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Τ
ις σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, μετά 
και την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη 
Μαδρίτη, σχολιάζουν με άρθρα τους στη Realnews ανα-

λυτές και διεθνολόγοι. Οι Σάββας Καλεντερίδης, Αθανάσιος Ε. 
Δρούγος και Σωτήρης Ρούσσος, σχολιάζοντας τις κινήσεις του 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τα αποτελέσματα από τις νατοϊκές δι-
απραγματεύσεις, καλούν την Ελλάδα να λάβει τα μέτρα της απέ-
ναντι στην προκλητική στάση της Τουρκίας, αλλά και να θέσει ένα 
σωστό πλαίσιο στρατηγικής στη σκακιέρα των διεθνών συγκυρι-
ών και συμμαχιών.

 Αν κΑποιος ήθελε να συνοψίσει σε μια φράση 
το σημαντικό στοιχείο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑ-
ΤΟ, αυτή θα ήταν ότι η Τουρκία «έχει αλλάξει πίστα». 
Η Τουρκία προσπαθεί για πάνω από μια δεκαετία να 
αναγάγει τον εαυτό της σε περιφερειακή δύναμη στην 
ανατολική Μεσόγειο και στον μουσουλμανικό κόσμο. 
Η τελευταία Σύνοδος του ΝΑΤΟ απέδειξε ότι έχει κα-
ταφέρει σε μεγάλο βαθμό να πείσει τους συμμάχους 
της -και ιδιαίτερα τους πλέον ισχυρούς- ότι κάτι τέτοιο 
ισχύει. Η Τουρκία επέβαλε τις θέσεις της στη Σουηδία 
και την ανάγκασε να ανατρέψει μια σταθερή πολιτική 
υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έδι-
νε το στίγμα της χώρας αυτής στη διεθνή σκηνή του-
λάχιστον από τη δεκαετία του 1970. Ακόμη κι αν δε-
χθούμε ότι «ανάγκα και θεοί πείθονται» και ότι η ρω-
σική απειλή βάραινε στη Στοκχόλμη πιο πολύ από τη 
θέση της «ηθικής δυνάμεως» που κατείχε έως σήμε-
ρα στη διεθνή κοινότητα, το τσαλάκωμα του σουη-
δικού κύρους από τον τουρκικό εκβιασμό ήταν πο-
λύ εκκωφαντικό και επώδυνο. Πρέπει να επισημαν-
θεί είναι ότι αυτή ήταν και η επιλογή των ισχυρών του 
ΝΑΤΟ. Εκ του αποτελέσματος, είναι σαφές ότι η πίε-
ση των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γερμανίας ακόμη και 
της «αντι-ερντογανικής» Γαλλίας, κατευθύνθηκε προς 
τους Σουηδούς και τους Φινλανδούς και όχι προς την 
Αγκυρα, παρά το γεγονός ότι τα σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα την καθιστούν ευάλωτη σε απειλές οικο-
νομικών κυρώσεων. Αυτό ακριβώς δείχνει τη νέα θέ-
ση που κατέχει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και στην ανατο-
λική Μεσόγειο.

Θα πρέπει, επίσης, να συγκρατηθεί το γεγονός ότι η 
Τουρκία πέτυχε μια σειρά από στόχους πιέζοντας και 
απειλώντας και όχι με έναν συμβιβασμό που θα περι-
οριζόταν στην επίτευξη κάποιων και όχι όλων των κε-
ντρικών στόχων. Πέρα από την ουσιαστική «παράδο-
ση» των Σκανδιναβών, πέτυχε και την υπόσχεση του 
Αμερικανού Προέδρου και του επικεφαλής του Πεντα-
γώνου για αναβάθμιση των F-16 και αγορά σημαντικού 
αριθμού νέων αεροσκαφών. Το επιχείρημα ότι αυτή 
η υπόσχεση είναι υπό την αίρεση της συμφωνίας του 
Κογκρέσου είναι σωστό, αλλά θα πρέπει να λάβουμε 
υπ’ όψιν ότι και η υπόθεση της εισόδου της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει η εντα-
ξιακή διαδικασία, που στο τέλος της έχει την κύρωση 
από τα Κοινοβούλια των κρατών-μελών - και από το 
τουρκικό βέβαια. Συνεπώς, και ο Ερντογάν έχει περι-
θώριο για περαιτέρω πιέσεις και ελιγμούς.

Επανερχόμενος στη βασική μας θέση, η Ελλάδα και η 
Τουρκία βρίσκονται στα μάτια των ισχυρών της Δύσης 
σε διαφορετικές κατηγορίες ισχύος. Η Τουρκία τείνει 
να αποτελέσει μέρος της χορείας των περιφερειακών 
δυνάμεων (Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ιράν, Βραζιλία, Νότια 
Αφρική) που αμφισβητούν, άλλες λιγότερο και άλλες 
περισσότερο, την ηγεμονία της μοναδικής υπερδύνα-
μης, των ΗΠΑ. Η Ελλάδα είναι μια μικρή δύναμη (σε 
παγκόσμιο επίπεδο), με σημαντική θέση στις συμμα-
χίες και στις εταιρικές ενώσεις των κρατών της Δύσης. 
Ο σχεδιασμός της στρατηγικής μας θα πρέπει να λά-
βει επειγόντως υπ’ όψιν του αυτή την αλλαγή, αλλιώς 
θα βρεθούμε σε προβληματικές καταστάσεις.

 Η ιδιΑιτερΑ σημαντική και στρατηγικής 
εμβέλειας Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στη 
Μαδρίτη (συνολικά στο πλαίσιο της νέας στρα-
τηγικής αντίληψης του διευρυμένου διατλαντι-
σμού, αλλά και στο πλαίσιο των εν εξελίξει για 
πέμπτο μήνα πολεμικών επιχειρήσεων του ρω-
σικού καθεστώτος στην Ουκρανία), καθώς και η 
συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν, έχουν και θα 
έχουν υπολογίσιμες επιπτώ-
σεις και προεκτάσεις στα ελ-
ληνοτουρκικά. Η στροφή επί 
της στάσης και θεματολογίας 
από την πλευρά του εκκεντρι-
κού Τούρκου Προέδρου (στο 
θέμα της περαιτέρω διεύρυν-
σης της Ατλαντικής Συμμαχί-
ας προς τη Σκανδιναβική, ως 
και στη σιωπή του στην πρω-
ινή συνεδρίαση της Συνόδου 
την Τετάρτη), θα πρέπει να 
αναλυθεί σε βάθος, γιατί στη 
χώρα μας πάρα πολλές φο-
ρές δεν αναλύουμε σωστά 
την εξωτερική συμπεριφο-
ρά της Αγκυρας, ενώ παρα-
μένουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα «κολ-
λημένοι» σε στερεότυπα, όπως π.χ. η Τουρκία 
είναι απομονωμένη, έχει αβυσσαλέα εσωτερι-
κά προβλήματα, καταρρέει η τραυματισμένη 
οικονομία της, είναι χαμένος ο Ερντογάν, κά-
ποιοι ευφάνταστοι τη βλέπουν να προχωρά σε 
ναυτικό αποκλεισμό των ακριτικών νησιών μας 
ή και να διαλύεται (!), ενώ, τέλος, στερούμαστε 
αξιόπιστων, σοβαρών, έγκριτων, βαθύτατων 
και επιβεβαιωμένων πληροφοριών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος μπορεί να έχει πολλά 
αρνητικά προσωπικά «γνωρίσματα», απύθμε-
να εμπρηστική ρητορική, απειλητική συμπερι-
φορά, ως και να χαρακτηρίζεται από συχνές 
αλλαγές στις θέσεις του (π.χ. στην περίπτωση 
Μπράνσον, στην εριστική συμπεριφορά του 
απέναντι σε Αραβες ηγέτες ή στο εβραϊκό κρά-
τος κ.ά.), αλλά έχει υπολογίσιμη εμπειρία στην 

ηγεσία της γειτονικής χώρας 
επί 20 χρόνια και γνωρίζει 
πώς να προβαίνει σε τακτι-
κές αναθεωρήσεις, ευρύτε-
ρους ελιγμούς και προώθη-
ση των συμφερόντων του. 
Είναι τακτικιστής και ελίσσε-
ται εκεί που απαιτείται, όπως 
έκανε με τα δύο σκανδινα-
βικά αιτήματα για το ΝΑΤΟ, 
που τουλάχιστον αποκόμι-
σε κάποια οφέλη (άμεσα, 
έμμεσα ή και μακροπρόθε-
σμα). Αρα, ας περιμένου-
με για τις μετά Σύνοδο αντι-
δράσεις του (πέραν εκείνων 
που στοχεύουν σε εσωτερι-

κό ακροατήριο).
Στα μεταξύ μας, προφανώς δεν πρόκειται να 

σταματήσουν οι καθημερινές αεροπορικές πα-
ραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, ούτε οι 
λεκτικές ακρότητες. Αλλά μένει να δούμε αν ο 
Ερντογάν θα προχωρήσει σε κινήσεις σε βάρος 
της Ελλάδας επί του πεδίου, π.χ. σε έξοδο γε-
ωτρητικού πλοίου (αναφέρομαι στο τέταρτο) 
ή αν θα δώσει το «πράσινο φως» σε τμήματα 
της 2ης τουρκικής στρατιάς της Μαλάτειας να 

προχωρήσουν σε τέταρτη εισβολή στη Συρία 
(αν και προς το παρόν δεν το βλέπω). Ο Πρό-
εδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στα δύο γε-
ωγραφικά μέτωπα, επισημαίνοντας την «ηρε-
μία». Επειδή με τους Αμερικανούς ο Ερντογάν 
συνέχεια διαπραγματεύεται για πολλά, μένει 
να δούμε τις προσεχείς εξελίξεις στους αερο-
πορικούς εξοπλισμούς -και όχι μόνο- για να 
βγάλουμε ορισμένα αξιόπιστα συμπεράσμα-
τα. Και καλό είναι να αποφεύγουμε καταστρο-
φικών σεναρίων προβλέψεις.

Επίσης, η Τουρκία -αρέσει ή δεν αρέσει- πα-
ραμένει υπολογίσιμος σύμμαχος των ΗΠΑ και 
των Ευρωπαίων μέσα στο ΝΑΤΟ. Ασφαλώς εί-
ναι κακός γείτονας, προβληματικός διεθνής πα-
ράγοντας, αλλά εμπλέκεται σε τεράστιο αριθ-
μό αποστολών, ασκήσεων, προγραμμάτων 
και συμμετοχικών παρουσιών στους ευρωατ-
λαντικούς κόλπους (λόγω περιορισμένου χώ-
ρου εδώ, δεν μπορώ να τα απαριθμήσω όλα 
τα στοιχεία). Η Μαύρη Θάλασσα, η θέση της 
Τουρκίας και το επισιτιστικό της Ουκρανίας 
επηρεάζουν τους δυτικούς. Η ύπαρξη αερομε-
ταφερόμενων τακτικών πυρηνικών όπλων στο 
Ιντσιρλίκ, η παρουσία του ανώτατου στρατηγεί-
ου χερσαίων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη, 
ως και η κατασκοπευτική βάση του ραντάρ δι-
ευρυμένης αεράμυνας στο Κιουρετσίκ, έχουν 
τις δικές τους βαθμίδες επιρροής (σε καθαρά 
σχέδια της Συμμαχίας και των ΗΠΑ). Ασφα-
λώς και εκλαμβάνω πολύ σοβαρά τις βάσεις 
των ΗΠΑ σε ελληνικό έδαφος, αλλά η Ουκρα-
νία είναι εγγύτατα της Τουρκίας και τα συμφέ-
ροντα όλων εκτιμώνται ανάλογα.

Συμπερασματικά, μένει να δούμε πώς αξι-
ολογεί τα φανερά και κρυφά μηνύματα του 
Μπάιντεν ο σουλτάνος του Βοσπόρου και 
πώς θα αντιδράσει πρακτικά. Ασφαλώς ο λύ-
κος «δεν αλλάζει τρίχωμα και συμπεριφορά», 
όμως παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ενημερω-
νόμαστε και για πολλοστή φορά ας αφήσου-
με εκτός τις μίζερες, παραμορφωτικές, ετσιθε-
λικές, ανερμάτιστες και θεαθηνικές εκτιμήσεις 
για τον προβληματικό μας γείτονα.
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