
14

πολιτικη Οξύνει την ένταση 

Realnews www.real.gr κυριακη 9 ιανουαριου 2022

p.galiatsatos@realnews.gr

Του Παναγή γαλιατσατου

Κ
ορώνες για την αποστρατιωτικοποίη-
ση των νησιών αλλά και για τους ελλη-
νικούς εξοπλισμούς εξαπολύουν συνε-

χώς κατά της Ελλάδας ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν και οι επιτελείς του. Στις δηλώσεις τους, το 
αίτημα της αποστρατιωτικοποίησης χρησιμο-
ποιείται ως πρόσχημα για να αμφισβητηθεί η 
κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά, ενώ ταυτό-
χρονα υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα απειλεί την 
Τουρκία και εξυφαίνει σχέδια εναντίον της. 
Εμπειροι διπλωμάτες θεωρούν ότι αυτά δεν εί-
ναι ασύνδετα μεταξύ τους και ότι η Αγκυρα χτί-
ζει με αυτόν τον τρόπο επιχειρηματολογία και 
άλλοθι για μια επιθετική ενέργεια, η οποία, αν 
γίνει, θα έχει ως στόχο τα νησιά. 

Τόσο η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των 
νησιών όσο και αυτά που λένε οι Τούρκοι περί 
ελληνικής απειλής είναι απολύτως έωλα. Ωστό-
σο, δηλώσεις σε αυτό το μοτίβο από την άλλη 
πλευρά του Αιγαίου είναι πλέον συνεχείς. Είναι 
ενδεικτική η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ 
την περασμένη Τρίτη, που εκδόθηκε με αφορ-
μή τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Νί-
κου Δένδια κατά τη συνάντηση με τον Σαου-
δάραβα ομόλογό του. Ο Ν. Δένδιας είχε καλέ-
σει την Τουρκία να άρει την απειλή πολέμου 
(το casus belli) και να σεβαστεί το Διεθνές Δί-
καιο. «Εάν υπάρχει απειλή στην περιοχή, αυτή 
προκύπτει από τις μονομερείς ενέργειες της Ελ-
λάδας που αυξάνουν την ένταση», απάντησε 
το τουρκικό ΥΠΕΞ. Αυτή τη γραμμή, ότι δηλα-
δή η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία, ακολουθούν 
όλο και συχνότερα οι Τούρκοι αξιωματούχοι, 
με πρώτο και καλύτερο τον υπουργό Αμυνας 
Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος δήλωσε, μάλιστα, 
πρόσφατα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση ότι 
«στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο έχου-
με προβλήματα, λόγω της επεκτατικής λογικής 
και των απαιτήσεων των Ελλήνων και των Ελ-
ληνοκυπρίων που δεν συμβαδίζουν με το Διε-
θνές Δίκαιο και περιλαμβάνουν τα εξοπλιστικά 
προγράμματα και τη δημιουργία δήθεν συμ-
μαχιών, όπως και από τις επιθετικές ενέργειες 
και την επιθετική ρητορική». 

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου 
Εξωτερικών προκάλεσε την άμεση απάντηση 

Τα ελληνικά νησιά
στο στόχαστρο
του Ερντογάν
Πώς ερμηνεύουν 
έμπειροι διπλωμάτες τις 
επιθετικές δηλώσεις του 
Τούρκου Προέδρου και 
στενών συνεργατών του

του ελληνικού: «Είναι οξύμωρο ότι η χώρα που συστηματικά τις τελευταί-
ες ημέρες έχει προβεί σε σειρά επιθετικών δηλώσεων, μέσω κυβερνητικών 
αξιωματούχων της, οι οποίοι απειλούν ευθέως την Ελλάδα και αμφισβητούν 
ακόμη και την εδαφική κυριαρχία της, εγκαλεί τη χώρα μας για “προκλητικές 
δηλώσεις και ενέργειες”», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερι-
κών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου. Εμπειροι διπλωμάτες θεωρούν ότι τα περί 
ελληνικής απειλής δεν είναι άσχετα με τη συζήτηση που έχει ανοίξει η Τουρ-
κία για την αποστρατιωτικοποίηση και την κυριαρχία των νησιών και εκτι-
μούν πως και τα δύο κατατείνουν στο να «οικοδομήσει» η Τουρκία μια επι-
χειρηματολογία με την οποία θα δικαιολογήσει μια επιθετική ενέργεια κατά 

της Ελλάδας και, μάλιστα, με στόχο τα νησιά. 
Η Αγκυρα επαναφέρει σε κάθε ευκαιρία το 

αίτημα για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών 
του Αιγαίου, το οποίο χρησιμοποιεί ως πρόσχη-
μα για να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Ελ-
λάδας. Η επιχειρηματολογία αυτή αναπτύχθηκε 
μέσα από τρεις επιστολές που απέστειλε στον 
ΟΗΕ ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπεί-
ας της Τουρκίας, Φεριντούν Σινιρλίογλου (τον 
Ιούλιο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο), κα-
θώς και από συνεχείς δηλώσεις υψηλόβαθμων 
Τούρκων αξιωματούχων, κυρίως του Ακάρ, αλ-
λά και του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου. Είναι ενδεικτική η συνέντευξη του 
Ακάρ στις αρχές του χρόνου στην εφημερίδα 
«Μιλιέτ», όπου υποστηρίζει ότι η Συνθήκη της 
Λωζάννης δεν επιτρέπει τη στρατιωτικοποίηση 
των νησιών, αλλά και εκείνη του Μ. Τσαβού-
σογλου, την ίδια περίοδο σε τηλεοπτική εκπο-
μπή, ο οποίος σε σχέση με το θέμα αυτό δή-
λωσε: «Στην τελευταία μας επιστολή προς τον 
ΟΗΕ είπαμε ότι “αν η Ελλάδα παραβιάσει το 
καθεστώς αυτών των αποστρατιωτικοποιημέ-
νων νησιών και δεν κάνει πίσω, θα συζητηθεί 
η κυριαρχία αυτών των νησιών”. Δηλαδή, με 
τη Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 και τη Συν-
θήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, τα νη-
σιά αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με την 
προϋπόθεση ότι παραμένουν αποστρατιωτικο-
ποιημένα». Προσέθεσε, μάλιστα, πως η Αγκυρα 
τώρα ξεκινά τη συζήτηση και τόνισε χαρακτη-
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