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01 πολιτική

Ό
σοι στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό 

υπολογίζουν ότι οι 

εντάσεις στο Αιγαίο και τη 

Ν.Α. Μεσόγειο θα πάψουν 

με μια αλλαγή στην πολιτι-

κή ηγεσία της Τουρκίας στις 

επερχόμενες εκλογές καλύ-

τερα να κρατούν μικρό κα-

λάθι. Πρώτα από όλα γιατί 

οι στρατηγικές επιδιώξεις 

τόσο του Ερντογάν όσο και 

της κεμαλικής αντιπολίτευσης 

συμπίπτουν. Δεύτερο γιατί 

η «σιγουριά» για μια πιθανή 

ήττα του Ερντογάν δεν είναι 

και τόσο βέβαιη. 

Και μπορεί ορισμένοι ιθύνο-

ντες της δυτικής συμμαχίας 

να μην κρύβουν τη δυσαρέ-

σκειά τους για τις επιλογές 

της σημερινής κυβέρνησης 

της Τουρκίας εκείνο όμως 

που καθορίζει τη στάση τους 

είναι η επιθυμία να παρα-

μείνει η Τουρκία στη Δύση 

ακόμα και με διαφοροποιή-

σεις. Διαφοροποιήσεις που 

μπορούν να συγκρατηθούν με 

την ικανοποίηση σημαντικών 

επιδιώξεων της Τουρκίας και 

συγκράτηση, δια της αναβο-

λής, άλλων που ξεπερνούν τα 

παραδεκτά όρια και επιλογές, 

κυρίως των ΗΠΑ.

Εκείνο που επιτείνει τις αβε-

βαιότητες για την έκβαση του 

εκλογικού αποτελέσματος της 

ερχόμενης άνοιξης στη γειτο-

νική χώρα είναι η εξαγγελία 

ενός τεράστιου προγράμματος 

κοινωνικής κατοικίας ύψους 

50 δισεκατομμυρίων δολα-

ρίων. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις 

Ερντογάν πρόκειται να 

κατασκευαστούν 500.000 

κατοικίες και 50.000 επαγ-

γελματικοί χώροι σε όλες τις 

περιφέρειες της Τουρκίας που 

θα αποδοθούν στους πολί-

τες με ευνοϊκούς όρους. Ας 

σημειωθεί ότι ο οργανισμός 

κατοικίας της Τουρκίας έχει 

ήδη αποδώσει σπίτια σε 1,2 

εκατομμύρια νοικοκυριά που 

σε συνδυασμό με τις αυξήσεις 

στο κατώτατο μισθό –έχουν 

πραγματοποιηθεί δύο αυ-

ξήσεις τον τελευταίο χρόνο 

συνολικού ύψους 80%– δημι-

ουργούν ένα νέο τοπίο στην 

εσωτερική σκηνή. Η αμηχα-

νία της αντιπολίτευσης της 

Τουρκίας, που ακόμα ψάχνει 

βήματα συνεργασίας, μαρ-

τυρά ότι η εκλογική μάχη θα 

είναι αμφίρροπη. Δεν είναι 

όμως το «μοναδικό χαρτί» που 

διαθέτει ο Ερντογάν για να 

ανατρέψει τη δημοσκοπική 

του υστέρηση. 

Αναβαθμισμένος 
ενεργειακός κόμβος
Μόλις πριν λίγες μέρες ο πρό-

εδρος της Τουρκίας έκανε δύο 

σημαντικές ανακοινώσεις με 

απήχηση τόσο στο εσωτερικό 

της χώρας όσο και διεθνώς. 

Πρώτον ανακοίνωσε την έναρ-

ξη συνομιλιών με τη Ρωσία 

για την κατασκευή δεύτερου 

πυρηνικού εργοστασίου για 

την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Σε μια περίοδο 

που ολόκληρος ο δυτικός κό-

σμος βρίσκεται σε περιδίνηση 

σχετικά με την ενεργειακή 

κρίση η Τουρκία εξασφαλίζει 

σταδιακά σημαντική κάλυψη 

των αναγκών σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Ταυτόχρονα, έστω 

και χωρίς να ομολογείται δη-

μοσίως, ανοίγει δρόμο για τη 

μετατροπή της σε πυρηνική 

δύναμη. 

Το δεύτερο, εξίσου σημα-

ντικό, είναι η ανακοίνωση 

της συμφωνίας Πούτιν -Ερ-

ντογάν για την αναβάθμιση 

της Τουρκίας στον μοναδικό 

ενεργειακό κόμβο εισαγωγής 

ρωσικού φυσικού αερίου για 

ολόκληρη την Ευρώπη, σε 

αντικατάσταση των αγω-

γών Nord Stream μετά τη 

δολιοφθορά τους.

Οι αυτάρεσκες δηλώσεις 

❚ του Σπύρου Παναγιώτου

Εδώ είναι 

Βαλκάνια…

• νέος κανονισμός που εγκρίθηκε από το Ανώτατο 

Συμβούλιο Έισαγγελέων της Αλβανίας μπορεί αυθαίρετα 

να αποφασίζει για τη διαπίστευση, ή μη, δημοσιο-

γράφων. Η «σωστή πλευρά της ιστορίας» δεν παίζει.

•  Οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού (λέμε τώρα…) 

κόμματος Αλβανίας απέρριψαν μια τροπολογία που 

προέβλεπε ότι κάθε δημόσιο ίδρυμα οφείλει να δημο-

σιεύει όλα τα έγγραφα της πρώην κρατικής Ασφάλειας 

που διαθέτει, και ότι οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα 

να ζητήσει αντίγραφο. 

•  μη στενοχωριέστε φίλοι. Έμείς το 1989, επί «κάθαρ-

σης» Τζαννετάκη, κάψαμε 17.500.000 φακέλους της 

Ασφάλειας στην υψικάμινο, και… καθαρίσαμε. Ούτως 

ή άλλως, χρειαζόμασταν χώρο για τους καινούριους.

•  Η μολδαβία, που ενεργειακά στηρίζεται από 100% 

ρωσικό αέριο, και κατά 70% από το ρωσικό θερμοηλε-

κτρικό εργοστάσιο στην αποσχισθείσα υπερδνειστερία, 

θα προμηθευτεί το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας 

που χρειάζεται από τη μαμά-Ρουμανία (μεγάλο τμήμα 

του πολιτικού προσωπικού της Ρουμανίας θεωρεί τη 

μολδαβία ρουμανικό έδαφος). 

• Η Ρωσία ήδη ξεκίνησε τα καψόνια στη μολδαβία: 

έκοψε κατά 33% τη ροή του (απλήρωτου) φυσικού 

αερίου.

• Αναρωτιέται Βούλγαρος ιστορικός: εάν ο τσάρος 

Σαμουήλ δεν ήταν Βούλγαρος αλλά «μακεδόνας», 

όπως ισχυρίζονται τα Σκόπια, τότε γιατί ο αντίπαλός 

του Βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος ονομάζεται 

Βουλγαροκτόνος; Αν μη τι άλλο, το διασκεδάζουμε.

•  Πολιτιστικοί σύλλογοι στα Σκόπια δεν θα μπορούν 

να χρησιμοποιούν ονόματα «που έχουν οποιαδήποτε 

σχέση με φυλετική, εθνική, θρησκευτική μισαλλο-

δοξία, μίσος, γενοκτονία, εξτρεμισμό, εξάπλωση ή 

υποστήριξη του φασισμού και του ναζισμού». για τους 

Βούλγαρους χτυπά η καμπάνα.

•  Ανεπιθύμητα πρόσωπα οι υπουργοί Έξωτερικών και 

Άμυνας του μαυροβουνίου από τη Ρωσία.

•  Το τεστ παρθενίας είναι πλέον απαγορευμένα στο 

κόσοβο. Όπως λένε δημοσιογραφικές πηγές, τόσο 

στην Αλβανία όσο και στο κόσοβο, πραγματοποιού-

νται ακόμα επεμβάσεις για την «αποκατάσταση» της 

παρθενίας… 

•  Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες εμπλέκουν τη Βουλ-

γαρία στην ανατίναξη του φορτηγού στη γέφυρα της 

κριμαίας. μήπως εφαρμόζουν το δικό τους ρωσικό 

πείραμα; 

•  Ο μέσος μισθός στο κόσοβο είναι περίπου 500 ευρώ 

το μήνα, αλλά ο κατώτατος μισθός είναι περίπου το 

μισό αυτού του ποσού, με πολλούς να ζουν κάτω από 

το όριο της φτώχειας.

•   Σε καταγγελίες προέβη ο απερχόμενος πρωθυ-

πουργός του μαυροβουνίου, Αμπάζοβιτς, πως ομά-

δες λαθρεμπορίου καπνού και διακίνησης κοκαΐνης 

συνδέονται με κόμματα, κατονομάζοντας ως εμπλε-

κόμενο τον πρόεδρο Τζουκάνοβιτς. Αποκλείεται να 

ισχύει κάτι τέτοιο.

•  «Έξυπηρετήσαμε τις ανάγκες του κράτους» δήλω-

σε στη δίκη του στο Βελιγράδι αρχηγός συμμορίας 

που διώκεται για φόνους, απαγωγές, διακεκριμένες 

φθορές, κατοχή όπλων και εκρηκτικών και διακίνηση 

ναρκωτικών. Αχάριστο κράτος…

•   Στους δρόμους οι καθηγητές πανεπιστημίων στην 

Αλβανία. μαζί τους!

Με πηχυαίους τίτλους οι 

τουρκικές εφημερίδες 

υποδέχθηκαν τους πανηγυρι-

σμούς της τουρκικής ηγεσίες για 

τη δοκιμή ενός πυραύλου μεσαίου 

βεληνεκούς που δοκιμάστηκε 

στη μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα 

με τις επίσημες ανακοινώσεις 

ο πύραυλος Tayfun, τουρκικής 

κατασκευής, έπληξε με ακρίβεια 

το στόχο του σε απόσταση 561 

χιλιομέτρων αναβαθμίζοντας 

σημαντικά το οπλοστάσιο της 

Τουρκίας και αναδεικνύοντας 

τις επεκτατικές της βλέψεις 

σε ολόκληρη την περιοχή. Έί-

ναι χαρακτηριστικό ότι ο πλήρως 

ελεγχόμενος από το καθεστώς 

Έρντογάν τύπος έδειξε χάρτες της 

περιοχής δηλώνοντας ότι το νέο 

όπλο μπορεί να πλήξει ολόκληρη 

την ελληνική επικράτεια από τα 

βάθη της Ανατολίας ενώ ταυτό-

χρονα προστατεύει τη χώρα από 

απειλές που προέρχονται από 

Συρία, Ιράκ, ακόμα και Αρμενία. 

                      Βαλλιστική επίδειξη                 δύν

Διαρκής απειλή για την ειρήνη στη περιοχή ο τούρκικος επεκτατισμός

Τουρκία: Επίδειξη δύναμης 

σε πολλαπλά μέτωπα


