
20

πολιτικη Τακτικές έντασης 

Realnews www.real.gr κυριακη 3 ιουΛιου 2022

γούν εντάσεις, όπως έδειξαν και το 1996 στην 
κρίση των Ιμίων», σημειώνει ο Τούρκος δημο-
σιογράφος. 

«Σε όλη τη δυτική Τουρκία, από την Αδρια-
νούπολη μέχρι τα νότια παράλια, χάνει πολ-
λές ψήφους. Αρα, θα παίξει το χαρτί του Αι-
γαίου, για να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφό-
ρους. Στις προηγούμενες εκλογές, είχε προ-
ηγηθεί η στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. 
Τώρα, βλέπει ότι οι ψηφοφόροι του δεν νοιά-
ζονται ιδιαίτερα για το θέμα της Συρίας. Επί-
σης, έχει παίξει και το χαρτί της Κύπρου, που 
ούτε αυτό φαίνεται πως συγκινεί τους ψηφο-
φόρους. Αρα, το Αιγαίο είναι το νέο ‘‘παιχνί-
δι’’ στα χέρια του Ερντογάν». 

Ο Μποζκούρτ ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει 
πως στα σχέδια του Ερντογάν περιλαμβάνε-
ται και μια πολεμική σύγκρουση. «Οχι, ο ίδιος 
δεν θέλει να πάει σε πόλεμο με την Ελλάδα. Και 
είναι σίγουρο ότι ούτε κανείς από τον στρα-
τό στην Τουρκία θα ήθελε να πολεμήσει ενα-
ντίον της Ελλάδας», απαντά, προβλέποντας, 
ωστόσο, πως το θερμόμετρο στο Αιγαίο εν-

δέχεται να ανέβει απότομα, ακόμα και εντός 
του καλοκαιριού.

«Όμως, ο Ερντογάν θα ανεβάσει την έντα-
ση εσκεμμένα πριν από τις τουρκικές εκλο-

γές. Αν λάβει απόφαση για πρόωρες 
εκλογές τον Σεπτέμβριο ή 

το φθινόπωρο, θεω-
ρώ ότι θα προσπα-
θήσει να δημιουρ-
γήσει κάποιο επει-
σόδιο, μετά τα μέ-
σα του Αυγού-
στου», καταλή-
γει ο επικεφα-
λής του «Nordic 
Monitor». 
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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

T
ην άποψη ότι η Αγκυρα θα επιχειρήσει εκ 
νέου να δημιουργήσει εντάσεις, προκα-
λώντας ακόμα και θερμό επεισόδιο στο 

Αιγαίο, εκφράζει ο γνωστός Τούρκος δημοσι-
ογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ. Μιλώντας 
στη Realnews, ο πρώην διευθυντής της εφημε-
ρίδας «ΖΑΜΑΝ», την κυκλοφορία της οποίας 
έχει απαγορεύσει η τουρκική κυβέρνηση, το-
νίζει πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα θελήσει 
εσκεμμένα να ανεβάσει το θερμόμετρο στις σχέ-
σεις με την Ελλάδα, πριν από τις εθνικές εκλογές 
στην Τουρκία. Παράλληλα, αναφερόμενος στο 
μνημόνιο που υπεγράφη με τη Σουηδία και τη 
Φινλανδία, ο Μποζκούρτ επισημαίνει ότι δεν 
μπορεί επί της ουσίας να υλοποιηθεί, λόγω της 
διαφορετικής αντίληψης που υπάρχει για την 
έννοια της τρομοκρατίας μεταξύ της Τουρκίας 
και των ευρωπαϊκών χωρών. 

«Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο βασικός στόχος 
του Ερντογάν ήταν να βγάλει μια φωτογρα-
φία δίπλα στον Μπάιντεν. Στην πραγματικό-
τητα, η υπογραφή της τριμερούς συμφωνίας 
έγινε μετά από τηλεφώνημα του Αμερικανού 
Προέδρου προς τον Ερντογάν. Εκείνος, όμως, 
παρουσιάζει ήδη αυτήν την τριμερή συμφω-
νία ως τη δική του, προσωπική νίκη. Στην πρά-
ξη, όμως, δεν βλέπω να υλοποιείται τίποτα από 
αυτήν τη συμφωνία, διότι η Σουηδία και η Φιν-
λανδία ερμηνεύουν εντελώς διαφορετικά, σε 
σχέση με την Τουρκία, κάποιες από τις έννοιες 
που χρησιμοποιούνται στο κείμενο των εννέα 
σημείων», δηλώνει ο Α. Μποζκούρτ, ο οποίος, 
για να αποφύγει τις διώξεις εναντίον του, τα τε-
λευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στη Στοκχόλ-
μη, όπου είναι επικεφαλής του δημοσιογραφι-

Ο δημοσιογράφος 
Αμπντουλάχ 
Μποζκούρτ, που έχει 
βρει καταφύγιο στη 
Στοκχόλμη, περιγράφει 
ως «μη υλοποιήσιμη» 
τη συμφωνία της 
Τουρκίας με Σουηδία 
και Φινλανδία και 
προειδοποιεί για νέο 
κύκλο έντασης με την 
Ελλάδα

κού ιστότοπου «Nordic Monitor». «Υπάρχει εντελώς διαφορετι-
κή αντίληψη σχετικά με το τι σημαίνει τρομοκρατία. Στην Τουρ-
κία, τρομοκράτης είναι και κάποιος δημοσιογράφος που γρά-
φει εναντίον του Τούρκου Προέδρου ή της κυβέρνησης. Στη 
Σουηδία, από την άλλη, φυσικά δεν ισχύουν οι τουρκικοί νόμοι 
για τον έλεγχο των ΜΜΕ. Αρα, βάσει της τριμερούς συμφωνί-
ας, για να δράσουν από κοινού, θα πρέπει και οι τρεις χώρες να 
συμφωνούν ότι κάποιος είναι τρομοκράτης. Γι’ αυτόν τον λό-
γο δεν βλέπω ότι η Αγκυρα έχει επιτύχει κάτι ουσιαστικό», εξη-
γεί ο Μποζκούρτ.  

«Εργαλείο πιέσεων»
Ωστόσο, η τριμερής συμφωνία δίνει στην Αγκυρα την ευκαιρία 
για άσκηση πιέσεων. Στο μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ Τουρ-
κίας, Σουηδίας και Φινλανδίας, αναφέρεται ότι οι τρεις χώρες 
δεσμεύονται να «καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση», 
ώστε αυτή να μην «πυροδοτεί βίαιες αντιδράσεις στην Τουρκία». 

«Το αρνητικό είναι ότι με αυτήν τη συμφωνία ο Ερντογάν έχει 
ένα ακόμα εργαλείο στα χέρια του για να ασκεί 
πιέσεις. Εγώ περιμένω ότι τις επόμενες ημέ-
ρες, ο Τούρκος πρέσβης στη Στοκχόλμη 
θα χτυπήσει την πόρτα του σουηδικού 
υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να δια-
μαρτυρηθεί για εμένα και το ‘‘Nordic 
Monitor’’», λέει ο Μποζκούρτ, που λό-
γω των επικριτικών του δημοσιευμάτων 
έχει δεχθεί απειλές αλλά και επίθεση από 
αγνώστους, τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Το «παιχνίδι» 
Για τον Μποζκούρτ, ο Τούρκος Πρόεδρος 
έχει συγκεκριμένο σχέδιο, που βα-
σίζεται στη δημιουργία επεισοδί-
ου στο Αιγαίο. «Ο Ερντογάν δεν 
εγκαταλείπει το σχέδιό του για 
τη δημιουργία εντάσεων για τα 
νησιά του Αιγαίου. Αλλωστε, οι 
τουρκικές μυστικές υπηρεσίες 
ξέρουν καλά πώς να δημιουρ-

«Η Αγκυρα δεν 
εγκαταλείπει 
τα σχέδιά της 
για το Αιγαίο»

χαρτί
«Σε όλη τη δυτική 
Τουρκία, από την 
Αδριανούπολη 
μέχρι τα νότια 
παράλια, χάνει 
πολλές ψήφους. 
Αρα, θα παίξει το 
χαρτί του Αιγαίου, 
για να κερδίσει 
αυτούς τους 
ψηφοφόρους», 
λέει για τον 
Ερντογάν ο 
Αμπντουλάχ 
Μποζκούρτ


