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Περιβαλλόμενος 
από ομάδα εθνικιστών που

θεωρούν ότι βρήκαν το άλογο που θα τους
οδηγήσει στην υλοποίηση των οραματισμών

τους, ο τούρκος πρόεδρος χρησιμοποιεί τα μεγαλοϊ-
δεατικά κατασκευάσματά τους ως πολιτικό σωσίβιό
του. Η επικείμενη σύνοδος κορυφής των Βρυξελλών
και οι διαφαινόμενες προθέσεις του νέου προέδρου
των ΗΠΑ τον οδήγησαν σε εκστρατεία γοητείας στην
οποία συμπεριέλαβε χωρίς αισχύνη τη θέσπιση νέων
κανόνων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν η,
εργαλειοποιημένη από τον ίδιο, τουρκική δικαιοσύνη
σύρει στις φυλακές δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες του.

Παοάλληλα με την πρακτική του παζαριού βρίσκει
προσχήματα, διασπείρει στρεβλές ειδήσεις 

για τη στάση της Ελλάδας και
βάζει πόδι δοκιμαστικά στην πόρτα
του Αιγαίου με το ερευνητικό «Τσεσμέ»
συνεχίζοντας με τη θαλάσσια παράτα
των 80 και πλέον πολεμικών πλοίων
στο κέντρο του πελάγους. Μια ακόμα
έκφανση της γνώριμης τακτικής που
χρησιμοποιεί μέχρι τα όρια της ανοχής
της Δύσης. Ξέρει πως η τελευταία δεν
θα θελήσει να τον δει να συνεταιρίζεται 

στενότερα με τη Ρωσία.
Τον τούρκο πρόεδρο οι διερευνητικές 

απασχολούν μόνο για την προβολή 
της εικόνας του διαλλακτικού ηγέτη, ο οποίος από

τη μια καλεί την «άτακτη» Ελλάδα σε συνομιλίες και
από την άλλη επιδιώκει την απομόνωσή της από την
Ουάσιγκτον αλλά και από την EE στην οποία οργανικά 

ανήκει. Και λέγοντας «συνομιλίες» εννοεί διαπραγματεύσεις 

υπό την απειλή πολέμου αν η Ελλάδα δεν
αποδεχθεί τη νέα κατάσταση που η Αγκυρα θέλει να
επιβάλει. Ολα αυτά δεν έχουν σχέση με την εφαρμογή 

του διεθνούς δικαίου αλλά με την αναθεώρηση των
πάντων. Η Τουρκία του Ερντογάν απειλεί με γεωπολιτική 

αναδιάταξη της περιοχής. Του λόγου το ασφαλές 

επιβεβαιώνουν οι πυκνές δηλώσεις του ίδιου και
των προβεβλημένων υπουργών του.

Μπροστά στην κυοφορούμενη απειλή, οι ηγεσίες
των ευρωπαϊκών χωρών στέκονται αμήχανα ή διχασμένες, 

θεωρούν ότι οι μέρες αυτές είναι σαν τις άλλες 

και πως οι συναλλαγές παραμένουν συναλλαγές.
Ομως ο πρόεδρος Ερντογάν βιάζεται να προωθήσει
τα σχέδιά του προκαλώντας την Ελλάδα να «πατήσει
το λυμένο του ζωνάρι». Οσο και αν ο «μυωπικός» γενικός 

γραμματέας του NATO βλέπει αποσυμπίεση
της έντασης, ο τούρκος πρόεδρος κραδαίνει γιαταγάνι. 

Το κλίμα που προσπαθεί να διαμορφώσει ο ταραξίας 

Ασίας, Μεσογείου και Ευρώπης θυμίζει όσα το
Τρίτο Pàuc προετοίμαζε ενώ πολλοί Ευρωπαίοι έδειχναν 

να μην αντιλαμβάνονται τις προθέσεις του. Ετσι
και τώρα, μέσα στην αγωνία της πολιτικής του επιβίωσης 

και την οικονομική ανασφάλεια της χώρας του
και κυρίως των πενομένων συμπολιτών του, ο πρόεδρος 

της Τουρκίας επιδιώκει ένα μεγάλο «εθνικό επίτευγμα» 

μήπως και εξασφαλίσει τόσο μια περίοπτη
θέση στην Ιστορία όσο και την επιβίωσή του. Οποια
και αν εννοεί ο ίδιος.

Η σοβαρότητα της Ελλάδας έχει λόγο να διαφυλαχθεί 

και να μην επηρεασθεί από τις διακυμάνσεις 

των διαθέσεων του τούρκου ηγέτη. 
Οι διερευνητικές δεν πρέπει να αποτελέσουν το

θερμόμετρο των διαθέσεών του αλλά να περάσουν
τοις πάσι το μήνυμα ότι η Αθήνα στοχεύει σταθερά
στην ομαλότητα και την ειρήνη, εφόσον όμως η άλλη
πλευρά αντιληφθεί ότι ο μη σεβασμός του διεθνούς
δικαίου κάθε άλλο παρά θα την οδηγήσει στην επίτευξη 

των επεκτατικών επιδιώξεων της.
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