Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ∆Ε ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ!
Η πάγια επεκτατική τουρκική πολιτική εις βάρος της χώρας µας εκδηλώνεται µε προκλητικές
δηλώσεις ή και στρατιωτικές προκλήσεις (παραβιάσεις ελληνικού εναέριου και θαλάσιου χώρου),
ιδιαίτερα πριν από επισκέψεις Τούρκων αξιωµατούχων, πρωθυπουργών ή υπουργών εξωτερικών. Το
τουρκικό αυτό θράσος είναι συνέπεια της ενδοτικότητας των κυρίαρχων πολιτικών δυνάµεων και της
άρχουσας ελίτ, εκτός ορισµένων φωτεινών εξαιρέσεων. Οι ενδοτικοί εξυπηρετούν ξένα συµφέροντα,
δηλ. των ΗΠΑ και της Ε.Ε., που θέλουν την Τουρκία, παρά τις αντιφάσεις, τα εσωτερικά της
προβλήµατα και την αυτάρεσκη, πλην απατηλή, αίσθηση αυτοκρατορικής δύναµης, ως
γεωστρατηγικό χώρο της ∆ύσης και αγορά για τα προϊόντα τους. Η Ελλάδα γι’ αυτούς θεωρείται
«δεδοµένη», γι’ αυτό ζητούν παραχώρηση κυριαρχικών µας δικαιωµάτων.
Σε επιστολή τους 23 πρέσβεις επί τιµή προς τον πρωθυπουργό (εφ. «δηµοκρατία» 10/11/2013)
εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στα εθνικά θέµατα. Τονίζουν µάλιστα ότι, όσο
συνεχίζονται άκαρπες συνοµιλίες, δίδεται άλλοθι στην Τουρκία, η οποία, στα µάτια των φιλικών και
συµµαχικών χωρών, παραµένει µια χώρα που προσπαθεί να επιτύχει επίλυση των προβληµάτων της
περιοχής διά του διαλόγου.
«Υπό τη σκιά του casus belli, η Αγκυρα επιδιώκει ανατροπή της διεθνούς έννοµης τάξης στο
Αιγαίο, µε τα αεροσκάφη της να παραβιάζουν συστηµατικά τον ελληνικό εναέριο χώρο, ενώ πολεµικά
σκάφη της, υπό τον µανδύα της αβλαβούς διέλευσης, κάνουν επίδειξη σηµαίας. Την ίδια ώρα οι
διερευνητικές συνοµιλίες ανάµεσα στις δύο χώρες έχουν συµπληρώσει 55 γύρους και τείνουν
επικινδύνως να µετεξελιχθούν σε διαπραγµάτευση και τα λεγόµενα ανώτατα συντονιστικά συµβούλια
όχι µόνο αποδεικνύονται άκαρπα, αλλά αποπροσανατολίζουν τους φίλους και εταίρους µας ως προς
τις πραγµατικές προθέσεις της Τουρκίας». Αναφέρονται επίσης στη Θράκη και το προξενείο, το νεο
µειονοτικό που εγείρει σε Ρόδο και Κω καθώς και την επέκταση των χωρικών µας υδάτων και την
ανακήρυξη της ΑΟΖ.
Πριν από την επίσκεψη Νταβόυτογλου ο Ερντογάν στην Κεσάνη στις 9/12/2013 είπε µεταξύ
άλλων ότι «Η Θράκη έχει ξεχωριστή σηµασία για την Τουρκία και όταν µιλάµε για τη Θράκη
εννοούµε και την Κοµοτηνή, τη Θεσσαλονίκη, το Kircaali και το Deliorman της Βουλγαρίας, ακόµα
και περιοχές έως τα Σκόπια και την Βοσνία.» και συνέχισε «Η Θράκη είναι ο ζωντανός µάρτυρας της
κοινής ιστορίας µας στην Ευρώπη. Αντιπροσωπεύει όλο το παρελθόν µας στην περιοχή. Και σήµερα
στο κέντρο όλων των σχέσεών µας στην περιοχή των Βαλκανίων βρίσκεται η Θράκη, µε την
Αδριανούπολη, το Τεκίρνταγ (Ραιδεστός), το Κιρκλάρελι (Σαράντα Εκκλησιές) και φυσικά την
Κωνσταντινούπολη».
Ο Ερντογάν είναι γεγονός ότι έχει χάσει την αίσθηση του µέτρου και συµπεριφέρεται αυταρχικά,
προκαλώντας µεγάλες εσωτερικές αντιθέσεις. Το µέλλον του δεν προοιωνίζεται µακροηµέρευση.
Πάντως και µόνο αυτή η δήλωση του Ερντογάν ήταν αρκετή για να µαταιώσει η κυβέρνηση
την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών.
Θυµίζουµε ότι η Σερβία µαταίωσε τη διάσκεψη κορυφής Σερβίας– Τουρκίας– Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,
επειδή ο Τούρκος πρωθυπουργός τον περασµένο Οκτώβριο, κατά την επίσκεψή του στο Κόσοβο,
µιλώντας σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πόλη Πρίζρεν, δήλωσε ότι "το Κόσοβο είναι Τουρκία" και
ότι "οι πολίτες του Κοσόβου και της Τουρκίας ανήκουν στην ίδια χώρα". Οι προσπάθειες του
Τούρκου ΥΠΕΞ Νταβούτογλου να υποβαθµίσει το γεγονός, λέγοντας ότι παρερµηνεύτηκαν τα λόγια
του Ταγίπ Ερντογάν, δεν ικανοποίησαν τη σερβική κυβέρνηση, που απαιτεί από την Άγκυρα να
ζητήσει δηµόσια συγνώµη, για να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.
Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Αρµενίας, όταν φεύγοντας από την Αγκυρα ο Νταβούτογλου
κάλεσε την Αρµενία να τερµατίσει την κατοχή του Ναγκόρνο Καραµπάχ. Ο Αρµένιος υφυπουργος
Εξωτερικών του απάντησε πως «αντί για προκλητικές δηλώσεις, που υπονοµεύουν τις ενδεχόµενες

θετικές εξελίξεις στην περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας οφείλει να βρει την ευκαιρία να
επισκεφτεί το Μνηµείο των Θυµάτων της Γενοκτονίας των Αρµενίων στο Γερεβάν».
Ο Νταβούτογλου κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα στις 13/12/2013 υποστήριξε τις πάγιες
τουρκικές θέσεις στο Κυπριακό για τετραµερή, που ο πάντα πρόθυµος Βενιζέλος είχε σπεύσει να
υιοθετήσει πριν προλάβουν να τον συµµαζέψουν, και για την ΑΟΖ. Εµφανίσθηκε ως προστάτης όλων
των µουσουλµάνων και µας επιτίµησε γιατί δε λειτουργούµε όλα τα παλαιά τζαµιά της οθωµανικής
εποχής, ενώ εξέφρασε την «αισιοδοξία» του για τη νέα «δυναµική» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Νέα «δυναµική» µε τουρκικό ερευνητικό σκάφος στην κυπριακή ΑΟΖ, που θα επικύρωνε ο ίδιος την
εποµένη µε την επίσκεψή του στα κατεχόµενα.
Το µόνο θετικό, σηµειολογικά, στοιχείο ήταν η δοκιµή των ρωσικών S-300 στην Κρήτη κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης Νταβούτογλου.
Όσο η χώρα µας βρίσκεται υπό κατοχή οι κίνδυνοι για τα εθνικά µας θέµατα είναι αυξηµένοι. Ο
πατριωτισµός, η αγάπη για την πατρίδα και η έννοια του έθνους, όσο κι αν έχουν συκοφαντηθεί από
νεοφιλεύθερους δεξιούς και «αριστερούς» υµνητές-υπηρέτες του ευρωπαϊσµού και της
παγκοσµιοποίησης, είναι το µοναδικό ανάχωµα στο ζοφερό µέλλον που µας επιφυλάσσουν.

