ότι η επιχείρηση εκκαθαρίσεως των ναρκών από τρίτο κράτος, 

έστω και για την εξασφάλιση της αβλαβούς διελεύσεως, αποτελεί παραβίαση της 

εδαφικής κυριαρχίας του παράκτιου κράτους. 

Με την απόφασή του, το Διεθνές Δικαστήριο καθιέρωσε δύο βασικά 

κριτήρια για την υπαγωγή ενός στενού σε διεθνές καθεστώς. Το ένα κριτήριο 

είναι το γεωγραφικό, ότι δηλαδή το στενό συνδέει ένα τμήμα ανοικτής θάλασσας 

με ένα άλλο τμήμα ανοικτής θάλασσας. Το άλλο κριτήριο είναι το λειτουργικό, ότι 

δηλαδή είναι χρήσιμο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Τα δύο αυτά κριτήρια 

υιοθετήθηκαν με ανάλογες προσαρμογές και από τη Σύμβαση το Δικαίου της 

Θαλάσσης του 1958. Με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ξεκινά να 

δημιουργείται η έννοια του στενού, όπως το ορίζουμε σήμερα, αλλά και η 

υπαγωγή του σε ιδιαίτερο νομικό καθεστώς. 

Στο σημείο αυτό εντοπίζεται μια ουσιαστική νομική διάκριση για το 

δικαίωμα της «αβλαβούς διελεύσεως»: Μέσα από την Αιγιαλίτιδα Ζώνη, το Δίκαιο 

δίνει τη νομική δυνατότητα στο παράκτιο κράτος να αναστείλει την διέλευση των 

ξένων πλοίων για λόγους ασφαλείας. Αντίθετα, το κράτος  που ελέγχει τα Στενά 

στερείται παντελώς τούτου δικαιώματος, αφού τα πλοία μπορούν να περνούν 

ελεύθερα από εκεί, έστω και υπό προκαθορισμένους περιορισμούς. 

Η νομική υπόσταση της υπόθεσης των Στενών του Τιράν 

Το ζήτημα του κινδύνου αποκλεισμού του Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα 

γεννιέται με την κατάληψη της περιοχής του Ουμ-Ρασράς, ως επέκταση του 

νεότευκτου κράτους το 1949. Η στρατηγική αυτή κίνηση προσδίδει στο Ισραήλ 

έξοδο στην Ερυθρά και από εκεί στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου, 
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περιπλέοντας την Αραβική Χερσόνησο και αποφεύγοντας τη Διώρυγα του Σουέζ, 

η οποία στο μέλλον χρησιμοποιείται (ιδίως από το Νάσερ) ως εργαλείο πολιτικού 

και διπλωματικού εκβιασμού. Νομικά όμως δημιουργείται μία μοναδική 

περίπτωση, μία εξαίρεση στον μέχρι τότε κανόνα – ορισμό της έννοιας των 

διεθνών στενών, που οδηγεί αργότερα στην επέκταση του ορισμού. 

Στην κρίση του Σουέζ το 1956, εν ισχύ είναι το εθιμικό δίκαιο της πρώτης 

φάσης εξέλιξης του, πριν τις τέσσερις συμβάσεις της Γενεύης του 1958 και 1960. 

Δηλαδή αιγιαλίτιδα ζώνη οριοθετείται στα 3 ν.μ., ενώ στα Διεθνή Στενά και στη 

χωρική θάλασσα ισχύει η αρχή της αβλαβούς διέλευσης. Βάσει του χάρτη, 

υπάρχει ένας θαλάσσιος διάδρομος από ανατολικά και μετά βόρεια της νήσου 

Σαναφίρ, όπου η (κυρίαρχη στα νησιά) Αίγυπτος οφείλει να σεβαστεί το δικαίωμα 

του Ισραήλ σε αβλαβή διέλευση. Ο θαλάσσιος δρόμος ανάμεσα στο Τιράν και τη 

χερσόνησο του Σινά είναι τμήμα χωρικής θάλασσας και δεν μπορεί να 

αναγνωρισθεί δικαίωμα στο Ισραήλ, διότι ακόμα Διεθνή Στενά θεωρούνται αυτά 

που ενώνουν δύο τμήματα ανοικτής θάλασσας. Άρα η Αίγυπτος δεν έχει 

δικαίωμα να κλείσει τα Στενά στο Ισραήλ το 1956. Η δικαιολογία ότι είναι σε 

εμπόλεμη κατάσταση νομικά δεν ευσταθεί, γιατί η ενέργεια της προηγείται των 

πολεμικών ενεργειών του Ισραήλ (και τις προκαλεί).  

Στον πόλεμο των έξι ημερών το 1967, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία 

ακόμα δεν έχουν το δικαίωμα επέκτασης της αιγιαλίτιδας ζώνης (άρα και της 

κυριαρχίας τους) στα 12 ν.μ., οπότε η Αίγυπτος πάλι στερείται νομικού 

δικαιώματος να απαγορεύσει τη διέλευση μόνο των ισραηλινών συμφερόντων 

πλοίων. Η ενέργεια της φυσικά μπορεί να θεωρηθεί νομικά αιτία πολέμου για το 

Ισραήλ. Από τις 11 Φεβρουαρίου 1957 το Ισραήλ έχει τη δικαιοδοσία να 

χρησιμοποιήσει ένοπλη βία για τη διάνοιξη των Στενών σε περίπτωση 

αποκλεισμού τους, βασιζόμενο στο άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ. 

Επιπλέον, ήδη από τις Συνθήκες του 1958 και του 1960, το Ισραήλ έχει 

πετύχει μία ακόμη (διπλωματική, πολιτική και νομική) νίκη: με τη βοήθεια των 
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ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ75 και παρά την έντονη αντίδραση των αραβικών κρατών, 

καταφέρνουν να συμπεριληφθεί στον ορισμό του Διεθνούς Στενού (άρα και στην 

αντίστοιχη ανεμπόδιστη χρήση του) η περίπτωση σύνδεσης ανοικτής θάλασσας 

με τμήμα αιγιαλίτιδας ζώνης κάποιου κράτους. Έτσι ουσιαστικά κατοχυρώνεται 

νομικά, με «φωτογραφική διάταξη», η ανεμπόδιστη χρήση της ιδιαίτερης 

κατάστασης του Κόλπου της Άκαμπα. Έτσι ήδη στον πόλεμο των έξι ημερών το 

Ισραήλ έχει άλλο ένα επιπλέον νομικό επιχείρημα έναρξης πολεμικών ενεργειών, 

με τη σύμφωνη γνώμη της Διεθνούς Κοινότητας (Τσάλτας 2003).  

Ένας από τους λόγους που ο Νάσερ προκαλεί με τις ενέργειες του 

(κλείσιμο των Στενών του Τιράν το 1967) είναι και η προσπάθεια του να αλλάξει 

το νομικό καθεστώς των Στενών, πριν παγιωθεί η (με τη νέα πρακτική) ελεύθερη 

χρήση τους από το Ισραήλ. Θέλει να διατηρήσει την ισχύ του διπλωματικού 

αυτού όπλου του, το οποίο είναι φανερό ότι η Διεθνή Κοινότητα προσπαθεί να 

περιορίσει. Σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τη συνήθη αδράνεια του διεθνούς 

περιβάλλοντος σε κάθε μεγάλη τέτοια αλλαγή, αλλά στο τέλος απλά επιταχύνει 

την επικράτηση του νέου Δικαίου. Ο πόλεμος του 1967 δικαιώνει το Ισραήλ.  

Πλέον έχει παγιωθεί στη συνείδηση όλων ότι η άσκηση κυριαρχικών 

δικαιωμάτων στην αιγιαλίτιδα ζώνη από τον κάτοχο των νησιών (Αίγυπτος από 

το 1950) εμποδίζει την δικαιούμενη ελεύθερη πρόσβαση του Ισραήλ, σε λιμάνι 

του. Γι’ αυτό και στην κρίση του 1967, όλος ο κόσμος (πλην των Αράβων) είναι 

(ηθικά) με το μέρος του Ισραήλ. Μέχρι το 1958 και τη Σύμβαση της Γενεύης 

(Πρώτη Συνδιάσκεψη), δεν υπάρχει ιδιαίτερη παρακώλυση της ελεύθερης 

ναυσιπλοΐας στα Στενά, με εξαίρεση την (ιστορικά πρώτη) απόφαση του Νάσερ 

να απαγορεύσει την ισραηλινή ναυτιλία στον Κόλπο της Άκαμπα το 1956, κατά 

την κλιμάκωση της κρίσης του Σουέζ. Με την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης της 

Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας στα 12 ν.μ. το 1958, στον Κόλπο της 

Άκαμπα, το Ισραήλ στρατηγικά πνίγεται και ασφυκτιεί, αφού δεν περισσεύει 

τμήμα ανοικτής θαλάσσης για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα του. 

                                            
75Οι δύο υπερδυνάμεις γενικώς στις διαπραγματεύσεις τηρούν φιλελεύθερη στάση, επιβάλλοντας 
τη θέλησή τους για απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων τους από όλες τις θαλάσσιες διόδους.  
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Νομικό καθεστώς του Κόλπου της Άκαμπα 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, ο Κόλπος 

της Άκαμπα είναι σπάνια περίπτωση κόλπου, με νομική ιδιαιτερότητα. Με 

γεωγραφικούς όρους, κόλπος είναι «τμήμα θάλασσας το οποίο εισχωρεί βαθιά 

μέσα στην ξηρά». Ο διεθνής νομικός ορισμός του κόλπου όμως ήταν πάντοτε 

αντικείμενο διεθνούς διαπραγμάτευσης, γιατί οι παράκτιες στον κάθε κόλπο 

χώρες υπολόγιζαν τις κολπώσεις ως εσωτερικά ύδατα και άρχιζαν να χαράσσουν 

την αιγιαλίτιδα ζώνη τους από έξω, περιορίζοντας έτσι την ελεύθερη πρόσβαση 

των υπολοίπων κρατών στα εγχώρια ύδατα τους.  

Όλοι οι κόλποι όμως δεν είναι το ίδιο μεγάλοι σε πλάτος. Υπάρχουν 

τεράστιοι σε πλάτος κόλποι (πχ στον Καναδά), όπου βάσει του συμφέροντος του 

παράκτιου κράτους ορισμός και η αντίστοιχη χρήση της κόλπωσης δημιουργεί 

κώλυμα στο διεθνές (ανεμπόδιστο) εμπόριο. Επίσης υπάρχουν κόλποι (πχ της 

Άκαμπα) όπου τα εσωτερικά ύδατα του ανήκουν σε πολλά κράτη ή (ειδικοί) 

ιστορικοί κόλποι (μεγάλοι κόλποι με προνομιακό ιστορικά καθεστώς 

εκμετάλλευσης, σε Καναδά, Νορβηγία, Βουλγαρία, Τυνησία κλπ) 

Έτσι μετά από πολλές προσπάθειες, στη Σύμβαση της Γενεύης του 1958 

(άρθρο 7, παρ. 2), δόθηκε ο ορισμός που ισχύει και σήμερα : «Κόλπος είναι ένα 

κοίλωμα της ακτής, καλά σχηματισμένο, του οποίου η διείσδυση στο έδαφος σε 

σχέση με το πλάτος του στομίου του είναι τέτοια, ώστε να περιέχει περίκλειστα 

νερά και να αποτελεί κάτι περισσότερο από μία απλή εσοχή της ακτής. Πάντως, 

ένα κοίλωμα δε θεωρείται κόλπος, εκτός εάν η επιφάνεια του είναι ίση ή 

μεγαλύτερη με ημικύκλιο που έχει για διάμετρο την ευθεία που φέρεται κατά 

μήκος του στομίου αυτού του κοιλώματος». Αυτολεξεί τον παραπάνω ορισμό τον 

υιοθέτησε και η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας για να διαχωρίσει την 

έννοια του κόλπου από την έννοια της θαλάσσιας εσοχής. 

Προσέθεσε όμως και περιορισμό απόστασης : το μήκος της ευθείας που 

συνδέει τα δύο άκρα του στομίου του κόλπου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

διπλάσιο του επιτρεπτού ορίου της αιγιαλίτιδας ζώνης, ήτοι 24 ν.μ. Αν η γραμμή 
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βάσης του κόλπου, όπως ονομάζεται αυτή η νοητή ευθεία γραμμή, είναι 

μικρότερη των 24 ν.μ., τότε ο κόλπος «κλείνει» και τα εσωτερικά του ύδατα 

ανήκουν στην πλήρη κυριαρχία του παράκτιου κράτους.  

Τί γίνεται όμως στην περίπτωση που τα ύδατα ενός κόλπου βρέχουν 

περισσότερα παράκτια κράτη, όπως είναι ο κόλπος της Άκαμπα; Στην 

περίπτωση αυτή, το νομικό καθεστώς διέπεται αποκλειστικά από κανόνες 

εθιμικού δικαίου, με τη λογική της αμοιβαιότητας και της δικαιοσύνης, και η 

θαλάσσια περιοχή δεν μπορεί να αποτελεί εσωτερικά (περίκλειστα) κρατικά 

ύδατα. Προτεραιότητα δίνεται στην εξασφάλιση διέλευσης του κάθε κράτους στα 

ύδατα του και όχι στην ασφάλεια των παράκτιων χωρών. Σε τέτοιους 

«κοινόχρηστους» διεθνείς κόλπους, τα εμπεριέχοντα ύδατα δεν είναι εσωτερικά, 

αλλά μόνο χωρικά ύδατα, όπου πάλι ισχύει η πλήρης κυριαρχία του παράκτιου 

κράτους και το δικαίωμα ξένου πλοίου σε αβλαβή ανεμπόδιστη διέλευση.  

Έχει υποστηριχθεί η νομική άποψη ότι τα παράκτια κράτη ενός τέτοιου 

κόλπου, μετά από μεταξύ τους συμφωνία, δύνανται να τον «κλείσουν» με τη 

χάραξη ευθειών γραμμών βάσης κατά μήκος του στομίου του, κατά το άρθρο 10 

της Σύμβασης ΔΘ. Σε αυτή την περίπτωση τα εμπεριέχοντα ύδατα είναι 

εσωτερικά και όλα τα παράκτια κράτη ασκούν συγκυριαρχία, για την οποία 

πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Και σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα 

της αβλαβούς διέλευσης στα αλλοδαπά πλοία ισχύει. Παραδείγματα τέτοιων 

κόλπων με ακτές που ανήκουν σε πολλά κράτη είναι ο κόλπος του Γιβραλτάρ 

(Ισπανία, Μ.Βρετανία) με άνοιγμα στομίου 5 μίλια, ο κόλπος Φονσέκα (Ελ 

Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Νικαράγουα) με άνοιγμα στομίου 19 μίλια και καθεστώς 

συγκυριαρχίας των τριών κρατών, ο κόλπος Φάντυ μεταξύ Καναδά-ΗΠΑ κλπ.  

Είναι πασιφανές ότι ο κόλπος της Άκαμπα είναι μία πολύ ιδιαίτερη 

περίπτωση κόλπωσης, η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση του σημερινού 

ισχύοντος νομικού Δικαίου της Θάλασσας. Όμως εδώ η περίπτωση συμφωνίας 

σε συγκυριαρχία απορρίπτεται, λόγω ύπαρξης του Ισραήλ, για λόγους ιστορικούς 

και πολιτικούς. 
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΦΑΔΟΥΣ 

Παραχώρηση κρατικής κυριαρχίας 

Στο Διεθνές Δίκαιο με τον όρο παραχώρηση κυριαρχίας, χαρακτηρίζεται η 

πράξη εκείνη δια της οποίας ένα κράτος μεταβιβάζει σε άλλο, κατά αμοιβαία 

συμφωνία, είτε την κυριαρχία, είτε την εκμίσθωση συγκεκριμένης γεωγραφικής 

έκτασης, ή νήσου κατοικημένης ή μη, της επικράτειάς του. Η εν λόγω 

παραχώρηση συνομολογείται με ειδική σύμβαση ή συνθήκη στην οποία 

καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες αυτής. Συνήθως πριν, πρέπει να έχει 

προηγηθεί απαλλοτρίωση της συγκεκριμένης έκτασης, σύμφωνα με το εσωτερικό 

δημόσιο δίκαιο του κράτους που θα προβεί στην παραχώρηση.  

Παλαιότερα τέτοιας μορφής παραχώρηση συνέβαινε συνήθως σε 

περίπτωση διαθήκης διανομής ενός ηγεμόνα (ιδιαίτερα το μεσαίωνα) ή 

προικοδότησης σε γάμους ηγεμόνων. Αμφότερες οι περιπτώσεις μπορεί σήμερα 

να έχουν εκλείψει, πλην όμως υπήρξαν καθοριστικές στη διαμόρφωση των 

σημερινών συνόρων πολλών κρατών. Συνέβαιναν είτε με καταβολή χρηματικού 

ποσού, είτε με άλλο φανερό ή μυστικό αντισταθμιστικό όφελος (πολιτικό, 

οικονομικό, θρησκευτικό, κοινωνικό κ.λπ.), είτε ακόμα και με ανταλλαγή εδαφών, 

ή δικαιωμάτων επί εδαφών. Σκοπός ήταν κυρίως η βελτίωση συνοριακών 

συνθηκών των συμβαλλομένων μερών ή η διπλωματική εύνοια.  

Παρατηρούνται δύο είδη παραχώρησης, η εκούσια και η ακούσια 

παραχώρηση. Εκούσια παραχώρηση είναι αυτή που συνομολογείται με την 

θέληση της παραχωρούσας χώρας έναντι ανταλλαγμάτων και συνηθέστερα μετά 

από δημοψήφισμα. Ακούσια παραχώρηση λέγεται αυτή που συμβαίνει κατ΄ 

επιταγή του νικητή επί του ηττημένου μετά από πολεμική σύγκρουση. Για 

παράδειγμα εκούσια παραχώρηση ήταν η υπό της Ισπανίας παραχώρηση της 

Φλόριδας στις ΗΠΑ το 1819 ή της Αλάσκας από τη Ρωσία στις ΗΠΑ. Ενώ 

ακούσια ήταν η υπό της Ισπανίας παραχώρηση της Κούβας και των Φιλιππίνων 

στις ΗΠΑ το 1898. 



-87- 

 

Ειδικότερα από τα μέσα του 19ου αιώνα, στη διεθνή πρακτική εισήχθη ο 

τύπος παραχώρησης με τη μορφή εκμίσθωσης (συγκαλυμμένη παραχώρηση). 

Στις περιπτώσεις αυτές η μεν «υψηλή κυριότητα» - κυριαρχία παραμένει στο 

κράτος που παραχωρεί, πλην όμως η ενάσκηση αυτής ενεργείται από το κράτος, 

στο οποίο γίνεται η εκχώρηση, το οποίο ουσιαστικά κυβερνά, εκδίδοντας νόμους, 

διατάγματα, νόμισμα κ.λπ., υποχρεωτικά για τον εγχώριο πληθυσμό. Και στην 

περίπτωση αυτή οι όροι της εκμίσθωσης καθορίζονται με συμβάσεις 

παραχώρησης που ποικίλλουν. Τέτοιες συνθήκες – συμβάσεις υπήρξαν πολλές 

μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών και της αυτοκρατορικής Κίνας στις αρχές του 20ου 

αιώνα, συνήθως για χρονική περίοδο της τάξεως των 99 ετών. 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 36 

παράγραφος 2), προβλέπεται περίπτωση παραχώρησης (χωρίς να την 

αποκλείει) και μόνο κατόπιν νόμου. Παρά ταύτα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

μεταξύ άλλων "ομνύει να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της χώρας". 

Σημειώνεται ότι η έκδοση του σχετικού νόμου μπορεί να γίνει με συνθήκη και με 

κρυφά άρθρα και χωρίς διενέργεια δημοψηφίσματος, παραμερίζοντας τη γνώμη 

του "κυρίαρχου λαού". 

Γενικώς το ζήτημα της παραχώρησης εδαφικής κυριαρχίας σε έτερο 

κράτος είναι εθνικά ευαίσθητο για όλα τα κράτη παγκοσμίως και συνδέεται με 

τους αλυτρωτικούς πατριωτικούς αγώνες του καθενός. Έτσι όλοι έχουν 

ενσωματώσει στο Σύνταγμα τους ασφαλιστική δικλείδα απαγόρευσης 

παραχώρησης «πάτριου» εδάφους (Νορβηγία σε παρακάτω κεφάλαιο) ή 

παραχώρησης μόνο μετά από ιδιαίτερες διεργασίες (δημοψήφισμα σε Αίγυπτο). 

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

Ποιος τελικά δικαιούται περισσότερο τα νησιά; 

Κατόπιν της ιστορικής και νομικής ανάλυσης των προηγούμενων 

κεφαλαίων, θα γίνει μία προσπάθεια νομιμοφανούς απάντησης στο ερώτημα : 

«Ποια από τις δύο χώρες δικαιούται τα νησιά;». Είναι πασιφανές ότι και οι δύο 
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πλευρές έχουν τα επιχειρήματα τους, άρα η ετυμηγορία δεν μπορεί να είναι 

εύκολη. Είναι επίσης λογικό ότι αν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών επιμείνουν 

στην ανταλλαγή, παρά το πολιτικό κόστος στην Αίγυπτο, τότε δεν υπάρχει 

κάποιος διεθνής οργανισμός, που να απαγορεύσει αυτή την παραχώρηση. 

Η διμερής αυτή συμφωνία δεν απαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο, 

αντιθέτως ενθαρρύνεται, με τη λογική ότι προσφέρει τα μέγιστα στη μείωση των 

διμερών εντάσεων και διαφωνιών, που τόσο πλήγωσαν την περιοχή. Στην 

περίπτωση του Κόλπου της Άκαμπα προωθεί τις θαλάσσιες συνοριακές 

οριοθετήσεις. Το ζήτημα της εξασφάλισης των ζωτικών συμφερόντων του Ισραήλ 

απαντήθηκε από τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων κρατών (η Αίγυπτος ζήτησε 

και πήρε διακριτικά ισραηλινή έγκριση, οι Σαουδάραβες υποσχέθηκαν τήρηση 

των αιγυπτιακών δεσμεύσεων, χωρίς διπλωματικό άνοιγμα).  

Έτσι σύμφωνα με επίσημες πηγές, η αιγυπτιακή κυβέρνηση υποστηρίζει 

ότι «η χρονολογική ακολουθία των γεγονότων δείχνει ότι τα νησιά ανήκουν στη 

σαουδική επικράτεια, σύμφωνα με τη διμερή συμφωνία του 1950, με την οποία 

τέθηκαν υπό αιγυπτιακή διοίκηση. Σκοπός ήταν η ενίσχυση της αραβικής 

στρατιωτικής παρουσίας, απέναντι στο Ισραήλ, λόγω της στρατηγικής θέσης των 

νησιών». Έτερος σκοπός ήταν η συνδυασμένη αιγυπτιακή άμυνα, ταυτόχρονα 

στο Σινά και στον Κόλπο της Άκαμπα. 

Η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση επιμένει ότι η συμφωνία του Απριλίου 2016 

«στηρίχθηκε σε έγγραφα και τηλεγραφήματα της εποχής του πληρεξουσίου της 

ανταλλαγής (Φεβρουάριος 1950) και σε έγγραφα που αντάλλαξαν οι Υπουργοί 

Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) των δύο χωρών το 1988-1989 (πριν το διάταγμα του 1990 

προς τον ΟΗΕ, με το οποίο η Αίγυπτος όριζε τα θαλάσσια της σύνορα). Σε ένα 

τέτοιο γράμμα ο Σαουδάραβας ΥΠΕΞ επιζητά την επιστροφή των νησιών, γιατί 

παρήλθαν οι λόγοι για τους οποίους αυτά τέθηκαν υπό αιγυπτιακή διοίκηση. 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η συνάφεια και η εγκυρότητα των εγγράφων αυτών, 

γιατί ακόμα δεν έχουν διατεθεί για μελέτη στο κοινό. Επιπλέον νομικά στοιχεία : 
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Σε γράμματα μεταξύ του τότε Αιγύπτιου ΥΠΕΞ, Εσμαάτ Αμπντέλ Μαγκίντ, 

προς τον πρωθυπουργό του Ατέφ Σεντκί, όπου παραδέχονται και οι δύο τη 

Σαουδική δικαιοδοσία στα νησιά. Σε ένα διαβαθμισμένο τηλεγράφημα του ΥΠΕΞ 

των ΗΠΑ προς τον πρέσβη του στο Κάιρο, όπου αναφέρεται ότι τα νησιά είναι 

σαουδικά και τέθηκαν υπό αιγυπτιακό έλεγχο για προστασία τους από την 

ισραηλινή επιθετικότητα, με τη σύμφωνη γνώμη της Σαουδικής Αραβίας. Σε ένα 

κείμενο της Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 

1967, (πριν τον πόλεμο των 6 ημερών), όπου επιβεβαιώνει ότι η χώρα του δεν 

επιθυμεί την κυριαρχία, παρά μόνο την προστασία των νησιών. Σε ένα ψήφισμα 

του ΟΗΕ στις 16 Νοεμβρίου 1973, που αποφασίζει ότι βάσει του Διεθνούς 

Δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα νησιά βρίσκονται εντός 

της σαουδικής επικράτειας.  Σε ένα άρθρο των New York Times στις 19 

Ιανουαρίου 1982, που επιβεβαιώνει τις ισραηλινές ανησυχίες για επιστροφή των 

νησιών στους αρχικούς κύριους (ορίζει τη Σαουδική Αραβία) την εποχή εκείνη της 

βελτίωσης των διμερών σχέσεων των δύο αραβικών κρατών. Σε άρθρο του 

διακεκριμένου Αιγύπτιου νομικού Μοχάμαντ Ελ Μπαραντέι που δημοσιεύθηκε το 

1982 στο American Journal of International Law. Όλα τα ανωτέρω είναι 

αποδεικτικά στοιχεία που η ίδια η Αίγυπτος επικαλείται για να αποδείξει ότι τα 

νησιά δεν της ανήκουν!!! 

Το σημαντικότερο όμως νομικά είναι το αιγυπτιακό Διάταγμα του 1990, με 

το οποίο η κυβέρνηση ενημερώνει τα Ηνωμένα Έθνη για τα θαλάσσια σύνορα 

στην Ερυθρά Θάλασσα (Παράρτημα Α). Στο Διάταγμα αυτό συμπεραίνουμε ότι η 

Αίγυπτος δεν δηλώνει τα νησιά ως τμήμα της επικράτειας της. Αυτό είναι το 

ισχυρότερο επιχείρημα ότι τα νησιά ανήκουν στο κράτος των Σαούντ. Η ζυγαριά 

της διεθνούς «Θέμιδος» γέρνει προς το δίκιο της Σαουδικής Αραβίας. 

Έχει νομικό λόγο το Ισραήλ στην ανταλλαγή; 

Φυσικά το Ισραήλ δεν έχει λόγο να αποφανθεί ποιος είναι ο κάτοχος των 

νησιών. Έχει κάθε λόγο όμως να ανησυχεί για τη συμπεριφορά του (κατόχου) και 

για την πολιτική έναντι του. Η ελευθερία διελεύσεως και ναυσιπλοΐας στον Κόλπο 
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της Άκαμπα είναι ένα δικαίωμα, που το κέρδισε με πολέμους και το κατοχύρωσε 

με διεθνείς συνθήκες. Η τήρηση των δεσμεύσεων από τον κάτοχο των νησιών 

επηρεάζει ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ και είναι συνεχής επιδίωξη του. 

Διμερείς Συνθήκες του Ισραήλ με την Αίγυπτο και με την Ιορδανία 

(Maritime Boundary Agreement 2002) καθησυχάζουν σήμερα την ανησυχία του 

Εβραϊκού κράτους ότι δε θα κλείσουν τα Στενά, όπως συνέβη σε περιόδους 

εντάσεων. Το Ισραήλ ανήγγειλε ότι μελετά το νομικό καθεστώς της 

παραχώρησης των νησιών και θα ανακοινώσει την επίσημη θέση του μετά την 

νομική έρευνα και μετά από συνομιλίες με την Αίγυπτο. Υπάρχουν επίσημες 

απόψεις ότι το Εβραϊκό κράτος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση για την 

αντεπιστροφή (αν αυτή ολοκληρωθεί), σε περίπτωση που φανεί ότι το Ριάντ θα 

χρησιμοποιήσει επιθετικά τα κυριαρχικά του δικαιώματά. Ο φόβος του Ισραήλ 

είναι η ισχυροποίηση της στρατηγικής αξίας της Σαουδικής Αραβίας στην 

περιοχή, μετά την προσάρτηση των νησιών. 

Δεν έχει ξεκαθαρίσει αν η συμφωνία αντεπιστροφής των νησιών έχει 

προσωρινό χαρακτήρα, σύμφωνα με το Δίκαιο των Συνθηκών. Παρότι για τα 

υπόλοιπα κράτη του Κόλπου της Άκαμπα, δεν αλλάζει δραματικά τίποτα με αυτή 

την ανταλλαγή και δεν είναι μεγάλες οι ανακατανομές με τον κανόνα της μέσης 

γραμμής, είναι σίγουρο ότι όλα τα παρόχθια κράτη στον Κόλπο της Άκαμπα θα 

προβούν σε δηλώσεις και νομική έρευνα, όταν οριστικοποιηθεί η συναλλαγή. 

Αυτό που σίγουρα αλλάζει είναι το διπλωματικό ισοζύγιο στην Ερυθρά Θάλασσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ : ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

Εκούσιες εκχωρήσεις : Γίνονται και σήμερα; 

Μετά την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και την οριστικοποίηση των 

ευρωπαϊκών συνόρων, έγινε ευρέως πιστευτό ότι, τουλάχιστον στην πολιτισμένη 

Ευρώπη, δε θα συναντήσουμε αλλαγές στις εθνικές επικράτειες. Η διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας μας διέψευσαν. Θεωρήσαμε ότι αυτές 

οι αλλαγές ήταν αναγκαστικές, δεν ήταν εκούσιες. Σήμερα όμως έχουμε και 

σκέψεις για εκούσια παραχώρηση εδάφους, στο πιο προοδευτικό τμήμα της 

Ευρώπης. Μερικές σύγχρονες περιπτώσεις συζητήσεων περί του θέματος : 

Νορβηγία προς Φινλανδία 

 Στη Νορβηγία, έχει ξεκινήσει, μέσω διαδικτύου, ολόκληρη εκστρατεία για 

παραχώρηση της κορυφής του όρους Χάλτι (Εικόνα 4),στη γείτονα Φινλανδία, ως 

δώρο για την 100η επέτειο, από την ανεξαρτησία της από τους Ρώσους στις 6 

Δεκεμβρίου 1917. Η κορυφή αυτή βρίσκεται 20 μέτρα μέσα από τα νορβηγικά 

σύνορα. Η εκστρατεία καλεί την κυβέρνηση της Νορβηγίας να χαρίσει αυτό το 

μικρό κομμάτι του βουνού στους Φινλανδούς, έτσι ώστε να αποκτήσουν, όχι 

μόνο ολόκληρο τον ορεινό όγκο αλλά και το (νέο) υψηλότερο σημείο της χώρας. 

Η Νορβηγία προτίθεται να το κάνει μετακινώντας τα σύνορά της κατά 40 μέτρα. 

Το βουνό έχει υψόμετρο 1365 μέτρων και είναι ένα από τα 200 που υπάρχουν σε 

όλη τη Νορβηγία. Η Φινλανδία δεν έχει κάποιο τόσο ψηλό βουνό. Το βουνό-

δώρο της θα γίνει αυτόματα το υψηλότερο βουνό της. 

Η καμπάνια έχει κερδίσει την υποστήριξη της Νορβηγικής Χαρτογραφικής 

Υπηρεσίας. Οι Φινλανδοί που σχολίασαν στη σελίδα είπαν ότι εξεπλάγησαν 

θετικά από τη χειρονομία. «Υπάρχουν κάποιες τυπικές προκλήσεις αλλά ακόμα 
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δεν έχω πάρει την οριστική μου απόφαση», δήλωσε η Νορβηγός πρωθυπουργός 

Erna Solberg και συνέχισε: «Όμως, το εξετάζουμε». 

 

Εικόνα 4 : Το «υψηλό» δώρο Halti των Νορβηγών στους γείτονες Φινλανδούς. Προτεινόμενη 
μετακίνηση των συνόρων  

«Υπάρχουν φυσικά μερικά προβλήματα στους νόμους και στους κανόνες, 

στις διατάξεις γης και στην πρακτική εφαρμογή τους, αλλά εκεί παίρνει τη 

σκυτάλη η θέληση. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσοι Νορβηγοί είναι μαζί μας σε 

αυτό. Αν το κοινοποιήσουν και πατήσουν ότι τους αρέσει πολλά άτομα, θα δείξει 

στον Τύπο, τα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση ότι είναι μια ισχυρή θέληση 

να δώσουμε στους Φιλανδούς το μεγαλύτερο γεγονός εδώ και 100 χρόνια! Ας 

πάμε τη Φινλανδία πιο ψηλά» είναι η προμετωπίδα της καμπάνιας, που έχει ήδη 

συγκεντρώσει σχεδόν 17.000 likes.  

Αν η πρόταση είναι υλοποιήσιμη έχει αμφισβητηθεί από το υπουργείο 

Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον καθηγητή νομικής Oyvind Ravna, μπορεί να ισχύει 

αν είναι για μικρές προσαρμογές των συνόρων. Παρά την αρχική θετική της 

τοποθέτηση, η Νορβηγίδα πρωθυπουργός, σε επίσημη επιστολή της έγραψε το 

Οκτώβριο του 2016: «Προσαρμογές στα σύνορα μεταξύ χωρών αυξάνουν τα 
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νομικά προβλήματα, που σχετίζονται με το νορβηγικό Σύνταγμα». Να σημειωθεί 

ότι το Σύνταγμα της Νορβηγίας ορίζει ότι η χώρα είναι «αδιαίρετη». Οι 

επιθυμούντες την παραχώρηση ανταπαντούν ότι η επισήμανση του Συντάγματος 

περί χώρας αδιαίρετης, αντανακλά τους φόβους που υπήρχαν στις αρχές του 

19ου αιώνα, σχετικά με τον κατακερματισμό της από τις μεγάλες δυνάμεις κατά 

τους Ναπολεόντειους πολέμους, και όχι με το ενδεχόμενο να χάσει ένα μικρό 

κομμάτι σε μια άγονη βουνοπλαγιά στην Αρκτική. Αναμένονται εξελίξεις. 

Βέλγιο προς Ολλανδία 

Άλλο παράδειγμα πολιτισμένων γειτόνων είναι οι δύο χώρες της 

Μπενελούξ. Εντός του 2017, ενδέχεται να ολοκληρωθεί η συμφωνία 

παραχώρησης της βελγικής πόλης Visé (Εικόνα 5) στην Ολλανδία. Η μικρή αυτή 

πόλη των 18.000 κατοίκων, βρίσκεται επί του ποταμού Μόζα (Meuse) και 

χαρακτηρίζεται από αυξημένη εγκληματικότητα. Ο λόγος της παραχώρησης; Η 

πόλη είναι πιο κοντά στην Ολλανδική πόλη του Μάαστριχτ, οι αστυνομικοί της 

οποίας δεν μπορούν να επέμβουν σε βελγική επικράτεια. Οι Βέλγοι αστυνομικοί 

πρέπει να ζητούν άδεια για να προσεγγίσουν μέσω ολλανδικού εδάφους, οπότε η 

επέμβαση τους είναι άκαιρη και μη αποτελεσματική. 

Ο δήμαρχος της πόλης, Μαρσέλ Νεβέν, δήλωσε πως «είναι πολύ λογικό. 

Γινόντουσαν πολλές καταγγελίες στην ολλανδική αστυνομία, η οποία απαντούσε 

πως δεν μπορούσε να επέμβει καθώς επρόκειτο για βελγικό έδαφος. Ήταν κάτι 

που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό». Ο Βέλγος στρατιωτικός ιστορικός 

Λουκ ντε Βος υπογράμμισε πως η φιλία μεταξύ γειτόνων κάνει όλη τη διαφορά. 

«Είναι δυνατό κάτι τέτοιο μεταξύ του Βελγίου και της Ολλανδίας, διότι αυτές οι 

δύο χώρες έχουν στενές σχέσεις μεταξύ τους μέσα στους αιώνες αλλά ειδικότερα 

μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε. Τέτοιο μοντέλο σύμπνοιας, συνεργασίας 

και εδαφικής ανταλλαγής στην περιοχή μας (Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος) 

είναι αδιανόητη, για λόγους ιστορικούς, κοινωνικούς και θρησκευτικούς 

(Καστελόριζο, Παλαιστίνη κλπ). 
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Εικόνα 5 : Η Βελγική πόλη Visé, μεταξύ Λιέγης και Μάαστριχτ  

(Από το Google Maps). 

Εδάφη και κράτη με ειδικό ενδιαφέρον 

Υπάρχουν κι άλλες παράξενες περιπτώσεις που δείχνουν την επιθυμία 

των ανθρώπων για κυριαρχία σε κρατικό έδαφος, καθιστώντας την αιγυπτιακή 

ενέργεια αντεπιστροφής των νησιών, ακόμα πιο ιδιαίτερη και μοναδική. 

1) Κιριμπάτι : τραγική περίπτωση κράτους, που πιθανώς θα εξαφανισθεί 

εντός του 21ου αιώνα, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Το πιο 

ανατολικό κράτος στον κόσμο, το πρώτο που βλέπει την ανατολή του Ηλίου 

καθημερινά, αγοράζει επίσημα έδαφος στα γειτονικά νησιά Φίτζι, για την τροφή 

και ίσως αργότερα για την εγκατάσταση των 100.000 περίπου κατοίκων του. Αν 

εξαφανισθεί τελικά, στο μέλλον θα υπάρχει ανθρωπιστικό ζήτημα για τη 

μετεγκατάσταση, ‘όχι μόνο των κατοίκων, αλλά ολόκληρης της εθνικής 

επικράτειας!! Πιθανώς, θα γίνει το πρώτο κράτος –πρόσφυγας από την εστία του. 
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2) Sealand, ή αλλιώς Γη της Θάλασσας. Το Πριγκιπάτο του Σίλαντ είναι 

ένα μη αναγνωρισμένο μικροκράτος, το οποίο ιδρύθηκε από τον Paddy Roy 

Bates στις 2 Σεπτεμβρίου 1967. Βρίσκεται στη Βόρεια θάλασσα, σε απόσταση 10 

χιλιομέτρων από την παραλία του Σάφολκ στην Αγγλία. Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για μια πλατφόρμα-θαλάσσιο οχυρό, 550 τετραγωνικών μέτρων, από 

την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κανένα κράτος δεν έχει αναγνωρίσει 

επίσημα το συγκεκριμένο «κράτος», αν και ο Roy Bates υποστηρίζει πως έχει 

επιτύχει την de facto αναγνώρισή του από τη Γερμανία και το Ην. Βασίλειο. Είναι 

το μόνο «κράτος» που καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά. 

3) Λίμπερλαντ, ή Γη της Ελευθερίας. Είναι το νεότερο κράτος στον κόσμο, 

καθώς ιδρύθηκε στις 13 Απριλίου 2015. Καταλαμβάνει μόλις εφτά τετραγωνικά 

χιλιόμετρα σε μια περιοχή ονόματι Γκόρνια Σίγκα μεταξύ Σερβίας και Κροατίας, 

σε μία όχθη στα δυτικά του Δούναβη. Η περιοχή αυτή θεωρείται «γκρίζα ζώνη» 

(noman’sland) καθώς μετά τη διάλυση της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας το 1990, 

καμία από τις Σερβία και Κροατία, δεν διεκδίκησε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι 

γης. Αυτό το νομικό κενό διέβλεψε ο 31χρονος το 2015 Τσέχος Βιτ Γέντλιτσκα, 

μέλος του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος Ελεύθεροι Πολίτες, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι το διεθνές δίκαιο του επιτρέπει να πάρει τον έλεγχο αυτής της 

περιοχής. Είναι το τρίτο μικρότερο «μικρoκράτος» στην υφήλιο, καθώς μόνο το 

Μονακό και το Βατικανό έχουν έκταση μικρότερη. Προς το παρόν δεν έχει 

αναγνωρισθεί από κανένα άλλο κράτος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

Η αντεπιστροφή των νησιών στους Σαουδάραβες απασχολεί ελάχιστα την 

κοινή γνώμη της Ελλάδος, λόγω των διαφορετικών προτεραιοτήτων της 

ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας. Οι παραδοσιακοί όμως οικονομικοί και 

πολιτικοί δεσμοί της χώρας μας με την Αίγυπτο μας ωθούν σε μία πιο λεπτομερή 

ανάλυση της σημασίας της κίνησης. 

Τα ελληνικά κεφάλαια είχαν πάντοτε σημαίνουσα βαρύτητα στην 

αιγυπτιακή σκηνή. Η ιδιαίτερα μεγάλη επιχειρηματική παρουσία μας μετριέται σε 
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περισσότερες από 176 επιχειρήσεις, με επενδεδυμένα πάνω από 4 

δισεκατομμύρια δολάρια από ελληνικά κεφάλαια στην Αίγυπτο, μέσω των οποίων 

ζούνε περίπου 30.000 αιγυπτιακές οικογένειες. Το 2014 τα εξαγώγιμα προϊόντα 

μας ήταν στην έκτη θέση των αιγυπτιακών εισαγωγών, στη μεγαλύτερη αραβική 

αγορά (Πρώτο Θέμα 2014). Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, η αιγυπτιακή 

ανταπόκριση στην ελληνική εμπορική εξωστρέφεια είναι βάλσαμο και για τις δύο 

χώρες. 

Η συνεργασία των δύο χωρών (και της Κύπρου) στον καθορισμό των 

Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών, με το βλέμμα στη μελλοντική εκμετάλλευση 

των θαλάσσιων φυσικών πόρων, είναι η τρέχουσα ευκαιρία σύμπλευσης με τους 

Αιγύπτιους. Η πολιτική σταθερότητα στην αραβική χώρα είναι προς ωφέλεια και 

της δικής μας πολιτικής κατάστασης. Αναταραχές στην εσωτερική πολιτική σκηνή 

(Αραβική Άνοιξη, διαδηλώσεις για τα νησιά της Ερυθράς) και στις εξωτερικές 

σχέσεις της Αιγύπτου (παγωμάρα με Σαουδική Αραβία λόγω καθυστέρησης της 

αντεπιστροφής των νησιών) συνιστούν κίνδυνο αποσταθεροποίησης για τις 

σημερινές άριστες σχέσεις μας με την Αίγυπτο. 

Η σημερινή κυβέρνηση του προέδρου Σίσι δεν δείχνει διατεθειμένη να 

συγχωρήσει τη στάση της Τουρκίας στη στήριξη του προκατόχου του Μόρσι και 

της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Η μεσολάβηση του Ριάντ δε φαίνεται να 

αποδίδει στη βελτίωση των διμερών σχέσεων Καΐρου – Άγκυρας. Αυτό 

εξυπηρετεί τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα, ωθώντας τα κοντά στα 

αιγυπτιακά. 

Γενικώς, το ζήτημα των νησιών Τιράν και Σαναφίρ, ενδιαφέρει έμμεσα την 

ελληνική πολιτική. Δείχνει την αποφασιστικότητα του Σίσι να καθορίσει τα 

θαλάσσια σύνορά της Αιγύπτου (όπως έκανε με Ελλάδα και Κύπρο), ακόμα κι αν 

χρειασθεί να επιστρέψει δύο νησιά στη Σαουδική Αραβία, χωρίς να υπολογίσει το 

πολιτικό κόστος, εν μέσω Συριακού ζητήματος και περιφερειακής αναταραχής. 

Τέλος, είναι μία διεθνής ευκαιρία να προβάλλει ποιους θεωρεί φίλους (Σαουδική 

Αραβία, Ελλάς, Κύπρος) και ποιους όχι (Τουρκία).   
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η περίπτωση των νησιών Τιράν και Σαναφίρ είναι μοναδική στη διεθνή 

Ιστορία. .Είναι μία κλειδαρότρυπα από την οποία κάποιος μπορεί να κοιτάξει 

πίσω από την πόρτα των κοσμοϊστορικών γεγονότων της Μέσης Ανατολής. Για 

να εξηγήσεις όμως την ουσία των πεπραγμένων της περιοχής, οφείλεις να 

διερευνήσεις όλους τους παράγοντες που διαμόρφωσαν τη σημερινή κατάσταση. 

Η ιδιαίτερη αυτή περιοχή προσελκύει τα βλέμματα όλου του κόσμου, λόγω 

της στρατηγικής της θέσης και λόγω του φυσικού της πλούτου. Ιδιαίτερα από τις 

αρχές του 20ου αιώνα και μέσα από κοσμογονικά συμβάντα (διάλυση οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, αποικιοκρατία, παγκόσμιοι πόλεμοι, ίδρυση κρατών στη Μέση 

Ανατολή, αραβο-ισραηλινοί πόλεμοι) τα σημερινά αραβικά κράτη βρίσκονται σε 

συνεχείς διπλωματικές και πολεμικές διεργασίες, έχοντας σαν μόνη σταθερά την 

αντιπαλότητα τους με το κράτος του Ισραήλ, τέκνο κι αυτό των ίδιων 

κοσμογονικών συγκυριών. 

Η περιοχή δεν είχε γνωρίσει σύνορα μέχρι το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω 

κοινωνικών, πολιτικών και θρησκευτικών παραγόντων. Πολλές οι εδαφικές 

αντιπαραθέσεις των νέων αραβικών χωρών, αλλά και αρκετές οι εδαφικές 

ανταλλαγές μεταξύ των (Ιορδανία – Σ. Αραβία για την Άκαμπα). Ανάμεσα σε 

αυτές τις ανακατατάξεις, το 1950 η Σαουδική Αραβία αποφάσισε μία 

πρωτοποριακή αλλαγή : να εκχωρήσει - δανείσει  (προσωρινά) τα δύο νησιά της 

Ερυθράς Θάλασσας στην Αίγυπτο, προκειμένου να τα προφυλάξει από το 

ορμητικό Ισραήλ, που έψαχνε μεγαλύτερη έξοδο προς τον Κόλπο της Άκαμπα. 

Αυτή η (προσωρινή τελικά) ανταλλαγή έχει ακόμα και σήμερα επιπτώσεις στην 

περιοχή. 

Η σημερινή κίνηση του Αιγύπτιου προέδρου Σίσι να επιστρέψει τα νησιά 

στην επικράτεια της Σαουδικής Αραβίας, μετά από έξι χρόνια μυστικών 

διαπραγματεύσεων, ταρακούνησε τα (όχι λιμνάζοντα) νερά της Μέσης Ανατολής 

εκ νέου. Ενώ ο διεθνής απόηχος της κίνησης είναι μάλλον θετικός, στην εγχώρια 
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πολιτική σκηνή της Αιγύπτου οι αντιδράσεις είναι έντονες, και φθάνουν μέχρι τις 

δικαστικές αίθουσες.  

Σε μία προσπάθεια νομικής διερεύνησης της ανταλλαγής, το συμπέρασμα 

είναι ότι κάθε κράτος μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα να παραχωρεί εδαφική 

κυριαρχία, αν και όλα τα σύγχρονα κράτη μεριμνούν στο Σύνταγμα τους την 

αποφυγή τέτοιας «ατιμωτικής» ενέργειας. Η ιδιαιτερότητα των νησιών Τιράν και 

Σαναφίρ (και η αναφορά τους στη Συνθήκη Ειρήνης μετά τον πόλεμο του Σουέζ 

το 1956) υποχρεώνει τον κτήτορα τους να σέβεται το δικαίωμα ελεύθερης 

ναυσιπλοΐας του Ισραήλ. 

Έτσι, αν τελεσιδικήσει η απόφαση της εκχώρησης των νησιών, θα 

αναγκασθούν να αναπτύξουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις δύο ορκισμένοι 

εχθροί : το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία. Ελπίδα όλων είναι τελικά ο ρόλος των 

νησιών να αλλάξει από αιτία πολέμου σε ευκαιρία ειρήνης και διπλωματικής 

συνεννόησης. 

Καλή τους τύχη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΝΟ 27 / 1990 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ ΒΑΣΗΣΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990) 

Άρθρο 1 

Οι θαλάσσιες περιοχές υπό την κυριαρχία και δικαιοδοσία της Αραβικής 

Δημοκρατίας της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένης της αιγιαλίτιδας ζώνης, θα 

υπολογίζονται από τις ευθείες γραμμές βάσης, που συνδέουν όλα τα σημεία που 

ορίζονται από τις συντεταγμένες του άρθρου 2. 

Άρθρο 2 

Οι συντεταγμένες που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με το γεωδαιτικό 

σύστημα (προβολή κατά Mercator) είναι : 

1. Στη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Διακήρυξης. 

2. Στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Διακήρυξης. 

Άρθρο 3 

Οι πίνακες με τις συντεταγμένες, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης, 

πρέπει να κοινοποιηθούν, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και προς το Γενικό 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 
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Άρθρο 4 

Η Διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ηνωμένων 

Εθνών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στη Διακήρυξη (Μεσόγειος Θάλασσα) 

ΑΑ  Γεωγρ. Μήκος (Βόρειο)  Γεωγρ. Πλάτος (Ανατολικό) 
1   31° 40' 30"  25° 08' 56" 
2   31° 34' 24"  25° 10' 48" 
3   31° 30' 56" 25° 14' 30" 
4   31° 30' 12"  25° 19' 55" 
5   31° 38' 00"  25° 53' 24" 
6   31° 36' 18"  26° 14' 24" 
7   31° 31' 18"  26° 38' 30" 
8   31° 27' 12"  26° 59' 06" 
9   31° 24' 30"  27° 03' 48" 
10   31° 22' 12"  27° 21' 00" 
11   31° 12' 36"  27° 28' 30" 
12   31° 12' 00"  27° 38' 00" 
13   31° 14' 48"  27° 51' 36" 
14   31° 06' 12"  27° 55' 00" 
15   31° 05' 30"  28° 25' 48" 
16   31° 03' 18"  28° 35' 24" 
17   30° 58' 30"  28° 49' 56" 
18   30° 54' 54" 28° 54' 52" 
19   30° 50' 36"  29° 00' 00" 
20   30° 59' 54"  29° 23' 48" 
21   31° 01' 48" 29° 31' 00" 
22   31° 08' 54"  29° 47' 18" 
23   31° 12' 00" 29° 51' 42" 
24   31° 12' 36"  29° 52' 30" 
25   31° 19' 12"  30° 02' 54" 
26   31° 21' 42"  30° 06' 24" 
27   31° 30' 18" 30° 21' 18" 
28   31° 30' 00"  30° 22' 42" 
29   31° 27' 18"  30° 28' 18" 
30   31° 36' 00"  31° 01' 42" 
31   31° 36' 00"  31° 07' 00" 
32   31° 35' 12"  31° 11' 24" 
33   31° 33' 42"  31° 16' 12" 
34   31° 26' 42"  31° 36' 00" 
35   31° 29' 30"  31° 45' 18" 
36   31° 32' 06"  31° 52' 00" 
37   31° 32' 06"  31° 54' 12" 
38   31° 30' 18"  31° 57' 24" 
39   31° 20' 42"  32° 06' 42" 
40   31° 18' 12" 32° 20' 30" 
41   31° 03' 54"  32° 34' 12" 
42   31° 08' 56"  32° 55' 36" 
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43   31° 13' 12"  33° 04' 00" 
44   31° 13' 48"  33° 06' 12" 
45   31° 14' 12"  33° 08' 42" 
46   31° 13' 36"  33° 13' 18" 
47   31° 12' 00"  33° 20' 30" 
48   31° 11' 06"  33° 23' 54" 
49   31° 07' 06"  33° 32' 00" 
50   31° 07' 42"  33° 43' 24" 
51   31° 11' 54"  33° 58' 18" 
52   31° 14' 36"  34° 05' 18" 
53   31° 19' 24"  34° 13' 06" 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β στη Διακήρυξη (Ερυθρά Θάλασσα) 

ΑΑ  Γεωγρ. Μήκος (Βόρειο)  Γεωγρ. Πλάτος (Ανατολικό) 
1  29° 29' 36"   34° 54' 18" 
2  29° 29' 00"   34° 52' 12" 
3  29° 26' 12"   34° 50' 48" 
4  29° 25' 26"   34° 49' 48" 
5  29° 22' 36"   34° 48' 12" 
6  29° 22' 00"   34° 47' 18" 
7  29° 20' 30"   34° 46' 36" 
8  29° 18' 18"   34° 44' 24" 
9  29° 13' 24"   34° 44' 30" 
10  29° 11' 48"   34° 44' 00" 
11  29° 10' 24"   34° 42' 48" 
12  29° 09' 36"   34° 41' 30" 
13  29° 02' 12"   34° 40' 12" 
14  29° 00' 42"   34° 41' 03" 
15  28° 59' 18"   34° 41' 10" 
16  28° 58' 30"   34° 40' 48" 
17  28° 58' 10"   34° 38' 56" 
18  28° 56' 42"   34° 38' 12" 
19  28° 55' 54"   34° 38' 42" 
20  28° 51' 42"   34° 38' 48" 
21  28° 50' 48"   34° 37' 42" 
22  28° 44' 03"   34° 37' 36" 
23  28° 38' 24"   34° 34' 48" 
24  28° 32' 28"   34° 31' 03" 
25  28° 30' 00"   34° 31' 24" 
26  28° 28' 24"   34° 30' 30" 
27  28° 26' 20"   34° 27' 48" 
28  28° 22' 54"   34° 27' 18" 
29  28° 16' 24"   34° 24' 36" 
30  28° 10' 00"   34° 27' 30" 
31  28° 03' 24"   34° 26' 56" 
32  27° 58' 48"   34° 26' 12" 
33  27° 43' 12"   34° 15' 36" 
34  27° 27' 12"   34° 02' 18" 
35  27° 11' 24"   33° 59' 24" 
36  26° 51' 06"   34° 00' 18" 
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37  26° 45' 42"   34° 04' 54" 
38  26° 42' 42"   34° 06' 36" 
39  26° 06' 36"   34° 17' 24" 
40  25° 42' 30"   34° 35' 24" 
41  25° 29' 42"   34° 41' 00" 
42  25° 20' 48"   34° 51' 54" 
43  24° 47' 18"   35° 11' 00" 
44  24° 38' 18"   35° 11' 36" 
45  24° 26' 00"   35° 22' 48" 
46  24° 15' 18"   35° 39' 00" 
47  24° 09' 42"   35° 43' 00" 
48  23° 54' 12"   35° 47' 36" 
49  23° 33' 48"   36° 20' 36" 
50  22° 53' 12"   36° 20' 06" 
51  22° 36' 30"   36° 35' 12" 
52  22° 20' 18"   36° 39' 24" 
53  22° 16' 12"   36° 48' 54" 
54  22° 03' 48"   36 53' 54" 
55  22° 01' 30"   36° 53' 48" 
56  22° 00' 00"   36° 52' 54" 
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Εικόνα 6 : Τα επίσημα δηλωμένα θαλάσσια σύνορα της Αιγύπτου στην Ερυθρά Θάλασσα.  

(Dzurek 2001) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΡΑΒΟ – 
ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 

 

Εικόνα 7 : Η επέκταση του Ισραήλ επί των Παλαιστινίων στον 20ο αιώνα 

(Από το University of Michigan Professor) Οι Ισραηλινοί με το άσπρο χρώμα, οι 

Παλαιστίνιοι με το πράσινο χρώμα.  

1ος Αραβο – Ισραηλινός Πόλεμος  

(15 Μαΐου 1948 – 10 Μαρτίου 1949, 20 Ιουλίου 1949 η συμφωνία εκεχειρίας)  

Αποτέλεσμα : Νίκη Ισραήλ, Μερική νίκη Ιορδανίας, Ήττα Αιγύπτου, Παλαιστινίων και 

Αραβικού Συνδέσμου. Το Ισραήλ κρατάει τα εδάφη που του παραχωρεί ο ΟΗΕ και 50% 

από τα εδάφη που παραχωρήθηκαν στους Παλαιστινίους. Η Ιορδανία καταλαμβάνει τη 

Δυτική Όχθη και η Αίγυπτος τη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ επιβλήθηκε με την ισχύ 

του και την αποφασιστικότητα του στην περιοχή. Ήταν ο υπέρ πάντων αγών του. 



-111- 

 

Δυνάμεις : Ισραήλ : 117.500 στρατιώτες. Αίγυπτος : 20.000, Ιράκ : 18.000, Συρία : 

5.000, Υπεριορδανία : 12.000, Λίβανος : 1.000, Σαουδική Αραβία : 1.200, Υεμένη : 300, 

Αραβικός Απελευθερωτικός Στρατός : 6.000 Σύνολο Αράβων: 63.500 στρατιώτες. 

Απώλειες : Ισραήλ : 6.400 στρατιώτες και πολίτες, Άραβες ένστολοι : 7.000, 

Παλαιστίνιοι Άραβες : 13.000 στρατιώτες και πολίτες. 

 

2ος Αραβο – Ισραηλινός Πόλεμος ή Κρίση του Σουέζ  

(29 Οκτωβρίου 1956 – 7 Νοεμβρίου 1956)  

Αποτέλεσμα : Στρατιωτική νίκη του συνασπισμού Αγγλίας, Γαλλίας και Ισραήλ. 

Πολιτική νίκη της Αιγύπτου του Νάσερ. Απόσυρση του συνασπισμού μετά από πίεση 

της Διεθνούς Κοινότητας. Κατοχή του Σινά από το Ισραήλ έως το Μάρτιο του 1957. 

Ανάπτυξη της Δύναμης UNEF. Άνοιγμα των Στενών του Τιράν στην ισραηλινή 

ναυσιπλοΐα. Παρότι ο συνασπισμός επικράτησε, ο Νάσερ κέρδισε στην πολιτική 

σκακιέρα. Το Ισραήλ αργότερα επέστρεψε όλα τα «τρόπαια» της νίκης. Τέλος εποχής 

για το Ηνωμένο Βασίλειο σαν υπερδύναμη 

Δυνάμεις : Ισραήλ 175.000 στρατιώτες, Γαλλία 34.000, Αγγλία 45.000, Αίγυπτος 

300.000 στρατιώτες. 

Απώλειες : Ισραήλ : 230 στρατιώτες, Γαλλία 10, Αγγλία 16, Αίγυπτος 3.000 στρατιώτες 

και 1.000 πολίτες νεκροί, 30.000 αιχμάλωτοι 
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3ος Αραβο – Ισραηλινός Πόλεμος ή Πόλεμος των Έξι Ημερών 

(5- 10 Ιουνίου 1967)  

Αποτέλεσμα : Θρίαμβος του Ισραήλ. Καταλαμβάνει τη Λωρίδα της Γάζας και τη 

Χερσόνησο του Σινά από την Αίγυπτο, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ 

από την Ιορδανία και τα Υψώματα του Γκολάν από τη Συρία. Το Ισραήλ μονιμοποιήθηκε 

στην περιοχή, πλήγμα στο γόητρο του Νάσερ. 

Δυνάμεις : Ισραήλ 50.000 στρατιώτες, 214.000 εφεδρείες, 300 πολεμικά αεροπλάνα, 

800 τανκς. Αίγυπτος: 240.000 στρ., Συρία-Ιορδανία-Ιράκ : 307.000 στρ., 957 πολεμικά 

αεροπλάνα, 2.504 τανκς. Λίβανος μόνο 2 αεροπλάνα. Συνολικά 264.000 Ισραηλινοί 

εναντίον 547.000 Αράβων. 

Απώλειες : Ισραήλ : 983 νεκροί, 4.517 τραυματίες, 15 αιχμάλωτοι, 400 τανκς 

κατεστραμμένα, 46 αεροπλάνα κατεστραμμένα. 

Αίγυπτος 10,000–15,000 νεκροί ή αγνοούμενοι, 4,338 αιχμάλωτοι 

Ιορδανία 6,000 νεκροί ή αγνοούμενοι, 533 αιχμάλωτοι 

Συρία 2,500 νεκροί ή αγνοούμενοι, 591 αιχμάλωτοι 

Ιράκ 10 νεκροί, 30 τραυματίες. Λίβανος 1 Αφος χάθηκε 

Καταστράφηκαν εκατοντάδες τανκς και αεροπλάνα των Αράβων 
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4ος Αραβο – Ισραηλινός Πόλεμος ή Πόλεμος του Γιομ Κιπούρ 

(6–25 Οκτωβρίου 1973)  

Αποτέλεσμα : Στρατιωτική νίκη του Ισραήλ, πολιτικά κέρδη για Αίγυπτο και Ισραήλ. 

Συμφωνίες ειρήνης 1978. Το Ισραήλ αναγκάζεται πλέον να προβεί σε παραχωρήσεις 

στου γείτονες 

Δυνάμεις : Ισραήλ 375.000–415.000 στρατιώτες, 1.700 τανκς, 3.000 τεθωρακισμένα, 

945 μονάδες πυροβολικού, 440 μαχητικά αεροσκάφη. 

Από Αίγυπτο, Συρία, Ιράκ, Κούβα, Μαρόκο, Σαουδική Αραβία : Περί το 1 εκατομμύριο 

στρατιώτες, 3.500 τανκς, 4.000 τεθωρακισμένα, 1.720 μονάδες πυροβολικού, 450 

αεροσκάφη, 140 ελικόπτερα, 104 φρεγάτες, 150 πυροβολαρχίες ΑΑ. 

Απώλειες : Ισραήλ : 2.800 νεκροί, 8,800 τραυματίες , 300 αιχμάλωτοι,  

1.063 τανκς, 407 τεθωρακισμένα, 380 αεροσκάφη κατεστραμμένα. 

Άραβες : 18.500 νεκροί, 35.000 τραυματίες , 8.700 αιχμάλωτοι,   

2.300 τανκς, 514 αεροσκάφη, 19 φρεγάτες βυθίσθηκαν.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ (MFO) 

Ζώνη D : 
Στο έδαφος : Στη Ζώνη αυτή επιτρέπεται μόνο περιορισμένος αριθμός τεσσάρων 

Ισραηλινών ταγμάτων πεζικού, με τις εγκαταστάσεις τους και τις οχυρώσεις τους, και η 

Πολυεθνική Δύναμη μετά Παρατηρητών (MFO). Η Ισραηλινή Δύναμη δε θα 

περιλαμβάνει τανκς, μονάδες πυροβολικού και αντιαεροπορικά βλήματα, εκτός από 

μεμονωμένες δυνάμεις βλημάτων εδάφους – αέρος. Τα τέσσερά ισραηλινά τάγματα 

πεζικού θα έχουν έως 180 τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού όλων των τύπων και 

μέχρι τέσσερις χιλιάδες προσωπικό.  

Στον αέρα : Επιτρέπονται πτήσεις μαχητικών και αναγνωριστικών ισραηλινών 

αεροσκαφών πάνω από τη Ζώνη, αλλά στάθμευση μόνο μη οπλισμένων μη μαχητικών 

ισραηλινών αεροσκαφών.  

Στη θάλασσα : Το Ισραήλ μπορεί να έχει βάσεις και να επιχειρεί με πολεμικά πλοία 

από τις ακτές της Ζώνης. 

 

Ζώνη C : 
Στο έδαφος : Μόνο προσωπικό της MFO και της Αιγυπτιακής Αστυνομίας θα σταθμεύει 

στη Ζώνη C, εκτός από μία περιοχή στο βόρειο Σινά κοντά στη Ραφάχ, όπου με διμερή 

συμφωνία του 2005 μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, αποφασίσθηκε η παρουσία μίας 

συγκεκριμένης δύναμης της αιγυπτιακής συνοριοφυλακής. Γενικώς η αιγυπτιακή 

αστυνομία θα φέρει ελαφρύ οπλισμό και θα εκτελεί φυσιολογικά καθήκοντα 

αστυνόμευσης στη Ζώνη. Η MFO θα αναπτυχθεί και θα εκτελεί τις λειτουργίες της εντός 

της Ζώνης. 

Στον αέρα : Η αιγυπτιακή αστυνομία μπορεί να εξοπλισθεί με μη οπλισμένα ελικόπτερα 

περιπολίας για φυσιολογικές λειτουργίες αστυνόμευσης. 

Στη θάλασσα : Η αιγυπτιακή αστυνομία μπορεί να εξοπλισθεί με ελαφριά σκάφη, με 

ελαφρύ οπλισμό, για φυσιολογικές λειτουργίες αστυνόμευσης στα χωρικά ύδατα της 

Ζώνης. 
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Ζώνη Β 
Στο έδαφος : Αιγυπτιακές συνοριακές δυνάμεις των 4 ταγμάτων με ελαφρύ οπλισμό και 

τροχοφόρα οχήματα θα παρέχουν ασφάλεια και συνδρομή στην αστυνομία για επιβολή 

της τάξης στη Ζώνη. Συνολικά θα αποτελούνται από έως 4.000 προσωπικό. Χερσαίες 

μικρής εμβέλειας, μικρής ισχύος, σε παράκτια σημεία προειδοποίησης, δυνάμεις της 

συνοριοφυλακής, μπορούν να σταθμεύουν στις ακτές της Ζώνης. Τα τάγματα μπορούν 

να έχουν οχυρώσεις και εγκαταστάσεις. 

Στον αέρα : Μόνο αιγυπτιακά μη οπλισμένα μεταγωγικά αεροπλάνα μπορούν να 

απογειώνονται και προσγειώνονται στη Ζώνη και έως 8 αεροσκάφη μπορούν να 

σταθμεύουν ταυτόχρονα. Η αιγυπτιακή συνοριοφυλακή μπορεί να επιχειρεί με μη 

οπλισμένα ελικόπτερα. 

Στη θάλασσα : Αιγυπτιακά σκάφη της ακτοφυλακής, ελαφρά οπλισμένα, μπορούν να 

σταθμεύουν και να λειτουργούν στα χωρικά ύδατα της ζώνης Β, για να βοηθήσουν τις 

παραμεθόριες μονάδες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη ζώνη αυτή 

 

Ζώνη Α 
Στο έδαφος : Μία αιγυπτιακή ένοπλη δύναμη μηχανοκίνητου πεζικού με εγκαταστάσεις 

και οχυρώσεις. Θα αποτελείται κυρίως από : 3 μηχανοκίνητες ταξιαρχίες πεζικού, 1 

τεθωρακισμένη ταξιαρχία, 7 τάγματα πυροβολικού με 126 πυροβόλα, 7 τάγματα 

αντιαεροπορικό πυροβολικό συμπεριλαμβανομένων των ατομικών εδάφους-αέρος 

βλημάτων και μέχρι 126 αντιαεροπορικά πυροβόλα των 37 χιλιοστών και άνω, έως 230 

τανκς, έως 480 θωρακισμένων οχημάτων προσωπικού, έως 22.000 ενστόλων.  

Στον αέρα : Επιτρέπονται πτήσεις μαχητικών και αναγνωριστικών αιγυπτιακών 

αεροσκαφών πάνω από τη Ζώνη, αλλά στάθμευση μόνο μη οπλισμένων μη μαχητικών 

αιγυπτιακών αεροσκαφών 

Στη θάλασσα : Η Αίγυπτος μπορεί να έχει βάσεις και να επιχειρεί με πολεμικά πλοία 

από τις ακτές της Ζώνης. 
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