
σμός  για το αν η επίθεση φιλίας θα έχει διάρκεια.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Συμβούλιο, ο κύριος λό-

γος για τη μεταστροφή του σουλτάνου είναι η κακή κατάσταση 
της τουρκικής οικονομίας, η οποία τον υποχρεώνει να αναζη-
τήσει την προσέγγιση με τη Δύση, ώστε να συγκρατήσει τα ευ-
ρωπαϊκά και τα αμερικανικά κεφάλαια στη χώρα του. Ο Ερντο-
γάν επιλέγει τον διάλογο για να αποτρέψει τις ευρωπαϊκές κυ-
ρώσεις και να εξευμενίσει την κυβέρνηση Μπάιντεν, τις προ-

θέσεις της οποίας φοβάται μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν 
στην Τουρκία για τους S-400. 
Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται οι Τούρκοι τις διερευνητικές επα-

φές με την Αθήνα είναι ενδεικτικός. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 
έως την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου, όπου η Ε.Ε. θα συζητή-
σει τη σχέση της με την Τουρκία, οι Τούρκοι θέλουν να «χωρέσουν» δύο ακό-
μα γύρους διερευνητικών επαφών, έναν στα τέλη Φεβρουαρίου στην Τουρκία 

λίου Ευρωπαϊκών Υποθέσε-
ων, όπου το κυρίαρχο ερώ-
τημα ήταν αν η επίθεση φι-
λίας της Τουρκίας θα διαρ-
κέσει. Στο Συμβούλιο έγινε 
συζήτηση για την Τουρκία, 
με βασικούς ομιλητές τον 
Γερμανό υπουργό Εξωτερι-
κών Χάικο Μάας και τον ύπα-
το εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ, 
οι οποίοι ενημέρωσαν για τις επα-
φές τους με τον Τούρκο υπουργό Εξω-
τερικών Μ. Τσαβούσογλου. Και οι δύο ανα-
φέρθηκαν στην αλλαγή στάσης της τουρκικής 
πλευράς, ωστόσο υπήρξε και ένας σκεπτικι-

Η 
ελληνική πλευρά απέφυγε οποιαδήπο-
τε διαρροή σε σχέση με τον 61ο γύρο 
των διερευνητικών επαφών που διε-

ξήχθησαν την περασμένη Δευτέρα στην Κων-
σταντινούπολη. Ωστόσο, συμφωνήθηκε πως 
θα υπάρξει συνέχεια στην Αθήνα, ενώ ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου έσπευσε να μας ενημερώσει πως επι-
κράτησε πολύ θετικό κλίμα. Αίσθηση προκάλε-
σε και η ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας της Τουρκίας, που υπογραμμίζει ότι 
η Αγκυρα είναι πρωτίστως υπέρ της διπλωματί-
ας και του διαλόγου για την επίλυση των ζητη-
μάτων του Αιγαίου, της ανατολικής Μεσογείου 
και της Κύπρου. 

Είναι σαφές ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που 
απειλούσε και προκαλούσε πριν από λίγες εβδο-
μάδες, έχει αλλάξει ρότα και τώρα εμφανίζεται 
διαλλακτικός και συναινετικός. Αυτή η αλλαγή 
στάσης υπαγορεύεται από συγκεκριμένες ανα-
γκαιότητες και υπηρετεί προφανείς στόχους. 
Δεν έχει πείσει, πάντως, ούτε την Αθήνα ούτε 
τους Ευρωπαίους.

Αυτό είχε την ευκαιρία να το διαπιστώσει από 
πρώτο χέρι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δέν-
διας στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβου-
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Στις συζητήσεις του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων τονίστηκε πως ο κύριος λόγος 
για τη μεταστροφή του Ερντογάν είναι η κακή 
κατάσταση της τουρκικής οικονομίας

«Αγκάθι» 
η οικονομία
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Γιατί 
η Aγκυρα 

θέλει 
διάλογο 

τώρα

Η μεταστροφή 
του Ερντογάν, 
τα ανοίγματα σε 
Αθήνα και Ε.Ε. 
και οι φόβοι για τις 
επόμενες κινήσεις 
του Μπάιντεν

Στο παλάτι του Ντολμά Μπαχτσέ 
πραγματοποιήθηκε ο 61ος 
γύρος των διερευνητικών 

επαφών Ελλάδας - Τουρκίας
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Η ΣΤΆΣΗ της Αγκυρας στον πρόσφατο 
γύρο των διερευνητικών επαφών 
γεννά ελπίδες για μια περίοδο ηρεμίας 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΡΊΣΊΜΗ Σύνοδο Κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις 25 Μαρτίου
οι Τούρκοι θέλουν να «χωρέσουν»
δύο ακόμα γύρους συνομιλιών

κι έναν ακόμα προς το τέλος Μαρτίου. Με τις διε-
ρευνητικές, η Τουρκία προσπαθεί να αλλάξει την 
εικόνα του κράτους-ταραξία και δεν ήταν καθόλου 
τυχαίο το γεγονός πως ο Ερντογάν, ο οποίος αντι-
μετωπίζει τις συζητήσεις ως υπόθεση του Προέ-
δρου, παραχώρησε για τη διεξαγωγή τους το Ντολ-
μά Μπαχτσέ και ενέταξε στην τουρκική διπλωματι-
κή αποστολή το δεξί του χέρι, τον Ιμπραήμ Καλίν. 

Η στάση της Τουρκίας έχει οδηγήσει, πάντως, 
σε μια γενικότερη ανάπαυλα στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις που είναι ευπρόσδεκτη για την ελλη-
νική πλευρά, η οποία ελπίζει μέσω αυτής της δια-
δικασίας να υπάρξει μια περίοδος ηρεμίας. Είναι 
σαφές πως οι Τούρκοι δεν έχουν προσέλθει στις 
συνομιλίες με σκοπό να τις τινάξουν στον αέρα 
(αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, δεν θα είχε συμφωνη-
θεί ένας νέος γύρος), ενώ στην Αθήνα σημείωσαν 
με ευχαρίστηση πως δεν έχουν υπάρξει έως τώρα 
διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση για το πε-
ριεχόμενο των συνομιλιών. Ταυτόχρονα, οι Τούρ-
κοι θέλουν να δείξουν πως όντως επιθυμούν τον 
διάλογο και γι’ αυτό ο Τσαβούσογλου αναφέρθη-
κε εκ νέου σε ενδεχόμενη συνάντησή του με τον 
Ν. Δένδια. Η Αθήνα δεν είναι κατ’ αρχάς αρνητι-
κή σε μια τέτοια εξέλιξη, αφού τη θεωρεί ένα βή-
μα αποκλιμάκωσης, θέλει όμως προηγουμένως να 
έχουν γίνει βήματα ουσιαστικής προόδου σε θέ-
ματα ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Για το θέμα αυ-
τό ρωτήθηκε και ο εκπρόσωπος του υπουργείου 
Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, ο οποίος 
ανέφερε πως ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών «θα 
ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον ομόλογό του, 
εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και το 
περιβάλλον είναι τέτοιο που να επιτρέπει να προ-
κύψει κάτι ουσιαστικό από αυτή τη συνάντηση».

Υπάρχει, πάντως, το ενδεχόμενο να γίνει αυτή 
η συνάντηση άτυπα στις αρχές Μαρτίου και στο 
πλαίσιο της άτυπης πενταμερούς (Ελληνοκύπρι-

οι, Τουρκοκύπριοι και τρεις εγγυήτριες δυνάμεις) 
για το Κυπριακό. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι σκοπεύει να τη συ-
γκαλέσει στις αρχές Μαρτίου. Αν και τόνισε ότι η 
εντολή που έχει από το Συμβούλιο Ασφαλείας ανα-
φέρεται ρητά σε διζωνική δικοινοτική λύση (ενώ 
ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ μιλά 
για δύο κράτη), ο γ.γ. υποστήριξε πως αυτό «δεν 
αποτελεί εμπόδιο για τη συνάντηση των διαπραγ-
ματευτών». Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στη διά-
σκεψη αυτή και εκεί ενδεχομένως να υπάρξει συ-
νάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου. 

Ορόσημο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θεω-
ρείται και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα 
διεξαχθεί τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Υπάρχει το ισχυ-
ρό ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή και ο νέ-
ος Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ενώ εξυ-
πακούεται ότι θα παρευρεθούν τόσο ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης όσο και ο Ερντογάν. Αν η ηρεμία που 
επικρατεί τώρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις διαρ-
κέσει έως τότε και αν οι διερευνητικές δείξουν ότι 
γίνεται διάλογος επί της ουσίας, τότε δεν θα πρέπει 
να αποκλείεται να συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Αλ-
λωστε, και η προηγούμενη συνάντησή τους πραγ-
ματοποιήθηκε σε Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στο 
Λονδίνο το 2019.

 Η ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ του Συμβουλίου 
Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας για το 2021 
έγινε λίγα 24ωρα μετά την έναρξη των διερευ-
νητικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη. 
Η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα 
απλά επιβεβαιώνει τις ανησυχίες των στρατιω-
τικών του ελληνικού Πενταγώνου: «Η Τουρκία 
ευνοεί τη διπλωματία και τον διάλογο για τη δι-
ευθέτηση των ζητημάτων του Αιγαίου, της ανα-
τολικής Μεσογείου και της Κύπρου, αλλά είναι 
επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δι-
καιώματα και τα συμφέροντά της που απορ-
ρέουν από το Διεθνές Δίκαιο και τις συμφωνί-
ες». Η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τις απειλές.

Δεν χρειαζόταν, βεβαίως, η ανακοίνωση του 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας 
για να κάνει καχύποπτους τους επιτελείς στο ΓΕ-
ΕΘΑ. Η Αγκυρα, παρά την προσπάθεια που κά-
νει για να αποδείξει σε Ε.Ε. και ΗΠΑ ότι θα αξι-
οποιήσει τη διπλωματία, είναι πολύ δραστήρια 
στρατιωτικά στην περιοχή και αυτό προβλημα-
τίζει την Αθήνα. 

Πληροφορίες από το ΓΕΕΘΑ επισημαίνουν 
ότι η τουρκική αεροπορία έχει πλέον τη δυνα-
τότητα να μετασταθμεύσει σε βάση της Λιβύης 
12 μαχητικά αεροσκάφη F-16. Τα αεροσκάφη 
θα μπορούν να εξυπηρετούνται από τις εγκα-
ταστάσεις της αεροπορικής βάσης, την οποία 
οι Τούρκοι αναβάθμισαν. Η παρουσία τουρκι-
κών F-16 στη Λιβύη δεν αποκλείει να έχουμε… 
επέκταση του φαινομένου των παραβιάσεων 
νοτίως της Κρήτης! Ισως γι’ αυτό και σχεδιάζε-
ται να υπάρξει ανάλογη μεταστάθμευση ελληνι-
κών F-16 από τον Βόλο στο Καστέλι της Κρήτης.

Η διαδικασία των διερευνητικών συνομιλιών, 
πάντως, δίνει στην Ελλάδα κάποιο χρόνο σχετι-
κής ηρεμίας, τον οποίο οι στρατιωτικοί θέλουν 
να αξιοποιήσουν για την εξοπλιστική ενίσχυση 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρώτος στόχος μετά 
τα Rafale είναι η ενίσχυση του Στόλου. Η Γαλ-
λίδα υπουργός Αμυνας Φλοράνς Παρλί, που 
ήρθε τη Δευτέρα στην Ελλάδα, μίλησε για μια 
νέα πιο βελτιωμένη πρόταση για τις φρεγάτες 
Belharra, η οποία προβλέπει την εμπλοκή και 
των ελληνικών ναυπηγείων.

Τα Rafale θα οδηγήσουν την Τουρκία σε ρω-
σικό αεροσκάφος; Στο ΓΕΑ η αγορά των 18 μα-

Οι απειλές
και τα κενά

της τουρκικής 
αεροπορίας

p.karvounopoulos@realnews.gr
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χητικών Rafale από τη Γαλλία, σε συνδυασμό 
με τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί 
η τουρκική αεροπορία, αλλάζει τα δεδομένα 
όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και πέρα από αυτό. 
Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει πλέον αερο-
σκάφη που μπορούν να φτάσουν και να επι-
χειρήσουν άνετα μέχρι την Κύπρο.

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία έχει εισέλ-
θει σε μια περίοδο κατά την οποία θα πρέπει 
να αντιμετωπίσει τα «αεροπορικά της αδιέξο-
δα». Ποια είναι αυτά; Οπως αναφέρει ανάλυ-
ση του Burak Bekdil, «τα F-16 της Τουρκίας θα 
αποσυρθούν σταδιακά σε 10 έως 15 χρόνια. Η 
Τουρκία έχει εκδιωχθεί από το πρόγραμμα F-35 
και αντιμετωπίζει στρατιωτικές κυρώσεις από τις 
ΗΠΑ. Τι μπορεί να κάνει η Αγκυρα για να δια-
τηρήσει την εναέρια δύναμή της; Ενα ρωσικό 
μαχητικό φαίνεται η μόνη εφικτή επιλογή, αλλά 
ακόμη και αυτή μπορεί να έρθει πολύ αργά».

Οπως γράφει ο Τούρκος αναλυτής, η Τουρ-
κία ήταν έως το 2019 μέλος της πολυεθνικής 
κοινοπραξίας Joint Strike Fighter (JSF) υπό την 
ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία κατασκευάζει το F-35. 
Η Αγκυρα απέκτησε έτσι κρίσιμη πρόσβαση 
σε στρατηγικές τεχνολογίες αεροδιαστημικής 
και, καθώς το πρόγραμμα F-35 απαιτούσε την 
προμήθεια περίπου 1.000 ανταλλακτικών, η 
τοπική αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρ-
κίας άνθισε. Η Αγκυρα δεσμεύτηκε να αγορά-
σει τουλάχιστον 100 F-35 με κόστος περίπου 
16 δισ. δολαρίων. 

Τον Μάιο του 2014, η Τουρκία παρήγγειλε 
επίσημα δύο αεροσκάφη F-35. Ωστόσο, την 
ίδια περίοδο ο Ερντογάν προχώρησε στην αγο-
ρά των S-400 από τη Ρωσία. Η απόφαση της 
Τουρκίας να αποκτήσει το σύστημα S-400 και η 
επακόλουθη αποβολή της χώρας, το 2019, από 
το πρόγραμμα JSF έχει μεγάλο κόστος για την 
τουρκική αεροπορία, που σήμερα διαθέτει συ-
νολικά 270 αεροσκάφη F-16C/D στο απόθεμά 
της. Στις 14 Δεκεμβρίου 2020 οι ΗΠΑ ανακοί-
νωσαν ότι θα επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρ-
κία μέσω του νόμου Countering America’s 
Adversaries Through Sanctions (CAATSA) για 
την αγορά του συστήματος S-400. Αυτό σημαί-
νει ότι δεν υπάρχει πλέον αμερικανική βοήθεια 
για τον υπάρχοντα στόλο F-16 της Τουρκίας.
Βεβαίως, δεν πρόκειται για άμεση επιχειρησια-
κή απειλή για την τουρκική πολεμική αεροπο-
ρία. Η Turkish Aerospace Industries μπορεί να 
πραγματοποιήσει στα F-16 δομικές αναβαθ-
μίσεις, η Turkish Engine Industries μπορεί να 
προσφέρει λύσεις για συντήρηση και επισκευ-
ές κινητήρων και η Aselsan μπορεί να εκσυγ-
χρονίσει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Εάν κρι-
θεί απαραίτητο, τα ανταλλακτικά F-16 μπορούν 
επίσης να παρασχεθούν διακριτικά από το Πα-
κιστάν, σύμμαχο της Τουρκίας. Αλλά αυτή δεν 
είναι μια μακροπρόθεσμη λύση.

Η επιλογή της Ρωσίας παραμένει στο τραπέ-
ζι. Εάν η προσφορά S-400 ήταν το ορεκτικό, το 
κύριο πιάτο θα μπορούσε να είναι η αγορά είτε 
ρωσικών Su-35s 4.5-γενιάς είτε ακόμη και Su-
57s πέμπτης γενιάς. Αυτό ακριβώς πρέπει να είχε 
σχεδιάσει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πού-
τιν. Θα είναι ένα καλό τέλος για την τουρκική 
πολεμική αεροπορία; «Οχι», είναι η απάντηση.

Το να γίνει η Τουρκία το πρώτο κράτος-μέ-
λος του ΝΑΤΟ με ένα ρωσικό στόλο μαχητικών 
αεροσκαφών θα ήταν περίπλοκο όχι μόνο πο-
λιτικά, αλλά και υλικοτεχνικά. Ανώτεροι αξιω-
ματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας λένε ότι η 
τουρκική πολεμική αεροπορία θα χρειαστεί 
τουλάχιστον μια δεκαετία για να χειριστεί ρω-
σικά αεροσκάφη (εκπαίδευση πιλότων, ανταλ-
λακτικά, συντήρηση και δημιουργία συμβατό-
τητας ραντάρ).
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 ΠΡΏΤΑ τα κακά νέα. Η Ευρώπη 
στο θέμα των εμβολίων έπεσε σε πα-
γόβουνο. Η ατελείωτη γραφειοκρα-
τία της και οι ατέρμονες συζητήσεις 
εμπόδισαν αυτό που οι κοινωνίες 
έχουν πραγματική ανάγκη, δηλαδή 
να εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού σε σύντομο χρόνο. 
Θα μου πείτε, μήπως τα κατάφεραν 
οι Ηνωμένες Πολιτείες; Ούτε λόγος. 
Αλλά εκεί υπάρχει άλλοθι. Τα φορτώ-
νουν όλα στην κακή διαχείριση του 
Προέδρου Τραμπ, παρότι δεν είναι 
εκείνος ο μόνος φταίχτης. Μόνο το Ισ-
ραήλ παραδίδει μαθήματα στην πα-
γκόσμια κοινότητα, τόσο στην ταχύ-
τητα όσο και στην αποτελεσματικό-
τητα, όταν όλοι οι άλλοι σέρνονται. 

ΤΏΡΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΈΑ. Μια χούφτα 
χώρες εμβολιάζονται αυτή την ώρα, 
έστω αργά, και μια από αυτές είναι 
και η Ελλάδα. Γιατί έχει καταφέρει 
να είναι μέλος του club της ευρω-
παϊκής ελίτ που ονομάζεται ευρω-
ζώνη. Μπορούμε να γράφουμε και 
να μιλάμε ημέρες, απαριθμώντας 
τα αρνητικά της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης. Χώρες με διαφορετικές κουλ-
τούρες και ιστορία παλεύουν να γί-
νουν μια ενιαία ομάδα. Το εγχείρη-
μα έχει πολλά μπρος-πίσω και θα 
χρειαστούν δεκαετίες για να γίνου-
με όλοι μια οικογένεια. Η αποχώρη-
ση της Μεγάλης Βρετανίας, το περί-
φημο Brexit, ήταν ένα βαθύ τραύμα 
που θα πάρει χρόνια για να επουλω-
θεί. Πέραν της απώλειας μιας αυτο-
κρατορίας, της νικήτριας δύο πολέ-
μων «του ελεύθερου κόσμου», η κί-
νησή της επανέφερε σε αρκετές χώ-
ρες εσωστρέφεια και εθνοκεντρικές 

πολιτικές. Μέσα σε αυτή τη διελκυ-
στίνδα, με μια Γερμανία να επιχειρεί 
να καπελώσει τα πάντα λόγω της οι-
κονομικής της ισχύος, προφανώς θα 
γίνονται λάθη και καθυστερήσεις σε 
όλα τα κρίσιμα θέματα. Αυτές τις πα-
λινωδίες των Βρυξελλών και του Βε-
ρολίνου τις έζησε η Ελλάδα μια δε-
καετία στο πετσί της με τρία μνημό-
νια γεμάτα αντιφάσεις.

ΈΑΝ, ΛΟΙΠΟΝ, υιοθετήσουμε την 
παραδοχή ότι η Ευρώπη είναι ένας 
γιγαντιαίος γραφειοκρατικός μηχανι-
σμός -γιατί προς το παρόν δεν μπορεί 
να λειτουργήσει αλλιώς- θα κατανοή-
σουμε και το χάσιμο χρόνου στα εμ-
βόλια. Οσο για την Ελλάδα, δεν μπο-
ρεί να κάνει από μόνη της τίποτα πε-
ρισσότερο, παρά μόνο με παρεμβά-
σεις και ιδέες να συνεισφέρει στην 
επιτάχυνση των διαδικασιών. Εάν 
δεν ήμασταν στην Ευρώπη, δεν θα 
είχαμε καν την ευκαιρία να βρεθού-
με στην πρώτη γραμμή εκείνων που 
εμβολιάζονται έστω και με αργό ρυθ-
μό. Ευτυχώς που όλα τα μεγάλα κόμ-

ματα, όταν κυβέρνησαν την κρίσιμη 
ώρα, στάθηκαν στη σωστή πλευρά 
της ιστορίας. Το 1980, η Ν.Δ. έβαλε 
τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το 
2000 το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε το ευρώ, 
το δεύτερο πιο ισχυρό νόμισμα του 
κόσμου. Και το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, ευ-
τυχώς, έκανε τη λεγόμενη κωλοτού-
μπα. Μετέφρασε το «όχι» του δημο-
ψηφίσματος ως «ναι» στην Ευρώπη 
και έκλεισε έτσι, οριστικά, το κεφά-
λαιο του δόγματος του Κωνσταντί-
νου Καραμανλή που λέει ότι «η Ελ-
λάδα ανήκει στη Δύση». 

ΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ είχαν εξελιχθεί 
διαφορετικά σε αυτές τις τρεις φά-
σεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας, 
σήμερα θα ψάχναμε, όπως η Τουρ-
κία, εμβόλια στην Κίνα. Και μη σκε-
φτεί κανείς ότι θα μπορούσαμε να 
είμαστε το Ισραήλ. Διότι κάτι τέτοιο 
είναι αδύνατον να συμβεί σε μια χα-
λαρή μεσογειακή χώρα όπως η Ελ-
λάδα. Το Ισραήλ ζει πάντα σε πολε-
μική ετοιμότητα για να επιβιώσει μέ-
σα στον αραβικό κόσμο και διαθέ-
τει πρωτοφανή οργάνωση, πρότυπη 
διοικητική λειτουργία και μοναδικές 
υπηρεσίες ασφαλείας. 

ΝΑ ΔΟΎΜΈ τώρα πρακτικά πώς μπο-
ρεί να επιταχυνθεί η διαδικασία του 

εμβολιασμού στη χώρα μας. Ο ρυθ-
μός που έχουμε σήμερα δεν είναι 
απλώς ανεπαρκής. Πρέπει να γίνει 
δέκα φορές μεγαλύτερος, ώστε να 
έχουμε ελπίδες να διασφαλιστούν 
οι ενήλικες μέσα στο 2021. Με άλ-
λα λόγια, να εμβολιάζουμε 24 ώρες 
το 24ωρο σε διαφορετικά σημεία σε 
όλη την Ελλάδα ταυτόχρονα. Αυτό, 
δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει άμε-
σα για τον απλό λόγο ότι δεν έχου-
με τις γιγαντιαίες παρτίδες εμβολίων 
που είχαν υποσχεθεί οι αρμόδιοι της 
Κομισιόν πριν από λίγους μήνες. Δη-
μιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες 
που σήμερα είναι ανέφικτο να εκπλη-
ρωθούν. Το επόμενο δίμηνο δεν θα 
υπάρξει θεαματική αλλαγή. Τα πράγ-
ματα θα βελτιώνονται σταδιακά, αλ-
λά όχι με την ταχύτητα που απαιτεί-
ται. Η εκτεταμένη επιχείρηση από 
άκρη σε άκρη της χώρας θα αρχί-
σει τον Απρίλιο. Η εικόνα θα αλλάξει 
όταν βγουν στην αγορά τα εμβόλια 
της AstraZeneca και της Johnson & 
Johnson. Πέραν του ότι θα πολλαπλα-
σιαστεί η διαθεσιμότητα, το προϊόν 
αυτών των δύο εταιρειών δεν χρειάζε-
ται βαθιά κατάψυξη, άρα διακινείται 
πιο εύκολα. Δεν έχω καμιά αμφιβο-
λία ότι η μαζική δουλειά θα γίνει από 
τους 20.000 ιδιώτες γιατρούς και εν 
συνεχεία από τους φαρμακοποιούς. 

«Ανάσταση» 
μετά το Πάσχαj.politis@realnews.gr

γράφει
ο ΓΙΑΝΝΗΣ  
Λ. ΠΟΛΙΤΗΣ

a.kontis@realnews.gr

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Σ
ε τροχιά αποδυνάμωσης, η οποία θα 
καταλήξει σύντομα στην αποκαθήλω-
σή του, βρίσκεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Έρντο-

γάν, σύμφωνα με τον επιφανή Τούρκο δημο-
σιογράφο Τσαν Ντουντάρ. Ο πρώην διευθυ-
ντής της εφημερίδας «Cumhuriyet» είχε μηνυ-
θεί από τον Τούρκο Πρόεδρο το 2015, λόγω 
ρεπορτάζ του που αποκάλυπτε με ντοκουμέ-
ντα τη μεταφορά όπλων από τη ΜΙΤ σε μαχη-
τές του ISIS στη Συρία. Ο Ντουντάρ ζει πλέον 
στο Βερολίνο, συνεχίζει όμως να διώκεται από 
το τουρκικό κράτος. Μόλις στις 22 Δεκεμβρίου 
του 2020, για το ρεπορτάζ που αποκάλυπτε την 
υποστήριξη της Αγκυρας στο Ισλαμικό Κράτος, 
η τουρκική Δικαιοσύνη τον καταδίκασε ερήμην 
σε φυλάκιση 27 ετών! «Την περίμενα αυτή την 
ποινή, η πρόταση του εισαγγελέα ήταν για δις 
ισόβια. Το θέμα είναι ότι, σύμφωνα με το σκε-
πτικό τους, δεν έχω καταδικαστεί για μια ψευ-
δή ιστορία. Δεν αρνήθηκαν ποτέ ότι τα στοι-

«Ο Ερντογάν πλησιάζει 
στο τέλος του»

Ο πρώην διευθυντής 
της «Cumhuriyet», 

Τσαν Ντουντάρ, που 
αποκάλυψε τη μεταφορά 

όπλων από τη ΜΙΤ 
στο ISIS, μιλά για το 

αδιέξοδο στο οποίο έχει 
περιέλθει ο Τούρκος 

Πρόεδρος 

ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΜΑΣ, όπως είναι δο-
μημένες οι υγειονομικές υπηρε-
σίες, αυτοί οι δύο κλάδοι σηκώ-
νουν το βάρος της πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης. Καλά κάνει σήμε-
ρα το κράτος και διαθέτει τα εμ-
βόλια μόνο από οργανωμένα εμ-
βολιαστικά κέντρα. Στην επόμενη 
φάση, όμως, όταν τόσο οι υγειο-
νομικοί όσο και οι πολίτες θα είναι 
πιο χαλαροί, καθώς θα έχουμε δει 
στην πράξη μέσα από εκατοντάδες 
χιλιάδες παραδείγματα ότι το εμ-
βόλιο είναι ασφαλές, η διαδικασία 
θα περάσει στα χέρια των ιδιωτών. 
Οι γιατροί προτίθενται να κάνουν 
αυτή τη δουλειά με 2,5 ευρώ τον 
εμβολιασμό. Αστείο ποσό. Πολλοί 
λένε ότι θα το κάνουν και δωρεάν. 
Αντίστοιχα θα λειτουργήσουν και 
οι φαρμακοποιοί. 

ΟΛΑ ΑΎΤΑ, εάν τα πράγματα εξε-
λιχθούν ομαλά και τα αναμενόμε-
να νέα εμβόλια εγκριθούν σύντο-
μα, θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται 
μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι τότε, 
παρά την κόπωση, θα πρέπει να 
επιμείνουμε στη διατήρηση των 
περιοριστικών μέτρων και με τα 
λίγα εμβόλια που διαθέτουμε να 
προστατεύσουμε εκείνους που το 
έχουν περισσότερο ανάγκη. 

χεία που δημοσιοποιήσαμε ήταν αληθινά. Μά-
λιστα, επιβεβαίωσαν πως η ΜΙΤ και η τουρκι-
κή κυβέρνηση μετέφεραν όπλα στη Συρία. Με 
καταδίκασαν διότι αποκάλυψα ένα κρατικό μυ-
στικό και μετά προσέθεσαν την κατηγορία ότι 
ενεργούσα ως πράκτορας ξένης χώρας», λέει 
στη Realnews ο Τσ. Ντουντάρ. 

Ο 59χρονος δημοσιογράφος, με σταδιοδρο-
μία δεκαετιών σε κορυφαία τουρκικά ΜΜΕ, εκτι-
μά πως ο νέος κύκλος επαφών μεταξύ Αθήνας 

και Αγκυρας δεν θα έχει ουσιαστική κατάληξη 
και αυτό διότι ο Ερντογάν δεν έχει καμία ειλικρι-
νή διάθεση συνεννόησης με την Ελλάδα. «Δεν 
πιστεύω ότι οι διερευνητικές επαφές θα κατα-
λήξουν κάπου. Αυτή η περίοδος είναι δύσκολη 
για τον Ερντογάν, διότι μετά την ανάδειξη της 
κυβέρνησης Μπάιντεν και τις απειλές της Ε.Ε. 
για κυρώσεις έχει ξεκινήσει μια νέα περίοδος, 
στην οποία, στρατηγικά, δεν είναι τόσο ισχυ-
ρός σε διεθνές επίπεδο. Δεν είναι διατεθειμέ-

νος να κάνει καμία συμφωνία ειρήνευσης με 
κανέναν, διότι αυτή είναι η πολιτική του, βασί-
ζεται σε μια εκστρατεία μίσους, είτε εντός είτε 
εκτός Τουρκίας. Δεν είναι καθόλου χαρούμενος 
που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με την Ελλάδα, αλ-
λά είναι αναγκασμένος να το κάνει», τονίζει ο 
Τσ. Ντουντάρ, που διαβλέπει ότι σύντομα θα 
υπάρξουν αλλαγές στην Τουρκία.

«Για πρώτη φορά, εδώ και 19 χρόνια, οι δη-
μοσκοπήσεις δείχνουν το ΑΚΡ τόσο χαμηλά, 
κοντά στο 30%. Για πρώτη φορά ο Ερντογάν 
έχει υπολογίσιμους αντιπάλους. Ο δήμαρχος 
της Κωνσταντινούπολης (Έκρέμ Ιμάμογλου) 
αλλά και ο δήμαρχος της Αγκυρας (Μανσούρ 
Γιαβάς) έχουν την ίδια δημοτικότητα με αυτόν. 
Αυτήν την περίοδο βρισκόμαστε κοντά στην έξο-
δο από το τούνελ», δηλώνει ο πρώην διευθυ-
ντής της «Cumhuriyet». «Κανείς δεν ξέρει πώς 
θα έρθει το τέλος της σκοτεινής εποχής του Ερ-
ντογάν. Οι εκλογές είναι σε τρία χρόνια. Αλλά 
κανείς στην Τουρκία δεν πιστεύει πως θα δια-
τηρήσει την εξουσία για τρία ακόμα χρόνια», 
προσθέτει, παρουσιάζοντας μια εντελώς δια-
φορετική εικόνα από αυτήν που υπάρχει όσον 
αφορά την αποδοχή του Ερντογάν. «Στην Ευ-
ρώπη ξέρουν μόνο την Τουρκία του Ερντογάν, 
όμως υπάρχει και μια άλλη Τουρκία, που υπε-
ρασπίζεται τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και την κοσμικότητα. Μιλάμε σχεδόν 
για τον μισό πληθυσμό της Τουρκίας, όμως η 
φωνή του δεν ακούγεται, δεν έχει τα μέσα να 
πείσει την Ε.Ε. ότι ο Ερντογάν πλησιάζει στο τέ-
λος του», καταλήγει ο Ντουντάρ.


