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στην «R» η Μ. Ζέντκερ, η οποία προσθέτει πως 
ο Τούρκος Πρόεδρος επιδιώκει την πρόκληση 
νέων εντάσεων στην περιοχή. «Η κατάσταση 
που δημιουργείται σήμερα στη νοτιοανατολι-
κή Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ενδεχο-
μένως ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι ήταν τον πε-
ρασμένο Αύγουστο. Η κλιμάκωση των εντάσε-
ων στην περιοχή αποτελεί μια πάγια τακτική, η 
οποία ενορχηστρώνεται από τον Τούρκο Πρό-
εδρο. Δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν θέλει πραγ-
ματικά να ξεκινήσει έναν πόλεμο με την Ελλάδα, 
όμως με την εφαρμογή της τακτικής των εντά-
σεων θεωρώ ότι ο στόχος του είναι να κρατή-
σει την κυβέρνησή του και τους ψηφοφόρους 
του στο πλευρό του», υποστηρίζει η Μ. Ζέντκερ. 

Η ανάλυση που επιχειρεί η Γερμανίδα δημο-

σιογράφος για τα όσα τεκταίνονται στην τουρκι-
κή πολιτική σκηνή συνάδει με τις αναφορές που 
υπάρχουν για τον κρυφό πόλεμο που φαίνεται 
πως έχει ξεσπάσει εδώ και μερικούς μήνες με-
ταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του υπουρ-
γού Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Τον περα-
σμένο Απρίλιο, τουρκικά ΜΜΕ χρέωσαν στον 
Σοϊλού το χάος που επικράτησε σε καταστήμα-
τα, όταν ανακοινώθηκε ότι σε αρκετές τουρκι-
κές πόλεις θα επιβληθεί περιορισμός κυκλοφο-
ρίας, λόγω της πανδημίας. Αμεσα, κυκλοφόρη-
σε η φήμη ότι ο Ερντογάν θα αποπέμψει τον 
υπουργό του. 

Ο Σοϊλού θέλησε να τον προλάβει και υπέβα-
λε την παραίτησή του, η οποία όμως δεν έγινε 
δεκτή από τον Τούρκο Πρόεδρο. Το περιστατι-
κό θεωρείται αποκορύφωμα της διαμάχης που 
υποβόσκει, καθώς ο Σοϊλού θεωρείται ως ο επι-
κρατέστερος επίδοξος διάδοχος του Ερντογάν, 
ο οποίος, όμως, προωθεί γι’ αυτόν τον ρόλο τον 
γαμπρό του και υπουργό Οικονομικών, Μπε-
ράτ Αλμπαϊράκ.  

τα της χώρας. Οι στρατηγοί και οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Τουρκίας 
είναι σε γενικές γραμμές ιδιαίτερα μορφωμένοι και εξακολουθούν να έχουν 
ένα ‘‘δυτικό’’ τρόπο σκέψης», δηλώνει η ανταποκρίτρια της «Die Welt» στην 
Κωνσταντινούπολη. 

Η Μ. Ζέντκερ επισημαίνει ότι οι «εχθροί» του Ερντογάν εκτείνονται μέχρι 
και την τουρκική κυβέρνηση. Μάλιστα, στις τάξεις των σιωπηρών αντιφρο-
νούντων φαίνεται πλέον να ανήκουν και κορυφαίοι Τούρκοι υπουργοί. «Ακό-
μα και στην ίδια του την κυβέρνηση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλέον 
δεν συμφωνούν με τον Ερντογάν», τονίζει η Γερμανίδα δημοσιογράφος. 

 «Υπολογισμένος πόλεμος»
Το ρεπορτάζ της «Die Welt», που αποκάλυψε τα πολεμικά σχέδια της Αγκυ-
ρας, είχε δημοσιευθεί την 1η Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Ο υπολογισμένος πό-
λεμος του Ερντογάν». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τούρκος Πρόεδρος εί-
χε ζητήσει από τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του να 
σκηνοθετήσουν ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, πλήττοντας στρατιωτι-

κά ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Μάλιστα, φέρεται να τους ζήτησε να κατα-
βάλουν προσπάθειες ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα απώλειας ανθρώπι-

νων ζωών. «Αν εξαρτάτο από τον Τούρκο Πρό-
εδρο, το πολεμικό ναυτικό (σ.σ.: της Τουρκίας) 
θα είχε βυθίσει ένα ελληνικό πλοίο εδώ και και-
ρό», σημείωνε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της 
γερμανικής εφημερίδας. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, είναι 
ότι οι Τούρκοι στρατιωτικοί επιτελείς αρνήθηκαν 
να εκτελέσουν την εντολή του Προέδρου για επί-
θεση σε ελληνικό πλοίο. Η πλευρά του Ερντογάν 
φέρεται πως επανήλθε, ζητώντας από τους στρα-
τιωτικούς να χτυπήσουν ένα ελληνικό μαχητικό 
αεροσκάφος. Οι στρατηγοί και πάλι αρνήθηκαν. 

Το εν λόγω δημοσίευμα είχε προκαλέσει την 
οργισμένη αντίδραση της Αγκυρας, με τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, να το χαρακτηρίζει «προϊόν φαντασίας». 

«Ακόμα πιο δύσκολα»
«Δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο για τους λόγους που τον Αύγουστο, όταν 
ο Ερντογάν τούς το ζήτησε, οι στρατηγοί της Τουρκίας αρνήθηκαν να προ-
καλέσουν ένα πολεμικού τύπου επεισόδιο με τις ελληνικές δυνάμεις», λέει 
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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

T
ην εικόνα της παντοδυναμίας του Ταγίπ 
Ερντογάν διαλύει, μιλώντας στη Realnews, 
η δημοσιογράφος της «Die Welt» Μάρι-

ον Ζέντκερ, η οποία τονίζει ότι εντός των τουρ-
κικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά ακόμα και μέ-
σα στην ίδια την κυβέρνηση, υπάρχουν αρκε-
τοί αξιωματικοί και αξιωματούχοι που πλέον δι-
αφωνούν κάθετα με τον Τούρκο Πρόεδρο. Η 
ανταποκρίτρια της γερμανικής εφημερίδας στην 
Κωνσταντινούπολη πριν από μερικές εβδομά-
δες είχε προκαλέσει διεθνή αίσθηση με το ρε-
πορτάζ της, καθώς αποκάλυψε την άρνηση των 

Τούρκων στρατηγών να εκτελέσουν την εντολή 
του Ερντογάν για πρόκληση θερμού επεισοδίου 
με την Ελλάδα. Πλέον, εκφράζει την πεποίθηση 
ότι, μετά τη νέα έναρξη ερευνών από το «Oruc 
Reis», διαμορφώνεται μια κατάσταση ακόμα 
πιο δύσκολη, σε σύγκριση με τον περασμένο 
Αύγουστο. Σύμφωνα με τη Μ. Ζέντκερ, η νέα 
τουρκική ΝAVTEX για έρευνες του «Oruc Reis» 
έως και 6,5 μίλια από το Καστελλόριζο αποτελεί 
μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση των εντά-
σεων, για την οποία απόλυτα υπεύθυνος είναι 
ο Τούρκος Πρόεδρος. 

«Μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία, ο Ερ-
ντογάν έχει πολλούς εχθρούς στην Τουρκία. 
Υπάρχουν ακόμα υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι 
στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι δεν 
συμφωνούν με όλα όσα κάνει ο Πρόεδρος, αλλά 
εξακολουθούν να τον στηρίζουν. Ο λόγος που 
τον στηρίζουν είναι ότι ο σκοπός του τουρκι-
κού στρατού, από την ίδρυσή του, είναι να δι-
ατηρεί την ακεραιότητα της Τουρκικής Δημο-
κρατίας και να προστατεύει την εθνική ενότη-

«Η κλιμάκωση των εντάσεων 
στην περιοχή αποτελεί μια 
πάγια τακτική, η οποία 
ενορχηστρώνεται από τον 
Τούρκο Πρόεδρο»

«Ο Ερντογάν έχει 
πολλούς εχθρούς
στον στρατό και 
στην κυβέρνησή του»
Η Μάριον Ζέντκερ, δημοσιογράφος της γερμανικής 
εφημερίδας «Die Welt», που αποκάλυψε ότι ο γιαλαντζί 
σουλτάνος ζήτησε από τους στρατηγούς του να βυθίσουν 
ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο, μιλά στην «R»


