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Είναι η τέταρτη φορά που ο Ερντογάν διαψεύδει παταγωδώς τον εαυτό του.
Η πρώτη ήταν με την περίπτωση του ανταποκριτή της γερμανικής εφημερίδας «Die Welt»
στην Τουρκία, δημοσιογράφου Ντενίζ Γιουτζέλ,
ο οποίος είχε συλληφθεί για «σχέση με τρομοκρατία και κατασκοπεία». Ο Γιουτζέλ ήταν
κουρδικής καταγωγής, με γερμανική υπηκοότητα. Ενώ είχε δηλώσει σε όλους τους τόνους
ότι όσο είναι αυτός Πρόεδρος δεν πρόκειται να
τον απελευθερώσει, όταν τα τουρκικά Leopard
αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα τρωτότητας από τα αντιαρματικά των Κούρδων, στην
επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας», ακολούθησε επίσκεψη στο Βερολίνο του τότε πρωθυπουργού
Μπιναλί Γιλντιρίμ και συνάντησή του με την
κυρία Μέρκελ, κατά την οποία ζήτησε εξοπλισμό αντιμέτρων. Ο εξοπλισμός δόθηκε και ο
Γιουτζέλ αφέθηκε ελεύθερος να αναχωρήσει
από την Τουρκία.
Οταν καταδικάστηκε ο πάστορας Μπράνσον, ο Ερντογάν έκανε την ίδια δήλωση. Μετά από το… επικό τιτίβισμα του Τραμπ, που
οδήγησε στα τάρταρα την τουρκική λίρα, ο
Μπράνσον αφέθηκε ελεύθερος και αναχώρησε για τις ΗΠΑ.
Ο Ερντογάν δήλωνε σε όλους του τόνους ότι
θα κάνει το παν για να δικαστούν οι υπεύθυνοι της δολοφονίας Κασόγκι, στο γενικό προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Ακολούθησαν η απαγόρευση εισαγωγών από την Τουρκία και η συμμετοχή
μαχητικών F-15 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας σε κοινές ασκήσεις με την Ελλάδα. Οταν οι στρατηγοί μετέφε-
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Τελικά ποιος νίκησε στη Μαδρίτη;
ραν στον Ερντογάν τις ανησυχίες και την ενόχλησή τους από
τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας, ο
Ερντογάν έστειλε τον φάκελο της υπόθεσης Κασόγκι στο Ριάντ
και το θέμα έκλεισε για την Τουρκία.
Η τέταρτη φορά που ο Ερντογάν διαψεύδει τον εαυτό του
είναι αυτή της Μαδρίτης. Ας δούμε, όμως, τι λέει για το θέμα
ένας εξαιρετικά έμπειρος Τούρκος πρέσβης ε.τ., με μεγάλη
εμπειρία στα νατοϊκά, ευρωπαϊκά και ελληνοτουρκικά θέματα:

«Χωρίς νομική δέσμευση»
 Σάββας Καλεντερίδης
Εκδότης-συγγραφέας

Ο πρέσβης ε.τ. Φαρούκ Λόγκογλου (Faruk Logoglu), αξιολογώντας στην εφημερίδα «Τζουμχουριέτ» το μνημόνιο με το οποίο
η Τουρκία ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Σουηδίας και
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, είπε: «Είναι ένα αποτέλεσμα που θα
ανακοινωθεί ως “νίκη” για το εγχώριο κοινό, μια νίκη που χρειάζεται όσο τίποτε άλλο η κυβέρνηση. Ενα πιθανό “ατύχημα” έχει
αποφευχθεί στις σχέσεις τόσο με το ΝΑΤΟ όσο και με τις ΗΠΑ.
Αλλά η Τουρκία δεν έχει λάβει καμία νέα, συγκεκριμένη διαβεβαίωση από τη Σουηδία και τη Φινλανδία όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας».
Επισημαίνοντας ότι η συμφωνία ήρθε μετά την τηλεφωνική
συνομιλία του Προέδρου Ερντογάν και του Προέδρου των ΗΠΑ
Μπάιντεν, ο Λόγκογλου είπε: «Δεν είναι ένα μνημόνιο που γράφτηκε βιαστικά, θα έπρεπε να είχε γραφτεί πριν. Αλλά νομίζω
ότι δεν το έγραψε η Τουρκία. Στο υπόμνημα λέγεται ότι το PKK
είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά ο όρος τρομοκρατική οργάνωση δεν χρησιμοποιείται για το PYD/YPG, απλώς λέγεται ότι
δεν θα δοθεί βοήθεια σε αυτές τις οργανώσεις».
Τονίζοντας ότι το μνημόνιο είναι ένα πολιτικό έγγραφο, ο Λόγκογλου είπε: «Δεν είναι νομικό έγγραφο, δεν έχει νομική δέσμευση. Δεν έχει δύναμη επιβολής. Δεν υπάρχει κανένα στοι-

χείο που να κάνει λόγο για κύρωση εάν δεν
τηρούνται όσα αναγράφονται σε αυτό το έγγραφο. Πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι ένα
δεσμευτικό νομικό κείμενο, δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το έγγραφο που να μην έχουν πει
η Σουηδία και η Φινλανδία στο παρελθόν, τόσο σε δημόσιες όσο και σε διμερείς συναντήσεις». Αξιολογώντας τον αντίκτυπο της άρσης
του βέτο της Τουρκίας στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, ο Λόγκογλου είπε: «Δεν περιμένω
κάποια συγκεκριμένη πρόοδο όσον αφορά
τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα των
τουρκοαμερικανικών σχέσεων. Στην καλύτερη περίπτωση, ίσως η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να λάβει μια ελαφρώς πιο ενθαρρυντική στάση σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για F-16. Μπορούμε να πούμε ότι το ατύχημα έχει αποφευχθεί και η επέκταση των προβλημάτων έχει αποτραπεί».
Τέλος, σημειώνοντας ότι μετά την άρση του
βέτο «είναι πιθανόν να φυσήξουν ισχυροί άνεμοι» στις σχέσεις Τουρκίας - Ρωσίας, ο Λόγκογλου είπε: «Ο Πούτιν δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με αυτό το αποτέλεσμα. Θα δούμε
τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού στις σχέσεις
Τουρκίας - Ρωσίας στη Συρία. Η Ρωσία ήταν
ήδη αντίθετη στην επιχείρηση που σχεδίαζε η
Τουρκία και θα οξύνει ακόμη περισσότερο τη
στάση της μετά από αυτή την απόφαση. Ειδικά στο πλαίσιο της Συρίας, είναι πιθανό να πνέουν ισχυροί άνεμοι».

