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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Απέναντι στον σουλτάνο
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Τ
η δηµιουργία σκηνικού έντασης, που θα 
φέρει Αθήνα και Αγκυρα ένα βήµα πριν 
από τον πόλεµο, επιδιώκει ο Ταγίπ Ερ-

ντογάν, όπως δηλώνει ο πρώην διευθυντής της 
τουρκικής εφηµερίδας «Zaman», Αµπντουλάχ 
Μποζκούρτ. Ο δηµοσιογράφος, που εγκατέλει-
ψε την Τουρκία µετά την απόπειρα πραξικοπή-
µατος τον περασµένο Ιούλιο, προκάλεσε σάλο 
µε την πρόσφατη ανάρτησή του στο Τwitter, 
στην οποία έκανε λόγο για αύξηση των Τούρ-
κων µυστικών πρακτόρων στην Ελλάδα. Μιλώ-
ντας στη Realnews, ο Μποζκούρτ τονίζει ότι η 
Ελλάδα αποτελεί πλέον τον µοναδικό «εθνικό 
στόχο» που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο Ερ-
ντογάν για να φέρει µε το µέρος του την τουρ-
κική κοινή γνώµη. Μάλιστα, εκτιµά ότι οι από-
πειρες για δηµιουργία σκηνικού στρατιωτικής 
έντασης στο Αιγαίο θα συνεχιστούν ακόµα και 
µετά το κρίσιµο τουρκικό δηµοψήφισµα της 
16ης Απριλίου. 

«Ισχυρός ο στρατός»
«Η αύξηση των Τούρκων πρακτόρων στην Ελ-
λάδα έγινε πρόσφατα, τους τελευταίους δύο 
µήνες. Η πληροφορία ήρθε από δύο διαφορε-
τικές πηγές και αποφάσισα να τη δηµοσιοποιή-
σω διότι έτσι ίσως αυτοί που κάνουν τους σχε-
διασµούς να τους αναβάλουν», λέει ο Μποζ-
κούρτ από τη Στοκχόλµη, όπου ζει τους τελευ-
ταίους 8 µήνες. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η Ελλά-
δα είναι ο πιο βολικός εχθρός για τον Ερντο-
γάν αυτήν την περίοδο. «Οι τουρκικές επιχει-
ρήσεις στη Συρία έχουν περιοριστεί και υπάρ-
χει µεγαλύτερη στρατιωτική ευχέρεια να ανοί-
ξει ένα µέτωπο στη ∆ύση. Επίσης, ο Ερντογάν 
ήθελε να ανακατευτεί στις βουλγαρικές εκλογές 
που έγιναν την προηγούµενη Κυριακή. Πλέον, 
πιστεύω πως θα επικεντρωθεί στην Ελλάδα, η 
οποία είναι πια ο µοναδικός ‘‘εθνικός στόχος’’ 
από τις γειτονικές χώρες της Τουρκίας», επι-
σηµαίνει ο Τούρκος δηµοσιογράφος, που θε-
ωρεί ότι η Αγκυρα θα διατηρήσει την επιθετι-
κή της διάθεση απέναντι στην Ελλάδα για αρ-
κετά µεγάλο χρονικό διάστηµα: «Είδαµε πρό-
σφατα τους κορυφαίους Τούρκους στρατη-
γούς που προσέγγισαν τα Ιµια. Αυτή η κίνη-
ση ήταν µια πολιτική απόφαση. Ακόµα και µε-
τά το δηµοψήφισµα, η προσπάθεια δηµιουρ-
γίας έντασης δεν θα εγκαταλειφθεί στο Αιγαίο 
και τη δυτική Θράκη. Ο Ερντογάν νιώθει πίε-
ση από τη διεθνή κοινότητα και αυτή τη στιγ-
µή έχει αρκετές οικονοµικές δυσκολίες. Ετσι θα 
χρειάζεται αυτούς τους αντιπερισπασµούς για 
πολύ καιρό ακόµα». Ωστόσο, ο έµπειρος δη-
µοσιογράφος δεν θεωρεί απίθανη µια επιθετι-
κή κίνηση ακόµα και µέσα στις επόµενες δύο 
εβδοµάδες: «Μετά το ζήτηµα που προέκυψε 
στην Ολλανδία, µε την απαγόρευση των προε-
κλογικών συγκεντρώσεων, ο Ερντογάν κέρδισε 

δύο µονάδες στις δηµοσκοπήσεις. Οµως, αυτό δεν είναι αρκετό. Θέλει να κερ-
δίσει το δηµοψήφισµα µε µεγάλη διαφορά και αυτό σηµαίνει ότι θα επιχειρή-
σει κάτι ακόµα, ίσως εντός Τουρκίας, ίσως εναντίον της Ελλάδας. Πιστεύω πως 
βλέπει ότι δεν έχει να κερδίσει κάτι από µια καλή σχέση µε την Ελλάδα. ∆εν θε-
ωρώ ότι επιδιώκει µια πραγµατική πολεµική σύγκρουση, αλλά θέλει να φτάσει 
ένα βήµα πριν από τον πόλεµο µε την Ελλάδα για εσωτερική κατανάλωση, κα-
θώς η τουρκική οικονοµία βρίσκεται σε πολύ άσχηµο σηµείο. Το πρόβληµα βέ-
βαια είναι ότι όταν παίζεις αυτά τα παιχνίδια, πολλά µπορούν να πάνε στραβά. 
Η ελληνική και η τουρκική κυβέρνηση  ίσως φτάσουν σε ένα σηµείο που να µην 
µπορούν να κάνουν πίσω». 

Οι ροές των προσφύγων
Για τον Μποζκούρτ ένα ακόµη «χαρτί» που µπορεί να παίξει ο Ερντογάν για να 
ασκήσει πίεση στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι η αύξηση των προσφυγικών 
ροών. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να διευκο-
λύνει τους διακινητές που δρουν στη γειτονική χώρα: «Σίγουρα µπορεί να δώσει 
κίνητρα στους διακινητές, να τους ενθαρρύνει ώστε αυτοί να δηµιουργήσουν 
µια νέα µαζική έξοδο από την Τουρκία για τους πρόσφυγες. Το µόνο πρόβλη-
µα που υπάρχει είναι η παρουσία πλοίων του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο αυτή την περί-
οδο. Αυτός είναι ο λόγος που η τουρκική κυβέρνηση θέλει να σταµατήσουν οι 
περιπολίες του ΝΑΤΟ στη θαλάσσια περιοχή. Βέβαια, θα µπορούσε να οδηγή-
σει τους πρόσφυγες στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας. Αλλωστε, στο παρελθόν 
ο Ερντογάν το είχε πει δηµόσια ότι θα βάλει τους πρόσφυγες σε λεωφορεία και 

θα τους αφήσει να φύγουν προς την Ελλάδα 
και τη Βουλγαρία». 

«Φάρσα» το πραξικόπηµα
Η εφηµερίδα «Zaman», διευθυντής της οποίας 
ήταν ο Μποζκούρτ, έκλεισε επισήµως από την 
τουρκική κυβέρνηση δώδεκα ηµέρες µετά την 
απόπειρα ανατροπής του Ερντογάν. Ο Μποζ-
κούρτ, όµως, έχει µια διαφορετική ερµηνεία 
για αυτό που πραγµατικά συνέβη στις 15 Ιου-
λίου, καθώς θεωρεί ότι το πραξικόπηµα ενδέ-
χεται να ενορχηστρώθηκε από τον ίδιο τον Ερ-
ντογάν. «Πολλά από όσα έγιναν εκείνο το βρά-
δυ δεν βγάζουν νόηµα. ∆εν ήταν ένα πραξικό-
πηµα όπως αυτά που έχουµε συνηθίσει. Είναι 
πολύ πιθανό να το διοργάνωσε ο Ερντογάν. Θε-
ωρώ, µάλιστα, ότι οι τουρκικές µυστικές υπη-
ρεσίες έλεγχαν τα πάντα και το σχεδίασαν µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτύχει», λέει ο δηµο-
σιογράφος, που µετά το πογκρόµ που εξαπέ-
λυσε η τουρκική κυβέρνηση αναγκάστηκε να 
φύγει κρυφά από την Τουρκία. «Είµαι σίγου-
ρος ότι αν έµενα, σήµερα θα βρισκόµουν στη 
φυλακή, όπως τόσοι άλλοι δηµοσιογράφοι, 
στρατιωτικοί και άνθρωποι από τη δικαστική 
εξουσία. Με αυτό που έγινε, ο Ερντογάν µπό-
ρεσε να ελέγξει τοn στρατό, να αποµακρύνει 
τους περισσότερους φιλοδυτικούς αξιωµατι-
κούς. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµα υψηλόβαθµα 
στελέχη στον στρατό, κυρίως οι παλαιοί εθνικι-
στές, οι οποίοι µπορεί να αµφισβητήσουν κά-
ποιες αποφάσεις του. Αν κερδίσει µε διαφορά 
το δηµοψήφισµα, θα ελέγξει και αυτούς». Οσο 
για τον ιµάµη Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο 
η Αγκυρα κατηγορεί ως εγκέφαλο του αποτυ-
χηµένου πραξικοπήµατος, ο Μποζκούρτ είναι 
κάθετος. «Ολο αυτό το θέµα µε την οργάνωση 
του Γκιουλέν αποτελεί φάρσα. Το ξέρουν όλοι 
στην Τουρκία, ακόµα και βουλευτές του κυβερ-
νώντος κόµµατος, αλλά κανείς δεν µιλάει γιατί 
φοβούνται να αντιπαρατεθούν µε τον Ερντο-
γάν», καταλήγει ο Τούρκος δηµοσιογράφος.

«Ο Ερντογάν θέλει 
να φτάσει ένα βήµα 
πριν από τον πόλεµο 
µε την Ελλάδα»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ της Ε.Ε. της περιό-
δου 1999-2004 επισκέφθηκε την Ελλάδα, λίγο πριν από 
την αποχώρησή της, ως μέλος πάνελ σε συνέδριο στη 
χώρα μας.

Στην παραβολική εισαγωγή της ανέφερε μία μικρή 
ιστορία. Συγκεκριμένα, αφού ο Θεός έφτιαξε τις χώ-
ρες, ανέθεσε σε κάθε άγγελο από μία χώρα, δίνοντάς 
τους την εντολή να τις επισκεφθούν όλες και επιστρέ-
φοντας να του δώσουν πλήρη αναφορά για το τι έγινε. 
Ο άγγελος που είχε την ευθύνη της Ελλάδας επιστρέ-
φοντας είπε στον Θεό: «Θεέ μου, είσαι άδικος. Στην Ελ-
λάδα έχεις δώσει τις περισσότερες και τις καλύτερες 
ομορφιές του κόσμου συγκριτικά με άλλες χώρες». Τό-

τε ο Θεός τού απάντησε: «Εχεις δίκιο, αλλά κοίταξε γύ-
ρω. Της έδωσα τους χειρότερους γείτονες».

Παρά την αιώνια και παραδοσιακή αντιπαλότητα με 
την Τουρκία -το 60% πιστεύει ότι η Τουρκία έχει πραγ-
ματικές επεκτατικές διαθέσεις εναντίον της Ελλάδας- 
υπάρχουν και άλλες χώρες, π.χ. η Αλβανία, που και για 
αυτήν οι Ελληνες πιστεύουν κατά 56% ότι έχει πραγμα-
τικές επεκτατικές διαθέσεις.

Βεβαίως, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις που έχουν «στη-
ρίξει» την Ελλάδα σε κρίσιμες στιγμές έχουν και τις με-
γαλύτερες δημοτικότητες στη Ελλάδα: α) Ρωσία 36%, 
β) Γαλλία 25% και γ) Αγγλία 15%. Το 1821 παντού κα-
ραδοκεί. 

Οµορφη χώρα, «περίεργοι» γείτονες
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