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Μέσα από την αντιπαράθεση με τη Γαλλία, που είναι το σύμβολο 
του δυτικού κόσμου, ο Ερντογάν προσπαθεί να ξαναπιάσει το 
νήμα από το 2011 και την αντιπαράθεση με τον Σιμόν Πέρες στο 
Νταβός που τον κατέστησε ήρωα του μουσουλμανικού κόσμου
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Ο Ερντογάν απειλεί 
την Ευρώπη µε
17.000 τζιχαντιστές! 
Την ώρα που καταρρέει η τουρκική οικονοµία 
και κατρακυλά η δηµοτικότητά του, ο γιαλαντζί 
σουλτάνος προσπαθεί να εµφανιστεί ως ο ηγέτης 
του ισλαµικού κόσµου
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Κ
όκκινος συναγερµός έχει σηµάνει σε όλες τις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες µετά και την τελευταία επίθεση που δέχθη-
κε η Γαλλία, το πρωί της Πέµπτης, από ισλαµιστές τροµο-

κράτες, αλλά και µε τον φραστικό «θρησκευτικό» πόλεµο που έχει 
εξαπολύσει κατά της χώρας αυτής και του Προέδρου της Εµα-
νουέλ Μακρόν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
ήταν καθόλου τυχαία η αποστροφή του υπουργού Εξωτερικών 
Νίκου ∆ένδια που χαρακτήρισε «γραφείο ταξιδίων για τζιχαντι-
στές» την Τουρκία την περασµένη ∆ευτέρα, κατά τη συνάντη-
ση που είχε µε τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Χωρίς να το δηλώνει ρητά, ο Ερντογάν απειλεί την Ευρώπη. 
Σύµφωνα µε αρµόδιες πηγές, η Τουρκία έχει ήδη στείλει 15.000 
έως 17.000 τζιχαντιστές µαχητές στη Λιβύη, από τη Συρία. Και 
λίγο πριν ξεσπάσει το µέτωπο στο Ναγκόρνο Καραµπάχ άλλους 
1.000 µε 1.500 τζιχαντιστές στη συγκεκριµένη περιοχή από τη 
Λιβύη. «Υπάρχει τουρκική παρέµβαση, υπάρχει µάλιστα και µε-

ταφορά τζιχαντιστών µαχητών από τη 
Συρία και από τη Λιβύη στον νότιο Καύ-
κασο», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ελ-
ληνας υπουργός Εξωτερικών κατά τη δι-
άρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του 
στην Αρµενία, πηγαίνοντας ένα βήµα 
παρακάτω τη συζήτηση. «Αυτά είναι 
πράγµατα µη παραδεκτά. Είναι πάρα 
πολύ επικίνδυνα για την περιοχή, για τη 
σταθερότητα όλου του ευρύτερου πο-
λιτικού και γεωγραφικού ορίζοντα που 
µας αφορά», επεσήµανε. «∆υστυχώς, 

σε όλες τις περιφερειακές εξελίξεις, ο κοινός παρονοµαστής είναι 
ο αποσταθεροποιητικός παράγοντας της Τουρκίας», πρόσθεσε.

Ο Ν. ∆ένδιας αναδεικνύει την ανησυχία της Αθήνας για τις 
εξελίξεις σε µια περίοδο κατά την οποία ο κίνδυνος της ισλαµι-
κής τροµοκρατίας φαίνεται να αναβιώνει και ο Ερντογάν να κλι-
µακώνει µε τις δηλώσεις του που έχουν ως βάση το Ισλάµ. Σύµ-
φωνα µε διπλωµατικές πηγές, ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών 
εδώ και καιρό έχει επισηµάνει στους οµολόγους του το παιχνίδι 
που παίζει η Τουρκία. Οχι µόνο µε το «Oruc Reis» στην ανατολι-
κή Μεσόγειο και το µεταναστευτικό, αλλά ακόµα και µε την ερ-
γαλειοποίηση των τζιχαντιστών και την αξιοποίησή τους σε δια-
φορά µέτωπα, ανάλογα µε τα συµφέροντά του και τις πολιτικές 
επιδιώξεις του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Αγκυρα φαίνεται 
να χρησιµοποιεί τους τζιχαντιστές ως βραχίονες εκβιασµού για 
να πετύχει τους στόχους της.

Μάλιστα, το βασικό ερώτηµα που µένει να απαντηθεί είναι το 
πού θα πάνε οι χιλιάδες τζιχαντιστές που έχουν αποµείνει στη Λι-

Ο Ερντογάν «παίζει» το 
θρησκευτικό χαρτί, για να τονώσει 
τη δηµοτικότητά του. ∆εν το κάνει 
για πρώτη φορά, το επιχείρησε 
το καλοκαίρι µε την Αγία Σοφία


