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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Α
πειλές κατά της χώρας μας εξαπολύ-
ει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος 
προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει από 

τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει. Η 
δυσαρέσκεια του κόσμου αποτυπώνεται καθα-
ρά στις δημοσκοπήσεις, η αντιπολίτευση συ-
σπειρώνεται εναντίον του και οι ΗΠΑ κλιμακώ-
νουν τη στρατηγική για την απομόνωσή του. 

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν δέ-
χθηκε ένα διπλό πλήγμα στο εσωτερικό της 
χώρας του. Η έγκυρη εταιρεία δημοσκοπή-
σεων Μετροπόλ, που διενεργεί έρευνες κοι-
νής γνώμης σε μηνιαία βάση, στις αρχές Μαΐ-
ου κατέγραψε ποσοστό 27% για το κυβερνών 
κόμμα AKP. Το κόμμα του Ερντογάν έχασε 7 
μονάδες και υποχώρησε για πρώτη φορά κά-
τω από το όριο του 30%, ενώ μόλις ένα μήνα 

Ο Ερντογάν
στριμώχνεται 
και απειλεί!

Ολη η αντιπολίτευση συνασπίζεται εναντίον του, 
οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τη στρατηγική για

την απομόνωσή του και ο Τούρκος Πρόεδρος 
επιδιώκει εξαγωγή της κρίσης στην Ελλάδα

τα η Μ. Ακσενέρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο να ενταχθούν στην Εθνική Συμμαχία άλ-
λοι δύο πολιτικοί σχηματισμοί, το Κόμμα του 
Μέλλοντος του πρώην πρωθυπουργού Αχμέτ  
Νταβούτογλου και το Κόμμα της Δημοκρατίας 
και της Προόδου (DEVA) του πρώην «τσάρου» 
της τουρκικής οικονομίας, Αλί Μπαμπατσάν. Η 
κυρία Ακσενέρ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδε-
χόμενο η αντιπολίτευση να επιλέξει έναν κοινό 
υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές, κάτι που 
δυσκολεύει ιδιαίτερα τον Ερντογάν, αφού το 
2018 καθένα από τα κόμματα της Συμμαχίας 
είχε κατεβάσει τον δικό του υποψήφιο. Και, σε 
αντίθεση με το 2018, η αντιπολίτευση έχει πλέ-
ον υποψηφίους τους δημάρχους της Αγκυρας 
και της Κωνσταντινούπολης, Μανσούρ Γιαβάς 
και Εκρέμ Ιμάμογλου, που μπορούν να νική-
σουν τον Ερντογάν. 

Τη συσπείρωση κομμάτων στην Εθνική Συμ-
μαχία από όλο το πολιτικό φάσμα της Τουρκίας 
τη βλέπει με καλό μάτι και η νέα αμερικανική 
κυβέρνηση. Αλλωστε, σε δηλώσεις του τον Δε-
καπενταύγουστο του 2020 ο Τζο Μπάιντεν είχε 
προαναγγείλει ότι, ως Πρόεδρος, ότι θα υποστη-
ρίξει την τουρκική αντιπολίτευση: «Μπορούμε 
να υποστηρίξουμε εκείνα τα στοιχεία της τουρ-
κικής ηγεσίας που εξακολουθούν να υπάρχουν 
και να τα ενθαρρύνουμε να προσπαθήσουν να 
νικήσουν τον Ερντογάν, όχι με πραξικόπημα, 
αλλά μέσω της εκλογικής διαδικασίας», είχε πει 
τότε. Πολιτικοί αναλυτές στην Τουρκία εκτιμούν 
ότι η ενίσχυση της απήχησης Εθνικής Συμμαχί-
ας δεν είναι άσχετη με τις διαθέσεις της Ουάσι-

γκτον απέναντί της, ενώ ταυτόχρονα η αμερι-
κανική κυβέρνηση δείχνει ότι δεν είναι διατε-
θειμένη να ανεχθεί οτιδήποτε από τον Ερντο-
γάν, ούτε για χάρη της γεωπολιτικής σημασί-
ας της Τουρκίας. Σοβαροί Τούρκοι αναλυτές, 
μάλιστα, λένε πως, με την οριστική αποπομπή 
της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35 και την 
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ο 
Μπάιντεν έδειξε στον Ερντογάν ότι δεν τον έχει 
ανάγκη και δεν τον υπολογίζει. 

Σκέψεις για κάλπες
Αυτή η στάση, σε συνδυασμό με την όλο και πιο 
στενή σχέση που δείχνουν να έχουν οι ΗΠΑ με 
την Ελλάδα, έχει εκνευρίσει τον σουλτάνο, εξ ου 
και σηκώνει τον τελευταίο διάστημα πάλι τους 
τόνους εναντίον της χώρας μας. Στην αντιπολί-
τευση θεωρούν ότι σκέφτεται την πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες, αλλά ακόμα διστάζει. Για να 
συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του, χρειάζε-
ται μια επιτυχία. Ωστόσο, η Τουρκία έχει υπο-
χρεωθεί σε αναδίπλωση σε όλα τα μέτωπα της 
εξωτερικής πολιτικής και, όπως γράφουν έγκυ-
ροι Τούρκοι δημοσιογράφοι, έχει βάλει στο ρά-
φι και το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Δεν 
είναι καθόλου τυχαίο που, στο πλαίσιο αυτό, ο 
Ερντογάν επαναφέρει στο προσκήνιο δύο θέ-
ματα, με τα οποία θεωρεί πως μπορεί να αγγί-
ξει το κοινό του, αλλά και τις δυτικές ευαισθη-
σίες. Το μεταναστευτικό (ο ίδιος και οι υπουρ-
γοί του κατηγορούν την Ελλάδα για επαναπρο-
ωθήσεις προσφύγων) και το ζήτημα της μειο-
νότητας στη Θράκη, όπου μάλιστα έστειλε τον 
υφυπουργό Γιαβούζ Σελίμ Κιράν σε περιοδεία, 
με αποστολή να διακηρύξει ότι καταπατούνται 
τα δικαιώματά της. 

Η Μεράλ Ακσενέρ άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να ενταχθούν στην Εθνική 
Συμμαχία ο πρώην πρωθυπουργός Αχμέτ 
Νταβούτογλου και ο πρώην «τσάρος» της 
τουρκικής οικονομίας, Αλί Μπαμπατσάν

νωρίτερα, τον Απρίλιο, η Μετροπόλ τού έδινε 
34%. Απώλειες, όμως, καταγράφει στην ίδια μέ-
τρηση και το MHP του κυβερνητικού εταίρου  
Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που πέφτει, από το 11%, 
στο 8,5%. Ο κυβερνητικός συνασπισμός εμ-
φανίζεται στο 35,5% και, αν αυτά τα ποσοστά 
δεν βελτιωθούν, η ήττα στις εκλογές φαίνεται 
προδιαγεγραμμένη. 

Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την έντονη 
λαϊκή δυσαρέσκεια για την κακή κατάσταση της 
οικονομίας, την άθλια διαχείριση της πανδη-
μίας και την εκτεταμένη διαφθορά. Πέρα από 
την καθίζηση των ποσοστών του, ωστόσο, ο 
Ερντογάν έχει πλέον να αντιμετωπίσει και έναν 
επίφοβο αντίπαλο: σχεδόν σύσσωμη η αντιπο-
λίτευση έχει συσπειρωθεί εναντίον του - στην 

Εθνική Συμμαχία.  Το 2018, μετά την αλλαγή του Συντάγματος που του έδι-
νε υπερεξουσίες, ο Ερντογάν επέτρεψε τη συμμετοχή των εκλογικών συμμα-
χιών στις εκλογές, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να κερδίσει τις προεδρικές και 
την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, σε συμμαχία με τον Μπαχτσελί. Η πρωτο-
βουλία του αυτή υποχρέωσε τους κεμαλιστές, το κόμμα της Μεράλ Ακσενέρ 
και το ισλαμικό Κόμμα της Ευτυχίας (που ιδρύθηκε από τον Νετσμετίν  
Ερμπακάν) να συνεργαστούν, και τότε σχηματίστηκε η Εθνική Συμμαχία. 
Επρόκειτο για μια καθαρά ευκαιριακή συνεργασία - οι ίδιοι οι ιδρυτές της 
την έβλεπαν έτσι. Η ίδρυση της Εθνικής Συμμαχίας, ωστόσο, αποκάλυπτε 
ταυτόχρονα πόσο ο εντεινόμενος αυταρχισμός του Ερντογάν είχε αλλάξει το 
πολιτικό τοπίο στην Τουρκία. Αντί να διαλυθεί, η Εθνική Συμμαχία συνέχισε 
να υπάρχει, με νέο διακηρυγμένο στόχο πλέον να ανατρέψει τις συνταγμα-
τικές αλλαγές του 2017 και να επαναφέρει το καθεστώς της κοινοβουλευ-
τικής και όχι της προεδρευομένης δημοκρατίας. Και φαίνεται ότι, με εξαί-
ρεση το κουρδικό κόμμα (ΗDP), η Συμμαχία θα απαρτίζεται στις επόμενες 
εκλογές από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Σε δηλώσεις που έκανε πρόσφα-

Οι δημοσκοπήσεις 
αποτυπώνουν τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια για την 
οικονομία, τη διαχείριση της 
πανδημίας και τη διαφθορά

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ συνασπισμός Ερντογάν 
- Μπαχτσελί εμφανίζεται στο 35,5% και, αν 

αυτά τα ποσοστά δεν βελτιωθούν, η ήττα στις 
εκλογές φαίνεται προδιαγεγραμμένη
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Του ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Τ
ην οργή των αξιωματούχων της 
Frontex έχει προκαλέσει η στρα-
τηγική προκλήσεων και επικίν-

δυνων παρενοχλήσεων που έχει υιοθε-
τήσει η Αγκυρα σε ολόκληρο το μήκος 
της ελληνοτουρκικής οριογραμμής. Τα 
πρόσφατα περιστατικά, της 26ης και της 
27ης Απριλίου, όταν τουρκικές ακταιω-
ροί προσπάθησαν με επικίνδυνους ελιγ-
μούς να απωθήσουν δύο σκάφη της ευ-
ρωπαϊκής υπηρεσίας στα ανατολικά της 
Χίου, φαίνεται πως αποτελούν την κο-
ρυφή του παγόβουνου. 

Εδώ και περισσότερο από ένα χρό-
νο, η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζε-
ται να αμφισβητεί συστηματικά και με 
«πειρατικό» τρόπο την παρουσία στην 
ελληνική επικράτεια των δυνάμεων της 
Frontex, οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με 
την αποτροπή των προσφυγικών ροών. 
Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι 
προκλήσεις της Αγκυρας έχουν παρελ-
θόν τουλάχιστον 14 μηνών και λαμβά-
νουν χώρα σε θάλασσα, ξηρά και αέρα. 

Απόδειξη της ακραίας επιθετικής συ-
μπεριφοράς των τουρκικών δυνάμε-
ων αποτελεί ένα άγνωστο περιστατικό, 
που φέρνει στο φως της δημοσιότη-
τας η Realnews. Πρόκειται για την πα-
ρενόχληση ενός αεροσκάφους της Δα-
νίας από δύο τουρκικά F-16, εντός του 
ελληνικού εναέριου χώρου. Το εξαιρε-
τικά σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα 
στις 13 Μαρτίου του 2020. Αφορούσε 
ένα αεροσκάφος παρακολούθησης τύ-
που Challenger 604, το οποίο ανήκει στη 
Βασιλική Αεροπορία της Δανίας και συμ-
μετείχε στην αποστολή «Aegean 2020», 
που είχε διοργανωθεί από τη Frontex 
για την από αέρος επιτήρηση των προ-
σφυγικών ροών. 

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το 
αεροσκάφος της Δανίας δέχθηκε την πα-
ρενόχληση από τα δύο τουρκικά μαχητι-
κά, την ώρα που ίπτατο μεταξύ των νη-
σιών της Σάμου και του Αγαθονησίου. 

Στόχος ο εκφοβισμός
Τα τουρκικά F-16 είχαν απογειωθεί από 
την αεροπορική βάση του Ντιγιαρμπα-
κίρ, με προφανή στόχο να παρεμποδί-
σουν και να εκφοβίσουν τους πιλότους 
του δανέζικου αεροσκάφους, το οποίο 
είχε ξεκινήσει την πτήση του από τη Ρό-
δο. Πετώντας για αρκετά λεπτά παρα-
πλεύρως αλλά και όπισθεν του ευρωπα-
ϊκού CL 604, οι Τούρκοι πιλότοι αποφά-
σισαν να αποχωρήσουν από τον ελληνι-
κό εναέριο χώρο, μόνο όταν πληροφο-
ρήθηκαν από τα ραντάρ τους την απο-
γείωση και ελληνικών μαχητικών, τα 
οποία έσπευσαν για να τους αναχαιτί-
σουν. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφω-
να με τις ίδιες πληροφορίες, για την από 
αέρος παρενόχληση του αεροσκάφους 
της Frontex είχε ενημερωθεί και η γερ-
μανική κυβέρνηση, η οποία την περίο-
δο εκείνη είχε την προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ενωσης. Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι, σε παρασκηνιακό επίπεδο, το 
Βερολίνο είχε εκφράσει στην Αγκυρα την 

ενόχλησή του, χωρίς ωστόσο αυτή η κί-
νηση να έχει κάποιο αποτέλεσμα για τον 
περιορισμό των τουρκικών προκλήσεων.  

Εντονη αντίδραση
Παράλληλα, ως πολύ σοβαρό περιστατι-
κό αξιολογείται και αυτό που έλαβε χώρα 
στα χερσαία σύνορα του Εβρου, στις αρ-
χές του περασμένου Μαρτίου, και αφο-
ρούσε μια μεικτή περιπολία Ελλήνων και 
Γερμανών στην περιοχή του Τυχερού. 
Μόλις η δύναμη της Frontex έγινε αντι-
ληπτή από τους Τούρκους στρατιώτες, 
εκείνοι έστρεψαν προβολείς στους Ελ-
ληνες και στους Γερμανούς συνοριο-
φύλακες, ενώ παράλληλα άρχισαν να 
πυροβολούν στον αέρα για εκφοβισμό. 

Σύμφωνα με πηγές από τη Βαρσοβία, 
όπου βρίσκεται η έδρα της Frontex, η ευ-
ρωπαϊκή υπηρεσία είναι αποφασισμέ-
νη να αντιδράσει πλέον έντονα σε αυ-
τές τις προκλήσεις. Η «R» επικοινώνησε 
με τον Κριστόφ Μπορόφσκι, σύμβου-
λο του διοικητή της Frontex και εκπρό-
σωπο Τύπου της ευρωπαϊκής υπηρεσί-
ας, ο οποίος δέχθηκε να σχολιάσει το 
πρόσφατο διπλό περιστατικό στη Χίο. 
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σκάφη της 
τουρκικής ακτοφυλακής διείσδυσαν σε 
ελληνικά χωρικά ύδατα και παράλληλα 
παραβίασαν τους διεθνείς κανόνες της 
ασφαλούς ναυσιπλοΐας, μέσω της εκτέ-
λεσης επικίνδυνων ελιγμών, προς ένα 
φινλανδικό και ένα σουηδικό σκάφος, 
τα οποία περιπολούσαν κοντά στο νη-
σί της Χίου, ως μέρος επιχειρήσεων της 
Frontex», δήλωσε ο Κρ. Μπορόφσκι, το-
νίζοντας τον κίνδυνο αυτών των ενερ-
γειών για το προσωπικό της ευρωπαϊκής 
υπηρεσίας. «Ο διοικητής της Frontex, 
Φαμπρίς Λεζερί, έχει έλθει σε επικοινω-
νία τόσο με τις φινλανδικές όσο και με 
τις σουηδικές Αρχές, αναφορικά με αυ-
τά τα επικίνδυνα περιστατικά, ενώ ενη-
μέρωσε σχετικά και τον αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη 
Σχοινά, καθώς και την αρμόδια επίτρο-
πο, Ιλβα Γιόχανσον», καταλήγει ο αξιω-
ματούχος της Frontex.    

Πράγματι, όπως αποκαλύφθηκε, ο 
Φαμπρίς Λεζερί επεσήμανε σε επιστο-
λή του προς τον Μαργαρίτη Σχοινά και 
την Ιλβα Γιόχανσον τον παράνομο και 
προκλητικό χαρακτήρα των ενεργειών 
της τουρκικής ακτοφυλακής. «Οι δρά-
σεις της τουρκικής ακτοφυλακής δεν 
σέβονται κανένα πρωτόκολλο φύλαξης 
των ακτών και κανένα κριτήριο ναυτι-
κής συμπεριφοράς. Αυτά τα περιστατι-
κά εγείρουν επανειλημμένα ανησυχίες 
για την ασφάλεια των σκαφών και των 
πληρωμάτων που έχουν επιστρατεύσει 
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στην κοινή επιχεί-
ρηση ‘‘Ποσειδών’’. Το υλικό και έμψυ-
χο δυναμικό της Frontex στην περιοχή 
πρέπει συνεχώς να αξιολογεί τις κατα-
στάσεις, καθότι η τουρκική ακτοφυλα-
κή ακόμη πραγματοποιεί ένα συνδυα-
σμό δράσεων, που περιλαμβάνει προ-
σπάθειες να ελέγξει τους μετανάστες 
που εντοπίζονται στα τουρκικά χωρικά 
ύδατα και εχθρικές συμπεριφορές στο 
πλαίσιο αποπειρών να ωθήσει τους με-
τανάστες αυτούς από τα τουρκικά στα 
ελληνικά χωρικά ύδατα. Τα κίνητρα της 
τουρκικής ακτοφυλακής κατά τη διάρ-
κεια αυτών των περιστατικών πρέπει 
να εξεταστούν, λαμβάνοντας υπόψη 
τη γεωπολιτική ευαισθησία της περιο-
χής που λαμβάνουν χώρα οι επιχειρή-
σεις», ανέφερε στην επιστολή του ο δι-
οικητής της Frontex.  

Τουρκικά F-16 
παρενόχλησαν 

τη Frontex
Το άγνωστο επεισόδιο με την παρ’ ολίγον 

εμπλοκή δύο τουρκικών μαχητικών με 
αεροσκάφος από τη Δανία. «Παραβιάζουν 

διεθνείς κανόνες», δηλώνει στην «R» κορυφαίος 
αξιωματούχος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας

Ο ΚΡΙΣΤΟΦ ΜΠΟΡΟΦΣΚΙ, 
σύμβουλος 

του διοικητή της Frontex 
και εκπρόσωπος Τύπου 

της ευρωπαϊκής υπηρεσίας

Το δανέζικο 
αεροσκάφος 
παρακολούθησης 
τύπου Challenger 604, 
το οποίο ανήκει στη 
Βασιλική Αεροπορία της 
Δανίας και συμμετείχε 
στην αποστολή 
«Aegean 2020»


