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Το ΝΑΤΟ πασχίζει να κρύψει κάτω από το χαλί το ρήγμα μεταξύ των επιμέρους μελών του, 
ειδικά μια από τις πιο εμφανείς «ρωγμές» στις σχέσεις του με την Τουρκία. Τα αμερικανικά και 
τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης φιλοξενούν πολλά άρθρα που απαξιώνουν την ανεξάρτητη 
πολιτική της Άγκυρας, μια πίεση που έχει ιδιαίτερα δυναμώσει μετά την άρνηση της Τουρκίας να 
επισπεύσει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον, μέχρις ότου οι 
δύο αυτές Σκανδιναβικές χώρες υπαναχωρήσουν δημοσίως ως προς την υποστηρικτική τους στάση 
απέναντι στις Κουρδικές οργανώσεις που η Τουρκία έχει χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικές.

Οι αυξημένες εντάσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας ήταν ιδιαίτερα εμφανείς στην 
Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή όπου η Τουρκία και η Ελλάδα συγκρούονται εδώ και αρκετές
δεκαετίες για εδαφικές διαφορές. Το 2020, η σύγκρουση αυτή επιδεινώθηκε από την 
αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών-μελών της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ όσον αφορά την 
έρευνα κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή, όταν τα δύο κράτη 
ενεπλάκησαν σε ναυτική αντιπαράθεση, αφού η Άγκυρα, η Αθήνα και η Κύπρος ισχυρίστηκαν ότι 
οι περιοχές αυτές αποτελούν την αποκλειστική οικονομική τους ζώνη. Για να δείξει ότι είναι 
ανένδοτη σε αυτή την οικονομική και εδαφική αντιπαράθεση, η Άγκυρα έστειλε τα ερευνητικά της 
σκάφη στα ελληνικά νησιά και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, μια κίνηση που 
προκάλεσε τα αντίποινα της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πρόσθετων 
δυνάμεων στα ελληνικά νησιά που γειτνιάζουν άμεσα με την τουρκική επικράτεια τον 
Σεπτέμβριο του 2020.

Μέχρι σήμερα, οι δύο αυτές χώρες της Μεσογείου βρίσκονται σε αντιπαράθεση για μια σειρά 
θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστικών διεκδικήσεων δικαιοδοσίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, του εναέριου χώρου στην περιοχή αυτή, της διαίρεσης της Κύπρου με βάση τις 
εθνοτικές γραμμές και του καθεστώτος των νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος. Η Τουρκία έχει απαιτήσει 
από την Ελλάδα να αποστρατικοποιήσει τα ανατολικά νησιά της, σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947. Όσον αφορά τις ελληνικές αρχές, 
αυτές έχουν απορρίψει την απαίτηση ως «σκόπιμη παρερμηνεία» των διεθνών νομικών 
κανόνων κατηγορώντας τον κατ' όνομα σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ για αύξηση των εχθρικών 
δραστηριοτήτων από πλευράς του, στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας έχει κερδίσει έδαφος από τότε που
ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προέβαλε την προσέγγιση των ΗΠΑ με την Αθήνα. Με τον τρόπο 
αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πλήξει την Άγκυρα επειδή δεν λαμβάνει υπόψη της 
τη στάση της Ουάσιγκτον και ακολουθεί ανεξάρτητη πολιτική, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
σύναψη στενότερων δεσμών με τη Ρωσία.

Η Αθήνα έχει λάβει το μήνυμα με σαφήνεια. Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την υποστήριξη 
των ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας εντεινόμενης σύγκρουσης με την Τουρκία, στις 12 Μαΐου, το 
ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, η οποία προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων νέων αμερικανικών στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων επιπλέον των τεσσάρων αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων που ήδη 
λειτουργούν στην Ελλάδα. Η υπόκλιση της Ελλάδας δεν πέρασε απαρατήρητη από τις ΗΠΑ, οι 
οποίες διοργάνωσαν τον Μάιο μια «επιδεικτικά φιλική» επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον, κατά την οποία διαφημίστηκε η αποφασιστικότητα των 



δύο χωρών, να καταστεί η Ελλάδα «βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ». Τότε, ο Μητσοτάκης άδραξε την ευκαιρία και εξαπέλυσε διπλωματική επίθεση κατά της 
Τουρκίας κατηγορώντας την Άγκυρα ότι «δημιουργεί ζητήματα για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία 
και μεγάλες απειλές για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η Τουρκία προσπάθησε αρκετές φορές να πείσει την Ουάσινγκτον, έναν διαιτητή που επιλέγουν 
τα μέλη του ΝΑΤΟ, να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της σχετικά με την κλιμάκωση των σχέσεων 
με την Ελλάδα, αλλά παρ' όλα αυτά δεν προέκυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο θέμα αυτό.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 26 Μαΐου, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ξέσπασε εναντίον της Ελλάδας και μάλιστα 
εκτόξευσε απειλές εναντίον της για την άρνηση της Αθήνας να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά 
στο Αιγαίο. «Έχουμε πει ανοιχτά στις ΗΠΑ: υπάρχει μια πολιτική ισορροπίας τόσο στην Κύπρο όσο 
και στην Τουρκία και την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου. Βλέπουμε μια απόκλιση από αυτή την 
ισορροπία, προειδοποιήσαμε τις ΗΠΑ. Ενώ κάποιοι έλεγαν ότι οι βάσεις σε μια χώρα του ΝΑΤΟ δεν 
αποτελούν απειλή για μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, αυτή η αύξηση - φυσικά - δεν διέφυγε της προσοχής 
μας», δήλωσε. «Ποιές είναι οι εγγυήσεις, ότι δεν θα εξοπλίσει αυτά τα νησιά; Η Ελλάδα τα 
στρατιωτικοποιεί από το 1960. "Είμαστε εξαιρετικά σοβαροί, δεν μπλοφάρουμε, διότι αυτά τα νησιά 
τελούν υπό προϋποθέσεις. "Εάν η Ελλάδα, η οποία σε κάθε ομιλία της αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο,
δεν το τηρήσει, τότε εμείς θα προχωρήσουμε παραπέρα. Τα βήματα της Ελλάδας αποσκοπούν στο να 
αποτελέσουν απειλή για την Τουρκία», υποστήριξε ο υπουργός.

Στις 29 Μαΐου, η ένταση στις σχέσεις με την Ελλάδα τροφοδοτήθηκε περαιτέρω από τον Τούρκο 
πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προειδοποίησε την Αθήνα ότι η εχθρότητά της προς την Άγκυρα
δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. «Είμαστε φίλοι με εκείνους που είναι φίλοι μαζί μας, αλλά θα πρέπει να 
γνωρίζουν καλά ότι κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο με εκείνους που μας βλέπουν ως εχθρούς», είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Τουρκία από 
το 2020, έχει λάβει επικριτική στάση απέναντι στην Άγκυρα. Σύμφωνα με την ελληνική 
εφημερίδα "καθημερινή", μιλώντας κατά την αποχώρησή του από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στις Βρυξέλλες πριν από λίγες ημέρες, ο Γάλλος ηγέτης δεν χαρίστηκε όταν 
κατηγόρησε Τούρκους αξιωματούχους για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε πολλά 
από τα νησιά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς αναφερόταν στον Μακρόν, το δημοσίευμα 
υπογράμμισε την υποστήριξή του «από όλους τους Ευρωπαίους και ιδιαίτερα από τη Γαλλία προς 
την Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά μνημόνευσε, καθώς και τη δήλωσή του ότι «κανείς δεν μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία ορισμένων κρατών μελών σήμερα».

Η αυξανόμενη δημόσια κατακραυγή στην Τουρκία για τη στάση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
αποτυπώθηκε στις 2 Ιουνίου από το τουρκικό μέσο Haber7 που δημοσίευσε τα σχόλια των 
αναγνωστών του. Οι τελευταίοι όχι μόνο κατακεραύνωσαν την ελληνική απόφαση να παραχωρήσει
άλλες τέσσερις βάσεις που βρίσκονται στο έδαφός της στον αμερικανικό στρατό, αλλά και, όπως 
επισήμανε ένας αναγνώστης με το παρατσούκλι Πουάμμερ: «Οι ΗΠΑ προσπαθούν να 
πυροδοτήσουν έναν πόλεμο μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας».

Όσον αφορά την απάντηση της Ελλάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελληνικού Κήρυκα» στις 2
Ιουνίου, ανακοίνωσε σχέδιο τριπλασιασμού της επέκτασης του χαλύβδινου τείχους κατά μήκος των
συνόρων της χώρας με την Τουρκία έως και 120 χιλιόμετρα, ενώ παράλληλα ζήτησε οικονομική 
στήριξη από την ΕΕ για την υλοποίηση του έργου αυτού.

Φαίνεται ότι η ΕΕ μαζί με το ΝΑΤΟ, με προφανή εντολή της Ουάσινγκτον, δεν κάνουν 
προκλητικά τίποτα για να βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς η 



μεταξύ τους σύγκρουση διολισθαίνει προς τη βία. Αντί να επιλύσουν τα δικά τους ζητήματα, 
οι δύο αυτοί σχηματισμοί επέλεξαν να παραμείνουν κάτω από τον αντίχειρα της Ουάσιγκτον 
υποστηρίζοντας τις στρατιωτικές της φιλοδοξίες στην Ουκρανία και στην περιοχή της Ασίας 
και του Ειρηνικού που προσφέρουν στους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς στρατιωτικούς και 
βιομηχανικούς κύκλους προοπτικές πρόσθετων κερδών από την υποκίνηση νέων ένοπλων 
συγκρούσεων.


