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Η Λιβύη αναφέρεται στα κέρδη που θα έχει από τη συμφωνία με την Τουρκία. Aνακοινώνει
εκμετάλλευση των περιοχών της Τουρκολυβικής συμφωνίας. Συναντώνται οι σύμβουλοι
ασφαλείας ΗΠΑ και Τουρκίας. Υπογράφεται συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης για μίσθωση περιοχών.  
Η συμφωνία απορρίπτεται από Ελλάδα, Αίγυπτο, ΕΕ, Λιβύη, όχι όμως από ΗΠΑ.  
Η Τουρκική επιθετικότητα είναι πολύ ευρύτερη. Στοχεύει το Ελληνικό κράτος που διατηρεί την
επιβίωση του Ελληνικού πληθυσμού. Τότε όλοι οι γείτονες, με πρώτο την Τουρκία, θα έχουν
μεγαλύτερο μερίδιο.

Γεγονότα και δηλώσεις

1. 16/08/22. Η Τουρκία είναι παρούσα στην Λιβύη, παρ' όλο το χάος και το τέλμα που
επικρατεί. Η Τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ δημοσιεύει άρθρο με τίτλο: 
«Υπουργός πετρελαίου της Λιβύης: Η συμφωνία με την Τουρκία μας δίνει χώρο». 
Το άρθρο υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι: 
«ο υπουργός Πετρελαίου της Λιβύης Μοχάμεντ Αούν δήλωσε ότι η συμφωνία για τη θαλάσσια
δικαιοδοσία με την Τουρκία έχει αποφέρει μεγάλα κέρδη στη Λιβύη».

  2. 26/09/2022. Η Λιβύη ανακοινώνει το πρόγραμμά της για την εκμετάλλευση των
αποθεμάτων υδρογονανθράκων ύψους 7 δισ. €. Το 40% από αυτά είναι στις περιοχές του
Τουρκολυβικού Συμφώνου. 

  3. 28/09/22. Η Τουρκία συγκαλεί Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Στα θέματα περιλαμβάνοντια
και οι απαντήσεις που θα δοθούν στα βήματα της Ελλάδας που αυξάνουν την ένταση. Συνοδεύονται
από δηλώσεις ... 

η υποστήριξη από την Αμερική και την Ευρώπη δεν σας σώζει
τα όπλα στη Δυτική Θράκη και στα νησιά δεν σημαίνουν τίποτα για εμάς
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πολλοί από τους “ομογενείς” και ομοθρήσκους μας εξακολουθούν να ζουν εκεί, κτλ.

  4. 02/10/22. Συνάντηση συμβούλων ασφαλείας ΗΠΑ - Τουρκίας, όπου συζητώνται και θέματα
επίλυσης διαφωνιών στην Αν. Μεσόγειο, μέσω διαλόγου. 

  5. 03/10/22. Υπογράφεται συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης για μίσθωση περιοχών του
Τουρκολυβικού Συμφώνου του 2019, για εξερεύνηση, και παραγωγή υδρογονανθράκων. Τμήματα
της Λιβύης δεν αναγνωρίζουν την συμφωνία. 

        6. 04/10/22.  
        6.1 Ο Υπ. Ενέργειας της Λιβύης M. Αούν με ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι το
μνημόνιο που υπεγράφη προβλέπει:

ανάπτυξη έργων που σχετίζονται με την εξερεύνηση, παραγωγή και εξαγωγή πετρελαίου,
φυσικού αερίου και προϊόντων υδρογονανθράκων.
δημιουργία κοινών εταιρειών μεταξύ της Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της ΤΡΑΟ
της Τουρκίας
υποστήριξη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

  6.2. Το Τουρκολυβικό Σύμφωνο, με αντίστοιχες δηλώσεις απορρίπτουν: 
Ελλάδα.
Αίγυπτος.
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βουλή της Λιβύης.

           6.3. Η Ελλάδα (ΥπΕΞ):
παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ιδιαίτερα τη σημερινή
υπογραφή “μνημονίου συνεργασίας”
μίλησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του αμφισβητώντας την νομιμότητα της
λιβυκής κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας να υπογράψει το εν λόγω μνημόνιο
Ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο Κάιρο για διαβουλεύσεις, ενώ συναντήθηκε ήδη
με τον Αμερικανό πρέσβη Τζορτζ Τσούνη

Διαπιστώσεις

          7.1 Είναι μάλλον εμφανές ότι η συνάντηση συμβούλων ασφαλείας ΗΠΑ - Τουρκίας, έδωσε το
πράσινο φώς για την κίνηση αυτή, που φάνηκε ότι προετοιμαζόταν τουλάχιστον από τις 16/08/22. 
Οι ΗΠΑ δεν απέρριψαν το μνημόνιο, όπως οι άλλοι. Έμειναν στις παραινέσεις για διάλογο. 

           7.2 Η ενημέρωση εταίρων και συμμάχων από το ΥπΕΞ είναι σημαντική. Όμως μάλλον έχουν
και αυτοί τις δικές τους πληροφορίες, και τουλάχιστον παρακολουθούν τις ειδήσεις.

          7.3 Οι αναφορές στο διεθνές δίκαιο (εν προκειμένω το δίκαιο της θάλασσας) είναι πολύ
σημαντικές. Αλλά αδυνατίζουν πολύ όταν οι Ελληνικές κυβερνήσεις: 

αναφέρονται στο ότι  την σημαία την πήρε ο άνεμος, ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα,
την κυριαρχία στα 6νμ., ότι δεν θα τρυπήσει την Μεσόγειο, κτλ.
παραχωρούν περιοχές της ΑΟΖ, όπως στη συμφωνία με την Αίγυπτο, που υποχώρησε από
την μέση γραμμή, όσο χρειαζότανε για να μην έχει η Ελλάδα μερίδιο στο κοίτασμα



Ηρόδοτος, και να έρθει στά όρια που καθόρισε η Τουρκία τον Νοέμβριο του 2019 στον
ΟΗΕ.
και χρησιμοποιούν μεταφυσικές - θεολογικές έννοιες, όπως η "επήρεια" των νήσων, οι
"θαλάσσιες ζώνες", κτλ.

Συμπερασματικά

          8.1 Φαίνεται ότι οι από μακρού καλλιεργούμενες από το πολιτικό σύστημα (περιλαμβάνονται
οι ψηφοφόροι) εθνικές αδυναμίες, οδηγούν σε εκπτώσεις και υποχωρήσεις στην Ελληνική
κυριαρχία. 
Το πολιτικό σύστημα απλώς χειρίζεται επικοινωνιακά τους ψηφοφόρους του, τους οποίους και
μεθοδικά προπαθεί να αντικαταστήσει με αφρικανούς και ασιάτες. 

          8.2 Η Τουρκία έχει πεί ξεκάθαρα από το 2011, ότι αξίζει ένας πόλεμος για τον πλούτο της Αν.
Μεσογείου. Θέλει για τον εαυτό τους πλουροπαραγωγικούς πόρους. Μετά μπορεί να τους πουλάει
στην Ελλάδα, όσο θέλει και με ότι όρους θέλει.  

          8.3 Η Τουρκική επιθετικότητα όμως είναι πολύ ευρύτερη. Δεν θα κατευναστεί με
ανταλλάγματα ή "συνδιαχείριση" πόρων. 

Οι φυσικοί πόροι είναι μικρό μέρος της πραγματικής αξίας του ελέγχου μιας περιοχής. Ακόμα
μεγαλύτερο μέρος είναι τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Ο έλεγχος της περιοχής θα γίνει
μακροχρόνια από τα έθνη που θα επιβιώσουν, και θα έχουν ένα μερίδιο στον έλεγχο της περιοχής. 

Γιαυτό η Τουρκία σκοπεύει στην διάλυση του Ελληνικού κρατικού μηχανισμού που διατηρεί την
επιβίωση των Ελλήνων. 

Μετά μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική που εκφράζεται σε χάρτες που έχει δημοσιεύσει με τα
όμορα της Ελλάδας κράτη (Λιβύη, Αίγυπτο, Ισραήλ, Λίβανο) στο οποίο ξεκάθαρα τους καλεί να
μοιραστούν μαζί της την Ελληνική ΑΟΖ, ενώ μάλλον αναλαμβάνει την "βρώμικη" δουλειά να
εκκαθαρίσει την Ελλάδα, με αντάλλαγμα για την ίδια την Γαλάζια Πατρίδα. 
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