
6

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Realnews www.real.gr

Σε θολά νερά 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ρης Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της 
αμερικανικής Γερουσίας ο «κακός 
δαίμονας» του Ερντογάν, ο Μπομπ 
Μενέντεζ.

ΓΙΑΤΙ στις εκλογές για τη νέα σύνθε-
ση της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
στις 8 Νοεμβρίου 2022, οι πιθανότη-
τες των Δημοκρατικών να έχουν την 
πλειοψηφία είναι ελάχιστες. Και τό-
τε είναι πιθανόν με έναν Ρεπουμπλι-
κανό στη θέση του Μενέντεζ οι λυσ-
σώδεις πιέσεις των γραφειοκρατών 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του αμε-
ρικανικού Πενταγώνου για ενίσχυση 
της τουρκικής πολεμικής αεροπορί-
ας να φέρουν αποτέλεσμα.

ΕΙΝΑΙ και οι πιέσεις του Αμερικα-
νού Προέδρου που θα βοηθήσουν 
προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη συνά-
ντησή του με τον Ερντογάν στη Μα-
δρίτη, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑ-
ΤΟ, ο Μπάιντεν του υποσχέθηκε να 

είναι «θετικός» στο τουρκικό αίτη-
μα και ότι θα βοηθήσει να ξεπερα-
στούν τα εμπόδια για την πώληση 
νέων F-16 Viper στην Τουρκία και 
την αναβάθμιση των υπαρχόντων 
μαχητικών του ίδιου τύπου που δι-
αθέτει η Αγκυρα.

ΒΕΒΑΙΑ, ο Μπάιντεν φρόντισε να 
ξεκαθαρίσει στον Ερντογάν ότι ο 
Τούρκος Πρόεδρος πρέπει να πείσει 
με τη στάση του τους Αμερικανούς 
γερουσιαστές και βουλευτές ότι τα 
F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν κα-
τά της Ελλάδας, της Κύπρου και των 
Κούρδων της Συρίας.

Δεν ξέρουμε τι είπε για το θέμα 
αυτό ο Ερντογάν στον Μπάιντεν, 
αλλά δημόσια ο καθ’ ύλην αρμό-
διος υπουργός, ο Χουλουσί Ακάρ, 
φροντίζει, συχνά-πυκνά, μεταξύ 
των προκλητικών του δηλώσεων 
κατά της Ελλάδας και των... προπο-
νήσεων που κάνει για να πάει... κο-
λυμπώντας στο Καστελλόριζο, να 
ξεκαθαρίζει ότι τέτοιοι περιορισμοί 
στη χρήση των τουρκικών μαχητι-
κών δεν μπορούν να γίνουν αποδε-
κτοί από την Αγκυρα.

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά, όμως, τό-

σο ο Ακάρ όσο και ο Ερντογάν γνω-
ρίζουν ότι με μια «απαρχαιωμένη» 
πολεμική αεροπορία δεν μπορούν 
να κάνουν πραγματικότητα τα νεο-
οθωμανικά τους όνειρα.

Μετά την αποπομπή της Τουρ-
κίας από το πρόγραμμα των F-35, 
λόγω της αγοράς των ρωσικών πυ-
ραύλων S-400, η πολεμική αερο-
πορία της γείτονος έχει μείνει με τα 
4ης γενιάς F-16 και τα 3ης γενιάς 
F-4, την ώρα που στο Αιγαίο και την 
ανατολική Μεσόγειο οι αντίπαλοι 
της Τουρκίας, μεταξύ αυτών Ελλά-
δα και Ισραήλ, διαθέτουν ή θα πα-
ραλάβουν F-35 ή μαχητικά 4ης, 5ης 
γενιάς, όπως τα γαλλικά Rafale, ενώ 
ο στόλος των F-16 είναι αναβαθμι-
σμένος ή αναβαθμίζεται σε επίπε-
δο Viper 70.

Την κατάσταση δεν μπορεί να 
τη σώσει η τουρκική υπεροπλία σε 
μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυ-
τά προσφέρουν πλεονέκτημα επί 
του πεδίου, αλλά δεν μπορούν -σε 
καμιά περίπτωση- να αντικαταστή-
σουν τα προηγμένα επανδρωμέ-
να μαχητικά.

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΌΜΑ: Η απομάκρυν-
ση της Τουρκίας από το πρόγραμ-

μα των F-35 έχει θέσει σε κίνδυνο 
και το σχέδιο του πολεμικού ναυ-
τικού της για την αξιοποίηση του 
«Αναντολού», του αεροπλανοφό-
ρου που χτίζουν με ισπανική τεχνο-
γνωσία, από το οποίο σχεδίαζαν να 
επιχειρούν τα F-35B.
Αλλά και στο έμψυχο δυναμικό η 
Αγκυρα αντιμετωπίζει σοβαρό πρό-
βλημα. Αιτία, οι εκκαθαρίσεις έμπει-
ρων πιλότων, που κατηγορήθηκαν 
ως «γκιουλενιστές» και πρωτεργά-
τες στο αποτυχημένο πραξικόπη-
μα του 2016.

ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ είναι κατανο-
ητό γιατί ο Ερντογάν, με βαρύ πολι-
τικό κόστος στο εσωτερικό της χώ-
ρας του, αποφάσισε να απογοητεύ-
σει τους θερμοκέφαλους Τούρκους 
εθνικιστές και να στείλει το γεωτρύ-
πανο σε τουρκικά ύδατα και όχι σε 
ελληνικά ή κυπριακά.
Βέβαια, μετά τις διαβουλεύσεις που 
θα έχει η τουρκική αντιπροσωπεία 
στις ΗΠΑ για τα F-16 και ανάλογα 
με το αποτέλεσμα είναι πολύ πιθα-
νό να δούμε το πραγματικό πρό-
σωπο του Ερντογάν και το γεωτρύ-
πανο στην κυπριακή ΑΟΖ ή νότια 
της Κρήτης.

 ΔΕΝ ΧΡΕΙΆΖΕΤΆΙ να είσαι διε-
θνολόγος, στρατιωτικός αναλυτής, 
ή να έχεις πρόσβαση σε εμπιστευτι-
κές πληροφορίες σε απρόσιτες -για 
τους πολλούς- πηγές...
Αρκεί να έχεις μάθει μία είδηση: 
Οτι τη Δευτέρα 15 Αυγούστου μια 
τουρκική αντιπροσωπεία θα πάει 
στην Ουάσιγκτον για να προσπα-
θήσει να πείσει τους Αμερικανούς 
να τους πουλήσουν 40 νέα μαχητι-
κά F-16 Viper και να τους αναβαθμί-
σουν 80 αεροσκάφη του ίδιου τύ-
που, που διαθέτει η τουρκική πο-
λεμική αεροπορία.

ΓΙ’ ΑΥΤΌ Ό ΕΡΝΤΌΓΑΝ έστειλε για 
το επόμενο δίμηνο το γεωτρύπανο 
«Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» σε τουρκι-
κά ύδατα αφήνοντας έκπληκτους 
πολλούς, εντός και εκτός των συ-
νόρων της Τουρκίας.
Δεν ήθελε να προκαλέσει την αντί-
δραση των Αμερικανών βουλευ-
τών και γερουσιαστών, οι οποίοι 
έχουν ξεκαθαρίσει ότι όσο η Τουρ-
κία απειλεί Ελλάδα και Κύπρο και 
τα αμερικανικής κατασκευής μαχη-
τικά της χρησιμοποιούνται για να 
παραβιάζουν την κυριαρχία Αθή-
νας και Λευκωσίας ή για να στηρί-
ξουν μια νέα εισβολή στη βόρεια 
Συρία κατά των Κούρδων συμμά-
χων των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά 
του Ισλαμικού Κράτους, ο Ερντο-
γάν δεν πρόκειται να δει ούτε μία... 
βίδα από F-16!

Και αυτό, βέβαια, όσο θα υπάρ-
χει στην προεδρία της πανίσχυ-
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Τουρκία ανακοίνωσε τον πρώτο από-
πλου του τέταρτου πλωτού γεωτρύ-
πανου «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» που 

θα πραγματοποιήσει έρευνες κοιτασμάτων 
μόλις 55 χιλιόμετρα από τις τουρκικές ακτές, 
ανοιχτά της πόλης Γκαζί Πασά της Αττάλειας 
και εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, δι-
αψεύδοντας τις προσδοκίες όσων επιθυμού-
σαν μια ακραία πρόκληση για την Ελλάδα. 
Το προηγούμενο διάστημα -και όσο πλησί-
αζε η 9η Αυγούστου- το θέμα «έπαιζε ψη-
λά», σε καθημερινή βάση, στις ειδήσεις των 
τουρκικών μέσων ενημέρωσης. 

Ειδικοί αναλυτές, πολιτικοί, διπλωμάτες, αξι-
ωματούχοι και δημοσιογράφοι επιδίδονταν 
καθημερινά σε πλειοδοσία σεναρίων, διαρ-
ροών και εκτιμήσεων για την περιοχή ερευ-
νών του πλοίου που θα ανακοίνωνε ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας στην πανηγυρι-
κή τελετή απόπλου του πλοίου, στη Μερσί-
να, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι η περι-
οχή στην οποία θα δραστηριοποιηθεί το γεω-
τρύπανο βρίσκεται εντός της τουρκικής υφα-

Εντονες αντιδράσεις στην Τουρκία από τους οπαδούς της «Γαλάζιας 
Πατρίδας» για τον απόπλου του πλωτού γεωτρύπανου

λοκρηπίδας και ότι η Αγκυρα δεν χρειάζεται 
να πάρει άδεια από κανέναν για την πραγ-
ματοποίηση γεωτρήσεων στο συγκεκριμένο 
σημείο. Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσε η 
απουσία από την τελετή απόπλου του κυβερ-
νητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί. Πηγές ανέφεραν στη Realnews ότι ο 
Μπαχτσελί όντως δεν προσκλήθηκε στην εκ-
δήλωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρ-
χει ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών. 

Δημόσια εικόνα
Προσέθεσαν, δε, ότι ενδεχομένως ο Τούρ-
κος Πρόεδρος επιθυμούσε να παραστεί μό-
νος στην τελετή, δεδομένου ότι αυτό θα εν-
δυνάμωνε περισσότερο τη δημόσια εικόνα 
του. Το ενθουσιώδες κλίμα και οι προσδοκίες 
που επικρατούσαν στη χώρα άλλαξαν μετά 
την ανακοίνωση του Ερντογάν. Τα τουρκικά 
ΜΜΕ, παίρνοντας τη σκυτάλη, αναφέρθηκαν 
με «ήπιους τίτλους» στα μηνύματα που στέλ-
νει σε Ελλάδα και Κύπρο η έξοδος του γεω-
τρύπανου, στις (ενδεχόμενες) ανακαλύψεις 
κοιτασμάτων, καθώς και στη διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων της Τουρκίας στη Μεσόγειο.

Από την άλλη πλευρά, στο εσωτερικό της 
χώρας, ο Ερντογάν δέχθηκε σκληρή κριτική 

από κύκλους και οπαδούς της «Γαλάζιας Πα-
τρίδας», που δεν έκρυψαν την απογοήτευ-
σή τους λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι φό-
βοι τους έγιναν πραγματικότητα και η Τουρ-
κία  εγκλωβίστηκε στα νερά της, θεωρώντας 
άτολμο το βήμα Ερντογάν. 

Η κίνηση του Τούρκου Προέδρου να κρα-
τήσει χαμηλούς τόνους ερμηνεύτηκε από αρ-
κετούς έμπειρους αναλυτές, που ξέρουν να 
«διαβάζουν» καλά τον Ερντογάν, ως προσπά-
θεια να ρίξει τους τόνους, δείχνοντας ότι δεν 
επιθυμεί, προς το παρόν, καμία σύγκρουση 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση -και συγκεκριμένα 
με χώρες εντός της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρο, Γαλ-
λία, Γερμανία)- και με τις ΗΠΑ. Κίνηση που 
συνδέεται με την τρέχουσα εξωτερική πολι-
τική της χώρας,  συνυπολογίζοντας, παράλ-
ληλα, δύο πολιτικά δεδομένα. 

Πρώτον, ότι η Αγκυρα σε καμία περίπτω-
ση δεν επιθυμούσε να προκαλέσει τριγμούς 
στον σταθεροποιητικό της ρόλο για την ασφα-
λή μεταφορά σιτηρών και γεωργικών προ-
ϊόντων από την Ουκρανία, βάσει της «συμ-
φωνίας των 4» που έγινε στην Κωνσταντινού-
πολη, και, δεύτερον, εξαιτίας της επικείμενης 
επίσκεψης στις ΗΠΑ τουρκικής αντιπροσω-
πείας για νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με 
την αγορά μαχητικών F-16. Ωστόσο, κρίσιμο 
ζητούμενο παραμένει εάν μετά τις 7 Οκτω-
βρίου, όταν λήγει η NAVTEX, το πλωτό γεω-
τρύπανο θα χαράξει ρότα πρόκλησης ή όχι, 
με δεδομένο ότι αυτή τη φορά υπάρχει μια 
μεγάλη διαφορά σε σχέση με το καλοκαίρι 
του 2020,  καθώς το «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» 
πρόκειται να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις, 
όχι έρευνες.

Ανταπόκριση, Κωνσταντινούπολη

Της ΒΑΝΑΣ ΣΤΕΛΛΟΥ

Γκρίνια για τη φιέστα 

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εταίρος του 
Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, 
δεν προσκλήθηκε στη φιέστα 
για το «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν»


