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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το «δώρο» και οι παγίδες
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Φοβού τον Ερντογάν…
«Στάχτη στα 
μάτια» θεωρούν 
έγκυροι αναλυτές 
την κίνηση 
του Τούρκου 
Προέδρου να 
απελευθερώσει 
τους δύο Ελληνες 
στρατιωτικούς, 
καθώς συνεχίζει 
τις προκλήσεις σε 
όλα τα μέτωπα των 
ελληνοτουρκικών 
σχέσεων
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Του ΠΑΝΑΓΉ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Η 
απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών 
μας ήταν ένα αιφνιδιαστικό «δώρο» του 
Ταγίπ Ερντογάν προς την Ελλάδα, που 

ωστόσο δεν συνεπάγεται και την αυτόματη εξο-
μάλυνση των διμερών μας σχέσεων. Η Αθήνα 
εξακολουθεί να φοβάται ότι ο σουλτάνος στήνει 
παγίδες. Μάλιστα, έγκυροι αναλυτές θεωρούν 
ότι η κίνηση του Τούρκου Προέδρου είναι «στά-
χτη στα μάτια», αφού οι τουρκικές προκλήσεις 
συνεχίζονται σε όλα τα μέτωπα. 

Ταυτόχρονα, η Αθήνα είναι ανήσυχη για τη 
σφοδρότητα της σύγκρουσης ανάμεσα σε Ου-
άσιγκτον και Αγκυρα, που μπορεί να οδηγήσει 
την Τουρκία σε σπασμωδικές κινήσεις, αλλά και 
για την κατάρρευση της τουρκικής λίρας, που 
δημιουργεί αναταραχή στις αγορές και επηρε-
άζει αρνητικά την πρόσβαση της Ελλάδας στις 
αγορές. Αν και οι Τούρκοι συνεχίζουν να υπο-
δαυλίζουν με κάθε τρόπο την ένταση σε διμε-
ρές επίπεδο, με έμφαση στις παραβιάσεις των 
χωρικών μας υδάτων από τα αλιευτικά τους, η 
πολιτική ηγεσία δεν ανησυχεί τόσο για το Αι-
γαίο, όσο για τις επόμενες προκλήσεις του Ερ-
ντογάν στην ανατολική Μεσόγειο και στην κυ-
πριακή ΑΟΖ. Εκεί τον Σεπτέμβριο ξεκινά γεω-
τρήσεις η Exxon Mobil. Η Τουρκία δεν έχει ανοί-
ξει ακόμα τα χαρτιά της, Αθήνα και Λευκωσία 
ωστόσο γνωρίζουν πως το τουρκικό πλοίο-γε-
ωτρύπανο «Fatih» («Πορθητής») έχει ολοκλη-
ρώσει κάθε προπαρασκευή και είναι έτοιμο να 
κινηθεί προς τα κυπριακά νερά. Πάντως, μετά 
την αργία του Δεκαπενταύγουστου, οι Τούρκοι 
επανήλθαν και στην τακτική των παραβιάσεων 
του ελληνικού εναέριου χώρου και μάλιστα νύ-
χτα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην 
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών 
μας ήταν μια ευχάριστη είδηση για την Αθήνα, 
κανείς ωστόσο δεν κάνει το λάθος να τη θεω-
ρεί σημείο καμπής και απαρχή μιας περιόδου 
εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 
Οπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, «δεν μπορού-
με να προεξοφλήσουμε μια νέα άνοιξη στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις». Η Αθήνα θεωρεί πως 
η επιλογή της για διεθνοποίηση του θέματος, 
κυρίως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, απέδωσε καρ-
πούς. Οταν ο Ερντογάν βρέθηκε σε οικονομική 
και πολιτική πίεση από τις ΗΠΑ και θέλησε να 
αναζητήσει στηρίγματα στην Ευρώπη, το θέμα 
των δύο στρατιωτικών ήταν στην κορυφή της 
ατζέντας. Στην Αθήνα αντιλαμβάνονται πως η 
αμερικανοτουρκική ένταση και η δυσμενής οι-
κονομική συγκυρία για την Τουρκία είχαν κα-
ταλυτικό ρόλο στη θετική εξέλιξη για τους δύο 
Ελληνες στρατιωτικούς. 

Ο πάστορας Μπράνσον
Ωστόσο, οι επικίνδυνες διαστάσεις που παίρνει 
πλέον αυτή η σύγκρουση, με την Τουρκία να 
αρνείται πεισματικά την απελευθέρωση του πά-
στορα Μπράνσον και τις ΗΠΑ να απειλούν με 
νέες κυρώσεις, ανησυχούν ιδιαίτερα την Αθή-
να. Η κύρια ανησυχία αφορά προς το παρόν 
τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Η τουρ-
κική κρίση και η υποτίμηση της τουρκικής λίρας 
πλήττουν τον ελληνικό τουρισμό, καθώς κάνουν 
την Τουρκία φθηνότερο τουριστικό προορισμό, 
την Ελλάδα ακριβότερη για το σχεδόν 1 εκατ. 
Τούρκων τουριστών, ενώ ταυτόχρονα πλήττο-
νται και οι ελληνικές εξαγωγές στην Τουρκία. 
Την ίδια ώρα, οι φόβοι για στάση πληρωμών 
της γειτονικής χώρας δημιουργούν αναταραχή 
στις διεθνείς αγορές, από την οποία πλήττονται 
κυρίως τα ελληνικά ομόλογα και η προοπτική 
εξόδου της Ελλάδας στις αγορές. 

Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις , ωστό-
σο, υπάρχουν και οι γεωπολιτικές, που ανησυ-

χούν εξίσου την Αθήνα, καθώς η Τουρκία συνηθίζει να 
«εξάγει» τις εσωτερικές της κρίσεις. Ιδιαίτερο προβλημα-
τισμό προκαλεί στους διπλωματικούς κύκλους το ενδε-
χόμενο η αμερικανοτουρκική σύγκρουση να μην αφο-
ρά μόνο τον πάστορα Μπράνσον, αλλά να έχει βαθύτε-
ρα και πιο δομικά χαρακτηριστικά (όπως δείχνει η τουρ-
κική προσέγγιση με τη Ρωσία και το Ιράν και η διαμά-
χη των ΗΠΑ με την Τουρκία για τη Συρία). Αυτά μπορεί 
να οδηγήσουν και σε ρήξη του Ερντογάν με τη Δύση, με 
αποτέλεσμα η Ελλάδα να βρεθεί απέναντι σε έναν ανε-
ξέλεγκτο γείτονα.

Ο πρώτος εφιάλτης της Αθήνας σε αυτό το ενδεχόμενο 
είναι το προσφυγικό, ωστόσο και η κατάσταση στο μέτω-
πο των ελληνοτουρκικών δεν είναι καλύτερη. Ενδεικτικό 
της έντασης, που παραμένει σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί 
το γεγονός ότι, λίγες ημέρες προτού απελευθερωθούν οι 
Δημήτρης Κούκλατζης και Αγγελος Μητρετώδης, το ΓΕΕ-
ΘΑ ανακοίνωσε την αναστολή μέρους των Μέτρων Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) ανάμεσα στην Ελλάδα και 
την Τουρκία για το υπόλοιπο 2018, κάτι που στην πράξη 
σήμαινε ότι η Αθήνα παίρνει αποστάσεις από την Αγκυρα 
και λόγω της έντονης εσωτερικής κρίσης την οποία διέρχε-
ται η τελευταία. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την όξυνση της 
κατάστασης στο Αιγαίο και τις συνεχείς προκλήσεις των 
Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα, τις οποίες 
πολιτικοί και στρατιωτικοί κύκλοι στην Αθήνα ούτε αθώες 
θεωρούν ούτε τυχαίες. 

Οι κύκλοι αυτοί επισημαίνουν πως η Τουρκία ακολου-
θεί την τακτική που εφαρμόζει η Κίνα στη νότια Σινική Θά-

λασσα, έχοντας εκπαιδεύσει τους αλιείς της να 
εισβάλλουν στα χωρικά ύδατα παρακείμενων 
χωρών και να παρενοχλούν διαρκώς τα αλιευτι-
κά τους σκάφη, ώστε να δημιουργήσουν νομικό 
προηγούμενο για τις διεκδικήσεις της. Οι Κινέ-
ζοι προχώρησαν στην τακτική αυτή αφού έχα-
σαν τη δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 
από τις Φιλιππίνες και επιχειρούν τώρα να δη-
μιουργήσουν τετελεσμένα. Πέρα από την υπο-
ψία ότι οι τουρκικές παρενοχλήσεις μέσω αλι-
ευτικών δεν αφορούν μόνο την... ψαριά, οι πα-
ραβιάσεις τουρκικών μαχητικών που έγιναν την 
επομένη της απελευθέρωσης των δύο στρατιω-
τικών (κατά παράβαση της συμφωνίας Παπού-
λια - Γιλμάζ) ήρθαν να επιβεβαιώσουν πως τί-
ποτε δεν άλλαξε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Τραβάει το σχοινί
Η μεγάλη ανησυχία της Αθήνας αφορά, πά-
ντως, τα όσα ενδεχομένως να επίκεινται στην 
κυπριακή ΑΟΖ και στο πόσο μακριά είναι απο-
φασισμένος να τραβήξει το σχοινί ο Ερντογάν 
στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ. Οι 
ελληνικές Αρχές γνωρίζουν πως το πλοίο-γεω-
τρύπανο «Fatih» έχει ολοκληρώσει τις προετοι-
μασίες του στην Αττάλεια, έχει πλαισιωθεί από 
τα συνοδευτικά του και περιμένει σήμα από τον 
Ερντογάν για το πού θα επιχειρήσει γεώτρηση. 
Οι Τούρκοι έχουν σχεδόν προαναγγείλει ότι η 


