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Εναντι της τουρκικής «νευρικότητας», που έχει να κάνει με τα πολλά, μεγάλα 
και άλυτα προς το παρόν προβλήματα που έχει το καθεστώς Ερντογάν, η 
Ελλάδα έχει να επιδείξει την ισχύ των Ενόπλων ∆υνάμεών της, αλλά και την 
αμερικανική «ασπίδα» που τους τελευταίους μήνες υπάρχει στη χώρα

Αμερικανική 
«ασπίδα»
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Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η 
ανησυχία για κλιµάκωση στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις µε την εκδήλωση µιας 
κρίσης στο Αιγαίο δεν προκύπτει µόνο 

από τα λόγια. Οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, του υπουργού Αµυνας και άλλων αξιω-
µατούχων του τουρκικού καθεστώτος είναι προ-
κλητικές, αλλά αυτό που ανησυχεί περισσότερο 
όσους έχουν την ευθύνη «ανάγνωσης» της συ-
µπεριφοράς των Τούρκων είναι η καθηµερινό-
τητα στο Αιγαίο! Ολες οι κινήσεις και οι συµπε-
ριφορές των γειτόνων αποκαλύπτουν ότι η κρί-
ση µε την Ελλάδα είναι στα σχέδια του τουρ-
κικού καθεστώτος. Επί της ουσίας, οι τουρκικές 
Ενοπλες ∆υνάµεις, και ειδικά η τουρκική αερο-
πορία, κάνουν κυριολεκτικά «πρόβες πολέµου», 
οι οποίες δεν µπορούν να αγνοηθούν από την 
ελληνική πλευρά.

Ο ΥΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης µπορεί να 
δηλώνει ότι δεν πιστεύει ότι η Τουρκία θα προ-
χωρήσει σε θερµό επεισόδιο, ωστόσο δεν παύ-
ει να έχει την ανησυχία της «σπασµωδικής κί-
νησης» από την Αγκυρα. Για την οποία προε-
τοιµασίες γίνονται.

Από πού προκύπτει αυτό; Η «ανάγνωση» των 
στοιχείων είναι αποκαλυπτική. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες της Realnews, οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ 
και της Πολεµικής Αεροπορίας έχουν συγκεντρώ-
σει τα εξής ανησυχητικά στοιχεία:

f Ο αριθµός των παραβιάσεων στο Αιγαίο 
έχει αυξηθεί και είναι ο µεγαλύτερος της τελευ-
ταίας πενταετίας.

f Ο αριθµός των εµπλοκών µειώθηκε για λίγο, 
όσο χρειάστηκε για να εκπαιδευτεί η «νέα φουρ-
νιά» Τούρκων χειριστών µετά τις µαζικές διώξεις 

που ακολούθησαν το πραξικόπηµα του 2016. Από 
το τελευταίο τρίµηνο του 2018 και µετά, έχουν αρ-
χίσει να αυξάνονται.

f Εχουν αυξηθεί σηµαντικά οι υπερπτήσεις τουρ-
κικών µαχητικών σε νησιά του Αιγαίου.

f Οι Τούρκοι επιχειρούν µε τρόπο που δείχνει ότι 
δοκιµάζουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής αερά-
µυνας. Η είσοδος των τουρκικών µαχητικών γίνεται 
µε τρόπο που αποτελεί εµφανές τεστ για τον χρόνο 
εντοπισµού τους ή και εγκλωβισµού τους από ελ-
ληνικά ραντάρ. ∆εν πρόκειται, δηλαδή, για απλές 
παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

f Είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 
τουρκικά µαχητικά αεροσκάφη πετούν στα δυτικά 
όρια του FIR Κωνσταντινούπολης και ξαφνικά δια-
τάσσονται να εισέλθουν στο FIR Αθηνών.

f Εχουν αυξηθεί δραµατικά οι πτήσεις αεροσκα-
φών ναυτικής συνεργασίας και αεροσκαφών ηλε-
κτρονικού πολέµου σε όλο το Αιγαίο.

f Η συµπεριφορά των Τούρκων χειριστών έχει γί-
νει πιο επιθετική. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι 
Τούρκοι µετά την αναχαίτισή τους δεν αποµακρύ-
νονται, αλλά επιστρέφουν στον ελληνικό εναέριο 
χώρο, προσπαθώντας να εγκλωβίσουν τα ελληνι-
κά µαχητικά αεροσκάφη.

f Εκτελούν πτήσεις εντός FIR Αθηνών υπό «συν-
θήκες πολεµικές». Εχει διαπιστωθεί ότι όλο και συ-
χνότερα παρατηρείται το φαινόµενο να εισέρχο-
νται στο Αιγαίο µε «σιγή ασυρµάτου».

f Αυξήθηκαν σε ποσοστό κοντά στο 150% οι πτή-
σεις αεροσκαφών ηλεκτρονικού πολέµου!
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Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ της τουρκικής 
επιθετικότητας στο Αιγαίο 
ανησυχεί πλέον και το ΝΑΤΟ. 
Πηγές της Συµµαχίας δεν 
κρύβουν την ανησυχία τους 
για τις τουρκικές προκλήσεις, 
τονίζοντας, µάλιστα, το 
απρόβλεπτο της Τουρκίας και 
τη συγκρουσιακή διάθεση του 
Ερντογάν. 
∆εν είναι στο πλαίσιο αυτό 
τυχαία ούτε η δήλωση του 
γερουσιαστή Μενέντες 
πρόσφατα στην Αθήνα ότι 
ανησυχεί για θερµό επεισόδιο 
στο Αιγαίο, αλλά ούτε και το 
γεγονός  ότι η τελευταία Σύνοδος 
του ΝΑΤΟ στις αρχές Απριλίου είχε ως 
αντικείµενο τι θα γίνει µε την Τουρκία.

ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ

f Ολο και συχνότερα οι Τούρκοι εκτελούν νυ-
χτερινές ασκήσεις και εισόδους στο Αιγαίο, πε-
τώντας σε εξαιρετικά χαµηλό ύψος.

Αυτά τα 10 σηµεία είναι που ξεχωρίζουν από 
τις αναλύσεις των επιτελών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ. Συν-
δυαζόµενα µε τον εµφανή εκνευρισµό που έχει 
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ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ τους πλειονότητα οι 
υποψήφιοι του ΚΙΕΦ είναι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, με τους περισσότερους να 
έχουν σπουδάσει στην Τουρκία
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η Αγκυρα, είναι λογικό να προβληµατίζουν για το 
τι µπορεί να προκύψει ξαφνικά στις ελληνοτουρ-
κικές σχέσεις.

Η Τουρκία µε επιστολή της στον ΟΗΕ φορτίζει 
έτσι κι αλλιώς το κλίµα, δηλώνοντας ότι σύντοµα 
θα ξεκινήσει έρευνες και γεωτρήσεις σε οικόπεδα 
της κυπριακής ΑΟΖ, παρενοχλώντας τις εργασίες 
της ιταλικής ΕΝΙ. Θεωρεί τους Ιταλούς ως τον «αδύ-
ναµο κρίκο» των χωρών που δραστηριοποιούνται 
στην κυπριακή ΑΟΖ; Πιθανότατα, αφού έχει σταµα-
τήσει ήδη µια φορά τις εργασίες των Ιταλών. Μό-
νο που από τότε υπάρχει η δηλωµένη «ενίσχυση» 
των Γάλλων στην ιταλική ΕΝΙ. Οι Γάλλοι έχουν αι-
σθητή ναυτική παρουσία στην περιοχή και συζη-
τούν µε τη Λευκωσία για τη δηµιουργία βάσης στο 
νησί, όπου θα µετασταθµεύσουν µαχητικά αερο-
σκάφη. Ολα αυτά η Αγκυρα προφανώς θα πρέπει 
να τα έχει µετρήσει.

Εναντι της τουρκικής «νευρικότητας», που έχει να 
κάνει µε τα πολλά, µεγάλα και άλυτα προς το παρόν 
προβλήµατα που έχει το καθεστώς Ερντογάν, η Ελ-
λάδα έχει να επιδείξει την ισχύ των Ενόπλων ∆υνά-
µεών της µε τα όποια προβλήµατα υπάρχουν, αλ-
λά -κακά τα ψέµατα- και την αµερικανική «ασπίδα» 
που τους τελευταίους µήνες υπάρχει στη χώρα. Η 

ανάπτυξη αµερικανικών δυνάµεων 
στην ελληνική επικράτεια, η πα-

ρουσία πολεµικών πλοίων των 
ΗΠΑ στα ∆ωδεκάνησα και οι 
προσγειώσεις όλο και συχνό-
τερα µαχητικών αεροσκα-
φών σε ελληνικές βάσεις πα-
ρέχουν οπωσδήποτε µια αί-

σθηση ασφάλειας. ∆εν την εγ-
γυώνται όµως και αυτό δεν το 

ξεχνούν -ούτε το παραβλέ-
πουν- στο ΥΠΕΘΑ.

ΕΝΑ ΠΟΛΥ ενδιαφέρον σημείο της εκλογικής 
διακήρυξης του ΚΙΕΦ είναι η επιδίωξή του 
να γίνει «η φωνή των αδικιών όχι μόνο στην 
περιοχή, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα»

 ΥΠΟΠΤΑ παιχνίδια παίζει η Αγκυρα στη 
Θράκη ενόψει των ευρωεκλογών. Το ακραίο 
µειονοτικό κόµµα ΚΙΕΦ (Κόµµα Ισότητας, Ει-
ρήνης και Φιλίας) θα καταρτίσει ξανά ευρω-
ψηφοδέλτιο. Ο στόχος του είναι να επαναλάβει 
το αποτέλεσµα του 2014, όταν είχε αναδειχθεί 
πρώτο κόµµα στη Ροδόπη και στην Ξάνθη µε 
41,68% και 25,89% αντίστοιχα, και ενδεχοµέ-
νως να το ξεπεράσει, συγκεντρώνοντας ακόµα 
µεγαλύτερο ποσοστό από το 50% της µειονοτι-
κής ψήφου που είχε λάβει πριν από 5 χρόνια. Ο 
φορέας αυτός ελέγχεται πλέον ασφυκτικά από 
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το κόµµα του 
και είναι προφανές πως ο σουλτάνος αποφά-
σισε να προχωρήσει σε µια επίδειξη δύναµης 
στη Θράκη, ως προοίµιο της επιθετικής πολιτι-
κής που αναµένεται να ξεδιπλώσει στο µέλλον. 

Το ΚΙΕΦ αποτελεί τη µετεξέλιξη του κόµµα-
τος του Αχµέτ Σαδίκ και λειτουργεί, από την 
ανασύστασή του, ως όχηµα προώθησης του 
τουρκισµού. Ισχυρό ρόλο στο κόµµα εξακο-
λουθεί να παίζει η οικογένεια του Σαδίκ και 
ιδιαίτερα ο γιος του, Λεβέντ Σαδίκ, και η χή-
ρα του, Ισίκ Σαδίκ, που αµφότεροι διατηρούν 
πολύ στενές σχέσεις µε την οικογένεια Ερντο-
γάν. Στις εκλογές του 2014, το ΚΙΕΦ, υπό την 
ηγεσία του Μουσταφά Αλί Τσαβούς (πρώην 
διαχειριστή του καφενείου της «Τουρκικής Νε-
ολαίας Κοµοτηνής»), εξαφάνισε κάθε ανταγω-

νισµό από τα µεγάλα και µικρότερα ελληνικά 
κόµµατα για την ψήφο της µειονότητας. Μετά 
την απόπειρα πραξικοπήµατος το 2016, όπως 
όλοι οι φορείς της µειονότητας, το ΚΙΕΦ πέρασε 
από τη διαδικασία της εκκαθάρισης των γκιου-
λενικών και κεµαλικών στοιχείων. Πρόσφατα, 
ο ίδιος ο Τσαβούς, που θεωρείτο ούτως ή άλ-
λως στέλεχος χαµηλού βεληνεκούς, αποµα-
κρύνθηκε από την ηγεσία και τη θέση του πή-
ρε η Τσιγδέµ Ασάφογλου. Η αλλαγή αυτή ση-
µατοδοτεί και µια προσπάθεια του κόµµατος 
να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό και κυρί-
ως τις γυναίκες. Η κ. Ασάφογλου, µε καταγω-
γή από το χωριό Χρύσα της Ξάνθης, θεωρείται 
πιο δυναµική και είναι πιο µορφωµένη, αφού 
έχει τελειώσει τη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ.

Η αλλαγή στην ηγεσία του ΚΙΕΦ έγινε στις 
αρχές του χρόνου - η κ. Ασάφογλου ανέλαβε 
καθήκοντα στις 7 Ιανουαρίου. Η κάθοδος του 
κόµµατος στις ευρωεκλογές δεν ήταν κάτι που 
εθεωρείτο δεδοµένο, καθώς, παρά την επίδειξη 
δύναµης του 2014, το κόµµα απείχε σηµαντικά 
από τον στόχο του 3%, που θα του επέτρεπε 
να εκπροσωπηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. Η απόφαση να κατέβει στις εκλογές ελή-
φθη µόλις στις 27 Μαρτίου και στις 12 Απριλί-
ου το κόµµα έδωσε στη δηµοσιότητα µια πρώ-
τη λίστα 11 υποψηφίων. Μία ηµέρα αργότε-
ρα ανακοινώθηκε ως υποψήφιος ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Επιστηµόνων Μειονότητας ∆υ-
τικής Θράκης Χουσεΐν Μπαλτατζή. Εως τώρα 
το ακραίο µειονοτικό κόµµα έχει ανακοινώσει 
18 υποψηφίους. 

Μια σηµαντική διαφορά µε το 2014 είναι η 
αναβάθµιση του ψηφοδελτίου. Στη συντριπτι-
κή τους πλειονότητα οι υποψήφιοι είναι πανε-
πιστηµιακής εκπαίδευσης, µε τους περισσότε-
ρους να έχουν σπουδάσει στην Τουρκία. Βέ-
βαια, είναι αµφίβολο αν αυτή η αναβάθµιση 
θα οδηγήσει σε αύξηση της πανελλαδικής επιρ-
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ροής του κόµµατος, που αποδείχθηκε πρακτικά 
ανύπαρκτη έξω από την Ξάνθη και τη Ροδόπη. 
Ωστόσο, η δεύτερη αυτή κάθοδος στις ευρωε-
κλογές σηµατοδοτεί ότι ο Ερντογάν και η Αγκυ-
ρα αντιλαµβάνονται το µειονοτικό κόµµα ως 
έναν θεσµό που ήρθε για να µείνει στη Θρά-
κη. Τυχόν ενίσχυση της εκλογικής του απήχη-
σης, άλλωστε, θα δώσει στο κόµµα αυτό -και 
στην Αγκυρα- το δικαίωµα να ισχυρίζεται πως 
εκπροσωπεί τη µεγάλη πλειοψηφία της µου-
σουλµανικής µειονότητας. 

Η προοπτική του ΚΙΕΦ είναι ευθέως συνδε-
δεµένη µε τα σχέδια του Ερντογάν για τη Θρά-
κη και τη µειονότητα, την οποία θέλει να θέσει 
υπό τον έλεγχό του. Στο πλαίσιο αυτό, δεν εί-
ναι διόλου τυχαία η επιµονή του για την εκλο-
γή µουφτήδων, αφού ένας µουφτής εκλεγµέ-
νος απευθείας από τη µειονότητα θα µπορού-
σε να διαδραµατίσει τον ρόλο του θρησκευτι-
κού και πολιτικού της ηγέτη, µε απώτερο στό-
χο, όπως υποπτεύονται διπλωµατικοί κύκλοι 
στην Αθήνα, να θέσει επί τάπητος το αίτηµα 
για αυτονόµησή της. ∆εν ήταν καθόλου τυχαίο 
ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψής 
του στη Θράκη το 2017 υιοθέτησε ως πρώτος 
Τούρκος ηγέτης τη διάκριση ανάµεσα σε «οµοε-
θνείς του, Ποµάκους και Ροµά». Αυτό, άλλωστε, 
αποτελεί στο µυαλό του Ερντογάν το εκλογικό 
σώµα για την εκλογή µουφτή. Το ΚΙΕΦ φαίνε-

ται πως κινείται πλέον σε αυτή τη λογική, κα-
θώς προτάσσει στην εκλογική του διακήρυξη 
τα ζητήµατα της «υπανάπτυξης της Θράκης» 
και τα «σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε ως η φτωχότερη περιοχή της 
χώρας µας, της Ελλάδας». Αξίζει να σηµειωθεί 
πως η διακήρυξη του 2004 ήταν ένα εκτενέ-
στατο µανιφέστο για το δικαίωµα του «τουρ-
κικού αυτοπροσδιορισµού». 

Ενα πολύ ενδιαφέρον σηµείο της εκλογικής 
διακήρυξης του ΚΙΕΦ είναι η επιδίωξή του να 
γίνει «η φωνή των αδικιών όχι µόνο στην πε-
ριοχή µας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα». Στην 
πράξη, αυτό µεταφράζεται σε ακόµη στενότε-
ρη συνεργασία µε ευρωπαϊκούς φορείς αλλά 
και σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα από κοινού µε 
το Ουράνιο Τόξο και µε όσους ισχυρίζονται ότι 
εκφράζουν την αυτοαποκαλούµενη «µακεδο-
νική µειονότητα». 

Το 2014, µάλιστα, κάποιες από τις οργα-
νώσεις αυτές είχαν ανακοινώσει ότι θα στηρί-
ξουν εκλογικά το ΚΙΕΦ, η συνεργασία ωστόσο 
δεν «περπάτησε», γιατί κατέβηκε αυτόνοµα το 
Ουράνιο Τόξο. Αυτή τη φορά, πάντως, το Ου-
ράνιο Τόξο δεν έχει αποσαφηνίσει ακόµα τις 
προθέσεις του και η επικαιρότητα του Μακε-
δονικού δίνει σε αυτή τη συνεργασία µια άλ-
λη διάσταση. 

Το ακραίο 
μειονοτικό 

κόμμα ΚΙΕΦ 
καταρτίζει 

ευρω-
ψηφοδέλτιο 
με στόχο να 
αναδειχθεί 

πρώτη δύναμη 
σε Ροδόπη και 

Ξάνθη

Υποπτα παιχνίδια και στη 
Θράκη ενόψει ευρωεκλογών

Η προοπτική του ΚΙΕΦ είναι 
ευθέως συνδεδεµένη µε τα 
σχέδια του Ερντογάν για τη 
µειονότητα, την οποία θέλει 
να θέσει υπό τον έλεγχό του


