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ΠΟΛΙΤΙΚΗΤο νέο σχέδιο του σουλτάνου
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 Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ του κορωνοϊού και ο φόβος που 
έχει σπείρει σε όλο τον πλανήτη φαίνεται πως βάζουν 
φρένο -για την ώρα- και στις προκλήσεις της Αγκυρας, 
αλλά και στις διεκδικήσεις της από τους Ευρωπαίους.

Η τηλεδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε την περα-
σµένη Τρίτη µεταξύ Ταγίπ Ερντογάν, Αγκελα Μέρκελ, 
Εµανουέλ Μακρόν και Μπόρις Τζόνσον δεν µας έκα-
νε πιο σοφούς σχετικά µε το µέλλον του προσφυγικού 
προβλήµατος ή των υπόλοιπων ανοιχτών θεµάτων µε 
την Τουρκία. Ουσιαστικά, δηλαδή, µπροστά στην απει-
λή του κορωνοϊού, όλα αυτά τα θέµατα πηγαίνουν πί-
σω και δεν υπήρξε ο λευκός καπνός που πολλοί περί-
µεναν, τουλάχιστον για το θέµα του µεταναστευτικού.

Αυτό πού κατάφερε τελικά να πάρει ο Τούρκος Πρό-
εδρος ήταν η δήλωση της καγκελαρίου Μέρκελ ότι η 
Γερµανία τουλάχιστον θα του δώσει άλλα 100 εκατ. ευ-
ρώ που θα χρησιµοποιηθούν για ανθρωπιστική βοή-
θεια στη βόρεια Συρία. Ουσιαστικά, η Τουρκία θα λάβει 
125 εκατ. ευρώ για τη βόρεια Συρία, καθώς το Βερολί-
νο πριν από καιρό είχε υποσχεθεί άλλα 25 εκατ. ευρώ.

Στην τηλεδιάσκεψη της περασµένης Τρίτης οι Ευρω-
παίοι έκαναν µια πρώτη συζήτηση µε την Αγκυρα. Αν 
σκεφτεί κανείς πως η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ήταν 
κάτι παραπάνω από µια ώρα, ουσιαστικά συζήτησαν 
«τρέχοντας» πάρα πολλά θέµατα. ∆ηλαδή, για τη Συ-
ρία, το µεταναστευτικό, τη Λιβύη, τις µελλοντικές σχέ-
σεις Ε.Ε. - Τουρκίας κ.ά.

Η Α. Μέρκελ, στις λιτές δηλώσεις της µετά την τηλεδι-
άσκεψη, άφησε ανοιχτό το θέµα του να ξαναδεί η Ε.Ε. 
την υπόθεση της τελωνειακής ένωσης µε την Τουρκία, 
κάτι που αποτελεί πάγιο αίτηµα της Αγκυρας και θα τη 
βοηθούσε πάρα πολύ να στηρίξει της εύθραυστη οικο-
νοµία της. Η καγκελάριος Μέρκελ είπε πως συµφώνη-
σαν ότι θα παραµείνει η συµφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας για το 
προσφυγικό και ότι η πρόθεση των Ευρωπαίων είναι να 
βοηθήσουν οικονοµικά την Τουρκία στο ζήτηµα αυτό.

Πάντως, είναι σίγουρο πως, για να γίνουν περαιτέ-
ρω βήµατα, οποιαδήποτε συµφωνία µε την Τουρκία 
για το προσφυγικό θα πρέπει 
να συνδέεται µε αυστη-
ρούς όρους, ενώ εί-
ναι αυτονόητο πως 
η Αγκυρα θα στα-
µατήσει να χρη-

Το παρασκήνιο και η ατζέντα της τηλεδιάσκεψης του 
Τούρκου Προέδρου με Μέρκελ, Μακρόν και Τζόνσον

Επιταγή 100 εκατ. ευρώ από 
το Βερολίνο στην Αγκυρα

 Ανταπόκριση, Βερολίνο

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΠΛΟ
«Ο Ερντογάν 
χρησιµοποιεί 
πλέον τους πρό-
σφυγες και τους 
µετανάστες που 
έχει εγκλωβίσει 
στα σύνορα, 
περίπου ως 
βιολογικό 
όπλο, όχι µόνο 
εναντίον της 
Ελλάδας, αλλά 
και εναντίον της 
Ευρώπης», λέει 
στη Realnews 
πηγή του ΓΕΕΘΑ

Εκτός από τα «µεγάλα» UAV που χρησιµοποιούν οι Τούρκοι στη «γραµµή» του 
Εβρου, γίνονται και πολλές πτήσεις µικρών drones, τα οποία χρησιµοποιούν πε-
ρίπολοι του τουρκικού στρατού για τον ίδιο λόγο: ο σκοπός τους είναι να µά-
θουν λεπτοµέρειες για τη διάταξη των ελληνικών δυνάµεων. Ενα από αυτά τα 
drones έπεσε σε ελληνικό έδαφος, κοντά στις Φέρες, και υπήρξαν πληροφορίες 
για κατάρριψή του από ελληνικές δυνάµεις. Η πληροφορία ούτε επιβεβαιώθη-
κε, ούτε διαψεύστηκε από το ΓΕΕΘΑ. Το βέβαιο είναι ότι το τουρκικό drone έχει 
µεταφερθεί σε µονάδα του Στρατού και εξετάζεται.

«Ο Ερντογάν χρησιµοποιεί πλέον τους πρόσφυγες και τους µετανάστες που 
έχει εγκλωβίσει στα σύνορα, περίπου ως βιολογικό όπλο, όχι µόνο εναντίον της 
Ελλάδας, αλλά και εναντίον της Ευρώπης», λέει στη Realnews πηγή του ΓΕΕΘΑ. 
Αυτό το συµπέρασµα προέκυψε µετά την ανακοίνωση για κλείσιµο των συνό-
ρων από την πλευρά της Τουρκίας. «∆εν µπορεί από τη µια να προωθεί τόσες χι-
λιάδες κόσµο στον Εβρο και από την άλλη να ανακοινώνει ότι κλείνει τα δικά του 

σύνορα», λέει η ανωτέρω πη-
γή. Ο Ερντογάν εκµεταλλεύε-
ται και την κρίση του κορωνοϊ-
ού για να τροµάξει τους Ευρω-
παίους, αφήνοντας να εννοη-
θεί ότι η κρίση πανδηµίας που 
πλήττει την Ευρώπη µπορεί να 
επιβαρυνθεί µε το πλήθος αν-
θρώπων που βρίσκονται τό-
σες ηµέρες στον Εβρο, χωρίς 
να έχουν τη παραµικρή ιατρι-
κή περίθαλψη και φροντίδα.

Το µικρόβιο του φόβου φαίνεται ότι έχει περάσει στους Ευρωπαίους, αν κρί-
νουµε από το αποτέλεσµα της τηλεδιάσκεψης που είχε ο Ερντογάν µε Μέρκελ, 
Μακρόν και Τζόνσον. Ουδείς τόλµησε να τον πιέσει για το θέµα του Εβρου και 
αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις Μέρκελ, η οποία µίλησε για βοήθεια στην 
Τουρκία, χωρίς να προχωρήσει σε καµία αναφορά για το θέµα της πίεσης που 
ασκείται στην Ελλάδα, στα βόρεια σύνορα της χώρας. 

Το µεγάλο θέµα που καλείται να αντιµετωπίσει η στρατιωτική ηγεσία για να 
αντιµετωπίσει την «πολιορκία» του Εβρου είναι η φθορά που υφίστανται οι ελ-
ληνικές δυνάµεις οι οποίες καλούνται να αναχαιτίζουν κάθε µέρα τις προσπάθει-
ες παραβίασης των συνόρων. Ηδη έχουν µεταφερθεί στην περιοχή ενισχύσεις 
και έχουν «παγώσει» όλες οι µετακινήσεις προσωπικού. Ωστόσο, όσο ο χρόνος 
περνά, είναι δεδοµένο ότι η κατάσταση αλλάζει και θα πρέπει να αντιµετωπιστεί 
όχι ως έκτακτη, αλλά ως ένα ακόµη µέτωπο στα ελληνοτουρκικά.

Ολα αυτά δεν αποσπούν την προσοχή της Ελλάδας από τον Νότο. Κάτω από 
την Κρήτη, στην περιοχή που ορίζεται από το τουρκολιβυκό µνηµόνιο, όπου 
οι επιτελείς θεωρούν δε δοµένο ότι σύντοµα η Τουρκία θα στείλει ερευνητικό 
σκάφος, γεωτρύπανο ή και τα δύο µαζί.

σιµοποιεί πρόσφυγες και µετανάστες ως πίεση 
απέναντι στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Χαρακτηρι-
στικό ήταν πως, µία ηµέρα πριν από την τηλεδι-
άσκεψη, ο Γερµανός Πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ 
Σταϊνµάγερ επέκρινε σφόδρα την Τουρκία για τη 
στάση της στα ελληνοτουρκικά σύνορα, χαρα-
κτηρίζοντας την πολιτική της Τουρκίας «κυνική» 
στις πλάτες των πιο αδύναµων, και προσέθεσε 
πως η Ελλάδα έχει δικαίωµα να υπερασπιστεί τα 
σύνορά της απέναντι στην ανεξέλεγκτη διέλευση.

Συνοπτικά, δηλαδή, η στάση της Γερµανίας 
είναι «ναι, να σας βοηθήσουµε στο προσφυγι-
κό, αλλά υπό αυστηρούς όρους και µε την προ-
ϋπόθεση ότι δεν θα απειλήσετε ξανά την Ευρώ-
πη µε τον τρόπο που έγινε στον Εβρο». Την ίδια 
ώρα, είναι ξεκάθαρο ότι και ο Ερντογάν χρειάζε-
ται την παρούσα στιγµή την Ευρώπη, καθώς τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει είναι πολλά και 
αυτό -όπως λένε αναλυτές στη Γερµανία- ίσως τον 
κάνει πιο πραγµατιστή και περισσότερο υποχω-
ρητικό σε µια σειρά θεµάτων.

Η απειλή του κορωνοϊού είναι µια επιπρόσθε-
τη απειλή για την ήδη προβληµατική τουρκική οι-
κονοµία. ∆εν είναι τυχαίο πως στην ανακοίνωσή 
της η τουρκική Προεδρία ανέφερε ότι στην τηλε-
διάσκεψη της περασµένης Τρίτης συζητήθηκαν 
µε τους Ευρωπαίους ηγέτες και συντονισµένες 
ενέργειες για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού.

Η πανδηµία απειλεί έναν ζωτικό τοµέα της 
τουρκικής οικονοµίας, αυτόν του τουρισµού. 
Παράλληλα, αυτό που κρατά όρθια την οικονο-
µία της Τουρκίας σήµερα είναι οι εξαγωγές της 
χώρας προς την Ευρώπη και για τον λόγο αυ-
τόν δεν είναι τυχαίο ότι τα πρόσφατα συνορια-
κά επεισόδια µε τους µετανάστες επικεντρώθη-
καν στα ελληνοτουρκικά σύνορα και όχι στα σύ-
νορα µε τη Βουλγαρία.

Και αυτό διότι η πλειονότητα των τουρκικών 
προϊόντων που µεταφέρεται προς την Ευρώπη 
περνά από τα σύνορα της Τουρκίας µε τη Βουλ-
γαρία και όχι από αυτά µε την Ελλάδα. Ενα κλεί-
σιµο των συνόρων µε τη Βουλγαρία δεν θα µπο-
ρούσε να το αντέξει η τουρκική οικονοµία και 
για τον λόγο αυτόν ο Πρόεδρος Ερντογάν είχε 
σπεύσει τις πρώτες ηµέρες της έντασης να συ-
ναντηθεί µε τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Μπό-
ικο Μπορίσοφ.

Να σηµειωθεί πως συνολικά οι Ευρωπαίοι 
απορρίπτουν και ένα άλλο µεγάλο πάγιο αίτηµα 
της Τουρκίας που έχει ρίξει τώρα ο Ερντογάν στο 
τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, το οποίο αφο-
ρά το θέµα της κατάργησης της βίζας για τους 
Τούρκους πολίτες που θέλουν να εισέλθουν στην 

Ε.Ε. ∆εν έγινε καµία αναφορά στο ζήτηµα αυ-
τό, σε καµία από τις λιτές ανακοινώσεις 

που εκδόθηκαν σε Παρίσι, Αγκυρα 
και Βερολίνο. Είναι ένα θέµα που 
σε καµία περίπτωση οι Ευρωπαί-
οι δεν επιθυµούν να αγγίξουν.

Συµπερασµατικά, εν µέσω 
της καταιγίδας του κορωνοϊ-
ού, οι Ευρωπαίοι έκαναν µια 
πρώτη προσέγγιση εκ νέου 
µε την Τουρκία, προκειµέ-
νου να γεφυρώσουν το 
χάσµα που τους χωρί-

ζει. Τίποτε περισσότε-
ρο και τίποτε λιγότερο.

 Εχει γίνει σαφές ότι το σχέδιο 
«άλωσης του Εβρου» 
προβλέπει µακροχρόνια 
πολιορκία και αυτό 
προκαλεί προβληµατισµό 


