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 H ΕΔΩ και δεκαετίες ελληνοτουρκική συγκρουσιακή αντιπαράθεση σήµερα εκδη-
λώνεται και διά του προσφυγικού-µεταναστευτικού προβλήµατος, το οποίο, εργα-
λειοποιούµενο από την Αγκυρα και δεδοµένων των κλειστών συνόρων ευρωπαϊκών 
χωρών, µετατρέπεται ωσαύτως σε ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, που άπτεται κυ-
ρίως της ιστορικά δοκιµασµένης ελληνικής εθνικής υπόστασης. Στο πλαίσιο αυτό, εί-
ναι σαφές πως µε την αποστολή δεκάδων χιλιάδων οργανωµένων «µεταναστευτικών 
συνόλων», τα οποία διαβαίνουν παρανόµως τα ελληνικά εθνικά σύνορα, η Τουρκία 
έχει συγκεκριµένη στόχευση. 

Σε τακτικό επίπεδο η Αγκυρα εκβιάζει µε όλα τα µέσα την Ευρώπη και τη ∆ύση ευ-
ρύτερα, έτσι ώστε να υποχρεώσει τους δυτικούς να αποδεχθούν µια σειρά τουρκικών 
επιδιώξεων που άπτονται κυρίως της θέλησής της να αποτελεί στη στρατηγική διά-
σταση της πολιτικής ισότιµο εταίρο, στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων της Ευρώπης 
και του δυτικού στρατοπέδου ευρύτερα, διατηρώντας ταυτόχρονα status ανεξάρτη-
της περιφερειακής δύναµης.

Η Τουρκία προβάλλει µια σειρά τακτικών στοχεύσεων στο πλαίσιο των διαδραµα-
τιζοµένων σε ένα παλαιόθεν γνωστό ανατολίτικο παζάρι, το οποίο περιλαµβάνει αφε-
νός τη στήριξη της ∆ύσης στις επιδιώξεις και τις εν τοις πράγµασι επιχειρούµενες στο-
χεύσεις της στην Ιντλίµπ, που αναφέρονται κυρίως στη δηµιουργία µιας ελεγχόµενης 
από την ίδια «ζώνης ασφαλείας» εντός της συριακής επικράτειας, πράγµα που κατ’ ου-
σίαν παραπέµπει στην επιδιωκόµενη εξάλειψη της κουρδικής οντότητας στην περιοχή. 
Επιπροσθέτως, µε βασική αιτιολόγηση το προσφυγικό, αξιώνει από την Ε.Ε. µεγαλύτε-
ρη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση της οποίας διεκδικεί να έχει το καθεστώς Ερντογάν.

Των ανωτέρω δεδοµένων, η Αγκυρα σε στρατηγικό επίπεδο αποσκοπεί στο να πλή-
ξει την Ελλάδα ως εθνική ακεραιότητα και συναφώς ως ευρωπαϊκό πολιτισµό, διο-
χετεύοντας στην επικράτειά της µεγάλες οµάδες µουσουλµανικού πληθυσµού. Κα-
τά τη βεµπεριανή, δε, αντίληψη πολιτιστικής ενσωµάτωσης, που αποτυπώνεται διά 
της «Προτεσταντικής Ηθικής», οι εν λόγω οµάδες δεν διαθέτουν την ικανότητα ενσω-
µάτωσης, καθώς η θρησκευτική ταυτότητα δεν καταργείται, δεν απαλείφεται και σε 
ορισµένες περιπτώσεις, όπως εν προκειµένω στο Ισλάµ, υπερισχύει της εθνικής ταυ-

 Η «ΟΠΛΟΠΟΙΗΣΗ» του µεταναστευτικού από πλευράς Αγκυ-
ρας και στον ακριτικό Εβρο -πέραν της νησιωτικής Ελλάδος- προ-
καλεί ακόµα µεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ 
απτόητη η Τουρκία συνεχίζει την πολύπλευρη εµπλοκή της σε όλα 
τα µέτωπα, παρά τα όποια «τακτικά» πλήγµατα έχει υποστεί στη 
βορειοδυτική επαρχία Ιντλίµπ της Συρίας. Το µεταναστευτικό στη 
νέα διευρυµένη γεωγραφικά και ενισχυµένη αριθµητικά µορφή 
του, από τα Μαράσια - Καστανιές - Νέα Βύσσα του Εβρου µέχρι 
το νησιωτικό σύµπλεγµα του Καστελλόριζου, θα εξακουλουθήσει 
να κυριαρχεί στις προκλήσεις της Αγκυρας, ενώ αυξηµένες θα εί-
ναι και οι αφίξεις παράνοµων µεταναστών στα κατεχόµενα της Κύ-
πρου µε στόχο το πέρασµα στα ελεύθερα τµήµατα της Μεγαλονή-
σου. Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις από τη µαζική µετακίνηση των 
µεταναστών από περιοχές της Αφρικής και της κεντρικής - νότιας 
Ασίας είναι πολιτικοί, οικονοµικοί, στρατιωτικοί (στο πλαίσιο ασυµ-
µετρίας του µετώπου), δηµόσιας υγείας, δηµόσιας ασφάλειας και 
πρόκλησης λίαν υπολογίσιµων προβληµάτων σε τοπικές κοινωνί-
ες από πληθυσµούς που προέρχονται από διάφορες γεωγραφικές 
γωνιές του πλανήτη µε διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.

 Στην περίπτωση του Εβρου αυτό που βιώνουµε δεν µπορεί να 
συνεχιστεί επί µακρόν (από δικής µας πλευράς), ενώ η όποια «σύ-
σταση µορφής Ειδοµένης» στη διασυνοριακή περιοχή της Αδρι-
ανούπολης από τους Τούρκους θα είναι περίπτωση «µαγνητικού 
πόλου» συνεχούς έντασης και αποσταθεροποίησης. Κανένας δεν 
µπορεί να αποκλείσει τις όποιες «επαφές» µε ριζοσπαστικούς κύ-
κλους της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης ως και της 

τουρκικής µειονότητας της 
νότιας Βουλγαρίας (περιο-
χή Κάρτζαλι κ.α.) µε ό,τι αυ-
τό συνεπάγεται. Η τουρκική 
διείσδυση στις ανωτέρω πε-
ριοχές είναι εµφανής και η 
επιρροή της Αγκυρας µέσω 
συγκεκριµένων «στοιχείων» 
ανησυχητική και υπολογίσι-
µη, αφού εµπλέκονται γνω-
στές µη κυβερνητικές ισλα-
µικές οργανώσεις, η υπη-
ρεσία στρατιωτικών πλη-
ροφοριών της τουρκικής 
στρατοχωροφυλακής και 
κυρίως η µυστική υπηρεσία 
ΜΙΤ. Επιπρόσθετα, η Αγκυ-
ρα δεν φαίνεται να επιδιώ-
κει την όποια αποκλιµάκω-
ση, ενώ θα συνεχίσει να εµ-
φανίζεται ότι προβάλλει και 
ενισχύει τα µουσουλµανικά 
συµφέροντα σε ευρύτερες 
γεωγραφικές περιοχές. Πιέ-
ζεται πληθυσµιακά από τα 
προσφυγικά ρεύµατα στο 
εσωτερικό της, αλλά στρα-
τηγικός στόχος της είναι να 

υπάρξει διασπορά των µη Σύρων µεταναστών σε άλλες ζώνες και 
κράτη όπου υπάρχουν ισχυρές µουσουλµανικές οµάδες και πλη-
θυσµοί, όπως σε Κόσοβο, Αλβανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, αλλά και 
στην κεντρική Ευρώπη (Ολλανδία, Γαλλία, Γερµανία, σκανδιναβι-
κές χώρες). Η συγκεκριµένη στρατηγική υποστηρίζεται και από φί-
λα προσκείµενες χώρες προς την Αγκυρα, όπως το Κατάρ, η Μα-
λαισία, το Πακιστάν κ.ά.

Σε πιο διευρυµένη βάση, η Τουρκία θα παραµείνει έντονα εµπλε-
κόµενη στο συριακό µέτωπο µέσω της επιχείρησης «Ανοιξιάτικη 
Ασπίδα» στην Ιντλίµπ (πέραν των ήδη τριών περιοχών που κατέ-
χει µέσω των επιχειρήσεων «Ασπίδα του Ευφράτη», «Πηγή Ειρή-
νης» και «Κλαδί Ελιάς»), ενώ είναι στην Ιντλίµπ η πρώτη φορά που 
έρχεται σε αντιπαράθεση µε τον τακτικό συριακό στρατό (οι προ-
ηγούµενες τρεις ήταν µε την κουρδική πολιτοφυλακή). ∆εν απο-
κλείεται να υπάρξουν οριακοί και ασταθείς τοπικοί συµβιβασµοί 
µε τη Μόσχα, που όµως θα τροφοδοτούν εντάσεις µε τη ∆αµα-
σκό. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Αµερικανοί και το ΝΑΤΟ, µε δια-
φόρους τρόπους, θα υποστηρίζουν την Αγκυρα. Και στο µέτωπο 
της Λιβύης η Τουρκία θα παραµείνει ενεργή στην αναβάθµιση των 
δυνατοτήτων του στρατού και των πολιτοφυλακών του Σαράτζ.

Η κατάσταση, όµως, θα είναι το προσεχές χρονικό διάστηµα ιδι-
αίτερα δύσκολη και απρόβλεπτη στις θαλάσσιες ζώνες της ανατο-
λικής Μεσογείου - κυπριακή ΑΟΖ - σύµπλεγµα Μεγίστης/Καστελ-
λόριζου κ.α., όπου πάντοτε θα ελλοχεύει ο κίνδυνος θερµού αε-
ροναυτικού επεισοδίου µε τη χώρα µας, αφού το επιθετικών γε-
ωγραφικών και επιχειρησιακών προδιαγραφών δόγµα της «Γα-
λάζιας Πατρίδας» επιδιώκει να αλλάξει πολλά από τα επί του πα-
ρόντος ισχύοντα στην εν λόγω στρατηγικής σηµασίας περιοχή.

 Σάββας  Καλεντερίδης
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Τέσσερις κορυφαίοι διεθνολόγοι και 
καθηγητές γράφουν στην «R» για όσα 
συµβαίνουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα  

Οι κίνδυνοι 
της επόµενης 
ηµέρας

 ΤΟ ΒΡΑΔΥ της Πέµπτης 27 Φεβρουαρίου θα µείνει αξέχαστο στον 
Ερντογάν.

Ενώ απέµενε µία ηµέρα για τη λήξη του τελεσιγράφου που είχε δώσει 
στον Πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Ασαντ, να αποσύρει τον στρα-
τό του από τη «Ζώνη Αποκλιµάκωσης», από το µεσηµέρι οι συνεργά-
τες του τον ενηµέρωναν ότι δέχεται επίθεση µια µονάδα του τουρκικού 
στρατού στην Ιντλίµπ, από την πολεµική αεροπορία της Συρίας µε την 
υποβοήθηση της ρωσικής αεροπορίας. Το βράδυ, όταν οι πληροφορί-
ες που έφταναν έκαναν λόγο για πάνω από εκατό νεκρούς και τραυµα-
τίες, η κατάσταση εξελίχθηκε σε εφιάλτη. 

Μόνος και ανήµπορος, µε τη Ρωσία να µη δίνει καν άδεια ώστε να ει-
σέλθουν τα τουρκικά ελικόπτερα στον εναέριο χώρο της Συρίας για να 
µεταφέρουν νεκρούς και τραυµατίες και µε τις ΗΠΑ να εκδικούνται για 
τα καψόνια που τους έκανε ο Ερντογάν µε τους S-400 και όχι µόνο, ο 
Τούρκος Πρόεδρος έπρεπε να βρει επειγόντως ένα διέξοδο, να ξεσπάσει.

Και στράφηκε στον «αδύναµο κρίκο», την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ενωση, που είχαν και οι δύο την ίδια «αχίλλειο πτέρνα», το µεταναστευ-
τικό. Αµέσως κάλεσε τον υπουργό Εσωτερικών και αποκαλούµενο νέο 
«πρίγκιπα» του βαθέος κράτους, τον Σουλεϊµάν Σοϊλού, και του ανέθεσε 
την αποστολή να εφαρµόσει το σχέδιο µαζικής εισβολής µεταναστών 
στην Ελλάδα. Στόχος του ήταν να αποσταθεροποιήσει πολιτικά την Ελ-
λάδα, για να µπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τα ζητήµατα της κυπρι-
ακής ΑΟΖ, της ανατολικής Μεσογείου - Λιβύης και του Αιγαίου.

Πού στοχεύει 
η Τουρκία µε το 
µεταναστευτικό

 ∆ρ Αθανάσιος  Ε. ∆ρούγος
∆ιεθνολόγος-γεωστρατηγικός 
αναλυτής

∆ύσκολη 
η κατάσταση 
σε όλα τα 
µέτωπα


