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 Η επικειμενΗ εξοδος του τέταρτου πλωτού γεωτρύ-
πανου της Τουρκίας σε περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, 
στις 9 Αυγούστου, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
και προεκτάσεις για την Αγκυρα, τη στιγμή που αναμένεται πε-
ραιτέρω επιδείνωση της πολεμικής κατάστασης στην Ουκρα-
νία. Συγκριτικά με την περίπτωση της κρίσης του 2020, η κατά-
σταση σήμερα διαφέρει αρκετά, γιατί με τη βάναυση εισβολή 
του Πούτιν έχει διαμορφωθεί μια διαφορετική κατάσταση για 
τη Δύση, η οποία από τον αρκτικό κύκλο μέχρι τη Μαύρη Θά-
λασσα είναι σε κλιμακούμενη ένταση με τη Μόσχα. Η Αγκυ-
ρα έχει βελτιώσει αισθητά τις διμερείς σχέσεις της με Αραβικά 
Εμιράτα, Αρμενία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Γαλλία 
και ΗΠΑ, ενώ στους κόλπους του ΝΑΤΟ -παρά την εκκεντρική 
και προβληματική στάση του Ερντογάν- αντιμετωπίζεται ψύ-
χραιμα και για να επιτευχθεί η ένταξη του σκανδιναβικού δι-

δύμου στους κόλπους του ΝΑ-
ΤΟ χρειάζεται και η τουρκική 
συναίνεση.

Η Αγκυρα δεν έχει τα ανοι-
χτά μέτωπα όπως εκείνα προ 
2-3 ετών (με τις συνεχείς προ-
κλήσεις), συζητά με Παρίσι-
Ρώμη για νέα συστήματα αε-
ράμυνας, ενώ, λόγω Μπάι-
ντεν, φαίνεται ότι μετά από 
5-6 μήνες θα πάρει το «πρά-
σινο φως» για τα αμερικανι-
κά αεροσκάφη ώστε να κα-
λύψει κρίσιμα κενά του αερο-
πορικού της στόλου. Την ίδια 
στιγμή, στο ΝΑΤΟ λόγω Ου-
κρανικού -παρά την απαράδε-

κτη μη συμμετοχή της σε κυρώσεις κατά της Μόσχας και την 
παρουσία του Ερντογάν στην τριμερή των αυταρχικών ηγε-
τών στην Τεχεράνη με τον Πούτιν και τον Ραΐσι- δεν έχει επι-
κριθεί, ενώ, αντίθετα, επαινούν την παρουσία και την ανάμει-
ξή της (ΟΗΕ - ΝΑΤΟ - Αφρικανική Ενωση κ.ά.) στην υπογρα-
φή της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης για την άρση του 
ρωσικού αποκλεισμού στα λιμάνια της νοτιοδυτικής Ουκρανί-
ας για τη μεταφορά των σιτηρών και την αντιμετώπιση ενδε-
χόμενης επισιτιστικής κρίσης. Από την άλλη πλευρά, η Αγκυρα 
κινείται με εμπρηστική ρητορική και κλιμακωτά αναθεωρητική 
δυναμική απέναντι στην Ελλάδα πάνω σε όλα τα θέματα που 
θέτει (εναέριος χώρος, status νησιών, θρησκευτική μειονότη-
τα ανατολικά του ποταμού Νέστου, εικασίες και ανυπόστατες 
αιτιάσεις περί τρομοκρατίας και μεταναστευτικού ) ως και εμ-
μένουσα στα περί δύο κρατών στην Κύπρο. Ας μη λησμονού-
με ότι ο Ερντογάν έχει διαχρονικά ισχυρό ακροατήριο ισλαμι-
στικό και ρεβιζιονιστικό (σε τοπικό βάθος), υπολογίσιμο και 
αναγκαίο ποσοστό (συμμάχου) ακραίων εθνικιστικών θέσε-
ων (MHP), του Μπαχτσελί, εντολοδόχο στα κατεχόμενα εδά-
φη της Κύπρου, οπότε διατηρεί τη γραμμή των λεκτικών προ-
κλήσεων (για ευήκοα ώτα), χωρίς όμως να μεταπίπτει στο να 
στρατιωτικοποιεί έντονα τις παράλογες απαιτήσεις του. Εχει 
ανάγκη τους Αμερικανούς (εξοπλισμοί) και το ΝΑΤΟ (μηχα-
νισμός αποκλιμάκωσης τοπικών κρίσεων), ενώ τουλάχιστον 
στο προσκήνιο είναι σχετικά πιο προσεκτικός με τη Μόσχα. 
Επειδή είναι εμμονικός με τα ημερομηνιακά και τα επετειακά 
(τα οποία περίτεχνα εργαλειοποιεί), η Συνθήκη της Λωζάννης 
και η επέτειος της συμπλήρωσης ενός αιώνα από τη σύσταση 
του σύγχρονου τουρκικού κράτους αναμφίβολα έχουν τη δι-
κή τους επιρροή και «φορτίζουν το κλίμα» ανάλογα απέναντί 
μας. Από τον συνολικό χειρισμό των κινήσεων του 4ου γεω-
τρύπανου θα κριθούν πολλά από τα προσεχή βήματα ως και 
αντιδράσεις του σουλτάνου. Επιδέξια προσπαθεί να κερδίσει 
χρόνο, ενώ οι εκλογές μέσα στο 2023 σε Ελλάδα, Κύπρο και 
Τουρκία, αλλά και οι ενδιάμεσες αμερικανικές της 8ης Νοεμ-
βρίου 2022, είναι πολύ κρίσιμοι σταθμοί για την πορεία και 
τις εξελίξεις στην περιοχή μας, για την περιφερειακή ασφάλεια 
και για την υπό διαμόρφωση νέα τάξη πραγμάτων στη Μεσό-
γειο και ευρύτερα σε Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα κ.α. 
Μπροστά μας είναι -πέραν του ενεργειακού- συγκλονιστικές 
και καταλυτικές ανακατατάξεις που θα αλλάξουν δραματικά 
τους χάρτες και τα ισχύοντα... Ερχονται πολύ σοβαρά γεγο-
νότα πολυαξονικών διαστάσεων...

 ΤΗν ώρα που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, η λίρα φλερτάρει με νέο ρεκόρ 
απωλειών σε σχέση με το δολάριο (1 δο-
λάριο=18 λίρες Τουρκίας). Την ίδια στιγ-
μή, σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκο-
πήσεων ORC Arastirma Sirketi, που έκα-
νε δημοσκοπικές έρευνες κατά νομό στην 
Τουρκία, τα κόμματα της συγκυβέρνησης 
(ΑΚΡ-ΜΗΡ) έχουν χάσει το 15% της εκλο-
γικής τους δύναμης, σε σχέση με τις εκλο-
γές του 2018.

Το ΑΚΡ, που είχε 42,56% στις εκλογές 
του 2018, τώρα έχει δημοσκοπική δύνα-
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μη 27,1%, το ΜΗΡ, από 11,1% έπεσε στο 
7%, ενώ, από τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, το Καλό Κόμμα της… μεταμελημένης 
«γκρίζας λύκαινας», Μεράλ Ακσενέρ, έχει 
τη μεγαλύτερη αύξηση, ανεβάζοντας τα 
ποσοστά του από το 9,96% στο 22,1%, με 
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
να ανεβαίνει από το 22,8% στο 24%. Αν 
ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα άλλα τέσσερα κόμ-
ματα της συνασπισμένης αντιπολίτευσης 
συγκεντρώνουν ένα ποσοστό που κυμαί-
νεται στο 5%, τότε τα ποσοστά της Συμ-
μαχίας του Εθνους προσεγγίζουν το μα-
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Του ΘΑΝΟΥ ΜΩΡΙΑΤΗ

Κ
όκκινο συναγερμό στην Αθήνα προκαλούν ο νέος κύκλος ακραίας ρη-
τορικής που ανοίγει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η επιστροφή στις προ-
κλήσεις και η έξοδος του τουρκικού γεωτρύπανου στα νερά του Αιγαί-

ου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε, μέσα από τη συνέντευ-
ξή του στο CNN, να στείλει μήνυμα στον Τούρκο Πρόεδρο ότι σε κάθε περί-
πτωση η Ελλάδα θα υπερασπιστεί με αδιαπραγμάτευτο τρόπο την κυριαρχία 
και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, προτείνοντάς του, μάλιστα, να επικεντρωθεί 
στην αναζωογόνηση της τουρκικής οικονομίας παρά να προσπαθεί να επανα-
φέρει στο προσκήνιο νεοοθωμανικές φαντασιώσεις. Την κλιμάκωση των σχέ-
σεων Ελλάδας-Τουρκίας και τις επιδιώξεις πίσω από τις ακραίες προκλήσεις του 
Ερντογάν σχολιάζουν διεθνολόγοι και αναλυτές στη Realnews. Οι Αθανάσιος 
Δρούγος, Σάββας Καλεντερίδης και Κωνσταντίνος Υφαντής καταγράφουν 
τις αφορμές πίσω από τις παραληρηματικές κινήσεις του Τούρκου Προέδρου 
και επισημαίνουν ποιες πρέπει να είναι οι ελληνικές θέσεις απέναντι σε αυτές.


