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Ενδεικτικό είναι το πανηγυρικό άρθρο του στενού συνομιλητή του 
Ερντογάν,  Ιμπραήμ Καραγκιούλ, στην εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», στο 
οποίο συνέδεσε ευθέως την επιχείρηση στη Συρία με τα επεκτατικά 
σχέδια της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο

Aρθρο-
μήνυμα

Ανοιξε η όρεξη 
του σουλτάνου

politiki@realnews.gr

Των Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ & Π. ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α
νησυχία επικρατεί στην Αθήνα για τις 
επόμενες κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν, μετά τη συμφωνία με τους Αμε-

ρικανούς και τη «νίκη» του στη Συρία. Παρά την 
ισχυρή εμπλοκή των τουρκικών ενόπλων δυνά-
μεων στο συριακό μέτωπο, ο σουλτάνος εξα-
κολουθεί να κλιμακώνει την ένταση τόσο στο 
Αιγαίο όσο και στην κυπριακή ΑΟΖ. Η ανησυ-
χία έγκειται στο ενδεχόμενο, καθώς ο Ερντογάν 
πήρε ό,τι ήθελε στη Συρία, να του «έχει ανοίξει 
η όρεξη» και να στραφεί τώρα προς δυσμάς, 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του 
δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», άλλωστε, 
η Τουρκία έχει από καιρό εγείρει διεκδικήσεις 
σε μεγάλα τμήματα της κυπριακής ΑΟΖ και της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας. 

Στη γειτονική χώρα ήδη προαναγγέλλονται 
τέτοιες κινήσεις και προκλήσεις. Είναι ενδει-
κτικό το πανηγυρικό άρθρο του Ιμπραήμ Κα-
ραγκιούλ στη «Γενί Σαφάκ» -το δημοσιογρα-
φικό όργανο του σουλτάνου- για την εισβολή 
στη βόρεια Συρία. Ο αρθρογράφος συνέδεσε 

ευθέως την επιχείρηση αυτή με τα επεκτατικά 
σχέδια της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην ανα-
τολική Μεσόγειο. «Τα σχέδια εκείνων που ήθε-
λαν να μας πολιορκήσουν από τη Μεσόγειο, 
το Αιγαίο και τον βορρά της Συρίας, το αμερι-
κανικό σχέδιο ‘‘διάδρομος τρομοκρατίας’’, οι 
προσπάθειές τους να πολιορκήσουν την Τουρ-
κία από τον νότο, όλα κατέρρευσαν. Αυτή η 
κατάρρευση συνέβη σήμερα ανατολικά του 
ποταμού Ευφράτη στη Συρία. Αύριο θα επε-
κταθεί στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο», έγραψε.  
Ο Καραγκιούλ δεν είναι τυχαίος. Είναι έμπιστος 

του Ερντογάν, συνομιλητής του και το φερέφωνό του.    
Το ενδεχόμενο μιας στροφής του καθεστώτος Ερντογάν 

προς το Αιγαίο και την Κύπρο, μετά το κλείσιμο της υπόθε-
σης «Συρία», όπου ο Τούρκος Πρόεδρος μπορεί να εμφα-
νιστεί στο εσωτερικό της χώρας του ως νικητής, προβλη-
ματίζει ιδιαίτερα την Αθήνα. Οι Κούρδοι αποσύρθηκαν 
από την περιοχή των συνόρων, παρέδωσαν τον οπλισμό 
τους και οι Αμερικανοί παρά τις απειλές και τις επιστολές 
Τραμπ έκαναν τα κέφια του Ερντογάν. Είναι βέβαιο ότι ο 
Τούρκος Πρόεδρος θα αισθάνεται πιο ισχυρός και αυτό 
ενδέχεται να τον οδηγήσει να ασχοληθεί πιο έντονα με 
το κεφάλαιο «Ελλάδα-Κύπρος».

Την ανησυχία αυτήν την εξέφρασε ευθέως ο πρώην 
υπουργός Αμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης σε τηλεο-

πτική εκπομπή, λέγοντας ότι το ερώτημα είναι τι θα προ-
κύψει στη συνέχεια, αν η Τουρκία πετύχει τους στόχους 
της για τη Συρία. «Αν βγει ενισχυμένη, η όρεξή της θα εί-
ναι μεγαλύτερη για την ανατολική Μεσόγειο και οι δυνα-
τότητες να την κοντρολάρει η διεθνής κοινότητα θα είναι 
μικρότερες». Οι ακαδημαϊκοί συμφωνούν μαζί του. «Δεν 
αποκλείεται να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση της Αγκυρας 
ότι μπορεί να επιβάλει τετελεσμένα. Αφού τα κατάφερε 
απέναντι στις ΗΠΑ και όλες τις μεγάλες δυνάμεις, χρησι-
μοποιώντας στρατιωτική βία, γιατί να μην τα καταφέρει 
και αλλού», δήλωσε στον Real FM o καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κώστας Υφαντής. 

Ανησυχία στην 
Αθήνα για τις 
κινήσεις Ερντογάν 
μετά τη «νίκη» 
του στη Συρία. 
Η Αγκυρα 
προαναγγέλλει 
νέες προκλήσεις 
στο Αιγαίο και στην 
κυπριακή ΑΟΖ 

Ο καθηγητής και βουλευτής της Ν.Δ., Δημή-
τρης Καιρίδης, έκανε λόγο για «νίκη του Ερντο-
γάν» και «μεγάλη ήττα και υποχώρηση της Αμε-
ρικής» στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολά-
ου και προσέθεσε: «Πρέπει να είμαστε σε εγρή-
γορση, είναι ρευστή η κατάσταση και αυτό που 
αποδεικνύει αυτή η ιστορία είναι ότι ζούμε σε 
μια εποχή οξύτατων γεωστρατηγικών ανταγω-
νισμών. Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός και 
καμία διχόνοια στο εσωτερικό». 

Πράγματι, η Τουρκία, ακόμη και τις ημέρες 
που η εισβολή στη βόρεια Συρία ήταν σε πλήρη 
εξέλιξη, έστειλε το μήνυμα ότι δεν εγκαταλείπει 
τους στόχους της σε Αιγαίο και Κύπρο και δεν 

χαλαρώνει καθόλου. Το γεωτρύπανό της παρέ-
μεινε στο οικόπεδο 7 συνοδευόμενο από πολε-
μικά πλοία και στο Αιγαίο η παρουσία της τουρ-
κικής αεροπορίας, ακόμη και πάνω από νησιά 
όπως οι Οινούσσες, έγινε αισθητή. Η Αγκυρα 
με αυτό τον τρόπο θέλησε να επιβεβαιώσει ότι 
το δόγμα των «δυόμισι πολέμων» παραμένει σε 
ισχύ και μπορεί να το «υπηρετήσει». Οι Τούρ-
κοι έχουν πει ότι μπορούν να εμπλακούν στρα-
τιωτικά σε «δυόμισι πολέμους» και οι τελευταί-
ες 10 ημέρες ήταν μια προσπάθεια να αποδεί-
ξουν ότι μπορούν να το κάνουν. 


