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Το πόσο τεταμένη είναι η κατάσταση το δείχνει η ταξιδιωτική οδηγία που εξέ-
δωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας της 
Τουρκίας και προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες για κίνδυνο απαγωγής, 
τρομοκρατικής επίθεσης και παράνομης φυλάκισης

Αυστηρή
προειδοποίηση

p.galiatsatos@realnews.gr

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Α
νησυχία προκαλεί στην Αθήνα το δι-
αφαινόµενο «διαζύγιο» της Τουρκίας 
µε τις ΗΠΑ, λόγω της αγοράς των ρω-

σικών πυραύλων S-400. Κυβερνητικά στελέχη 
θεωρούν πως η πιθανή ρήξη στις σχέσεις των 
δύο χωρών για το θέµα αυτό, σε συνδυασµό 
µε τη στροφή του Ταγίπ Ερντογάν προς τη 
Μόσχα, θα µπορούσε να οδηγήσει την Τουρ-
κία ακόµα και εκτός ΝΑΤΟ και να την καταστή-
σει εντελώς ανεξέλεγκτη. Ταυτόχρονα, η Αθή-
να φοβάται επικίνδυνα παιχνίδια και κλιµάκω-
ση της έντασης από την Αγκυρα στην ανατολι-
κή Μεσόγειο, µε τη στήριξη της Μόσχας, κα-
θώς τα συµφέροντα των δύο χωρών στην πε-
ριοχή ταυτίζονται. Ενα πρώτο δείγµα γραφής 
για τις τουρκικές προθέσεις ήταν η επιστολή-
πρόκληση της Τουρκίας στα Ηνωµένα Εθνη, 
µε την οποία διεκδικεί για λογαριασµό της τις 
ελληνικές και κυπριακές θαλάσσιες ζώνες πέ-
ραν του 28ου µεσηµβρινού (δηλαδή από τη 
Ρόδο έως τις κυπριακές ακτές), αγνοώντας όχι 
µόνο το Καστελλόριζο, αλλά και την υφαλοκρη-
πίδα µεγάλων νησιών, όπως είναι η Ρόδος και η 
Κρήτη, καθώς και τα δικαιώµατα της Κύπρου. 

Ενδιαφέρον για το Αιγαίο
Βεβαίως η κλιµάκωση της έντασης στις σχέσεις 
των ΗΠΑ µε την Τουρκία έχει ήδη ως πρώτο 
και σηµαντικό αποτέλεσµα την αναβάθµιση 
της γεωπολιτικής σηµασίας της χώρας µας για 
την Ουάσιγκτον. Οι Αµερικανοί µιλούν µε θερ-
µά λόγια για την Ελλάδα, δείχνουν -για πρώτη 
φορά- ενδιαφέρον για την τουρκική παραβα-
τικότητα στο Αιγαίο και µας προσφέρουν (επί-
σης για πρώτη φορά) F-35. Οπως λένε στελέ-
χη του ΥΠΕΞ, όσο η κατάσταση στις αµερικα-
νοτουρκικές σχέσεις παραµένει στο σηµερι-
νό επίπεδο των πιέσεων του Ντόναλντ Τραµπ 

προς τον Ερντογάν, αυτό συµφέρει και ενισχύει την Ελλάδα. 
Οµως, το ενδεχόµενο ολικής ρήξης ανάµεσα στην Τουρκία 
και τις ΗΠΑ, που δεν είναι διόλου απίθανο, αφού ο Ερντογάν 
δείχνει αποφασισµένος να υλοποιήσει τη συµφωνία για τους 

S-400, προκαλεί µεγάλη ανη-
συχία.  Το κρίσιµο χρονικό δι-
άστηµα εκτείνεται έως τις 19 
Ιουλίου, την ηµεροµηνία, δη-
λαδή, που θα παραδοθούν οι 
ρωσικοί πύραυλοι στην Τουρ-
κία. Η Ουάσιγκτον έχει προει-
δοποιήσει ότι αυτό θα οδηγή-
σει σε ακύρωση της πώλησης 
των F-35 και δείχνει διατεθει-
µένη να εντείνει την πίεση στη 
γειτονική χώρα, µεταξύ άλλων 
και µε οικονοµικές κυρώσεις. Η 

Αγκυρα έχει ήδη απαντήσει πως, αν οι ΗΠΑ δεν παραδώσουν 
τα F-35, τότε θα στραφεί αλλού για να συµπληρώσει τον εξο-

πλισµό της. Το πόσο τεταµένη είναι η κατάστα-
ση το δείχνει η ταξιδιωτική οδηγία που εξέδω-
σε το Στέιτ Ντιπάρτµεντ, η οποία αυξάνει τον 
βαθµό επικινδυνότητας της Τουρκίας και προ-
ειδοποιεί τους Αµερικανούς πολίτες για κίνδυ-
νο απαγωγής, τροµοκρατικής επίθεσης και πα-
ράνοµης φυλάκισης. Σε αυτό το πλαίσιο, δια-
µορφώνεται ένα εκρηκτικό σκηνικό. Αν οι Αµε-
ρικανοί δεν καταφέρουν να «γονατίσουν» τον 
Ερντογάν µέσω της αποσταθεροποίησης της 
τουρκικής οικονοµίας, αυτός θα είναι εντελώς 
ανεξέλεγκτος, σε αντιπαλότητα µε τη ∆ύση και 
στην αγκαλιά της Μόσχας. 

Στην Αθήνα δεν έχουν καµιά αµφιβολία πως 
σε αυτήν την περίπτωση η Ελλάδα και η Κύ-
προς θα βρεθούν στην «πρώτη γραµµή» και 
ότι η ανατολική Μεσόγειος θα καταστεί πεδίο 
αντιπαράθεσης. Εκεί, Ρώσοι και Τούρκοι έχουν 
κοινό συµφέρον να εµποδίσουν την εκµετάλ-
λευση των υδρογονανθράκων. Οι Ρώσοι γιατί 
απειλείται η δεσπόζουσα θέση τους στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά αερίου και οι Τούρκοι επειδή 
οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσ-
σονται µε τις ευλογίες των ΗΠΑ (γεωτρήσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ, αγωγός EastMed) τους 
αγνοούν και τους παρακάµπτουν. Μια γεύ-
ση για το πόσο ενοχλητική µπορεί να γίνει η 
συνεργασία αυτή έχει πάρει ήδη η Κυπριακή 
∆ηµοκρατία σε σχέση µε την ειρηνευτική δύ-
ναµη του ΟΗΕ (UNFICYP), καθώς τυχόν απο-
χώρησή της θα προκαλούσε σοβαρές ανατα-
ράξεις στη Μεγαλόνησο. Εµπειροι διπλωµά-
τες πιστεύουν πως η απόφαση του Συµβουλί-
ου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνδέει την πα-
ραµονή της UNFICYP µε την πρόοδο στις δι-
απραγµατεύσεις για το Κυπριακό θα ήταν στο 
παρελθόν αδιανόητο να ληφθεί λόγω ρωσι-
κού βέτο και εκτιµούν πως η προσέγγιση της 
Τουρκίας µε τη Ρωσία έχει ήδη µεταβάλει τις 
ισορροπίες στο Σ.Α. 

Τι λέει η επιστολή
Για το ότι η ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται 
στο επίκεντρο του τουρκικού ενδιαφέροντος, 
το αναδεικνύει η επιστολή που έστειλε πρό-
σφατα (στις 18/3/2019) στη Γενική Συνέλευ-
ση ο µόνιµος αντιπρόσωπος της Αγκυρας Φε-
ριντούν Σινιρίογλου. Εκεί η Αγκυρα επικαλεί-
ται για πρώτη φορά τόσο εµφατικά ότι «δια-
θέτει τη µακρύτερη ηπειρωτική ακτογραµµή 
στην ανατολική Μεσόγειο» και δηλώνει πως 
τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρη-
πίδας στη συγκεκριµένη περιοχή ακολουθούν 
τη «µέση γραµµή µεταξύ της τουρκικής και αι-
γυπτιακής ακτογραµµής, µέχρι του σηµείου 
που θα οριοθετηθεί δυτικά του 28ου µεσηµ-
βρινού», ενώ αµφισβητεί εκ νέου την Κυπρι-
ακή ∆ηµοκρατία. Η επιστολή αυτή αποκαλύ-
πτει το πλήρες εύρος των τουρκικών διεκδική-
σεων απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Ωστόσο, πέρα από τις πιθανές προκλήσεις 
µιας αχαλίνωτης Τουρκίας στην ανατολική 
Μεσόγειο, και η προµήθεια ρωσικών οπλικών 
συστηµάτων από την Τουρκία (και ιδιαίτερα 
των εξελιγµένων και αποτελεσµατικών S-400) 
προβληµατίζει την Αθήνα. Την ανησυχία αυ-
τή δεν έκρυψε ο υπουργός Αµυνας Ευάγγελος 
Αποστολάκης, ο οποίος δήλωσε πως «το θέ-
µα µάς απασχολεί από την ηµέρα που ανακοι-
νώθηκε. ∆εν µπορούµε να το προσπεράσου-
µε, ούτε να θεωρήσουµε ότι είναι µια κίνηση 
αµυντική». Το ενδεχόµενο αµερικανοτουρκι-
κής ρήξης ενισχύει την πιθανότητα να προχω-
ρήσει η Τουρκία σε αγορά και ρωσικών αερο-
σκαφών, κάτι που θα άλλαζε εντελώς τις ισορ-
ροπίες ισχύος και θα υποχρέωνε τη χώρα µας 
σε εξοπλισµούς.

Η Τουρκία διεκδικεί µέσω της επιστολής ολόκληρη την
ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ ανατολικά του 28oυ µεσηµβρινού

ΠΗΓΗ: Liberal.gr
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28oς MEΣΗΜΒΡΙΝΟΣ

Η Αθήνα ανησυχεί 
για το «διαζύγιο»
ΗΠΑ - Τουρκίας
Η ρήξη του Ερντογάν µε το ΝΑΤΟ και η στροφή του 
προς τη Μόσχα προβληµατίζουν τους αξιωµατούχους 
της ελληνικής κυβέρνησης, που εκτιµούν ότι
η Αγκυρα θα είναι ανεξέλεγκτη εκτός Συµµαχίας

H Τουρκία διεκδικεί για 
λογαριασµό της τις ελληνικές 
και κυπριακές θαλάσσιες 
ζώνες πέραν του 28ου 
µεσηµβρινού, από τη Ρόδο
έως τις κυπριακές ακτές
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ΑΥΤΗ την περίοδο, το κοινό 
της Νέας Υόρκης μπορεί να 
επισκεφθεί μια εξαίρετη έκ-
θεση σπάνιων φωτογραφι-
ών της περιόδου 1860-80. 
Πολύ ενδιαφέρον, αν ανα-
λογιστούμε πόσα εκατομμύ-
ρια φωτογραφίες ρίχνονται 
καθημερινά στο Facebook 
ή στο Instagram. Η πρώ-
τη φωτογραφία τραβήχτη-
κε το 1826, ενώ εμείς πολε-
μούσαμε ακόμα τους Τούρ-
κους. Η πρωτόγονη κάμερα 
χρειάστηκε οκτώ ολόκληρες 
ώρες για να αποτυπώσει τα 

θολά περιγράμματα από τις στέγες ενός γαλλικού 
χωριού. Στο τελευταίο Μουντιάλ, τετρακόσιες αυ-
τόματες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ήταν 
ενσωματωμένες σε όλα τα σημεία των γηπέδων 
και τραβούσαν ακατάπαυστα. Κάθε φάση, κίνηση 
ή γκριμάτσα μέσα στο γήπεδο εμφανίζονταν σε 

πραγματικό χρόνο σε 
ψηφιακό κέντρο του 
Λονδίνου. Από κει, σε 
δέκατα του δευτερολέ-
πτου, διανέμονταν σε 
όλη την υφήλιο. Η εκτί-
ναξη ενός τερματοφύ-
λακα βρισκόταν φωτο-
γραφικά αποτυπωμένη 
σε μια ιστοσελίδα στην 
άλλη άκρη του πλανή-
τη, μέχρι ο αναγνώ-
στης της να σηκώσει 
το φλιτζάνι του καφέ 
και να πιει μια γουλιά. 
Στον πόλεμο της Κορέ-

ας (1950-53), οι πολεμικοί ανταποκριτές των ελλη-
νικών εφημερίδων έστελναν αεροπορικώς τα φιλμ 
-μέσω Ιαπωνίας και ΗΠΑ- στην Ελλάδα, με αποτέλε-
σμα οι φωτογραφίες από το μέτωπο να δημοσιεύο-
νται στην πατρίδα μετά από μια εβδομάδα. Συχνά, ο 
χαμογελαστός φαντάρος που καμάρωναν οι συγ-
γενείς του στο ολόφρεσκο πρωτοσέλιδο της αθη-
ναϊκής εφημερίδας, ήταν από μέρες σκοτωμένος. 

Η πρώτη φορητή φωτογραφική μηχανή, η 
Kodak (ποια άλλη;), πουλήθηκε στην Αμερική το 
1888. Εκανε τέτοιο πάταγο, που το επαρχιακό 
μαγαζάκι που την πλάσαρε μεταβλήθηκε σε τε-
ράστια πολυεθνική εταιρεία. Ο καθένας πια μπο-
ρούσε να αιχμαλωτίσει για πάντα το προσωπικό 
και οικογενειακό του παρόν για να το βλέπουν οι 
επόμενες γενιές. Ηταν ένα τεράστιο βήμα του αν-
θρώπινου πολιτισμού. Εγώ προσωπικά είδα για 
πρώτη φορά Polaroid στο χωριό μου το 1967, 
στα χέρια ενός Ελληνοαμερικανού. Η (μπροστά 
στα εμβρόντητα μάτια μου) εμφάνιση της έγχρω-
μης φωτογραφίας, ήταν η δική μου εκδοχή του 
Χάρι Πότερ. Πέρασα τον Μπρούκλη για μάγο κι 
έφυγα τρέχοντας. Σήμερα, ένα τετράχρονο παι-
δί επεξεργάζεται ψηφιακά στο tablet του εκατο-
ντάδες φωτογραφικές πόζες που τραβά το ίδιο, 
με την ίδια αίσθηση... φυσιολογικότητας που εί-
χα εγώ στην ηλικία του όταν έκοβα ένα μαντα-
ρίνι από το δέντρο και το έτρωγα. Η ποσότητα, 
η πιστότητα, η ταχύτητα και η ευκολία εξαφάνι-
σαν τη γοητεία της φωτογραφίας. Σήμερα που η 
ζωή μας είναι αποτυπωμένη καρέ-καρέ στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης φόρα-παρτίδα στα μά-
τια όλου του πλανήτη, όλο και λιγότερο κοιτάμε 
τις περυσινές φωτογραφίες. Η συμπυκνωμένη 
γοητεία ενός παλιού οικογενειακού άλμπουμ δεν 
υπάρχει πια ούτε μέσα σε όλο το Ιnstagram. Το 
ίδιο τίμημα παντού…

του ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

η άποψη

Σήμερα που η 
ζωή μας είναι 
αποτυπωμένη 
καρέ-καρέ στα 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, όλο 
και λιγότερο 
κοιτάμε τις 
περυσινές 
φωτογραφίες
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

M 
πορεί η Ελλάδα να αγοράσει τα υπερσύγχρονα αµερι-
κανικά αεροσκάφη F-35, όπως αυτά που περιµένει να 
παραλάβει η Τουρκία; Το θέµα προέκυψε τις τελευταί-

ες ηµέρες, µετά τις σχετικές δηλώσεις του ΥΕΘΑ Ευάγγελου Απο-
στολάκη και του Αµερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ. 
Από τη θεωρία στην πράξη η διαδροµή είναι πολύ µεγάλη. Οπως 
και η ιστορία Ελλάδας και F-35, καθώς  µέχρι τώρα, αν και υπήρ-
ξαν αρκετά «κλεισµένα ραντεβού», αυτά δεν πραγµατοποιήθηκαν.

Πώς µπορεί η Ελλάδα της κρίσης να συζητά, έστω, το ενδεχό-
µενο αγοράς ενός τέτοιου αεροσκάφους; Είναι το πρώτο εύλογο 
ερώτηµα κάθε φορολογούµενου πολίτη. Υπάρχουν πολλά ακό-
µη ερωτήµατα στα οποία θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε.

 Γιατί η Ελλάδα δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα συμπαραγω-
γής του F-35 όπως η Τουρκία;
Στην Ελλάδα προτάθηκε τουλάχιστον τρεις φορές η συµµετοχή της 
στο πρόγραµµα. ∆εν είπαµε «όχι». Απλώς, δεν απαντήσαµε ποτέ! 
Και οι τρεις προτάσεις έγιναν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. 
Ολες δεν εισάκουσαν καµία από τις εισηγήσεις της Π.Α., που ζη-
τούσε νέο αεροσκάφος από τις αρχές του 2000. Επέλεγαν πάντα 
τη «δοκιµασµένη» λύση της προσθήκης νέων F-16, τα οποία ση-
µειωτέον κατασκευάζονται από την ίδια εταιρεία που κατασκευ-
άζει και το F-35.

 Πρέπει η Ελλάδα, έστω και τώρα, να αγοράσει το F-35;
Ο Α/ΓΕΕΘΑ Χρήστος Χριστοδούλου δήλωσε σε δηµοσιογράφους 
αυτή την εβδοµάδα ότι, έτσι όπως είναι τα πράγµατα, «για αεροσκά-
φος πέµπτης γενιάς το F-35 αποτελεί µονόδροµο». Ωστόσο, υπάρχει 
ήδη στα σκαριά σχέδιο Γερµανίας-Γαλλίας για κατασκευή νέου αε-
ροσκάφους που θα αντικαταστήσει τα Eurofighter και Rafale. Πολ-
λοί θεωρούν ότι είναι καλύτερο η Π.Α. να µπει από την αρχή σε ένα 
νέο πρόγραµµα, για να κερδίσει όσα περισσότερα µπορεί σε βιο-
µηχανική συµπαραγωγή. Από το F-35 δεν µπορεί να πάρει τίποτα.

 Μας κάνει το F-35;
Οι πληροφορίες που υπάρχουν για το αεροσκάφος είναι θετικές. 
∆ιαθέτει όλη την τεχνολογία αιχµής και βασικό του πλεονέκτηµα 
είναι ο «δικτυοκεντρικός» ρόλος που µπορεί να παίζει στον αέρα, 
τροφοδοτώντας µε πληροφορίες και εικόνα άλλα αεροσκάφη. 

 Είναι πράγματι αόρατο;
Εχει στοιχεία stealth. Το ίχνος του, όταν πετά µόνο µε τα όπλα που 
βρίσκονται εντός της ατράκτου, είναι ελάχιστο. Οτιδήποτε άλλο 

«φορτωθεί» πάνω στο αεροσκάφος µειώνει σηµαντικά τα στοι-
χεία stealth που έχει. Οπως λένε οι αεροπόροι, θα είναι δύσκολα 
ανιχνεύσιµο, αλλά όχι τελείως αόρατο.

 Μπορούμε με F-35 να «δούμε» τα τουρκικά F-35;
Οχι, είναι η κατηγορηµατική απάντηση που δίνουν όλοι οι αερο-
πόροι. Τα τουρκικά F-35 δεν θα είναι ορατά από τα ραντάρ των 
«ελληνικών» F-35. Πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι αντιµε-
τώπισής τους.

 Πόσο κοστίζει;
Αν και η τιµή εξαρτάται από τη διαµόρφωση που παραγγέλνει κά-
θε χώρα, ο µέσος όρος του κόστους ενός F-35 είναι στα 100 εκα-
τοµµύρια δολάρια για κάθε αεροσκάφος! 

 Μπορεί η Ελλάδα να πληρώσει τόσα χρήματα;
Αυτή τη στιγµή η απάντηση είναι «όχι». Ωστόσο, γίνεται επεξερ-
γασία διαφόρων σεναρίων. Ενα από αυτά θέλει να «φρενάρει» 
η αναβάθµιση των F-16, η οποία µπορεί να αντικατασταθεί από 
µια διαδικασία «ενισχυµένου συµµαζέµατος» των αεροσκαφών. 
Η αναβάθµιση των αεροσκαφών θα κοστίσει 1,5 δισ. δολάρια. 

 Πόσα αεροσκάφη μπορεί να αγοράσει η Ελλάδα;
Στην καλύτερη περίπτωση 10 έως 12 F-35, δηλαδή µία µοίρα. Οι 
αεροπόροι λένε ότι είναι αρκετά για «να µας πάνε ένα βήµα µπρο-
στά επιχειρησιακά». Ενα τέτοιο αεροσκάφος µπορεί να κάνει τη 
δουλειά πέντε παλαιότερων.

 Υπάρχει μειονέκτημα σε αυτή την αγορά;
Το κόστος χρήσης του αεροσκάφους είναι θέµα που προβληµα-
τίζει τους επιτελείς. Η ώρα χρήσης του υπολογίζεται να είναι πο-
λύ πιο ακριβή από αυτή του F-16, η οποία έχει υπολογιστεί περί-
που στα 15.000 ευρώ.

 Υπάρχουν αεροπλάνα που μπορούν να δοθούν στην Ελλάδα;
Υπάρχουν και βέβαια δεν είναι τα τουρκικά, που προς το παρόν 
«παρκάρονται» στην Αριζόνα, µέχρι ο Ερντογάν να «γίνει καλό 
παιδί». Οι Ιταλοί θα «κόψουν» µεγάλο αριθµό από τις παραγγελί-
ες τους, συνεπώς το να βρεθούν αεροσκάφη για την Ελλάδα είναι 
µάλλον το µικρότερο πρόβληµα.

 Γιατί οι Αμερικανοί θέλουν να δώσουν F-35 στην Ελλάδα;
Εκτός από το προφανές, που είναι τα χρήµατα που θα κερδίσει η 
Lockheed Martin, οι Αµερικανοί θέλουν και µε αυτό τον τρόπο να 
στείλουν ένα µήνυµα στον Ερντογάν ότι δεν είναι αναντικατάστα-
τος. Η απίθανη περίπτωση να πάνε όλα στραβά µε την Τουρκία υπο-
χρεώνει τους Αµερικανούς να έχουν plan b για τη «νοτιοανατολική 
πτέρυγα» του NATO. Σε αυτό το σχέδιο η Ελλάδα δεν µπορεί πα-
ρά να έχει ρόλο πρωταγωνιστικό. Συνεπώς, θα πρέπει να έχει και 
οπλοστάσιο που να βολεύει το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Τα F-35 είναι αυ-
τή τη στιγµή το Α και το Ω της αµερικανικής στρατιωτικής µηχανής.

Μπορεί η Ελλάδα 
να αγοράσει τα F-35;

Η γοητεία της 
παλιάς φωτογραφίας

11 ερωτήσεις 
και απαντήσεις 
για τα αόρατα 
υπερσύγχρονα 
µαχητικά 
αεροσκάφη, 
που σύντοµα 
θα ενταχθούν 
στο οπλοστάσιο 
της Τουρκίας
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Ανταπόκ ριση, Ουάσιγκτον

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ

Λ
ίγες ώρες µετά την κατάθεση του νοµο-
σχεδίου που εισήγαγαν οι γερουσιαστές 
Μποµπ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούµπιο 

στη Γερουσία -που προνοεί την άρση του εµπάρ-
γκο όπλων στην Κύπρο, την ενίσχυση των εται-
ρικών σχέσεων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην 
ενέργεια και στην ασφάλεια, ενώ κόβει την πα-
ράδοση των F-35 στην Τουρκία και βάζει στο 
στόχαστρο των ΗΠΑ τις τουρκικές παραβιάσεις 
στην κυπριακή ΑΟΖ και στο Αιγαίο- ο Τούρ-
κος αναλυτής του Washington Institute, Soner 
Gagaptay, έγραψε στο Twitter: «Η αµερικανι-
κή πολιτική στην ανατολική Μεσόγειο µοιάζει 
πλέον σαν ένα γιγαντιαίο τάνκερ που αλλάζει 
σιγά-σιγά ρότα µε κατεύθυνση από την Τουρ-
κία προς την Ελλάδα…».

Είναι κοινή διαπίστωση στην αµερικανική 
πρωτεύουσα ότι για πρώτη φορά παίρνει σάρ-
κα και οστά η διαφοροποίηση των απόψεων 
του Κογκρέσου για την Τουρκία, που ενισχύει 
τις φωνές εκείνες που υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ 
χρειάζονται µια νέα πολιτική για την ανατολι-
κή Μεσόγειο, η οποία θα αποµακρύνεται από 

Με τη σωστή πλευρά
ΟΙ ΗΠΑ, εκτός από στρατιωτική υπερδύναμη, είναι ταυ-
τόχρονα ένα πετρελαϊκό κράτος. Με έναν τέτοιο συν-
δυασμό χαρακτηριστικών μόνο η Ρωσία αποτελεί αντα-
γωνιστή της. Ο έλεγχος πηγών ενέργειας, πέραν των 
συνόρων τους, αποτελεί για τέτοιες δυνάμεις προτε-
ραιότητα. Εχουν, άλλωστε, επίγνωση ότι λίγα κράτη 
στην εποχή μας είναι σε θέση με ίδια οικονομικά μέσα 
να παράγουν πετρέλαιο. Ετσι έκριναν οι ΗΠΑ ότι ήρ-
θε η ώρα να προχωρήσουν στην εξόρυξη και εκμετάλ-
λευση υδρογονανθράκων που κρύβονται στο θαλάσ-
σιο υπέδαφος της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ομως 
η Τουρκία του Ερντογάν, που η σχέση του με τις ΗΠΑ 
έχει διαταραχθεί, θέλουσα να εξασφαλίσει ότι ικα-
νοί πόροι εξ αυτής της εκμετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων θα περιέλθουν σε αυτήν, άρχισε να απειλεί το 
όλο σχέδιο περί ασφαλούς εξόρυξης κι εκμετάλλευ-
σής των. Παρά το ότι ανήκει στη στρατιωτική συμμα-
χία κρατών, της οποίας ηγούνται οι ΗΠΑ. Απειλώντας 
ότι έχει η ίδια τη στρατιωτική ισχύ να εμποδίσει το όλο 
έργο. Πρόσφατα δείχνοντας ότι είναι έτοιμη να συνερ-
γαστεί με τη Ρωσία, ήτοι με τον μόνο υπαρκτό αντίπα-
λο δέος των ΗΠΑ, στον ακήρυχτο μεταξύ υπερδυνάμε-
ων πόλεμο ελέγχου τέτοιων πηγών ενέργειας. Η συμ-
μαχία Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου για να προλάβει μια 
τέτοια εξέλιξη συνεστήθη. Η Τουρκία, όπως όλα δεί-
χνουν, μη ικανοποιούμενη από τα «ανταλλάγματα», δι-
εμήνυσε ότι προχωρά σε προμήθεια από τη Ρωσία των 

πυραύλων S-400. Οι πύραυλοι αυτοί δεν διασυνδέο-
νται σε επίπεδο ηλεκτρονικής παρακολούθησης με τα 
οπλικά συστήματα της δυτικής συμμαχίας. Οπότε μπο-
ρεί δι’ αυτών να καταφερθεί πρώτο χτύπημα όλως αιφ-
νιδιαστικά. Η απειλή είναι σαφής. Οπότε σε απάντηση 
αυτής της κίνησης η αμερικανική κυβέρνηση «χόντρυ-
νε το παιχνίδι», διαμηνύοντας ότι προτίθεται να αλλά-
ξει τη στάση της και ότι παραβιάσεις διεθνών κανό-
νων δικαίου εντός της δυτικής συμμαχίας θα αντιμετω-
πιστούν ως παραβάσεις κανόνων δικαίου, που πλέον 
αφορούν και τις ΗΠΑ! Μέχρι τώρα τέτοιες παραβιάσεις 
δεν την πολυαπασχολούσαν. Κρατούσε, ως γνωστόν, 
ίσες αποστάσεις απέναντι σε Τουρκία και Ελλάδα. Ανε-
ξαρτήτως ποιος ήταν ο θύτης και ποιο το θύμα! Διαμη-
νύεται σαφώς πλέον προς την Τουρκία ότι υφίστανται 
συμφέροντα που έχουν εταιρείες των ΗΠΑ στην εξό-
ρυξη και μελλοντική εκμετάλλευση των υδρογοναν-
θράκων, συμφέροντα αξιοπροστάτευτα! Οπότε δεν θα 
μείνουν επ’ αυτού του ζητήματος αδιάφορες ως κρά-
τος οι ΗΠΑ! Η πρόταση νόμου «για την ασφάλεια και 
την ενεργειακή συνεργασία στην ανατολική Μεσόγειο» 
κρούει στην Τουρκία καμπανάκι κινδύνου. Δεν θα επι-
τρέψουν σε αυτήν και τη Ρωσία να καταστούν «επικίν-
δυνοι αντίπαλοι». Υπό αυτό το πρίσμα η χώρα μας είναι 
με τη «σωστή πλευρά της ιστορίας», όπως θα έλεγε και 
ο Ελλην πρωθυπουργός. Φτάνει, βέβαια, προσεχώς να 
μη φτάσουν στα άκρα τα πράγματα.

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

Η αλλαγή πολιτικής 
των ΗΠΑ στην περιοχή 

και η αποµάκρυνση 
από την απρόβλεπτη 

Τουρκία δηµιουργούν 
νέα δεδοµένα στο 

γεωπολιτικό σκηνικό

νη σε δύο στρατόπεδα: αφενός ένας φιλοϊρα-
νικός συνασπισµός και µια χαλαρότερη οµά-
δα αντίθετη µε τις φιλοδοξίες του Ιράν, αφετέ-
ρου. Εν συντοµία, η διαίρεση ανάγεται επιπό-
λαια στο σχίσµα µεταξύ σουνιτών και σιιτών. 
Αυτή ήταν ανέκαθεν µια διαστρέβλωση και γί-
νεται όλο και περισσότερο προφανές ότι, παρά 
το γεγονός ότι τα δύο στρατόπεδα είναι υπαρ-
κτά, αναδύεται επίσης και ένα τρίτο, διακριτό 
µπλοκ, µε σουνιτικό προσανατολισµό και µε 
την Τουρκία επικεφαλής. Η Αγκυρα µεταβάλ-
λεται σε περιφερειακό παίκτη µε δική του ατζέ-
ντα, φιλοδοξίες, ιδεολογία και συµµάχους. Οι 
κύριοι παίκτες της αντι-ιρανικής οµάδας είναι 
φιλοαµερικανοί, δηλαδή αραβικά κράτη, όπως 
η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµι-
ράτα, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Ισραήλ. 

Για ένα διάστηµα ο πόλεµος στη Συρία ένωσε 
την οµάδα αυτή µε την Τουρκία και τους συµ-
µάχους της από το 2011, στην κοινή τους αντι-
παλότητα προς το καθεστώς του Μπασάρ αλ 
Ασαντ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Οταν, 
όµως, οι περιοχές του Χαλεπίου, που ήταν στα 
χέρια των αντικαθεστωτικών ανταρτών, ανα-
καταλήφθηκαν από τις δυνάµεις του Aσαντ τον 
∆εκέµβριο του 2016, ο πόλεµος ουσιαστικά τε-
λείωσε και µαζί του τελείωσε και το µέτωπο κα-
τά του Ιράν. Τότε η Τουρκία άρχισε να εστιάζει 
τις προσπάθειές της στην ανάσχεση των ένο-
πλων κουρδικών οργανώσεων στη βόρεια Συ-
ρία και να διαµορφώνει µια συνεργασία µε τη 
Ρωσία, το Ιράν και τον Aσαντ. 

Τουρκικές φιλοδοξίες
Επιπλέον, αν η Τουρκία γυρίσει τελικά την πλά-
τη της στην Ευρώπη, µετά από έναν αιώνα απο-
τυχηµένων προσπαθειών να ενσωµατωθεί στη 
∆ύση, και στρέψει το βλέµµα της ανατολικά, θα 
µπορούσε να αναδειχθεί σε περιφερειακό ηγε-
µόνα, τόσο φιλόδοξο όσο το Ιράν και περισσό-
τερο αποτελεσµατικό. Η Τουρκία, για µερικούς 
από τους σχεδιαστές της αµερικανικής εξωτερι-
κής πολιτικής, δεν αποτελεί παράγοντα αστά-
θειας όσο το Ιράν, µπορεί όµως να γίνει µα-

Επικίνδυνες 
ισορροπίες
στην ανατολική 
Μεσόγειο

την Τουρκία και θα βοηθά στη δηµιουργία ενός 
συνασπισµού που θα λειτουργεί ως αντίβαρο.

Τώρα που η Τουρκία δεν αποτελεί πλέον έναν 
αξιόπιστο εταίρο των ΗΠΑ και έχει µια ατζέντα 
που έρχεται σε αντίθεση µε τα συµφέροντα των 
ΗΠΑ και των συµµάχων τους, επιφανείς γερου-
σιαστές από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της Γερουσίας απαιτούν αλλαγές στη νο-
οτροπία των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την πολιτική 
τους στην ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση 
Ανατολή, ώστε να διασφαλίσουν ότι ο Ταγίπ 
Eρντογάν σέβεται τα συµφέροντα της αµερι-
κανικής συµµαχίας στη Μέση Ανατολή. 

Αυτό περιλαµβάνει την εξεύρεση εναλλακτι-
κών για τη βάση του Iντσιρλίκ και περικοπές 

στη στρατιωτική συνεργασία και τον εφοδια-
σµό, ιδιαίτερα λόγω της προκλητικής αποφα-
σιστικότητας της Αγκυρας να προµηθευτεί τους 
ρωσικούς S-400, άρση του εµπάργκο όπλων 
στην Κύπρο, ενίσχυση της στρατιωτικής τους 
παρουσίας στην Ελλάδα κ.ά. 

Η Μέση Ανατολή αλλάζει ραγδαία, αλλά η τε-
λευταία που το αντιλαµβάνεται και αντιδρά εί-
ναι η Αµερική. Επί τουλάχιστον δέκα χρόνια η 
περιοχή περιγράφεται χονδροειδώς µοιρασµέ-



11

πολιτικηΗχηρό μήνυμα της Ουάσιγκτον

Realnewswww.real.grκυριακη 14 αΠριΛιου 2019

κροπρόθεσμα. Η Αγκυρα δεν έχει αποκρύψει 
τη διευρυνόμενη φιλοδοξία της να αναβιώσει 
την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας στον ισλαμικό κόσμο. Αμερικανοί πρώην 
αξιωματούχοι, που είχαν εμπλακεί σε αντιτρο-
μοκρατικές επιχειρήσεις στην περιοχή, αναφέ-
ρουν πως έχουν δει τουρκικούς χάρτες, όπου 
απεικονίζεται η σφαίρα επιρροής να εκτείνεται 
στο εσωτερικό της Σαουδικής Αραβίας και μέ-
χρι την Μπάσρα του Ιράκ. 

Το Ισραήλ και αραβικές χώρες, όπως η Σαου-
δική Αραβία, τα ΗΑΕ και η Αίγυπτος, έχουν θο-
ρυβηθεί, επειδή δεν έχουν να αντιμετωπίσουν 
μόνο την επέκταση της επιρροής του Ιράν, αλ-
λά και μια σουνιτική συμμαχία, της οποίας ηγεί-
ται η Τουρκία και χρηματοδοτείται από το Κα-
τάρ. Ανησυχούν πως, αν η συμμαχία αυτή ευ-
δοκιμήσει, μπορεί και να περιλάβει στους κόλ-
πους της φιλοαμερικανικά κράτη, όπως η Ιορ-
δανία και το Κουβέιτ. Η κυβέρνηση Τραμπ άρ-
γησε να αντιδράσει. Παρά τις προειδοποιή-
σεις διπλωματών και εμπειρογνωμόνων σε θέ-
ματα ασφάλειας που έχουν στο παρελθόν ερ-
γαστεί για τον Tραμπ, δεν υπάρχει κάποια έν-
δειξη ότι τα επιφανή στελέχη της αμερικανικής 
ηγεσίας, όπως ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλει-
ας Τζον Μπόλτον και ο υπουργός Εξωτερικών 
Mάικ Πομπέο, έχουν καταλήξει σε έναν σαφή 
τρόπο αντίδρασης. 

«Είναι προφανές ότι, σε όλο αυτό το γεωπο-
λιτικό σκηνικό που εξελίσσεται και διαμορφώ-
νεται, η αναβάθμιση της Ελλάδας έχει να κά-
νει με την απρόβλεπτη κατάσταση στην Τουρ-
κία και με μια ευθυγράμμιση συμφερόντων 
στην περιοχή», ανέφερε στη Realnews ανώτα-
τη ελληνική διπλωματική πηγή. «Ωστόσο», συ-
μπλήρωσε, «δεν είναι καλή ιδέα και προς όφε-
λος της Ελλάδας να τα ‘‘σπάσει’’ η Τουρκία με 
τις ΗΠΑ». Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 
τι μέλλει γενέσθαι, όλα συγκλίνουν στο ότι στο 
σκληρό μπρα ντε φερ Ουάσιγκτον-Αγκυρας 
καθοριστικό παράγοντα τους επόμενους μή-
νες θα αποτελέσει η αποσταθεροποίηση της 
τουρκικής οικονομίας. 

tz.krithara@realnews.gr

Της ΤΖΕΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΑ

 Περισσότερό χώρα-μέλος του Κινήματος των Αδε-
σμεύτων θυμίζει η Τουρκία παρά μέλος του ΝΑΤΟ. Εί-
ναι σαφές ότι ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει επιλέ-
ξει (άγνωστο για πόσο) την οδό της αυτονόμησης από 
τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, μετέχοντας σε συμμαχίες 
με χώρες που βρίσκονται απέναντι στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Ετσι, Βλαντιμίρ Πούτιν και Τ. Ερντογάν είχαν μια 
ακόμα ευκαιρία να συσφίξουν τις σχέσεις τους. 

Ο Ρώσος Πρόεδρος υποδέχθηκε στη Μόσχα τον Τούρ-
κο ομόλογό του, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνάντηση, 
την ώρα που παραμένουν ανοι-
χτά μια σειρά από διεθνή μέ-
τωπα, στα οποία Τουρκία και 
Ρωσία διαδραματίζουν πρωτα-
γωνιστικό ρόλο. Στην τρίτη συ-
νάντησή τους μέσα στο 2019, 
Πούτιν και Ερντογάν ενίσχυσαν 
περαιτέρω την πολύπλευρη συ-
νεργασία τους, που επισφρα-
γίστηκε από σειρά συμφωνι-
ών μεταξύ υπουργών των δύο 
χωρών, ύστερα από πολύωρες 
συσκέψεις. Αδιαφορώντας για 
τις ισορροπίες της Συμμαχίας 
στην οποία ανήκει, η Τουρκία 
προχώρησε σε εγκωμιασμό της 
στρατιωτικής συνεργασίας με 
τη Ρωσία. Ο Ρώσος Πρόεδρος 
υπογράμμισε χαρακτηριστικά 
πως «οι επαφές στο πλαίσιο του 
υπουργείου Εξωτερικών, του υπουργείου Αμυνας και 
της στρατιωτικής και τεχνικής συνεργασίας αναπτύσ-
σονται ενεργά». Ο Βλ. Πούτιν είπε ότι «άλλο ένα πολύ 
σημαντικό βήμα είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε από 
κοινού εναντίον των τρομοκρατικών ενεργειών στην πε-
ριοχή. Ειδικά τα βήματα που κάνουμε στη Συρία έχουν 
μεγάλη σημασία». Με αυτόν τον τρόπο, ο Πούτιν υπεν-
θύμισε στον Ερντογάν πως δεν μπορεί να αποφασίζει 
μόνος του για το πώς θα κινηθεί στη Συρία. Αφορμή για 
τις δηλώσεις του Πούτιν ήταν η πρόσφατη εξαγγελία 
του Ερντογάν για νέες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον 
των Κούρδων στη βόρεια Συρία. Ο Ερντογάν είχε δη-
λώσει πως μετά τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτί-
ου στην Τουρκία «το πρώτο πράγμα που θα γίνει είναι 
να λύσουμε το ζήτημα της Συρίας στο πεδίο της μάχης 
και όχι στο τραπέζι». Συγχρόνως, όμως, αυτό το «από 
κοινού» προκαλεί πρόσθετο εκνευρισμό στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, που βλέπουν ισχυροποίηση της συμμα-
χίας Τουρκίας-Ρωσίας, γεγονός που θέτει σε αμφισβή-
τηση τον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και την αξιοπι-
στία της ως ενεργού μέλους της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Οπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσε-
ων Anadolu, Πούτιν και Ερντογάν ξεκαθάρισαν πως 
η συμφωνία παράδοσης στην Τουρκία των αντιαερο-

πορικών συστημάτων S-400 αποτελεί προτεραιότητα 
τόσο για την Αγκυρα όσο και για τη Μόσχα. Ο Ρώσος 
Πρόεδρος δήλωσε πως «σοβαρά ζητήματα που αφο-
ρούν την ενίσχυση της συνεργασίας μας τίθενται ενώ-
πιον των χωρών μας και στον στρατιωτικό-τεχνολογι-
κό τομέα. Πρωτίστως πρόκειται για την υλοποίηση της 
συμφωνίας που αφορά την παράδοση στην Τουρκία 
των αντιαεροπορικών συστημάτων S-400».

Η παράδοση των S-400 στην Τουρκία έχει προκα-
λέσει μεγάλη ένταση στις σχέσεις της Αγκυρας με την 
Ουάσιγκτον, αλλά και στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με 
το ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη «παγώσει» τη διαδικασία 
παράδοσης των αόρατων για τα ραντάρ μαχητικών αε-
ροσκαφών F-35 στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία 
και απειλούν να διακόψουν οριστικά τη συνεργασία, 
αν η Τουρκία παραλάβει τους S-400. Το ΝΑΤΟ, από 
την πλευρά του, απειλεί ακόμη και με έξοδο της Τουρ-
κίας από την Ευρωατλαντική Συμμαχία, σε περίπτωση 
που παραλάβει τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήμα-
τα, καθώς η αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού από χώ-
ρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ αντίκειται στις δια-
τάξεις, με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται τα 
κράτη-μέλη του οργανισμού.

Στενοί οικονομικοί δεσμοί
Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν εκτενώς για την ολο-
κλήρωση του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου στην 
Τουρκία, του TurkStream, αλλά και για την ολοκλήρωση 

του πρώτου τουρκικού πυρηνικού σταθμού στην πό-
λη Ακουγιού. Ο Ρώσος Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να 
βρεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω της προσέλκυ-
σης Τούρκων επενδυτών, προκειμένου να έχει ξεκινή-
σει η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού μέχρι το 2023 
και να γίνει η πρώτη εκτόξευση πυραύλου. Ο Πούτιν 
υπογράμμισε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, πως «η 
ρωσοτουρκική συνεργασία στον ενεργειακό τομέα έχει 
αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα. Η Ρωσία είναι ο με-
γαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Τουρκία 
και το περασμένο έτος εξήχθησαν στην Τουρκία 24 δι-
σεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτό καλύπτει σχεδόν το 
ήμισυ των αναγκών της χώρας».

Οπως ανακοίνωσαν Πούτιν και Ερντογάν, η οικονο-
μική συνεργασία των δύο χωρών γίνεται όλο και πιο 
στενή. Μάλιστα, ο κύκλος εργασιών της ρωσοτουρκι-
κής συνεργασίας αυξήθηκε κατά 15% και διαμορφώ-
νεται πλέον στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 
Ο Τούρκος Πρόεδρος προανήγγειλε, σύμφωνα με το 
πρακτορείο Anadolu, την υπογραφή τριών νέων εμπο-
ρικών συμφωνιών ανάμεσα στη Ρωσία και στην Τουρ-
κία, ενώ δεσμεύτηκε πως θα εισαγάγει φοροελαφρύν-
σεις και κίνητρα για τους Ρώσους επιχειρηματίες που 
επιθυμούν να επενδύσουν κεφάλαια στην Τουρκία.

Οι S-400 και οι άλλες 
δουλειές που έκλεισαν 
Πούτιν - Ερντογάν

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
«Είναι προφανές 
ότι, σε όλο αυτό 
το γεωπολιτικό 
σκηνικό που 
εξελίσσεται και 
διαμορφώνεται, 
η αναβάθμιση 
της Ελλάδας 
έχει να κάνει με 
την απρόβλεπτη 
κατάσταση στην 
Τουρκία και με 
μια ευθυγράμμιση 
συμφερόντων 
στην περιο-
χή», ανέφερε 
στη Realnews 
ανώτατη ελληνική 
διπλωματική 
πηγή. «Ωστόσο», 
συμπλήρωσε, 
«δεν είναι καλή 
ιδέα και προς 
όφελος της 
Ελλάδας να τα 
‘‘σπάσει’’ η Τουρ-
κία με τις ΗΠΑ»
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