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ΓΝΩΜΗ

Το Μειανασιευπκό
και πάλι

Εξις 
δευτέρα φύσις» είναι το αξίωμα που ισχύει

για την τουρκική πλευρά. Ο,τι αποπειράται
άπαξ θα το επαναλάβει πεισματικά μέχρι να

πετύχει τον σκοπό της. Ανάγλυφα διακρίνεται αυτή η
τακτική της στις περισσότερες εκφάνσεις της επιθετικής
πολιτικής της έναντι της Ελλάδας. Η Αγκυρα επιδιώκει
να πειθαναγκάσει την Αθήνα είτε να αδρανήσει είτε
να συρθεί σε συνομιλίες με το πιστόλι στον κρόταφο
είτε να υπερασπιστεί δυναμικά τα δίκαιά της ώστε να
κατηγορηθεί ότι αυτή «ήρξατο χειρών αδίκων».

Πριν από λίγους μήνες, τα πράγματα είχαν φανεί να
παίρνουν κακή τροπή στον Εβρο. Ομως, όσο και αν

οι ιθύνοντες της Αγκυρας και τούρκοι 
ένστολοι στα σύνορα ωθούσαν

κυριολεκτικά τις παραπλανημένες
μεταναστευτικές μάζες στα ελληνικά 

σύνορα, το τουρκικό σχέδιο
κατέπεσε. Οργανωμένα, ψύχραιμα
και με ορθή φυσική και επικοινωνιακή 

διαχείριση η Αθήνα έδειξε στην
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ      απέναντι πλευρά ότι η «παλιά καλή
ΚΑΚΛΙΚΗ	πρακτική» τής τελευταίας δεν είχε

πλέον περιθώριο εφαρμογής στον
Εβρο. Η κατάπληξη της Αγκυρας και ο ταπεινωτικός
εκνευρισμός της για την απροσδόκητη εξέλιξη της
επιχείρησης που είχε σχεδιάσει πιστεύοντας πως το
πέρασμα χιλιάδων ανέστιων ανθρώπων στην Ελλάδα θα
ήταν περίπατος, αντικατοπτρίστηκε σης δηλώσεις των
ιθυνόντων της με πρώτο τον πρόεδρό της. Τον Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν που προσπάθησε να προσάψει στην
Ελλάδα μομφή κακομεταχείρισης των απελπισμένων
που είχαν πειστεί από τους τούρκους αρμόδιους ότι ο
δρόμος προς την Ευρώπη ήταν ανοιχτός.

Ο Εβρος πέρασε ένα μήνυμα στην Τουρκία και ίσως
αυτό ανακόψει την τάση της να πνίξει με μάζες ανθρώπων 

όχι μόνο την «ενοχλητική Ελλάδα» αλλά και την
«αδιάφορη για τις τουρκικές ευαισθησίες και ανάγκες
Ευρώπη». Πολλοί περιμένουν την επάνοδο της Τουρκίας
στην τακτική της προώθησης μεταναστών και προσφύγων 

στα ελληνικά νησιά. Ομως, με πρώτη την αφύπνιση
των Βρυξελλών στο Μεταναστευτικό και αμέσως μετά με
την καταστροφική πανδημία ανεστάλη το επικρεμάμενο
τσουνάμι. Η απειλή βέβαια δεν πέρασε. Εξακολουθεί
να υπάρχει έστω και αν η επαγρύπνηση Ελλάδας και
εταίρων της βρίσκεται πια σε υψηλά επίπεδα.

Η Τουρκία είναι εθισμένη στην προβολή αξιώσεων με
τρόπο εριστικό. Εχοντας όμως το πρόσφατο παράδειγμα
ακύρωσης των σχεδιασμών της στα χερσαία σύνορα με
την Ελλάδα, είναι αμφίβολο αν, πέρα από τους γνωστούς
λεονταρισμούς, θα προχωρήσει σε νέα απόπειρα που
ξέρει πως όχι μόνο είναι καταδικασμένη στην πράξη αλλά
θα την εκθέσει και πάλι στα όμματα της Δύσης. Μιας
Δύσης στην οποία η Αγκυρα δεν θέλει να εμφανίζει το
κακό της πρόσωπο, πράγμα που έγινε καταφανές όταν
ανέστειλε όλη την επιχείρησή της στον Εβρο, όταν η
ηγεσία της EE βρέθηκε στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο κίνδυνος τουρκικού ξεσπάσματος βρίσκεται, κατά
πολλούς, στη θάλασσα. Τίποτα δεν αποκλείει
ένα ανέξοδο για την Αγκυρα σάλπισμα προς τα

εκατομμύρια που φιλοξενεί πως ο επίγειος παράδεισος
τα περιμένει. Και, από τη στιγμή που είναι γνωστές τοις
πάσι η τουρκική δυστροπία και εμμονές, επιβάλλεται
αδιάλειπτη εγρήγορση Ελλάδας και εταίρων ώστε να
μη βρεθούν προ εκπλήξεων όχι μόνο μεταναστευτικού
- προσφυγικού αλλά και άλλου χαρακτήρα.
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