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ΤΟ ΘΕΜΑ
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Η επιθετική πολιτική του Ερντογάν αρχίζει να 
ξεδιπλώνεται χωρίς όρια και περιορισμούς με την 
κατάληψη της Αφρίν, μιας πόλης προπυργίου των 
Κούρδων στη βόρεια Συρία, τον Φεβρουάριο του 2018

Η αρχή έγινε 
με την Αφρίν

Οι συνεχείς εκβιασµοί 
και οι επιθετικές 
ενέργειες του Ερντογάν 
βάζουν φωτιά στην 
ανατολική 
Μεσόγειο. Πώς
ο σουλτάνος 
ενεπλάκη 
τα τελευταία 
τρία χρόνια σε 
επεκτατικούς 
πολέµους 
σε Συρία και 
Λιβύη και 
γιατί απειλεί 
τώρα Ελλάδα,
Κύπρο και 
Αρµενία
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Φ
ωτιά στην ανατολική Μεσόγειο βάζουν 
οι εκβιασµοί και οι επιθετικές ενέργειες 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρ-

κος Πρόεδρος φόρεσε τη στολή του Μωάµεθ Β’ 
του Πορθητή και επιδίδεται σε ενέργειες, όπως, 
η µετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαµί, αλλά 
και η όλο πιο βαθιά εµπλοκή του στη Λιβύη, 
που παραπέµπο υν ευθέως σε µια προσπάθεια 
ανασύστασης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
Μέσα σε κάτι λιγότερο από τρία χρόνια, ο Ερ-
ντογάν διεξήγαγε δύο επεκτατικούς πολέµους 
στη Συρία και στη Λιβύη, προσπαθεί να εκβιά-
σει την Κύπρο ώστε να σταµατήσει το ερευνη-
τικό της πρόγραµµα για τους υδρογονάνθρα-
κες και απειλεί την Ελλάδα µε γεωτρήσεις στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μόλις την περασµέ-
νη εβδοµάδα, ο σουλτάνος έβαλε στο στόχα-
στρο και την Αρµενία, µε αφορµή τις µεθορια-
κές συγκρούσεις ανάµεσα στη χώρα αυτή και 
το Αζερµπαϊτζάν. Ο Ερντογάν προειδοποίησε 
µε αυστηρό ύφος τους Αρµενίους ότι θα πα-
ρέµβει για να στηρίξει τους Αζέρους. 

Μόνιµος «ταραξίας»
Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει µετατρα-
πεί στον «ταραξία της ανατολικής Μεσογείου», 
όπως εύστοχα την έχει χαρακτηρίσει ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος ∆ένδιας, και σε παράγο-
ντα αποσταθεροποίησης της ευρύτερης περι-
οχής. Αυτό που συµβαίνει δεν έχει καµία σχέ-
ση µε τη διαχείριση των τουρκικών κυβερνή-
σεων (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του Ερ-
ντογάν έως το 2016, που έχτιζαν προσεκτικά και 
µε υποµονή τις διεκδικήσεις τους). Καταλυτικό 
ρόλο, ασφαλώς, στη µεταστροφή του σουλτά-
νου έπαιξε το πραξικόπηµα, το οποίο χρεώνει 
στους Αµερικανούς και στη ∆ύση. Ο ισλαµι-
στής Ερντογάν δεν έτρεφε ποτέ ιδιαίτερη συ-
µπάθεια στους δυτικούς και στις ΗΠΑ, µετά το 
2016 όµως έκοψε τις γέφυρες. 

 Μετά το πραξικόπηµα, ο Ερντογάν έβαλε 
στο στόχαστρο και άρχισε να αµφισβητεί τη 
Συνθήκη της Λωζάννης, για την οποία υποστή-
ριζε ότι έχει συρρικνώσει την Τουρκία. Λίγους 
µήνες αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου άρχισε να µιλά ανοιχτά 
για λύση δύο κρατών στην Κύπρο και η τουρ-
κική εταιρεία πετρελαίων TPAO παρήγγειλε τα 
δύο πλοία-γεωτρύπανα. Την ίδια περίπου πε-
ρίοδο, το φθινόπωρο του 2017, ο Ερντογάν 
έκλεισε τη συµφωνία µε τη Ρωσία για την αγο-
ρά των αντιαεροπορικών συστηµάτων S-400, 
µια κίνηση µε την οποία σκόπευε να δείξει στις 
ΗΠΑ πως δεν τις έχει ανάγκη. 

Η επιθετική πολιτική του Ερντογάν αρχίζει 
να ξεδιπλώνεται χωρίς όρια και περιορισµούς 

µε την κατάληψη της Αφρίν, µιας πόλης προ-
πυργίου των Κούρδων στη βόρεια Συρία, τον 
Φεβρουάριο του 2018. Η εισβολή στην Αφρίν 
ήταν ο ορισµός της µονοµερούς ενέργειας, 
αφού ο Ερντογάν δεν είχε συνεννοηθεί µε κα-
νέναν και αγνόησε τις ενστάσεις των ΗΠΑ. Η 
επιχείρηση ενόχλησε τους Αµερικανούς, αφού 
στρεφόταν κατά των Κούρδων, που ήταν οι µό-
νοι τους σύµµαχοι στη Συρία, αλλά και τους Ρώ-
σους, τον Ασαντ και την Ε.Ε. Για τον Ερντογάν, 
ωστόσο, ήταν µια καταλυτική εµπειρία, αφού 
διαπίστωσε πως κανείς δεν είχε την παραµι-
κρή διάθεση να του αντιταχθεί ή να λάβει µέ-
τρα εναντίον του. 

Το ότι ο Ερντογάν αποχαλινώθηκε µετά την 
Αφρίν το βίωσαν άµεσα και πρώτα από όλους 
η Ελλάδα και η Κύπρος. Λίγες εβδοµάδες µε-
τά την εισβολή, τα τουρκικά πολεµικά έδιω-
ξαν το γεωτρύπανο της ΕΝΙ από το οικόπεδο 
3 της κυπριακής ΑΟΖ. Την ίδια εποχή σχεδόν, 
η τουρκική ακτοφυλακή ρίσκαρε ένα θερµό 
επεισόδιο, επιχειρώντας τον εµβολισµό της 
ακταιωρού «Γαύδος». Οι ΗΠΑ έλαβαν το µή-
νυµα, αντί όµως να επιχειρήσουν να βάλουν 
χαλινάρι στην Τουρκία, επιδόθηκαν σε κατευ-
νασµό, «για να µη χαθεί η Τουρκία για τη ∆ύ-
ση», όπως µονότονα επαναλάµβαναν σε κά-
θε ευκαιρία οι Αµερικανοί αξιωµατούχοι. Από 
εκεί και πέρα, όµως, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. 
Ο Ερντογάν προχώρησε σε δύο ακόµα µεγά-

λης κλίµακας επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία, 
καταλαµβάνοντας και ουσιαστικά προσαρ-
τώντας εδάφη (η Αφρίν είναι πλέον µια πόλη-
αποικία της Τουρκίας, που απέκτησε πρόσφα-
τα και πλατεία Ερντογάν), και αψηφώντας τις 
όποιες -χλιαρές- ενστάσεις της διεθνούς κοι-
νότητας. Τα τουρκικά πλοία-γεωτρύπανα δι-
ενήργησαν επανειληµµένα και διενεργούν 

ακόµα και σήµερα γεωτρήσεις σε αδειοδο-
τηµένα οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ, µε σκο-
πό να ακυρώσουν το ερευνητικό πρόγραµµα 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Εκεί, όµως, που 
η νέα επιθετική πολιτική του Ερντογάν εκδη-
λώνεται απολύτως απροκάλυπτα είναι στη Λι-
βύη, όπου δηµιούργησε µέσα σε λίγους µήνες 
ένα τουρκικό προτεκτοράτο. Λόγω του τουρ-
κολιβυκού συµφώνου, αυτή η πολιτική στρέ-
φεται ευθέως κατά της Ελλάδας. 

Η παραδοσιακή τουρκική διπλωµατία απέ-
φευγε το ρίσκο. Η Λιβύη δείχνει πως ο Ερντο-
γάν ρισκάρει και ότι οι αποφάσεις του εξαρτώ-
νται από τη συγκυρία και τη διάθεση της στιγ-
µής. Εως το φθινόπωρο του 2019 ακολουθού-
σε στη Λιβύη µια αµυντική πολιτική. Στήριζε 
χωρίς τυµπανοκρουσίες την κυβέρνηση Σα-
ράτζ, γιατί τη βάση της αποτελούσαν οι σύµ-
µαχοί του Αδελφοί Μουσουλµάνοι και κυρίως 
επειδή οι Αιγύπτιοι στήριζαν τις δυνάµεις του 
Χαφτάρ. Οταν το φθινόπωρο του 2019, ωστό-
σο, έγινε ορατό πως η κυβέρνηση Σαράτζ δεν 
θα άντεχε την πίεση του Χαφτάρ, ο Ερντογάν 
προχώρησε σε έναν απροκάλυπτο εκβιασµό. 
Προσέφερε τη βοήθεια της Τουρκίας, υπό δύο 
όρους. Ο ένας ήταν το τουρκολιβυκό µνηµόνιο 
για τις θαλάσσιες ζώνες και ο δεύτερος η αµυ-
ντική συµφωνία που έδινε πρώτο ρόλο στην 
Τουρκία σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Εκτοτε, και κα-
τά παράβαση όλων των διεθνών αποφάσεων 
για τη Λιβύη και του εµπάργκο όπλων που εί-
χε επιβάλει ο ΟΗΕ, η Τουρκία ενίσχυσε την κυ-
βέρνηση της Τρίπολης µε όπλα και οπλικά συ-
στήµατα, µισθοφόρους µαχητές και στρατιω-
τικούς συµβούλους. Η βοήθεια αυτή ήταν τό-
σο γενναία, ώστε να ανατρέψει τα δεδοµένα 
στη Λιβύη, αλλά και να καταστήσει την κυβέρ-
νηση της Τρίπολης µαριονέτα της Αγκυρας. Εί-
ναι ενδεικτικό πως την απαίτηση για µη συµµε-
τοχή του ηττηµένου Χαφτάρ στις ειρηνευτικές 

Φόρεσε τη στολή 
του... Πορθητή!

Η νέα επιθετική 
πολιτική του Προέδρου 
της Τουρκίας εκδηλώνεται 
απολύτως απροκάλυπτα 
στη Λιβύη

ενέργειες του Ερντογάν 

Φόρεσε τη στολή 
του... Πορθητή!
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ΑΥΤΟ που έγινε την Καθαρά ∆ευτέρα στον 
Εβρο ήταν ένας απροκάλυπτος εκβιασμός 
στην Ευρώπη, αλλά και μια συνειδητή 
προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ελλάδας

ΣΥΜΦΩΝΑ με Ευρωπαίους αξιωματούχους, η επιβολή κάποιου 
τύπου περιοριστικών μέτρων, σε περίπτωση που ένα κράτος-
μέλος της Ε.Ε. απειλείται ή υπόκειται σε έκνομες ενέργειες, 
«αποτελεί ζήτημα αρχής» και «θα συγκεντρώσει ομοφωνία»

Στις Βρυξέλλες θεωρούν 
ότι οι κυρώσεις στην Τουρκία

δεν θα έχουν αποτέλεσμα

«Κλειδί» 
ο διάλογος για
την εκτόνωση 

της έντασης

Ανταπόκ ριση, Βρυξέλλες

Του ΘΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 ΟΙ «ΚΥΡΩΣΕΙΣ», όποιες και αν είναι αυτές, θα είναι 
αναποτελεσµατικές ως προς την επίτευξη των στόχων 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην ανατο-
λική Μεσόγειο, εκτιµούν αρκετά κράτη-µέλη, διπλωµά-
τες και κοινοτικοί αξιωµατούχοι, ωστόσο δεν παύουν να 
αποτελούν επιλογή αρχής. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τέσσερις διπλωµάτες µε-
γάλων εθνικών αντιπροσωπειών στις Βρυξέλλες και τρεις 
κοινοτικούς αξιωµατούχους µε εµπειρία στον χειρισµό 
των ευρωτουρκικών σχέσεων, οι οποίοι ενηµέρωσαν τη 
Realnews την εβδοµάδα που ακολούθησε τη συνεδρί-
αση του Συµβουλίου των υπουργών Εξωτερικών, οι «κυ-
ρώσεις» που ζητά η Ελλάδα δεν πρόκειται να πετύχουν 
τον στόχο τους για µείωση των εντάσεων στην ανατο-
λική Μεσόγειο και δεν θα επηρεάσουν τις επιλογές της 
Τουρκίας, ενώ, στη χειρότερη περίπτωση, ενδέχεται να 
έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα. Ωστόσο, η επιβολή κά-
ποιου τύπου περιοριστικών µέτρων, σε περίπτωση που 
ένα κράτος-µέλος της Ε.Ε. απειλείται ή υπόκειται σε έκνο-
µες ενέργειες, «αποτελεί ζήτηµα αρχής» και «θα συγκε-
ντρώσει οµοφωνία».  Οι πηγές της «R» στην Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης παραπέµπουν, µάλιστα, 
στην απάντηση που ο ίδιος ο ύπατος εκπρόσωπος Ζο-
ζέπ Μπορέλ (φωτ.) έδωσε στο real.gr µετά τη συνεδρί-
αση της ∆ευτέρας: «Οι κυρώσεις είναι πάντα ένα µέσο 
για την επίτευξη ενός στόχου, αλλά δεν α ποτελούν από 
µόνες τους πολιτική. Το Συµβούλιο Εξωτερικών Υποθέ-
σεων θεώρησε ότι υπάρχουν συµπεράσµατα του Συµ-
βουλίου σχετικά µε τις παράνοµες τουρκικές γεωτρήσεις 
και, ταυτόχρονα, εξέφρασε τη βούληση να εξαλειφθούν 
οι εντάσεις, ενώ κατέστησε σαφές ότι η κυριαρχία και τα 
δικαιώµατα κυριαρχίας των κρατών-µελών πρέπει να γί-
νονται σεβαστά, σύµφωνα µε αυτά τα συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο», δήλωσε τότε ο 
Ζ. Μπορέλ. 

«Ωστόσο, ταυτόχρονα, το Συµ-
βούλιο ζήτησε να προετοιµα-
στούν επιλογές για µέτρα που 
θα µπορούσαν να ληφθούν 
ως απάντηση στις προκλήσεις 
που αντιµετωπίζουµε. Σίγου-
ρα, υπάρχουν συµπεράσµατα 
του Συµβουλίου και σχετικά µε 
την εφαρµογή αυτών των συ-
µπερασµάτων οι τεχνικές εργασί-
ες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπε-
δο για πρόσθετες καταχω-
ρήσεις (ονοµάτων, 
προσώπων ή 
οντοτήτων) 
εντός του 
υφιστάµε-
νου πλαι-

σίου κυρώσεων, όπως ζήτησε η Κύπρος», ανέφερε ο 
ύπατος εκπρόσωπος. 

Μόνο διάλογος 
Η γενική εκτίµηση των διπλωµατών στις Βρυξέλλες είναι 
πως «µόνο ο διάλογος µπορεί να µειώσει τις εντάσεις». 
Οι κυρώσεις δεν σταµάτησαν το καθεστώς Ασαντ στη Συ-
ρία, δεν σταµάτησαν τον Πούτιν από την εισβολή και κα-
τοχή τµήµατος της Ουκρανίας, δεν σταµάτησαν τον Μα-
δούρο στη Βενεζουέλα, ούτε όµως θα είχαν κάποια επί-
πτωση στο Ιράν χωρίς ταυτόχρονα τη συµφωνία για τα 
πυρηνικά JCPOA, η οποία είναι εργαλείο ελέγχου και δι-
αλόγου, σηµειώνουν. ∆εν παύουν, όµως, να είναι ζήτη-
µα αρχής, όταν ο διάλογος έχει σταµατήσει. 

«Ενα πράγµα είναι ο διάλογος και ένα άλλο είναι οι δια-
πραγµατεύσεις. Το Συµβούλιο εξέφρασε µια ευρεία υπο-
στήριξη -θέλω να είµαι πολύ ακριβής µε τη διατύπωση που 
πρόκειται να χρησιµοποιήσω- για να διερευνήσω περαι-
τέρω δρόµους που θα µπορούσαν να συµβάλλουν στη 
µείωση των εντάσεων και στην επίτευξη κατανόησης σε 
θέµατα που τονίζουν όλο και περισσότερο τη σχέση. Εί-
ναι ένας τρόπος προσφοράς για να συνεχίσουµε να ψά-
χνουµε τρόπους επίτευξης κατανόησης», είχε απαντήσει 
σχετικά ο Ζ. Μπορέλ στο ερώτηµα του real.gr.

Η εκτίµηση µεταξύ των κρατών-µελών είναι ότι «αφε-
νός αν φτάσουµε να χρειαστούµε κυρώσεις, θα είναι ήδη 
πολύ αργά, αφετέρου, µετά τις κυρώσεις, η Τουρκία θα 
στραφεί σε ακόµη πιο εξτρεµιστικά χαρακτηριστικά». 

«∆εν θέλουµε να προβλέψουµε µια κατάσταση όπου 
θα µπορούσαµε να έχουµε αύξηση των εντάσεων», εξή-
γησε ο Ζ. Μπορέλ, µιλώντας για όλα τα κράτη-µέλη. «Θα 
διερευνήσουµε περαιτέρω µονοπάτια που θα µπορού-
σαν να συµβάλουν στη µείωση των εντάσεων», ξεκα-
θάρισε. Στην πράξη, ο Ζ. Μπορέλ µπορεί να µην έλαβε 
«εξουσιοδότηση για διαπραγµατεύσεις», έλαβε, όµως, 
το «πράσινο φως» προκειµένου να αρχίσει διερευνητι-
κές επαφές και διάλογο µε την Αγκυρα, χτίζοντας τις προ-
ϋποθέσεις για µείωση των εντάσεων. Κατά το Συµβού-
λιο των υπουργών Εξωτερικών της ∆ευτέρας, υπήρχε η 
διαρροή ότι τουλάχιστον µία αντιπροσωπεία δεν επιθυ-
µούσε κανένα διάλογο. Η αντιπροσωπεία αυτή πείστη-
κε όταν άλλαξε η διατύπωση της «εντολής». 

Απαντώντας στο ερώτηµα ποιοι µπορεί να είναι αυτοί 
οι «δρόµοι» που θα αναζητήσει ο ύπατος εκπρόσωπος, 
η απάντηση είναι σαφής: ο καθορισµός υφαλοκρηπίδας 
για την Ελλάδα και η επανέναρξη των διαπραγµατεύσε-
ων για το Κυπριακό. Το «κλειδί» είναι µια συµφωνία για 
τον διαµοιρασµό των εσόδων από τα κοιτάσµατα στην 
κυπριακή ΑΟΖ, µε συµφωνία που οφείλει να προκύψει 
µεταξύ των δύο κοινοτήτων, στη βάση των προτάσεων 
Αναστασιάδη. Ο Ζ. Μπορέλ έχει διαβεβαιώσεις από την 
τουρκική πλευρά ότι θα παγώσει τη δράση της εντός της 
ΑΟΖ σε µια τέτοια περίπτωση, ώστε να εκπληρωθεί και 
ο όρος που τίθεται για την επανέναρξη των διαπραγµα-
τεύσεων για το Κυπριακό. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο 
γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε σχε-
τική έκθεση προειδοποιεί ότι το status quo στο Κυπρια-
κό είναι ολοένα και λιγότερο βιώσιµο. Ολα αυτά, όµως, 
µπορούν να επιτευχθούν µε ανοιχτούς διαύλους επικοι-
νωνίας, µε διάλογο και µε βούληση για βήµατα, ακόµα 
και αντιδηµοφιλή σε αυτή τη φάση, όπως εκτιµούν δι-
πλωµατικές πηγές. Η Ε.Ε. έχει ήδη µια θετική ατζέντα 
για την Τουρκία, που κρατά παγωµένη, ως θετικό κίνη-

τρο για την αλλαγή της στάσης της Αγκυρας. Να µην 
ξεχνάµε ότι οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις έχουν 
παγώσει από το 2006, ο εκσυγχρονισµός της τελω-
νειακής ένωσης είναι στα αζήτητα, το ίδιο και η φι-
λελευθεροποίηση των θεωρήσεων, τα προενταξια-

κά κονδύλια έχουν κοπεί από το 2017 και έχουν δε-
σµευτεί στην Ευρώπη τα κεφάλαια της τουρ-

κικής εταιρείας εξορύξεων του 
προέδρου και του διευθύνο-
ντος συµβούλου της από τις 
28 Φεβρουαρίου. Τώρα εί-
ναι η ώρα της διπλωµατίας, 
λένε στην Ευρωπαϊκή Υπη-
ρεσία Εξωτερικής ∆ράσης.

συνοµιλίες την εξέφρασε εξ ονόµατος της κυ-
βέρνησης της Τρίπολης το τουρκικό ΥΠΕΞ, αλ-
λά και ότι την περασµένη Τρίτη ο Μ. Τσαβού-
σογλου έθεσε ως όρο για την εκεχειρία την πα-
ράδοση της Σύρτης. 

Πιθανός πόλεµος
Πάντως, αν η Τουρκία επιχειρήσει να καταλά-
βει τη Σύρτη, είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί σε 
πόλεµο µε την Αίγυπτο. Τα πλήρως ελεγχόµενα 
από την κυβέρνηση τουρκικά ΜΜΕ υποβαθµί-
ζουν αυτόν τον κίνδυνο - «οι Αιγύπτιοι», λένε οι 
Τούρκοι αναλυτές, «δεν θα τολµήσουν». Η ψευ-
δαίσθηση αυτοκρατορικού µεγαλείου και πα-
ντοδυναµίας έχει «µεθύσει» τον Ερντογάν και 
το περιβάλλον του και ίσως η πιο ασφαλής έν-
δειξη γι’ αυτό να είναι το πρόσφατο περιστατι-
κό µε τη γαλλική φρεγάτα «Κουρµπέ», που πα-
ρενοχλήθηκε από τουρκικά πολεµικά. 

Εκ των πραγµάτων φαίνεται ότι ο επόµενος 
στόχος του Ερντογάν, µετά τη Συρία και τη Λι-
βύη, είναι η Ελλάδα. Αυτό που έγινε την Καθα-
ρά ∆ευτέρα στον Εβρο και που ήταν ένας απρο-
κάλυπτος εκβιασµός στην Ευρώπη αλλά και µια 
συνειδητή προσπάθεια αποσταθεροποίησης 
της Ελλάδας, δεν ήταν καθόλου τυχαίο. ∆εν εί-
ναι επίσης τυχαίο ότι οι Τούρκοι επαναφέρουν 
µε κάθε ευκαιρία την απειλή να πραγµατοποι-
ήσουν γεωτρήσεις εντός της ελληνικής υφαλο-
κρηπίδας, ότι το ιδεολόγηµα της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας» έχει αναχθεί σε τουρκικό δόγµα για την 
ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, αλ-
λά και ότι η επίσηµη Τουρκία υιοθετεί τις πλέ-
ον ακραίες θέσεις των εθνικιστών, όπως τη θε-
ωρία για τα 16 νησιά που έχει καταλάβει η Ελ-
λάδα. ∆εν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τό-
τε που ο Τσαβούσογλου κατηγορούσε δηµο-
σίως την αντιπολίτευση για τέτοιες ακραίες θέ-
σεις και αυτό δείχνει το µέγεθος της µεταβολής 
που έχει επέλθει. Το αν ο Ερντογάν θα υλοποιή-
σει τις απειλές του, θα φανεί µέσα στους επόµε-
νους λίγους µήνες. Η Ελλάδα, πάντως, είναι δι-
αφορετικό µέγεθος από ό,τι έχει συνηθίσει έως 
τώρα και τον έχει προειδοποιήσει.
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