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 Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) εκφράζει προς την επιστημονική και 
αεροπορική κοινότητα, τους πολιτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς άμυνας και 
ασφάλειας, τη βαθιά ανησυχία της για την εντεινόμενη κλιμάκωση των τουρκικών 
προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας, ενός εμβληματικού μνημείου πνευματικής και 
θρησκευτικής κληρονομιάς της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, σημείου αναφοράς της 
Χριστιανοσύνης ολόκληρης της οικουμένης, σε μουσουλμανικό τέμενος, με απόφαση του 
τούρκου προέδρου Ερντογάν, αποτελεί Ιταμή Πρόκληση, η οποία ξεπερνά τα όρια της 
Μεσογείου.  



 Η απαράδεκτη αυτή απόφαση, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, απέχει 
κάθε έννοιας θρησκευτικής ανοχής και ελευθερίας, περιφρονεί την αιώνια ιστορική 
αλήθεια και απομακρύνει την Τουρκία από τις δυτικές αξίες και τις επιταγές του 
διεθνούς δικαίου, αλλά και τις θεμελιώδεις αρχές σεβασμού των μνημείων 
προστατευόμενης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Αδιαφορεί η 
Τουρκία για τις νομικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της, ό,τι κάθε αλλαγή στη χρήση του 
μνημείου, δίχως ωστόσο να θίγεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του, είναι στη δικαιοδοσία 
της “Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς” UNESCO. 

 Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τόπο λατρείας των μουσουλμάνων είναι και 
βαθιά προσβλητική, αντιμετωπίζοντας το ιερό αυτό μνημείο ως ‘’λάφυρο ισχύος’’ χάριν 
εσωτερικών πολιτικών και γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων της Τουρκίας, 
αποσταθεροποιώντας μια ολόκληρη περιοχή ως “Διεθνής Ταραξίας”. Ο αντίκτυπος μιας 
τέτοιας επιθετικής πολιτισμικής ενέργειας έχει για την Τουρκία υψηλούς συμβολισμούς 
και στοχεύσεις. Δίνει το σύνθημα στους φανατικούς μουσουλμάνους, ότι ήλθε η ώρα να 
ενεργοποιηθεί ο τρίτος πυλώνας προσκυνήματος του Ισλάμ, η Κωνσταντινούπολη, μετά 
την Μέκκα και Ιερουσαλήμ, ως κέντρο του Σουνιτικού Ισλάμ, για την κυριαρχία του 
στον κόσμο. Το θέμα της Αγίας Σοφίας, ο ίδιος ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν το συνδέει 
με τα “παιχνίδια ισχύος” της Τουρκίας. Σε πρόσφατη δήλωσή του ανέφερε ότι «… και 
στο θέμα της Αγίας Σοφίας κάνουμε αυτό που επιθυμούμε, όπως και στη Συρία, στη 
Λιβύη και αλλού ...». 

 Η ασύγκριτη αυτή θρησκευτικής βαρβαρότητας επιθετική ενέργεια είναι ένα 
ακόμη βήμα της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία έχει ως υψηλό σκοπό 
της: Να καταστεί η Τουρκία μία ισχυρή περιφερειακή δύναμη στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

 Σε αυτήν την υψηλή της στόχευση, η Τουρκία έχει στο πλευρό της τις μεγάλες 
δυνάμεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι οποίες τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια, κυρίως 
μετά τη διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, επιχειρούν να εδραιώσουν μία ευρύτερη 
σχέση της με τη Δύση και να αναπτύξουν μία στρατηγική γύρω από την Τουρκία ως 
περιφερειακής δύναμης, η οποία θα την βοηθήσει να αποκτήσει μια ειδική σχέση με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να διαφύγει της προσοχής ότι δεν θα είναι ίσως ποτέ 
έτοιμη για πλήρη ένταξη στην ΕΕ. 

 Αδιάψευστη πραγματικότητα, οι συνεχείς τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο, τους τελευταίους τουλάχιστον 12 μήνες, οι οποίες καταστρατηγούν κάθε αρχή 
και έννοια Διεθνούς Δικαίου, ιδιαίτερα αυτής της κυριαρχίας και κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Ελλάδας, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, της Σύμβασης για το 
Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS-III) και των αποφάσεων-κανόνων ICAO: 

 Παράνομες έρευνες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και γεωτρήσεις στην ΑΟΖ 
της Κύπρου,  

 Εξαγγελία τουρκικών NAVTEX αεροναυτικών ασκήσεων σε όλο το Αιγαίο και 
στο τρίγωνο Κρήτης-Καστελλόριζου-Κύπρου, χωρίς έγκριση των ελληνικών και 
κυπριακών αρχών,  



 Εξαγγελία παράνομων ερευνών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην 
δικαιούμενη Ελληνική ΑΟΖ, στα όρια των 6νμ των ελληνικών χωρικών υδάτων, 
γεγονός που αμφισβητεί εμπράκτως το δικαίωμα ΑΟΖ και Υ/Κ στα νησιά του Αιγαίου,  

 Υπογραφή του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση 
θαλάσσιων συνόρων ΑΟΖ με τη μη-νόμιμη Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης της Λιβύης 
(GNA), με το οποίο η Τουρκία αποπειράται να σφετερισθεί κυριαρχικά δικαιώματα ΑΟΖ 
και Υ/Κ της Ελλάδας,  

 Υπογραφή δεύτερου ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου ασφάλειας και 
στρατιωτικής συνεργασίας, επίσης με τη μη-νόμιμη Κυβέρνηση της Λιβύης(GNA), 
αποστολή τουρκικών στρατευμάτων και εξοπλισμών στην Τρίπολη, τα οποία 
παραβιάζουν κατάφορα το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, που έχει επιβάλει με αποφάσεις 
του το Σ.Α./ΟΗΕ, 

 Καθοδήγηση και υποστήριξη βίαιης εισόδου-εισβολής μουσουλμάνων μεταναστών 
από τον Έβρο και στα ελληνικά νησιά Ανατολικού Αιγαίου, η οποία κρύβει τις 
‘’μετακεμαλικές-νεοοθωμανικές’’ επεκτατικές προθέσεις της Τουρκίας,  

 Ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, 
με μπαράζ παράνομων υπερπτήσεων τουρκικών οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών, 
για πρώτη φορά στην ιστορία, πάνω από χερσαίο έδαφος στον Έβρο και τα ελληνικά 
νησιά Ανατολικού Αιγαίου, με παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων και με 
απειλητικές δηλώσεις τούρκων αξιωματούχων, εγείροντας αξιώσεις περί 
αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, από το Βορρά 
έως το Νότο. 

 Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος, ως επιστημονικό-αεροπορικό-αεροδιαστημικό 
ίδρυμα κοινωνικού και εθνωφελούς χαρακτήρα, μη κερδοσκοπικό, έχοντας χρέος να 
διαφυλάττει την ιστορική μνήμη, τις παραδόσεις, τη θρησκεία, την αεροπορική ιδέα της 
ασφάλειας, ακεραιότητας και δικαιωμάτων της χώρας, καταγγέλλει την τουρκική 
αναθεωρητική πολιτική και την ακολουθία αυτών των εμπρηστικών αποφάσεων και 
κινήσεων της Τουρκίας, οι οποίες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μείζονα κρίση, 
θέτοντας σε κίνδυνο την ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Η φύση των προκλήσεων αυτών είναι και πολιτική και θρησκευτική, δηλωτική των 
επεκτατικών “μετακεμαλικών-νεοοθωμανικών” γεωπολιτικών-γεωστρατηγικών-
γεωοικονομικών φιλοδοξιών της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, 
Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.  

 Οι κυρώσεις (sanctions), οι αποκλεισμοί (boycotts), ακόμη και οι απαγορεύσεις 
(embargoes) του Σ.Α./ΟΗΕ δεν πτοούν την Τουρκία. Επιβάλλεται η άμεση κινητοποίηση 
της διεθνούς κοινότητας και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές πολιτικο-θρησκευτικές επιδιώξεις της Τουρκίας, οι 
οποίες την απομακρύνουν από τη Δύση, πριν να είναι αργά, ώστε να αποκλιμακώσει τις 
προκλήσεις της και να επιδείξει την ετοιμότητά της να συνεργασθεί εποικοδομητικά, 
βάσει των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς εκ μέρους της προαπαιτούμενα και 
αξιώσεις! 



 Στο δύσκολο αυτό γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα καλείται να αναδείξει και 
υποστηρίξει με πειστικότητα τον γεωπολιτικό της ρόλο ως πυλώνας σταθερότητας και 
συνεργασίας, αλλά και ως παράγοντας αποτρεπτικής ισχύος στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. 

 
 

 

 


