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14 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μιλώντας για την Ελλάδα και την Κύπρο, τις χαρακτήρισε 
κακούς γείτονες που υποχρέωσαν την Τουρκία σε 
εξοπλισµούς: «Το 1974 κατέστρεψαν ολόκληρο το 
σύστηµα επικοινωνίας µας. Τι έγινε; Εµείς ιδρύσαµε την 
ASELSAN (Αµυντική Bιοµηχανία Τουρκίας). Πλέον, η 
ASELSAN έχει εξελιχθεί σε µια εταιρεία που συµµετέχει 
στους διεθνείς διαγωνισµούς. Αυτοί οι κακοί γείτονες 
µας έκαναν να αποκτήσουµε περιουσία, µας έκαναν 
να αποκτήσουµε γνώση και να είµαστε σε θέση να 
παραγάγουµε».

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Σε οµιλία στον Σαγγάριο, απευθυνόµενος στην Ελλάδα: 
«Οσοι εκστοµίζουν µεγαλύτερες κουβέντες από το µπόι 
τους πρώτα να διαβάσουν βιβλία Ιστορίας. Ας µάθουν 
πολύ καλά πως γλίτωσαν από το να παστωθούν στον 
Σαγγάριο και πως έφυγαν από εδώ πέφτοντας στη 
θάλασσα».

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Σε σχέση µε το γεωτρύπανο της ΕΝΙ: «Χωρίς τη 
συγκατάθεση της Τουρκίας, δεν µπορεί να γίνει κανένα 
βήµα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου».

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Απευθυνόµενος σε Αθήνα και Λευκωσία: «Προειδοποιούµε 
όσους ξεπερνούν τα όριά τους στην Κύπρο και στο Αιγαίο 
να µην κάνουν λάθος υπολογισµούς. Οι µαγκιές τους είναι 
µέχρι να δουν τα αεροσκάφη, τον στρατό και τον στόλο 
µας. Για εµάς ό,τι είναι η Αφρίν είναι και τα δικαιώµατά 
µας στο Αιγαίο και στην Κύπρο».

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΓΙΓΙΤ ΜΠΟΥΛΟΥΤ, επικεφαλής σύµβουλος του Ερντογάν:

 «∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι Αµερικανοί σχεδιάζουν να 
βάλουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία την ώρα που 
ο στρατός της χώρας απασχολείται στις επιχειρήσεις στη 
Συρία. Αλλά η απάντηση της Τουρκίας θα είναι σκληρή. Η 
Αθήνα θα νιώσει την οργή της Τουρκίας, χειρότερη από 
αυτή στην Αφρίν. Θα σπάσουµε τα χέρια και τα πόδια 
αξιωµατούχων, του πρωθυπουργού ή όποιου υπουργού 
τολµήσει να ανέβει στα Ιµια στο Αιγαίο».

Τουρκία. Πάνω από το 70% του πληθυσµού είναι υπέρ της 
επιχείρησης και αυτό δεν αναµένεται να αλλάξει, ακόµα 
και αν η κατάληψη της Αφρίν αποδειχθεί πιο αιµατηρή σε 
σχέση µε ό,τι έχει προηγηθεί. Επιπλέον, οι Τούρκοι, ακό-
µα και εκείνοι που µισούν τον Ερντογάν, δεν σκέφτονται 
καθόλου ότι ο τουρκικός στρατός µπορεί να αποχωρήσει 
σύντοµα από αυτά τα εδάφη. Αντίθετα, µιλούν για µια δι-
πλωµατική διελκυστίνδα που θα κρατήσει πολλά χρόνια. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα αποτελεί ένα δευτερεύον µέ-
τωπο για τον Τούρκο Πρόεδρο, το οποίο ωστόσο µπορεί 
να αναδειχθεί σε κύριο, αν η επιχείρηση στην Αφρίν «κολ-
λήσει» ή σταµατήσει να αποδίδει εκλογικά ή αν ο Τούρ-
κος Πρόεδρος, που αντιµετωπίζει την αστάθεια στην ευ-
ρύτερη περιοχή ως ευκαιρία, θεωρήσει ότι η συγκυρία εί-
ναι ευνοϊκή. Μια πρώτη κίνηση, σε αυτή τη λογική, ήταν 
ο ναυτικός αποκλεισµός που επέβαλε στα Ιµια στις αρχές 
του Φεβρουαρίου και η άκρως επιθετική ενέργεια της από-
πειρας εµβολισµού της ναυαρχίδας του ελληνικού Λιµε-
νικού στη θαλάσσια περιοχή της βραχονησίδας. Κορωνί-
δα της τουρκικής πρόκλησης υπήρξε η ανακήρυξη, από 
το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, των Ιµίων ως τουρ-
κικού εδάφους, µια δήλωση που γίνεται για πρώτη φορά 
από την επίσηµη Τουρκία και είναι ακόµα άγνωστο τι συ-
νέπειες θα έχει στην πράξη. 

Οι Τούρκοι ρίχνουν, πάντως, το βάρος κυ-
ρίως στην ανατολική Μεσόγειο, όπου θέλουν 
την επικυριαρχία, και µε αυτή τη λογική προ-
χώρησαν από το 2010 σε ένα γιγαντιαίο πρό-
γραµµα αναβάθµισης του ναυτικού τους, που 
αυτή τη στιγµή σε αριθµούς είναι το ισχυρότε-
ρο στην περιοχή. Στην ανατολική Μεσόγειο οι 
τουρκικές κινήσεις είναι πιο µεθοδικές και καλά 
σχεδιασµένες, όπως έδειξε ο ναυτικός αποκλει-
σµός που επέβαλαν στο οικόπεδο 3. Αν και οι 
αντιδράσεις της Αγκυρας όσον αφορά το κυ-
πριακό ερευνητικό πρόγραµµα είχαν εκδη-
λωθεί από τις απαρχές του, το 2011, οι Τούρ-

κοι είχαν την υποµονή να περιµένουν ώστε να 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
που θα διευκόλυναν την επιτυχία µιας επιθε-
τικής κίνησης. Ο αποκλεισµός στο οικόπεδο 
3 πέτυχε γιατί η ΕΝΙ ήταν ευάλωτη (ο πρόε-
δρός της, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, είναι κατη-
γορούµενος σε σκάνδαλο δισεκατοµµυρίων), 
οι ΗΠΑ αµήχανες και η Μόσχα ευνοϊκά διακεί-
µενη και πάγια αρνητική στο ενδεχόµενο εκµε-
τάλλευσης των υδρογονανθράκων της ανατο-
λικής Μεσογείου. 

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν είχε κάποιον 
τρόπο αντίδρασης, ούτε καν την απειλή της 
διακοπής των διαπραγµατεύσεων για το Κυ-
πριακό. Οι Τούρκοι πέτυχαν δύο από τους 
τρεις στόχους τους (την ακύρωση των ερευ-
νών της ΕΝΙ και τη διατήρηση κλίµατος έντα-
σης στην κυπριακή ΑΟΖ, που µπορεί να ακυ-
ρώσει το ερευνητικό πρόγραµµα, καθώς αυξά-
νει τα ασφάλιστρα κινδύνου και τα κόστη για 
τις εταιρείες), ενώ διεκδικούν, ως τρίτο, το θέ-
µα των υδρογονανθράκων να γίνει µέρος των 
διαπραγµατεύσεων για το Κυπριακό. 

Με δεδοµένο πως το Καστελόριζο έχει κοµ-
βική σηµασία για τη χάραξη των θαλάσσιων 
ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο, το πιθανότε-
ρο είναι πως οι επόµενες τουρκικές προκλήσεις 
θα εκδηλωθούν εκεί και στην κυπριακή ΑΟΖ, 
χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και µια ενέργεια 
σε κάποιο από τα 18 νησιά (Οινούσσες, Γαύ-
δος, σύµπλεγµα Φούρνων, Αγαθονήσι κ.ά.), 
που η κεµαλική αντιπολίτευση κατηγορεί τον 
Ερντογάν ότι τα έχει παραδώσει στην Ελλάδα. 

Το ότι Ελλάδα και Κύπρος δεν απάντησαν επι-
θετικά στην τουρκική επιθετικότητα δεν είναι 
βέβαιο ότι ερµηνεύεται σωστά από τον Τούρ-
κο Πρόεδρο και το περιβάλλον του. Οι Τούρ-
κοι, που δεν λογαριάζουν τους Αµερικανούς, 
θεωρούν ότι έχουν το πάνω χέρι στην περιο-
χή και πως µπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. 

Η δήλωση του Ερντογάν πως «οτιδήποτε γί-
νεται στην περιοχή χρειάζεται τη συγκατάθεση 
της Τουρκίας» είναι ενδεικτική αυτής της νοο-
τροπίας. Και είναι πολύ ανησυχητικό το γεγο-
νός ότι καθηµερινά οι τουρκικές διεκδικήσεις 
απέναντι στην Ελλάδα βρίσκονται στην επι-
καιρότητα στην Τουρκία και πως το ενδεχό-
µενο µιας πολεµικής σύρραξης καλλιεργείται 
συστηµατικά από τα ΜΜΕ της γειτονικής χώ-
ρας, που σε µεγάλο βαθµό ελέγχονται από την 
τουρκική κυβέρνηση. Οι προοπτικές για τους 
επόµενους µήνες δεν είναι διόλου ευοίωνες 
και δεν είναι τυχαίο πως πολλοί αναλυτές στη 
Μέση Ανατολή και στις ΗΠΑ δεν αποκλείουν 
πλέον ένα θερµό επεισόδιο ανάµεσα στην Ελ-
λάδα και την Τουρκία τους επόµενους µήνες. 
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Οι Τούρκοι, που δεν λογα-
ριάζουν τις ΗΠΑ, θεωρούν ότι 
έχουν το πάνω χέρι στην περι-
οχή και πως µπορούν να κά-
νουν ό,τι θέλουν


