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με επιχειρήματα. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Αλέξανδρος Παπαϊω-
άννου, κάλεσε την Τουρκία να βάλει ένα τέλος στην παραπλανητική ρητορική της, 
απαντώντας στα τουρκικά παραληρήματα για τη μειονοτική εκπαίδευση στη Θρά-
κη. «Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η Αγκυρα αντιστρέφει πλήρως την πραγματι-
κότητα, προκειμένου να προβάλει θέσεις που δεν αντέχουν στην κριτική. Τις απορ-
ρίπτουμε στο σύνολό τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Tις προθέσεις του Ερντογάν κανείς δεν μπορεί να τις προβλέψει, αλλά σχεδιά-
ζονται αντιδράσεις», επεσήμανε ο σύμβουλος της κυβέρνησης επί θεμάτων ακρι-
τικών περιοχών και Αγίου Ορους και πρώην υπουργός Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφα-
νής, σχολιάζοντας το κρεσέντο προκλήσεων του Τούρκου Προέδρου και στέλνο-
ντας, παράλληλα, σαφές μήνυμα ότι η εθνική κυριαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη. 
Σημαντική, όμως, είναι η θέση των ΗΠΑ. Η στάση των Αμερικανών, ειδικότερα σε 
ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά θέματα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και την ανα-
βάθμιση των F-16, είναι ανοιχτή σε ερμηνείες. Η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί ιδιαίτε-
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Του ΘΑΝΟΥ ΜΩΡΙΑΤΗ

Ο
ι συνεχείς προκλήσεις στο Αιγαίο και στην 
ανατολική Μεσόγειο, οι υπερπτήσεις πά-
νω από ελληνικά νησιά -ακόμα και κα-

τοικημένα- και η ακραία ρητορική που επιστρα-
τεύει το τελευταίο διάστημα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την έντα-
ση στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας και εγείρουν 
σοβαρά ερωτήματα για τη στρατηγική που ακο-
λουθεί ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ομως, είναι σημαντικό να ερμηνευτεί η συμπε-
ριφορά της Τουρκίας, ειδικά στη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, και αυτό απασχολεί την ελληνι-
κή πλευρά. Στην Αθήνα διαπιστώνουν ότι, ενώ 
ο Ερντογάν εντείνει τις προσπάθειές του για να 
κλείσει τα μέτωπα με τις γειτονικές του χώρες 
(Αίγυπτο, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 
και με σημαντικούς παίκτες στην περιοχή (ΗΠΑ, 
Ρωσία, Ιράν), στα ζητήματα που αφορούν την 
Ελλάδα αλλά και την Κύπρο η στάση του είναι 
εντελώς αντίθετη και μπορεί να χαρακτηριστεί 
έως και πολεμική. Με τον ορίζοντα των εκλογών 
να πλησιάζει (οι κάλπες θα στηθούν σε λιγότερο 
από δώδεκα μήνες), ο Τούρκος Πρόεδρος και οι 
αξιωματτούχοι της κυβέρνησής του ισορροπούν 
σε ένα τεντωμένο σχοινί, με μικρά περιθώρια λά-
θους. Ετσι, η τουρκική κυβέρνηση και τα στελέ-
χη της έχουν αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα αποτελεί 
ένα από τα ζητήματα που έχουν μεγάλη απήχη-
ση στο εσωτερικό της χώρας και κάνουν… γκελ 
στα βάθη της Τουρκίας.

Εθνικιστικές κραυγές
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Αγκυρα θα συνεχί-
σει να εκτοξεύει απειλές κατά της χώρας μας και 
όχι μόνο, με την Αθήνα να αναμένει κινήσεις και 
επί του πεδίου. Ο Ερντογάν και οι υπουργοί του, 
όσο αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στο 
εσωτερικό της χώρας τους, θα προκαλούν, «μου-
διάζοντας» με εθνικιστικές κραυγές τα προβλή-
ματα των Τούρκων πολιτών. Το τέταρτο τουρκι-
κό γεωτρύπανο θα ξεκινήσει γεωτρήσεις στις 9 
Αυγούστου ώστε να ερευνήσει για φυσικό αέ-
ριο, ενώ η τελική τοποθεσία που θα επιλεγεί ανα-
μένεται να αποτελέσει αντικείμενο εργαλειοποί-
ησης από την Αγκυρα. Πιθανόνατα, οι γεωτρή-
σεις θα πραγματοποιηθούν είτε στο οικόπεδο 6 
της κυπριακής ΑΟΖ (είναι ενδεικτική η επίσκεψη 
του «προέδρου» του ψευδοκράτους Ερσίν Τα-
τάρ στη Μερσίνη, όπου είναι αγκυροβολημένο 
το σκάφος) είτε -στο χειρότερο σενάριο- στο Λι-
βυκό Πέλαγος, εντός της ελληνικής ΑΟΖ.

Προ αυτών των πιθανών εξελίξεων, οι οποίες 
θα ταράξουν πάλι τα νερά της ανατολικής Με-
σογείου, προκαλώντας νέες εντάσεις, οι ελληνι-
κές δυνάμεις «ακονίζουν» τις συμμαχίες τους. Η 
χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει έναν κομβι-
κό ρόλο στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 
για το ΝΑΤΟ. Ισραήλ και Ελλάδα, μάλιστα, εντεί-
νουν την αποτρεπτική ναυτική τους παρουσία 
στην περιοχή με τη μορφή διεξαγωγής κοινών 
ασκήσεων έως και τις 5 Αυγούστου, κάτι όμως 
που δεν φαίνεται να αποτρέπει τον Τούρκο Πρό-
εδρο από περαιτέρω ακρότητες. 

Στην Αθήνα προβλέπουν ότι το επόμενο εν-
νιάμηνο θα ακολουθήσουν σκηνές «σκληρού 
ροκ» και προετοιμάζονται αναλόγως. Αλλωστε, 
τα κυβερνητικά αντανακλαστικά απέναντι στις 
εκάστοτε προκλήσεις αποδεικνύονται ισχυρά 
και άμεσα. O Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφα-
τα σήκωσε το γάντι, καλώντας τον Τούρκο Πρό-
εδρο να τοποθετηθεί επίσημα έναντι του εθνικι-
στή κυβερνητικού εταίρου του, Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί, ο οποίος παρουσίασε χάρτη που εμφα-
νίζει την τουρκική επικράτεια να περιλαμβάνει 
και την Κρήτη, αλλά και ορισμένα από τα ελλη-
νικά νησιά του Αιγαίου ως τουρκικά. Το ελληνι-
κό υπουργείο Εξωτερικών κινείται με προσοχή 
και απαντά σε όλες τις προκλήσεις της Αγκυρας 

Το σχέδιο 
της Αθήνας 
για τις τουρκικές 
προκλήσεις

ρα στο γεωπολιτικό σκάκι με τις πρόσφατες κινή-
σεις της και έτσι οι ΗΠΑ προσεγγίζουν τις τουρ-
κικές επιθυμίες με προβληματισμό και καχυπο-
ψία, χωρίς ωστόσο να της κλείνουν την πόρτα. Η 
συστηματική αμφισβήτηση της ελληνικής εθνι-
κής κυριαρχίας από την Αγκυρα είναι αντικείμε-
νο συζήτησης της αμερικανικής Βουλής. Αλλω-
στε, και η ομιλία του Ελληνα πρωθυπουργού στο 
αμερικανικό Κογκρέσο σαφέστατα ενόχλησε τον 
Ερντογάν και ενεργοποίησε τους Αμερικανούς 
προκειμένου να δουν το ζήτημα των τουρκικών 
προκλήσεων με άλλο μάτι.

Επεισόδιο Τσαβούσογλου - 
Μπέρμποκ  
Ενδεικτικό της τουρκικής νευρικότητας είναι το 
επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μπροστά στις κάμε-
ρες ανάμεσα στον Τούρκο υπουργό Εξωτερι-
κών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τη Γερμανί-
δα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ την Πα-
ρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Λίγες μόνο 
ώρες μετά τη συνάντηση της Α. Μπέρμποκ με 
τον Νίκο Δένδια στην Αθήνα, κατά την οποία 
η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών δήλωσε 
πως τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικό έδα-
φος, φράση που ερμηνεύτηκε ως καταδίκη του 
τουρκικού αναθεωρητισμού, ο Μ. Τσαβούσο-
γλου άφησε αιχμές για μεροληπτική στάση της 
Γερμανίας στα ελληνοτουρκικά, ζητώντας από 
το Βερολίνο «να τηρεί ισορροπημένη στάση 
όσον αφορά τα θέματα της ανατολικής Μεσο-
γείου και του Αιγαίου».

Σε τεντωμενο σχοινί επιχειρεί να ισορροπήσει ο Ρετζέπ 
ταγίπ ερντογάν ενόψει των κρίσιμων τουρκικών εκλογών

το τεταΡτο τουρκικό 
γεωτρύπανο θα ξεκινήσει 
έρευνες στις 9 αυγούστου

Για «σκληρό ροκ» από 
την πλευρά του Ερντογάν 
στο επόμενο εννιάμηνο 
ετοιμάζεται η ελληνική 
κυβέρνηση, η οποία 
συνεχίζει να χτίζει συμμαχίες, 
να ξεδιπλώνει διπλωματικές 
πρωτοβουλίες και να 
ενισχύει τη στρατιωτική 
παρουσία της χώρας


