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Μηα Νηαβοσηογιηαλή προβοθάηζηα κε αζύιιεπηες 

ζερκές επηπηώζεης γηα ηε Ν/Α Μεζόγεηο 

[Ι. Θ. Μάδεο, Καζεγεηήο Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο θαη Γεσπνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ] 

«Σηε Μέζε Αλαηοιή πρέπεη λα κελ πηζηεύεης ηίποηα από όζα αθούς θαη ηα κηζά 

από όζα βιέπεης». Απηή είλαη κηα ξήζε ηνπ Οπαιηλη Σδνπκπιάλη, ν νπνίνο ηελ είπε 

γηα ην Λίβαλν, θαη ηελ πξνζάξκνζα εγώ γηα νιόθιεξε ηε Μέζε Αλαηνιή.  

Σν αηκαηεξό επηζόδεην κεηαμύ ηνπ ζηνιίζθνπ ηεο Free Gaza όπνπ επηθεθαιήο ήηαλ ε 

Σνπξθηθή Οξγάλσζε Ι.Η.Η. θαη ε πξσηνβνπιία ηεο Σνπξθηθήο ηζιακηθήο 

θπβεξλήζεσο ηνπ θ. Δξληνγάλ θαη ησλ Ιζξαειηλώλ Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ απνηειεί 

αληηθείκελν πνιιαπιώλ αλαγλώζεσλ. 

Να μεθαζαξίζνπκε πξώηα απόια ηε ζέζε καο σο πξνο ην γεγνλόο:  

α). Η ππόζεζε ηνπ ηζξαειηλνύ απνθιεηζκνύ ηεο Γάδαο είλαη δηπισκαηηθά άζηνρε, 

ζηξαηεγηθά αηειέζθνξε θαη αλζξσπηζηηθά απαξάδεθηε. Έγξαθα θαη εδήισλα 

ζπρλόηαηα όηη νη ηειεπηαίεο δεκνθξαηηθέο εθινγέο πνπ έγηλαλ ζηελ Παιαηζηηληαθή 

νληόηεηα  θαη αλέδεημαλ σο ληθήηξηα δύλακε ηε Υακάο έπξεπε λα γίλνπλ ζεβαζηέο 

από ηελ αγγινζαμσληθή πιεπξά (ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο όζν θαη αζηόρσο 

σο «δπηηθόο θόζκνο ή Γύζε») θαη ν απνθιεηζκόο απηόο λα κελ είρε ιάβεη πνηέ ρώξα. 

Γηέβιεπα ηα αδηέμνδα θαη ηηο εληάζεηο αιιά θαη ηηο εθξήμεηο πνπ ζα πξνθαινύζε 

απηή ε «δπηηθή» επηινγή. Γπζηπρώο επηβεβαηώζεθα θαη εγώ, αιιά θαη όινη εθείλνη νη 

νπνίνη ζηήξημαλ θαη ζηεξίδνπλ απηήλ ηελ άπνςε. 

β). Δίλαη θπζηθό κηα ηέηνηα θαηάζηαζε λα πξνζειθύζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο λέν-

νζκαληθήο πνιηηηθήο ηεο ηζιακηθήο Κπβεξλήζεσο ηεο Σνπξθίαο θαη ηνπ ηνύξθνπ 

ΤΠΔΞ θ. Νηαβνύηνγινπ, ηνπ ζρεδηαζηνύ απηήο ηεο πνιηηηθήο ε νπνία ζα νδεγήζεη 

ζε ζνβαξέο εληάζεηο ηελ πεξηνρή ηεο Ν/Α Μεζνγείνπ θαη ζα δηαηαξάμεη 

αλεπαλόξζσηα ηελ εηξήλε θαη ηελ ζηαζεξόηεηα ζηελ πεξηνρή. Καη αθόκε, ζα βιάςεη 

όια ηα θαιώο λννύκελα ζπκθέξνληα ηνπ ηαιαίπσξνπ ηνπξθηθνύ ιανύ, ηα νπνία 

πξέπεη λα καο ελδηαθέξνπλ σο γείηνλεο, δηόηη ζε πεξηόδνπο ηζρπξώλ θξίζεσλ ε γείησλ 

Σνπξθία, πξνζπαζεί λα εμαγάγεη ηα πξνβιήκαηά ηεο πξνο ηα δπηηθά ηεο, θαη 

εηδηθόηεξα ζην Αηγαίν θαη ηελ Κύπξν. 

γ). Δπίζεο, ε Διιάδα έρεη πνιιαπιά ζπκθέξνληα λα εληνπίζεη ζηηο δειώζεηο ησλ θ.θ. 

Δξληνγάλ θαη Νηαβνύηνγινπ πεξί ηζξαειηλήο «πεηξαηείαο εθηόο ησλ 12 λαπηηθώλ 

Μηιίσλ» δηόηη απηό ζεκαίλεη όηη αηθληδίσο, νη θίινη Σνύξθνη γείηνλέο καο 

δηαθπξήζζνπλ «ηελ δηάππξνλ πεπνίζεζή ηνπο πξνο ηελ Γηεζλή Ννκηκόηεηα θαη πξνο 

ην Γίθαηνλ ηεο Θαιάζζεο» ην νπνίν κέρξη ζήκεξα έρεη ππνγξαθεί από 160 θξάηε θαη 

όρη από ηελ Σνπξθία (!) θαη απηό ζεκαίλεη όηη ε θίιε, γείησλ θαη ζύκκαρνο Σνπξθία 

είλαη έηνηκε:  

i) Να αλαγλσξίζεη ην αληίζηνηρν Διιεληθό δηθαίσκα ησλ εζληθώλ ρσξηθώλ 

Τδάησλ ζηα 12 λαπηηθά κίιηα (!)  

ii) Να άξεη ην casus belli ελαληίνλ ηεο Διιάδνο! Γειαδή, πξάγκαηα ηα νπνία 

ε Διιεληθή θπβέξλεζε νθείιεη λα ηα ππνκλήζεη ακέζσο ζηελ Σνπξθηθή ηζιακηθή 
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θπβέξλεζε θαη λα είλαη βεβαία όηη θαη εθείλε ζα ηα ζεβαζηεί απνιύησο! Ιδηαηηέξσο 

κεηά από ηελ κεγαιεηώδε καγηάηηθε επίζθεςε «εηξήλεο» ηνπ θ. Δξληνγάλ ζηελ 

Αζήλα θαη ηελ «θαηαλόεζε» αιιά θαη «ηηο θηιηθέο πξνζέζεηο» πνπ επέδεημε έλαληη 

ηεο Διιεληθήο πιεπξάο. Καη βεβαίσο, λα είλαη βεβαία ε Διιεληθή Κπβέξλεζε όηη ν 

ηνύξθνο ΤΠΔΞ θ. Νηαβνύηνγινπ ζα ζπεύζεη λα ζπλεξγαζζεί καδί καο γηα λα ηα 

πινπνηήζεη όια απηά ηα σξαία!  

iii) Τπό ηα δεδνκέλα απηά δύλαηαη λα είλαη βεβαία ε Διιεληθή Κπβέξλεζε όηη 

κία «δύλακε εηξήλεο», όπσο είλαη αλακθηβόισο, ε λεν-νζκαληθή Σνπξθία ζα ζπεύζεη 

λα δηεπθξηλίζεη όια ηα πεξί νκαδηθώλ ηάθσλ ησλ ειιελνθππξίσλ αηρκαιώησλ 

πνιέκνπ ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηησηηθήο εηζβνιήο ηνπ Ινπιίνπ ηνπ 1974 ζηελ Κύπξν, ε 

νπνία θαηέιεμε ζηελ παξάλνκε θαηνρή ηνπ 37% ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  

iv) Μπνξνύκε αθόκε λα είκαζηε βέβαηνη όηη ε ηζιακηθή Κπβέξλεζε ηεο 

Αγθύξαο ζα ζπεύζεη, εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ λέσλ αλζξσπηζηηθώλ θαη εηξελεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, λα επηζηξέςεη ηηο πεξηνπζίεο ζηνπο 200.000 ειιελνθππξίνπο 

πξόζθπγεο νη νπνίνη εμεδηώρζεζαλ από ηα  ζπίηηα ηνπο κεηαηξεπόκελνη ζε πξόζθπγεο 

ζηελ ίδηα ηνπο ηελ παηξίδα  

v) Δπίζεο είλαη πεξηζζόηεξν από βέβαηνλ όηη ζα δεηήζεη επίζεκα ζπγλώκε 

γηα ηνπο πεξίπνπ 4.000 λεθξνύο Διιελνθππξίνπο πνπ πξνθάιεζε ε εηζβνιή θαη 

θαηνρή ηεο Βνξείνπ Κύπξνπ,  

vi) Αθόκε, όηη ζα ζπεύζεη λα καο πιεξνθνξήζεη γηα ηελ ηύρε 1.619 

Διιελνθππξίσλ νη νπνίνη ζπλειήθζεζαλ αηρκάισηνη από ηνλ Σνπξθηθό ζηξαηό 

Καηνρήο θαη θέξνληαη 36 ρξόληα ηώξα, σο αγλννύκελνη όπσο θαη όια ηα ζρεηηθά κε 

ηνπο νκαδηθνύο ηάθνπο πνπ απνκέλνπλ λα απνθαιπθζνύλ ζηελ Κύπξν ή ζηελ 

Αλαηνιία. Απηά ηα απαηηεί ν ζηνηρεηώδεο αλζξσπηζκόο! Καη ζηελ ηζιακηθή Σνπξθία, 

απηόο, σο θαίλεηαη πιενλάδεη! 

vii) Καη αζθαιώο, σο δύλακε εηξήλεο θαη αλζξσπηζκνύ, επεηδή εγείηαη 

παξνκνίσλ αθηηβηζηηθώλ θηλήζεσλ θαη θαηαλνεί ηηο αγαζέο πξνζέζεηο ησλ, είλαη 

απνιύησο βέβαηνλ όηη: νη ηνύξθνη Γθξίδνη Λύθνη θαη δνινθόλνη ηνπ ειιελνθύπξηνπ 

αθηηβηζηή Σάζνπ Ιζαάθ πνπ δνινθνλήζεθε άγξηα κε ινζηνύο θαη πέηξεο ζηε «λεθξή 

δώλε» ζηε Γεξύλεηα (ζηηο 11-08-96, 24 εηώλ αθήλνληαο γηα πάληα ηελ έγθπν γπλαίθα 

ηνπ ζηελ αγέλλεηε αθόκα θνξνύια ηνπ) θαη ηνπ νισκνύ νισκνύ (δνινθνλήζεθε 

κε δύν ζθαίξεο ζην ιαηκό ζηηο 14-08-1986 από ηνλ ηνύξθν ςεπδν-ππνπξγό Γεσξγίαο 

ησλ Καηερνκέλσλ, 26 ρξνλώλ παιιεθάξη), νη «αμηόηηκνη θ.θ.» Μερκέη Αξζιάλ 

(Αξρεγόο ηνπ εζκνύ ησλ Γθξίδσλ Λύθσλ ησλ Καηερνκέλσλ), Κελάλ Αθίλ 

(«Τπνπξγόο Γεσξγίαο» ησλ Καηερνκέλσλ θαη πξόεδξνο ηνπ «θόκκαηνο» ησλ 

Καηερνκέλσλ ππό ηελ επσλπκία «Κόκκα Δζληθήο Γηθαηνζύλεο») όπσο θαη ν 

αμηόηηκνο θ. Δξηάι Αθίλ (Γηνηθεηήο ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ ησλ Καηερνκέλσλ), ζα 

δηθαζηνύλ πάξαπηα από ηελ Σνπξθηθή λέν-νζκαληθή δηθαηνζύλε θαη ζα ηνπο 

επηβιεζνύλ νη δένπζεο πνηλέο γηα αλζξσπνθηνλία εθ πξνζέζεσο. Σνζνύην κάιινλ 

πνπ νη «θύξηνη» απηνί δελ είλαη θαλ κνπζνπικάλνη αιιά θαλαηηθνί θεκαιηζηέο 

Γθξίδνη Λύθνη, πλεπκαηηθά παηδηά ηνπ Αξπαζιάλ Σνπξθέο!  

Να ζπκίζσ ζε όζνπο ην ιεζκόλεζαλ θαη λα θάλσ γλσζηό ζε όζνπο ην 

αγλννύλ όηη: γηα ηηο δνινθνλίεο ησλ δύν απηώλ Διιελνθππξίσλ αθηηβηζηώλ έγηλε 
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πξνζθπγή (από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο) ζην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ζηηο 3.02.97, θαη ζηηο 24.06.08 εθδόζεθε ε ηειηθή απόθαζε. ζνλ 

αθνξά ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Ιζαάθ, ην ΔΓΑΓ επηδίθαζε ζπλνιηθό πνζό 215.000 θαη 

πνζό 35.000 επξώ ζηνλ παηέξα ηνπ νισκνύ. εκαζία δελ έρεη ην ρξεκαηηθό πνζό, 

ην νπνίν νπδέπνηε θαηεβιήζε από ηελ ηνπξθηθή θαηνρηθή πιεπξά, αιιά ε ίδηα ε 

αλαγλσξηζκέλε θαηαδίθε ησλ δνινθόλσλ από ην Γηεζλέο Γηθαηνδνηηθό όξγαλν! 

Δίκαη βέβαηνο, όηη ε παξνύζα λέν-νζκαληθή ηζιακηθή θπβέξλεζε ηεο 

γείηνλνο, θίιεο θαη ζπκκάρνπ ρώξαο ζα ην αλαγλσξίζεη θαη ζα δεηήζεη επηζήκσο 

ζπγλώκε από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη από ηελ λόκηκε θπβέξλεζε ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο! 

δ). Αλαθορηθά ηώρα κε ηελ σπόζεζε ηες «πεηραηείας» γηα ηελ οποία 

θαηαγγέιιεηαη ε Κσβέρλεζε Νεηαληάτοσ, θαη κάιηζηα εθηός ηωλ σποιοίπωλ, θαη 

από ηελ Τοσρθία, ηδωκέλε από ηελ ασζηερά λοκηθή ηες πιεσρά ε θαηαγγειία 

ασηή δελ έτεη λοκηθό έρεηζκα. Απιούζηαηα δηόηη θαηά ηο Δίθαηο ηοσ Νασηηθού 

αποθιεηζκού (Blocus Naval) σπάρτεη ηο Κείκελο ηοσ San Remo (San Remo 

Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 

1994) ην νπνίν, όπσο νξζόηαηα παξαηεξεί ν Γξ. Αζαλάζηνο Γξνύγνο, κε ηελ 

«…παξάγξαθν 67 επηηξέπεη ζε αληηκαρόκελνπο λα επηηεζνύλ ζε εκπνξηθά/κε-πνιεκηθά 

πινία πνπ θέξνπλ ηελ ζεκαία ηξίησλ θξαηώλ εθηόο ησλ ρσξηθώλ ηνπο πδάησλ, εθόζνλ 

είλαη βέβαηνη θαη βάζεη ινγηθώλ απνδείμεσλ εκπιέθνληαη ζε παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο, ή πξόθεηηαη λα ζπάζνπλ λαπηηθό απνθιεηζκό, θαη ελώ έγθαηξα ηνπο 

έρνπλ εηδνπνηήζεη θαη αξλνύληαη λα ζηακαηήζνπλ ή επί ηνύηνπ αξλνύληαη –αληηδξνύλ 

ζε λενςία-έξεπλα ή θαηάιεςε»
1
. Καη βεβαίσο, όπσο ζπλερίδεη ν Γξ Γξνύγνο: «Αλ 

πάκε θαη ζηελ παξάγξαθν 146 ηνπ ηδίνπ θεηκέλνπ: Δπηηξέπεηαη ε θαηάιεςε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ ηξίηεο Υώξαο (Δκπνξηθνύ) εθηόο ησλ ρσξηθώλ πδάησλ, εθόζνλ 

ππάξρεη εκπινθή ζε παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν 67»
2
. Ο Γξ Γξνύγνο ζεκεηώλεη αθόκε όηη «ινη απηνί πνπ ηόζν έληνλα 

                                                

1
 SECTION V: NEUTRAL MERCHANT VESSELS AND CIVIL AIRCRAFT 

Neutral merchant vessels  

67. Merchant vessels flying the flag of neutral States may not be attacked unless they: 

(a) are believed on reasonable grounds to be carrying contraband or breaching a blockade, and after 

prior warning they intentionally and clearly refuse to stop, or intentionally and clearly resist visit, 

search or capture;(b) engage in belligerent acts on behalf of the enemy;(c) act as auxiliaries to the 

enemy s armed forces;(d) are incorporated into or assist the enemy s intelligence system;(e) sail under 

convoy of enemy warships or military aircraft; or(f) otherwise make an effective contribution to the 

enemy s military action, e.g., by carrying military materials, and it is not feasible for the attacking 
forces to first place passengers and crew in a place of safety. Unless circumstances do not permit, they 

are to be given a warning, so that they can re-route, off-load, or take other precautions. 

2 SECTION VI: CAPTURE OF NEUTRAL MERCHANT VESSELS AND GOODS 

146. Neutral merchant vessels are subject to capture outside neutral waters if they are engaged in any 
of the activities referred to in paragraph 67 or if it is determined as a result of visit and search or by 

other means, that they:(a) are carrying contraband;(b) are on a voyage especially undertaken with a 

view to the transport of individual passengers who are embodied in the armed forces of the enemy;(c) 

are operating directly under enemy control, orders, charter, employment or direction;(d) present 

irregular or fraudulent documents, lack necessary documents, or destroy, deface or conceal 

documents;(e) are violating regulations established by a belligerent within the immediate area of naval 
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επέθξηλαλ ηελ θαηαδξνκηθή ελέξγεηα(πνπ επαλαιακβάλσ όηη ζα κπνξνύζε λα εμειηρζεί 

δηαθνξεηηθά) θαη είλαη ιαιίζηαηνη από ηηο ζέζεηο ηνπο, δελ είπαλ απνιύησο ηίπνηα όηαλ 

ην Ιζξαήι εληόπηζε θαη θαηέιαβε ην πινίν πνπ κεηέθεξε 33 ηόλνπο όπια ζηελ 

Υεδκπνιιάρ (θαηά παξαβίαζε ηεο απόθαζεο 1701 ηνπ Α/ΟΗΔ), νύηε όηαλ ζην 

αεξνδξόκην ηεο Μπαλγθόθ/Σατιάλδε ζηακάηεζαλ νη αξρέο ην αεξνζθάθνο πνπ 

κεηέθεξε όπια θαη ζπζηήκαηα ππξαύισλ από ηελ Β. Κνξέα ζην Ιξάλ (θαηά παξαβίαζε 

ησλ απνθάζεσλ 1696 θαη 1874 ηνπ Α/ΟΗΔ), νύηε βέβαηα δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηελ 

αζιηόηεηα ηνπ θαζεζηώηνο ηεο Β. Κνξέαο λα βπζίζεη πξν δπν κελώλ πνιεκηθό πινίν 

ηεο Ννηίνπ Κνξέαο ζηελ Κίηξηλε Θάιαζζα (46 λεθξνί από ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο).» 

Παξόια απηά, νθείισ λα επαλαιάβσ όηη ζην εζηθό πεδίν, ε Κπβέξλεζε Νεηαληάρνπ 

νθείιεη λα δερζεί όηη ν απνθιεηζκόο ελόο πιεζπζκνύ 1, 4 εθ. θαηνίθσλ ζε 36ηρκ. κε 

πνιιαπιέο ζηεξήζεηο απνηειεί απνθξνπζηηθή θαηάζηαζε θαη θαηαδηθάδεηαη 

αζπδεηεηί! Ο απνθιεηζκόο απηόο πξέπεη θαηεπεηγόλησο λα αξζεί γηα ηα θαιώο 

λννύκελα ζπκθέξνληα ηνπ Παιαηζηηληαθνύ Λανύ, ηνπ Ιζξαειηλνύ Λανύ θαη ησλ 

εζλώλ ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Δπξύηεξεο Μέζεο Αλαηνιήο. Απηό, όκσο, δελ είλαη 

λνκηθήο ηάμεσο πξόβιεκα θαη πάλησο δελ κπνξεί λα επηιπζεί από έλαλ εζληθό 

δξώληα κε ηελ «αμηνπηζηία ηεο Σνπξθίαο», εηδηθά ζε ζέκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ! Αιήζεηα, κε εθείλνλ ηνλ Οηζαιάλ ζην Ικξαιί, ηη λα 

γίλεηαη; 

ε). Φαληάδνκαη, ζπκπαξαηαζζόκελνο απνιύησο κε ηνλ Νίθν Κνηδηά (Η Αμία, 05 

Ινπλίνπ 2010, «Γλώκεο», ζ. 13) όηη νη αθηηβηζηέο καο είλαη έηνηκνη λα δεκηνπξγήζνπλ 

αθόκα έλαλ ζηνιίζθν δηεζλώλ αθηηβηζηώλ κε ηελ εθ 50% ζπκκεηνρή Διιήλσλ 

αθηηβηζηώλ (θαηά ηελ πξόζθαηε ηνπξθηθή αλαινγία) θαη «..λα πάλε ζηελ Καηερόκελε 

Κύπξν λα δηαδειώζνπλ ηε ζέιεζή ηνπο λα απαιιαγεί ε Κύπξνο, θαη πξηλ απ’ όια ν 

δεκνθξαηηθόο ηνπξθν-θππξηαθόο πιεζπζκόο, από ηελ θαηνρή ησλ ηνπξθηθώλ 

αληηδεκνθξαηηθώλ ζηξαηεπκάησλ. Αλ απηό θαληάδεη δύζθνιν, ηόηε ηνπο πξνηείλσ λα 

νξγαλώζνπλ ηελ είζνδό ηνπο ζην ιηκάλη ηεο πόιεο θαληάζκαηνο ηεο Ακκνρώζηνπ 

θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπ ζην Λαό ηεο Κύπξνπ». 

ζη). Πόζνη αιήζεηα γλσξίδνπλ ζηελ ρώξα καο όηη ν Οξγαληζκόο Ιζιακηθήο 

Γηαζθέςεσο (Ο.Ι.Γ.) έρεη δερζεί θαη αλαγλσξίζεη, ην ςεπδνθξάηνο ηνπ Νηεθηάο θαη 

ησλ Καηερνκέλσλ σο «Κξάηνο Παξαηεξεηή» από ην 1979 (!) κε ηελ επσλπκία 

Turkish Cypriot State;
3
 Γειαδή, ηα 57 κέιε ηνπ Αξαβνκνπζνπικαληθνύ Κόζκνπ πνπ 

κεηέρνπλ ζην Οξγαληζκό απηό, αλαγλώξηζαλ σο θξάηνο ηελ παξάλνκε «Σνπξθηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Βνξείνπ Κύπξνπ»! Οκόθωλα!
4
. Γελ ζπδεηνύκε θπζηθά γηα ηελ 

Σνπξθία, ε νπνία άιισζηε πξνεδξεύεη ηνπ Οξγαληζκνύ δηα ηνπ ππεθόνπ ηεο 

Καζεγεηνύ θ. Ekmeleddin Ihsanoglu, ν νπνίνο είλαη ν Γ.Γ. ηνπ Ο.Ι.Γ από ην 2005! Ο 

νπνίνο θ. Ihsanoglu κάιηζηα, πξνηξέπεη όια ηα κέιε ηνπ Οξγαληζκνύ λα ζπλδξάκνπλ 

ην «Σνπξθνθππξηαθό Κξάηνο» κε θάζε ηξόπν θαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο! Μπνξεί 

θαλείο λα απνιαύζεη ηελ νκηιία ηνπ Σνύξθνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνύ 

Ιζιακηθήο Γηάζθεςεο, πνπ έγηλε θαηά ηελ  34
ε
 ύλνδν ησλ Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ 

                                                                                                                                       
operations; or(f) are breaching or attempting to breach a blockade.Capture of a neutral merchant vessel 

is exercised by taking such vessel as prize for adjudication. 
3 Website Οξγαληζκνύ ηζιακηθήο Γηάζθεςεο: http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=181 
4 Website Οξγαληζκνύ ηζιακηθήο Γηάζθεςεο: http://www.oic-oci.org/member_states.asp 
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ηνπ Οξγαληζκνύ Ιζιακηθήο Γηάζθεςεο ζηηο 14/04/2007 ζηελ Jeddah ηεο ανπδηθήο 

Αξαβίαο).
5
  

Έλα εξώηεκα, πάλησο, ζα ήζεια λα ζέζσ πξνο θάπνηνπο αλεζπρνύληεο κήπσο ε 

ζηάζε ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο θαη ηεο Κππξηαθήο νκνιόγνπ ηεο, εμνξγίζεη ηνπο 

Άξαβεο θαη πάλε θαη αλαγλσξίζνπλ ηελ «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ηεο Β. Κύπξνπ»: Μα 

ηο έσοςν ήδη ππάξει κύπιοι,  από ηο 1979! Δεν ηο ανηελήθθηηε; Σε ηι ακπιβώρ ηοςρ 

είσαμε ενοσλήζει ηόηε; O εγέηεο ηνπ Παιαηζηηληαθνύ Λανύ αείκλεζηνο Γηάζεξ 

Αξαθάη ήηαλ δηαξθώο πξνζθεθιεκέλνο ησλ Αζελώλ θαη κάιηζηα θαη θαζ’όιελ ηελ 

πεξίνδν ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ, επίζεο αεηκλήζηνπ, Αλδξέα Παπαλδξένπ! 

Ξεράζηεθαλ νη παξειάζεηο θαη ηα γήπεδα πνπ γέκηδαλ επί ησλ θπβεξλήζεσλ απηώλ, 

ελώπηνλ ηνπ Γηάζεξ Αξαθάη, ζε έλδεημε αιιειεγγύεο γηα ηνλ Παιαηζηηληαθό Λαό; 

Μέρξη ην 1989 δειαδή! Καη κπξάβν καο, κπξάβν ζηνλ Διιεληθό Λαό πνπ ζηήξηδε 

θαη ζηεξίδεη ηνλ αγώλα ηνπ Πιαηζηηληαθνύ Λανύ! Αιιά δελ είλαη δπλαηόλ λα 

ζηεξίμνπκε θαη ηνπο λέν-νζκαλιήδεο ηεο Άγθπξαο παίδνληαο ην ζηξαηεγηθό παηρλίδη 

ηνπο εηο βάξνο ησλ ειιεληθώλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ!  

Καη εξσηώ θάπνηνπο άιινπο εμαηξεηηθά «αλεζπρνύληεο»:  

1) Κύξηνη, γηαηί ελνριείζηε από πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ Διιελν-

ηζξαειηλώλ ζρέζεσλ; Βειηίσζε, ζεκαίλεη «θαιπηέξεπζε ζρέζεσλ κε ην 

Ιζξαειηλό θξάηνο» δελ ζεκαίλεη… δηάξξεμε ησλ ζρέζεώλ καο κε ηνλ 

Αξαβηθό θόζκν! Γηαηί ηόζνο καληρατζκόο ζηελ ζθέςε ζαο; Καη όζν γηα ηε 

θξάζε πνπ ζπζηεκαηηθά απνκνλώλεηε γηα λα απνθαιύςεηε ην δήζελ 

«αληηαξαβηθό κέλνο κνπ», απηήλ δειαδή ηελ πεξηβόεηε: «λα εμνξθηζηνύλ 

θάπνηα δαηκόληα κνλίκσο εγθαηεζηεκέλα ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αξκόδησλ γηα 

ηελ παξαγσγή ακπληηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο» ζαο πιεξνθνξώ όηη είλαη 

ηειείσο αηπρείο νη απζαίξεηεο εξκελείεο ζαο πεξί δήζελ «θαθνύ 

θηιναξαβηζκνύ»! Σν ίδην αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη ζηε θξάζε κνπ πεξί «ησλ 

ακθηβόινπ επθπίαο παξαδνζηαθώλ πνιηηηθώλ ηεο Διιάδαο ζην 

Μεζαλαηνιηθό». Μηα θξάζε ζην εζσηεξηθό ηεο νπνίαο ηειείσο απζαίξεηα 

πξνζζέηεηε ζε παξέλζεζε, θάηη ην νπνίνλ εγώ νπδέπνηε έγξαςα! Καη ην 

πξάηηεηε ρσξίο λα ελεκεξώλεηε ηνλ αλαγλώζηε κε έλα [..] όηη, δειαδή, 

πξόθεηηαη γηα δηθή ζαο εξκελεία θαη όρη γηα δηθή κνπ ζπγγξαθή! Πξνζζέηεηε 

                                                
5 With reference to the situation in Cyprus, and in implementation of the resolution adopted by the 

previous Islamic Conference of Foreign Ministers (ICFM), urging the OIC Member States to promote 

effective solidarity with the Turkish Muslim Cypriot people, exchange high-level visits among 

businessmen, and develop cultural, trade, tourism, and other relations with them, the General 

Secretariat organized a visit to Turkish Cyprus in which a large high-level delegation took part, 

comprising a number of directors from the OIC General Secretariat and representatives of most 

subsidiary, specialized, and affiliated organs. The OIC delegation held several meetings with officials 

in the Turkish Cypriot State, led by the President of the Republic, the Prime Minister, the Foreign 

Minister, and others. The delegation was briefed on the political and economic situation there and 

affirmed the importance of cooperation between the Turkish Cypriot State, the General Secretariat, and 
the OIC Member States. The visit was received with great satisfaction and appreciation by Cypriot 

officials because it opened the door for direct political contacts with the Turkish Cypriot State and will 

have a positive impact on promoting trade, economic, and tourism exchanges between the Turkish 

Cypriot State, on the one hand, and the Member States and the General Secretariat, on the other hand.  

 Η πιήξεο νκηιία: http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_id=1340&x_key=turkish%20cyprus 
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ινηπόλ ηελ εμήο θξάζε εληόο παξελζέζεσο: (δειαδή θηιοπαιαηζηηληαθές) 

θαη έηζη ε πξαγκαηηθή θξάζε κεηαηξέπεηαη ζε θάηη πνπ είλαη δηθό ζαο 

δεκηνύξγεκα, δειαδή: «ηηο ακθηβόινπ επθπίαο (δειαδή 

θηιοπαιαηζηηληαθές) παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο ηεο Διιάδαο ζην 

Μεζαλαηνιηθό». Αο δηεπθξηλίζσ ινηπόλ ινηπόλ ηη ελλνώ: Δλλνώ απιώο έλαλ 

δηαξθή, επήζε θαη αλεξκήλεπην αληηζεκηηηζκό, ν νπνίνο επεξξέαδε θαη ίζσο 

αθόκε επεξξεάδεη ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή!  

2) Δπίζεο λα ηνλίζσ όηη νπδεκία έρσ ζρέζε αγαπεηνί θίινη, νύηε είρα πνηέ, κε 

ην «Γίθηπν 21», ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη έρσ θάηη ελαληίνλ ηνπ ή ελαληίνλ 

ησλ κειώλ ηνπ. Αιώο ην αγλνώ, όπσο αγλνώ θαη ηα κέιε ηνπ. Απιά, θαζαξά 

θαη μάζηεξα! 

3) Να ζπκίζνπκε αθόκε εηο ηνπο «αλεζπρνύληεο» όηη: ε Σνπξθία έγηλε  κέινο 

ζηνλ Οξγαληζκό Ιζιακηθήο Γηάζθεςεο ην 1969, κε άθξσο θεκαιηθό θαη 

θνζκηθό θαζεζηώο! Καη κάιηζηα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1996, ιίγεο κέξεο αθνύ 

νη ηνύξθνη «δεκνζηνγξάθνη»
6
 δεκηνύξγεζαλ ην δξάκα ησλ Ικίσλ, κε ηελ i) 

θεκαιίζηξηα-ιατθν-θνζκηθή ζπλεπώο, Πξσζππνπξγό (Κόκκα ηνπ Οξζνύ 

Γξόκνπ) θ. Σζηιέξ, ε Σνπξθία ε νπνία ii) ήηαλ ήδε κέινο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Ιζιακηθήο Γηάζθεςεο-καδί κε ην Ιξάλ(!)- iii) ππνγξάθεη ηελ επξύηεξε δπλαηή 

πκθσλία Ακπληηθήο θαη ηξαηησηηθήο πλεξγαζίαο κε ην…Ιζξαήι! 

Αληηιεθζήθαηε ηώξα κήπσο, εζείο θαη νη «αλεζπρνύληεο» θίινη ζαο, ηη 

ζεκαίλεη πξαγκαηηθή δηπισκαηία;! 

4) Δάλ θάπνηνη δελ ελνρινύληαη από ηελ ηνπξθν-ηζξαειηλή Ακπληηθή 

πλεξγαζία κέρξη θαη ηώξα, ζήκεξα, όπνπ ν Σνύξθνο Τπνπξγόο Δζληθήο 

Ακύλεο δειώλεη αλεξπζξίαζηα (κεηά ηα αηκαηεξά γεγνλόηα ηνπ Mavi 

Marmara…), όηη ζα… ζπλερίζεη ηελ πξνκήζεηα ηζξαειηλώλ Mε 

Eπαλδξσκέλσλ Mαρεηηθώλ Αεξνζθαθώλ (u.a.v.) ύςνπο 135 εθαηνκκ. 

Γνιιαξίσλ (!), γηαηί αιήζεηα λα ελνρινύληαη από κηα πξόηαζή κνπ πεξί 

«ειιελν-ηζξαειηλήο ζπλεξγαζίαο ζην ηνκέα ηεο ζπκπαξαγσγήο ακπληηθώλ 

ζπζηεκάησλ»; Γειαδή γηα πην ιόγν ε θαιή θίιε, γείησλ θαη ζύκκαρνο 

Σνπξθία, πξίλ αθόκε ζάςεη ηνπο ζθνησκέλνπο κνπηδαρεληίλ ηεο από ηνλ 

ηζξαειηλό ζηξαηό, είλαη θαιό θαη δεκνθξαηηθό λα αλαλεώλεη ηε ζπλεξγαζία 

ηεο κε «ηνλ δνινθόλν ηνπο»…ην Ιζξαήι (ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηώλ αιιά 

θαη ηεο ζπκπαξαγσγήο νπιηθώλ ζπζηεκάησλ), ελώ ε Διιάδα δηαπξάηηεη 

έγθιεκα θαζνζηώζεσο εάλ δηαλλνεζεί λα ην πξάμεη ελώ δελ έρεη νύηε έλαλ 

ηέηνην λεθξό; 

5) Γελ κπνξώ λα θαηαλνήζσ ζε ηη αθξηβώο ελνριεί ε ακθίπιεπξε δηπισκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο Διιάδνο, δει. κεηαμύ Αξαβηθνύ θόζκνπ θαη Ιζξαήι, ηε 

ζηηγκή πνπ ε Διιάδα είλαη κηα ρώξα ρσξίο απνηθηνθξαηηθό παξειζόλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, άξα έρεη ιεπθό πνηληθό κεηξών, ελώ απηό ην 

θάλεη ε Σνπξθία, ρώξα ε νπνία είλαη θαη ζα είλαη θαηαδηθαζκέλε ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ Αξαβηθνύ θόζκνπ σο θαηαζηξνθέαο ηνπ Υαιηθάηνπ θαη ηεο 

                                                
6 Αιήζεηα, πόζνη ην πηζηεύνπλ πηα απηό, πεξί «ηνύξθσλ δεκνζηνγξάθσλ»; αλ απηό κε ηνλ «Σνηό» 

αθνύγεηαη πηα, ηδηαίηεξα κεηά ηελ νιηθή εμόλησζή ηνπο, ζηελ Σνπξθία, κέρξηο ελόο, όισλ ησλ ηόηε 

ζπκκεηερόλησλ…»δεκνζηνγξάθσλ». 
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αξαβηθήο ιακπξόηεηαο! Μα όηαλ «νη αλεζπρνύληεο» θαη νη πάζεο θύζεσο 

εξαθιεηδείο ησλ, καο πξνηείλνπλ νινθιεξσηηθή ζπλεξγαζία θαη θηιία κε ηελ 

Σνπξθία, δελ ζθέθηνληαη όηη ε γείησλ ρώξα έρεη απηήλ ηελ πνιηηηθή! Γηαηί 

απηό επηηξέπεηαη (ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ «αλεζπρνύλησλ» πάληνηε), γηα ηελ 

Σνπξθία θαη όρη γηα ηελ Διιάδα; Mήπσο ηειηθά ππάξρεη θάπνηνο ππνβόζθσλ, 

αζπλείδεηνο ίζσο, αληηζεκηηηζκόο ζε όιε ηνύηε ηελ ππόζεζε; Ο γξάθσλ 

δειώλεη αλεπηθπιάθησο όηη ηηκά θαη ζέβεηαη ηνλ Παιηζηηληαθό Λαό θαη όηη 

ηηκά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ην Κξάηνο ηνπ, αλεμάξηεην, 

επηπρηζκέλν θαη ειεύζεξν ζηα εδάθε ηεο Παιαηζηίλεο. Καη ηόηε, όπσο θαη 

ηώξα, αζθαιώο ζα πξόηεηλε θάζε κνξθήο εηξεληθή ζπλεξγαζία καδί ηνπ. Σν 

ίδην όκσο ηζρπξίδνκαη θαη γηα ην Ιζξαειηλό θξάηνο κε ην Λαό ηνπ νπνίνπ δε 

ζεσξώ όηη καο ρσξίδεη θάηη. Με θάπνηεο θπβεξλήζεηο ίζσο! Αιιά απηό καο 

ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δηθέο καο, ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο! Γελ είλαη 

«πξνλόκην» κόλνλ ησλ Ιζξαειηλώλ! Καη ζεσξώ όηη ε ρώξα καο, σο κε-

αλαζεσξεηηθή ρώξα, ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ην Ιζξαήι λα ζθεθζεί πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε απηή ρσξίο ζεξκέο εθξήμεηο. πσο ήηαλ έηνηκνο λα πξάμεη ν 

αείκλεζηνο Γηηδράθ Ράκπηλ πξίλ δνινθνλεζεί από ην ρέξη ηνπ ζεξκνθεθάινπ 

Γηγθάι Ακίξ! Αιιά ζε θακκία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παύζνπκε λα 

ζθεθηόκαζηε ην εζληθό όθεινο θαη ηηο ηζνξξνπίεο ζην δηεζλέο ζύζηεκα 

6) Δπαλεξρόκελνη όκσο ζην δήηεκα ηεο αθηηβηζηηθήο επηρεηξήζεσο πξέπεη λα 

θαηαζηήζνπκε ζαθέο όηη από πιεπξάο ησλ ζπκκεηερόλησλ πνιηηώλ ησλ 

ινηπώλ ρσξώλ πνπ κεηείραλ ζε απηήλ, ήηαλ απνιύησο θαζαξή θαη αγλώλ 

αλζξσπηζηηθώλ πξνζέζεσλ. Γελ πξνθύπηεη όκσο όηη ηζρύεη θάηη θάηη αλάινγν 

θαη από ηελ πιεπξά ηεο Σνπξθίαο. πσο αλαθέξεη θαη ν ζπλάδειθνο Νίθνο 

Κνηδηάο (Η Αμία, 05 Ινπλίνπ 2010, «Γλώκεο», ζ. 13), «…λα κελ μερλάκε όηη 

Κύπξηνη επξσβνπιεπηέο, θαη κάιηζηα ηνπ αληηπνιηηεπόκελνπ ΓΗΤ, 

θαηήγγεηιαλ ηελ παξνπζία ησλ Μπζηηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Σνπξθίαο ζε όιε ηελ 

επηρείξεζε»! Καη ζα ζπκθσλήζσ απόιπηα καδί ηνπ ζην όηη «…όηαλ ε θνηλή 

γλώκε [ζηελ Διιάδα] είλαη έηνηκε λα θιάςεη γηα δηθαηώκαηα ηξίησλ ρσξώλ, 

ελώ δελ είλαη έηνηκε λα ην θάλεη γηα ηελ Κύπξν είλαη ζνβαξό ην δήηεκα» θαη 

ζην όηη «…ζήκεξα, θαη απηό κε παξαμελεύεη, ζπρλά κε πιεγώλεη, νη Έιιελεο 

αθηηβηζηέο πάλε κέρξη ην ηέξκα ηνπ θόζκνπ, αιιά αγλννύλ ζπζηεκαηηθά ηελ 

Κύπξν». 

Καη γηα λα κελ βαζαλίδνπκε ηνλ αλαγλώζηε, λα μεθαζαξίζνπκε όηη θαηά ηνλ 

γξάθνληαη πξόθεηηαη γηα κηα εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξσπηζηηθώλ θαη δεκνθξαηηθώλ 

αηζζεκάησλ πνιιώλ αλύπνπησλ θαη εγλσζκέλεο εληηκόηεηνο πνιηηώλ, από ηελ 

ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο θ.θ. Νηαβνύηνγινπ θαη 

Δξληνγάλ. Αο πάξνπκε όκσο ηα πξάγκαηα από ηελ αξρή: 

Σελ Σξίηε [25 Μαΐνπ] έιαβε ρώξα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε έλα ζπκβάλ, ην 

νπνίν ζα κπνξνύζε από κόλν ηνπ λα ραξαθηεξηζζεί σο ήζζνλνο ζεκαζίαο αιιά κε 

καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο. Ο ηνύξθνο ΤπΔΞ Αρκέη Νηαβνύηνγινπ θάιεζε ην 

Ιζξαήι λα άξεη ηνλ απνθιεηζκό ηεο Λσξίδαο ηεο Γάδαο θαη λα επηηξέςεη ζε έλαλ 

ζηνιίζθν, ηνπ Insani Yardim Vakfi/Ι.Η.Η. (Οξγάλσζε Αλζξσπηζηηθήο Βνήζεηαο), 

κίαο ηνπξθηθήο ζξεζθεπηηθήο ΜΚΟ ε νπνία θαηά ην Ιλζηηηνύην Stratfor ζπλδέεηαη κε 
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ην θπβεξλώλ θόκκα Γηθαηνζύλεο θαη Αλάπηπμεο (AKP) ηεο Σνπξθίαο, λα θέξεη ζε 

πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ, δει. ηνλ εθνδηαζκό ησλ Παιαηζηηλίσλ κε αλζξσπηζηηθή 

βνήζεηα. Σν ηνπξθηθό πινίν ζην νπνίν έγηλαλ ηα επεηζόδηα, αλήθε ζε απηήλ ηελ 

Σνπξθηθή «Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε», ηελ IHH. 

Α). Η νξγάλσζε όκσο,  απηή ζύκθσλα κε κειέηε ηνπ  εγθπξόηαηνπ Γαληθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ Γηεζλνύο ηξαηεγηθήο (Danish Institute for International Studies) ηνπ 

2006, κε ζπγγξαθέα ηνλ Evan F. Kohlman,  ραξαθηεξίζηεθε σο Ιζιακηθή νξγάλσζε 

πνπ εθηόο από αλζξσπηζηηθή βνήζεηα έρεη δηαηειέζεη θαη βηηξίλα γηα ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλώζεηο (The Role of Islamic Charities in International Terrorist Recruitment and 

Financing)
7
.  ηε ζρεηηθή κειέηε ν Evan F. Kohlman θέξεηαη σο: «ύκβνπινο 

ζεκάησλ δηεζλνύο ηξνκνθξαηίαο κε ππεξεπηαεηή εκπεηξία έξεπλαο θαη αλάιπζεο ηεο Αι 

Κάηληα θαη άιια δηεζλή ηξνκνθξαηηθά θηλήκαηα ηνπ 21
νπ

 αηώλα. Έδσζε δηαιέμεηο θαη 

έθαλε ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο ηξνκνθξαηηθέο απεηιέο ζε δηάθνξα ηδξύκαηα 

[…] κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζην Ακεξηθαληθό Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, ην F.B.I., ην 

ακεξηθαληθό πκβνύιην Δζληθήο Αζθαιείαο (Ν.S.C), ην Τπνπξγείν Δζληθήο Αζθαιείαο 

(Homeland Security Dept.) θαη ηελ Ακεξηθαληθή Τπεξεζία Δζσηεξηθώλ Πόξσλ 

(Internal Revenue Service)». πλεπώο, ε αμηνπηζηία ηνπ είλαη κάιινλ…ηθαλνπνηεηηθή 

θαη ε πξνζπάζεηα λα ηνλ ζεσξήζνπκε…«απαηεώλα» κάιινλ…δελ επζηαζεί. Πξέπεη 

λα ηνλίζνπκε δε όηη ε γλσζηή θξάζε πνπ ηίζεηαη παξαδνζηαθά σο κόην ζε όιεο ηηο 

εθδόζεηο αλαιόγσλ Ιλζηηηνύησλ: «Σα εθδηδόκελα θείκελα δελ εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο 

ηνπ Γαληθνύ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ νύηε απηέο ηνπ DIIS» είλαη πάγηεο θαη ηίζεληαη 

γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ επηζηεκνληθό θαη πνιηηηθό ραξαθηήξα ησλ θνξέσλ ηνπο 

έλαληη πάζεο θξηηηθήο πεξί κεξνιεςίαο. Αλαθέξνληαη δε ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο 

δεκνζηεύζεηο ησλ Ιδξπκάησλ απηώλ νη νπνίεο κάιηζηα ρξεκαηνδνηνύληαη από 

θπβεξλήζεηο. Δπξόθεηην γηα κηα κειέηε πνπ έγηλε θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Γαληθνύ 

Τπνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθώλ ην νπνίν δηαηππώζεθε ην 2005 πξνο ην Danish Institute 

for International Studies, αλαθνξηθά κε κειέηεο ζρεηηθέο κε ηνπο ηξόπνπο ηεο 

κέηξεζεο θαη κειέηεο δξάζεο ησλ ξηδνζπαζηηθώλ θηλεκάησλ κέζσ ησλ νξγαλώζεσλ 

Αλαπηπμηαθήο Βνήζεηαο. Η κειέηε νινθιεξώζεθε θαη δεκνζηεύζεθε κε δαπάλεο ηεο 

Γαληθήο Κπβεξλήζεσο ην 2006. Σν 2008 ην Ιζξαήι ηε ραξαθηήξηζε επίζεο ηελ 

Ι.Η.Η. σο ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε. Δδώ πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπκε όηη ε Σνπξθία, 

αλ ήζειε πξάγκαηη λα βνεζήζεη ην ρεηκαδόκελν Λαό ηεο Γάδαο δελ έπξεπε λα 

επηιέμεη απηήλ ηελ νξγάλσζε. Πσο ζα θαηλόηαλ ζηελ Σνπξθία αλ θάπνηα ρώξα, ε 

νπνηαδήπνηε, αλέζεηε ζε κηα αλάινγε θηινθνπξδηθή νξγάλσζε λα κεηαθέξεη θαη λα 

δηαλείκεη Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα (πξάγκαηη Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα θαη όρη θάηη 

ύπνην) ζηα όξε ηεο Ν/Α Σνπξθίαο ηα νπνία θαη απνηεινύλ εδάθε κε θνπξδηθό 

πιεζπζκό ζε πνζνζηό 100%; Δξώηεκα πξνο επαηζζήηνπο! 

Νσξίηεξα, ε νξγάλσζε Ι.Η.Η., είρε απνξξίςεη ηελ πξόηαζε ηνπ Ιζξαήι λα 

δηνρεηεύζεη ηα εθόδηα κέζσ ηζξαειηλνύ εδάθνπο, από ηνλ ηζξαειηλό Ληκέλα 

Αζληόλη.  

1) Β.) Σν Καλάιη CBS κεηέδσζε ζπλέληεπμε ηνπ Γάιινπ Γηθαζηή θ. Jean-Louis 

Bruguière, ν νπνίνο ήηαλ επηθεθαιήο αληηηξνκνθξαηηθήο κνλάδαο ηεο 

                                                
7 Evan F. Kohlman, The Role of Islamic Charities in International Terrorist Recruitment and 

Financing, DIIS Working Paper no 2006/7, Copenhagen 2006, ISBN: 87-7605-126-9. 
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Γαιιηθήο Γηθαηνζύλεο γηα ζρεδόλ δύν δεθαεηίεο πξηλ από ζπληαμηνδνηεζεί ην 

2007, ζην Associated Press ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν γάιινο αλώηαηνο 

δηθαζηηθόο ιεηηνπξγόο θαηαζέηεη όηη ε ηνπξθηθή νκάδα βνήζεηαο είρε ζρέζεηο 

κε ηελ ηξνκνθξαηία. Ο Bruguière, 67 εηώλ, είλαη ζήκεξα ν ζπληνληζηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο. Παξαζέηνπκε
8
: 

«(AP) ΠΑΡΙΙ (AP) - Σν Δδξεύνλ ζηελ Κσλ/πνιε ηνπξθηθό ηζιακηθό Ίδξπκα 

γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη Διεπζεξίεο θαη Αλζξσπηζηηθνύ έξγνπ, πνπ 

βξίζθεηαη πίζσ από ηνλ ζηνιίζθν ησλ πινίσλ πνπ δέρηεθε επίζεζε από ηηο 

ηζξαειηλέο δπλάκεηο ελώ θαηεπζπλόηαλ πξνο ηε Γάδα είρε δεζκνύο κε δίθηπα 

ηξνκνθξαηίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδίνπ ηεο Αι Κάηληα, ην 1999, λα 

βνκβαξδίζεη ην Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηνπ Λνο Άληδειεο, δήισζε ηελ Σεηάξηε 

Γαιιίαο πξώελ αλώηαηνο δηθαζηήο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σν Ίδξπκα γηα ηα 

Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ηηο Διεπζεξίεο θαη ηελ Αλζξσπηζηηθή Βνήζεηα, κε 

βάζε ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, γλσζηό κε ην ηνπξθηθό αθξσλύκηό ηνπ ΙΗΗ, είρε 

«ζαθείο, καθξνρξόληνπο δεζκνύο κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηελ Σδηράλη», δήισζε 

ζε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε ζην Associated Press ν πξώελ αλαθξηηήο θ. Jean-

Louis Bruguière. Ο Bruguière, ν νπνίνο ήηαλ επηθεθαιήο αληηηξνκνθξαηηθήο 

κνλάδαο ηεο γαιιηθήο δηθαηνζύλεο γηα ζρεδόλ δύν δεθαεηίεο πξηλ από 

ζπληαμηνδνηεζεί ην 2007, δελ αλέθεξε αλ ην ΙΗΗ έρεη ζήκεξα δεζκνύο κε ηελ 

ηξνκνθξαηία
9
, αιιά είπε όηη είρε όηαλ δηεμήγαγε έξεπλα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990. «Βνεζνύζαλ βαζηθά ηελ Αι Κάηληα, όηαλ ν (Οζάκα) Μπηλ Λάληελ 

άξρηζε λα ζέηεη ην έδαθνο ησλ ΗΠΑ ζην ζηόραζηξό ηνπ», είπε. Οξηζκέλα κέιε 

ηεο δηεζλνύο ηξνκνθξαηηθήο νκάδαο πνπ είλαη γλσζηή σο «Γίθηπν Fateh 

Kamel», εξγάδνληαλ ηόηε ζηελ ΙΗΗ, είπε. Ο Kamel, κε δηπιή αιγεξηλή θαη 

θαλαδηθή ππεθνόηεηα, είρε δεζκνύο κε ηελ εθθνιαπηόκελε Αι Κάηληα, δήισζε 

ν Bruguière. Μεηαμύ ησλ νπαδώλ ηνπ Kamel ήηαλ ν Ahmed Ressam, έλαλ 

Αιγεξηλόο πνπ ζπλειήθζε ζηελ πνιηηεία ηεο Οπάζηγθηνλ ησλ ΗΠΑ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1999, θαζώο κεηέβαηλε γηα λα βνκβαξδίζεη ην Γηεζλέο 

Αεξνδξόκην ηνπ Λνο Άληδειεο, κέξνο ηεο ζρεδίνπ ηεο Αι Κάηληα. «Σν ΙΗΗ είρε 

έλα ξόιν ζηελ νξγάλσζε ε νπνία νδήγεζε ζην ζρέδην», δήισζε ν Bruguière, 

επαλαιακβάλνληαο ηελ έλνξθε θαηάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζε σο κάξηπξαο ζε 

νκνζπνλδηαθό δηθαζηήξην ησλ ΗΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο ηνπ Ressam. Ο 

Ressam εθηίεη πνηλή θπιάθηζεο 22 εηώλ. Ο Bruguière εμέδσζε δηεζλέο έληαικα 

θαηά ηνπ Kamel, πξώελ κέληνξαο Ressam, ν νπνίνο εθδόζεθε από ηελ Ινξδαλία 

ζηε Γαιιία ην 1999 θαη θαηαδηθάζηεθε ζε νθηώ ρξόληα θπιάθηζεο κε 

θαηεγνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηξνκνθξαηία. Σν ΙΗΗ αξλείηαη 

θαηεγνξεκαηηθά δεζκνύο κε ξηδνζπαζηηθέο νκάδεο. Η νκάδα απηή δελ βξίζθεηαη 

                                                
8 http://www.cbsnews.com/stories/2010/06/02/ap/world/main6541706.shtml 
9 ..: Καη είλαη θπζηθό θάηη ηέηνην, εθόζνλ σο έληηκνο άλζξσπνο δελ κπνξνύζε λα κηιήζεη γηα θάηη 

κε ηνπ νπνίνπ ηελ έξεπλα δελ αζρνιείην από ην 2007 εθόζνλ ζπληαμηνδνηήζεθε. Δλαο ηέηνηνο 

αλώηαηνο θξαηηθόο ιεηηνπξγόο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαμηόπηζηνο θαη απαηεώλαο από θαλέλαλ. 

Δθηόο θαη αλ είρε ππνπέζεη ζε θάπνην αλάινγν αδίθεκα θαη είρε δηθαζζεί θαη θαηαδηθαζηεί από ηελ 

Γαιιηθή Γηθαηνζύλε, ε νπνία σο γλσζηόλ δηθάδεη θαη ηνπο Πξνέδξνπο ηεο Γεκνθξαηίαο αιιά θαη ηνπο 

Τπνπξγνύο ηεο! Αο κε θξίλνπκε ινηπόλ εμ ηδίσλ ηα αιιόηξηα! 

http://www.cbsnews.com/stories/2010/06/02/ap/world/main6541706.shtml
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κεηαμύ ησλ πεξίπνπ 45 νκάδσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ηξνκνθξαηηθέο από ην 

πληνληζηή γηα ηελ Αληηηξνκνθξαηία ηνπ Ακεξηθαληθνύ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθώλ. Δλλέα άλζξσπνη πνπ επέβαηλαλ ζηνλ ζηνιίζθν ηνπ ΙΗΗ 

ζθνηώζεθαλ από ηηο ηζξαειηλέο δπλάκεηο ηε Γεπηέξα. «Δίκαζηε κηα λόκηκε 

νξγάλσζε», δήισζε ην κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΙΗΗ Omer 

Faruk Korkmaz, αξγά ηελ Σεηάξηε ζε απάληεζε ζηηο δειώζεηο ηνπ Bruguière. 

«Γελ έρνπκε θακία ζρέζε κε νπνηαδήπνηε παξάλνκε νξγάλσζε", είπε. «Γελ 

γλσξίδνπκε ηνλ Ahmed Ressam ή ηνλ Fateh Kamel," δήισζε ν Korkmaz. «Γελ 

εγθξίλνπκε ηηο ελέξγεηεο νπνηαζδήπνηε ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ζηνλ θόζκν». 

Γάιινη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 όηη «πνιιά κέιε ηνπ 

δηθηύνπ Fateh Kamel εξγάζηεθαλ ζην ΙΗΗ σο πξνθάιπκκα», δήισζε ν 

Bruguière. «Ήηαλ κηα ππεξβνιηθά ζπζηεκαηηθή θαη εθηελήο πξαθηηθή ώζηε ε 

απηή ε ΜΚΟ λα κελ γλσξίδεη ηνλ πξαγκαηηθό ζηόρν ηνπο», είπε. Ο πξώελ 

δηθαζηήο, πνπ θεκίδεηαη γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ θαηαδηζζέληνο ηξνκνθξάηε 

«Κάξινο ην Σζαθάιη», είπε όηη δελ πηζηεύεη όηη ζα κπνξνύζαλ λα είραλ 

δηεηζδύζεη ηξνκνθξάηεο ζην ΙΗΗ, ρσξίο απηό λα ην γλσξίδεη. «Δίλαη δύζθνιν 

λα απνδεηρζεί, αιιά όια ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο απνδεηθλύνπλ όηη κέξνο ηεο 

ΜΚΟ ρξεζίκεπζε γηα λα θαιύπηεη ηεξνπνιεκηθέο δξαζηεξηόηεηεο», είπε ν 

Bruguière. «Δίκαη πεπεηζκέλνο όηη απηή ήηαλ κηα μεθάζαξε ζηξαηεγηθή, γλσζηή 

ζην ΙΗΗ». Ο δηθαζηήο δήισζε όηη ήηαλ πξνζσπηθά αλακεηγκέλνο ζε κηα 

επηδξνκή κε ηε γαιιηθή θαη ηελ ηνπξθηθή αζηπλνκία ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ 

ΙΗΗ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 1998, όπνπ επξέζεζαλ όπια, πιαζηά έγγξαθα 

θαη άιιν «ελνρνπνηεηηθό» πιηθό. «Δίρε ζαθώο απνδεηρζεί όηη κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΜΚΟ δελ ήηαλ ε θηιαλζξσπία, αιιά ε πξνζθνξά 

«βηηξίλαο» γηα ηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ, όπισλ θαη κνπηδαρεληίλ πξνο θαη από 

ηε Βνζλία θαη ην Αθγαληζηάλ» - πεξηνρέο ηνπ ηόηε ελδηαθέξνληνο ησλ 

ηζιακηζηώλ καρεηώλ. ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ν Korkmaz, ηνπ ΙΗΗ, 

επηβεβαίσζε ηελ επηδξνκή ηεο αζηπλνκίαο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

αιιά αξλήζεθε όηη βξέζεθαλ όπια θαη είπε όηη δελ ππήξραλ ζηνηρεία γηα 

δεζκνύο νη νπνίνη λα απεδείθλπαλ ζρέζεηο κε παξαζηξαηησηηθή δξάζε. Ο 

Bruguière δελ πξνζδηόξηζε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο ηξνκνθξαηηθήο νκάδαο 

νύηε έδσζε νλόκαηα, αιιά είπε όηη έλαο από ηνπο ππόπηνπο, έλαο άλδξαο από ηε 

Βνζλία, εκθαλίζηεθε ζε άιιε ππόζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνκνθξαηία, 

αξθεηά πξόζθαηα, ην 2005 - αλ θαη δελ ππήξρε θακία έλδεημε ηόηε όηη ν άλδξαο 

απηόο είρε αθόκε δεζκνύο κε ην ΙΗΗ. Γηάθνξα ζηνηρεία εληόο ηεο 

θηιαλζξσπηθήο νξγάλσζεο ππνζηεξίδαλ επηρεηξήζεηο ηνπ ηδηράλη θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, είπε ν Bruguière, πξηλ πξνζζέζεη: «Γελ μέξσ αλ ζπλερίδνπλ 

λα ην θάλνπλ θαη ηώξα». «Αιιά δηεθαίλεην ζαθώο ηόηε όηη ην ΙΗΗ κπνξνύζε λα 

ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ράξε ζηε κεξηθή πνιηηηθή ππνζηήξημε ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο παξά ηηο ζνβαξέο ππνςίεο ελαληίνλ ηνπ», εδήισζε ν Bruguière. Ο 

Bruguière απνζύξζεθε από ην δηθαζηηθό ζώκα ην 2007, όηαλ έγηλε ππνςήθηνο 

βνπιεπηήο κε ην ζπληεξεηηθό θόκκα ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ Νηθνιά αξθνδί. 

Γελ εμειέγε. Ο Bruguière, 67 εηώλ, είλαη ζήκεξα ν ζπληνληζηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο γηα ηελ 
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Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο
10

. 

ηελ Οπάζηγθηνλ, ν εθπξόζσπνο ηνπ ηέηη Νηηπάξηκελη P.J. Crowley δήισζε 

ηελ Σεηάξηε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο όηη «γλσξίδνπκε όηη εθπξόζσπνη ηνπ ΙΗΗ 

ζπλαληήζεθαλ κε αλώηεξνπο αμησκαηνύρνπο ηεο Υακάο ζηελ Σνπξθία, ηε πξία 

θαη ηε Γάδα ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα. Απηό πξνθαλώο καο πξνθαιεί κεγάιε 

αλεζπρία». Δίπε όκσο, όηη νη ΗΠΑ δελ ζα κπνξνύζαλ λα «επηθπξώζνπλ» όηη ην 

ΙΗΗ έρεη δηαζπλδέζεηο κε ηελ Αι Κάηληα». 

Σν δήηεκα βέβαηα δελ έγθεηηαη ζην εάλ εηζέηη ην Ι.Η.Η. έρεη δηαζπλδέζεηο κε 

ηελ Αl-Qaida. Καη βεβαίσο δελ αλακέλακε από ηνλ ακεξηθαλό εθπξόζσπν λα 

ζηξαθεί, νπζηαζηηθά, ελαληίνλ ηεο ηνπξθηθήο θπβεξλήζεσο πνπ ππνζηήξημε 

εκθαλέζηαηα ην εγρείξεκα. Δδώ εληνπίδεηαη θαη ε δπζθνιόηαηε ζέζε ηεο 

Ακεξηθαληθήο Κπβεξλήζεσο λα ζίμεη θάπνηνλ εθ ησλ δύν ζηξαηεγηθώλ 

ζπκκάρσλ. Σν δήηεκα είλαη αλ ε Ι.Η.Η. έρεη πινύζην παξειζόλ θαη παξόλ κε 

ηελ Υακάο θαη ηελ ηνπξθηθή ηζιακηθή θπβέξλεζε. Καη απηό ζπκβαίλεη, 

δπζηπρώο.  

Γ). Αθόκα, πξέπεη λα ζθεθηνύκε ην γηαηί ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ιξιαλδηθνύ 

αθηηβηζηηθνύ ζθάθνπο Rachel Corrie δελ ππήξμε ε παξακηθξή ζύγθξνπζε ή 

αληαιιαγή ύβξεσλ, μπινδαξκώλ ή ππξνβνιηζκώλ κεηαμύ ησλ πξαγκαηηθά 

εηξεληθώλ αθηηβηζηώλ πνπ επέβαηλαλ ζην ζθάθνο θαη ησλ Ιζξαειηλώλ 

Κνκκάληνο (5 Ινπλίνπ 2010). Σν πινίν νδεγήζεθε θαλνληθά ζηνλ ιηκέλα 

Αζληόη θαη μεθόξησζε ηελ αλζξσπηζηηθή ηνπ βνήζεηα ε νπνία θαη έιαβε ην 

δξόκν ηνπ πξννξηζκνύ ηεο πξνο ηε Γάδα αθόηνπ ππέζηε ηνλ απαηηνύκελν, 

από ηηο ηζξαειηλέο αξρέο έιεγρν. 

Η θπβέξλεζε Νεηαληάρνπ, θαηόπηλ πξνεηδνπνηήζεσο πάλησο ηελ νπνία όθεηιε 

από λνκηθήο πιεπξάο λα θάκεη, αληέδξαζε ζπαζκσδηθά, θαη έπαημε νπζηαζηηθά ην 

παηρλίδη ηεο ηνπξθηθήο πξνβνθάηζηαο θάλνληαο ππεξβνιηθή θαη απαξάδεθηε ρξήζε 

βίαο, πξνθαιώληαο 8 λεθξνύο ηνύξθνπο πνιίηεο θαη έλαλ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο 

ακεξηθαλό πνιίηε πάλσ ζην ηνπξθηθό ζθάθνο Mavi Marmara, ηεο «αλζξσπηζηηθήο» 

ηζιακηζηηθήο νξγαλώζεσο Ι.Η.Η. Ήηαλ κέγα ζθάικα, πνπ ζα νδεγήζεη ηελ ηζξαειηλή 

θπβέξλεζε ζε δηεζλείο πηέζεηο, νη νπνίεο κόλν ρξήζηκεο δελ ηεο είλαη. Δπίζεο δηέθνςε 

ηηο Ιζξαειν-Παιαηζηηληαθέο ζπλνιηιίεο Δηξήλεπζεο, όπσο θαη αλάγθαζε ηνλ 

Μαρκνύλη Ακπάο θαηαγγέινληαο ηελ επίζεζε ησλ Κνκκάληνο ηεο Κπβεξλήζεσο 

Νεηαληάρνπ, λα…ζπζηξαηεπζεί εθ ησλ πξαγκάησλ, πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ, κε ηε… 

Υακάο! Γελ έπξεπε ζε θακκία πεξίπησζε ε θπβέξλεζε Νεηαληάρνπ λα αληηδξάζεη 

θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν! Καηαδηθάδεηαη θαη θαηαγγέιιεηαη δηεζλώο, κέρξη θαη από ην 

πκβνύιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ. Πξόθεηηαη γηα κέγηζην δηπισκαηηθό, εθηόο από 

αλζξσπηζηηθό, ιάζνο ηεο. Πάλησο, πέξαλ ηνπ απνιύησο θαηαδηθαζηένπ γεγνλόηνο 

απηνύ, πξέπεη λα δνύκε θαη ην γεσζηξαηεγηθό παηρλίδη ηεο Σνπξθίαο θαη λα ην 

αλαιύζνπκε.  

 

                                                
10 ..: Αθόκε έλαο ζεκαληηθόηαηνο –θαη άθξσο ππεύζπλνο- επξσπατθόο ζώθνο, πνπ απνδεηθλύεη όηη 

αθόκε θαη ζήκεξα ν θ. Bruguière, ραίξεη ηεο εκπηζηνζύλεο ηεο Δπξώπεο ησλ 25. Αο είκεζα ινηπόλ 

πξνζεθηηθνί! 
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Γ). ύκθσλα θαη κε ην ακεξηθαληθό Ιλζηηηνύην Strafort (θαη έρεη ζεκαζία λα 

ηνλίζνπκε ηελ πξνέιεπζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ), ε Σνπξθία πξνζπαζεί λα επαλαθάκςεη 

ζηε δηεζλή ζθελή σο κεγάιε δύλακε, θη ε επηδίσμή ηεο απηή έρεη ηεξάζηηα επίπησζε 

ζηελ πάιαη πνηέ ζπκκαρία ηεο κε ην Ιζξαήι, πνπ δηήξθεζε πεξηζζόηεξν από έμη 

δεθαεηίεο. Σν ακεξηθαληθό απηό Ιλζηηηνύην, πξνέβιεπε, ήδε από ηελ 25
ε
 Μαΐνπ 

2010, ζε ζρεηηθό ηνπ policy paper, κε εμαηξεηηθή αθξίβεηα ηα εμήο:  

«Η Σνπξθία πξνζπαζεί λα επαλαθάκςεη ζηε δηεζλή ζθελή σο κεγάιε δύλακε, θη ε 

επηδίσμή ηεο απηή έρεη ηεξάζηηα επίπησζε ζηελ πάιαη πνηέ ζπκκαρία ηεο κε ην Ιζξαήι, πνπ 

δηήξθεζε πεξηζζόηεξν από έμη δεθαεηίεο. Πξάγκαηη, ε Σνπξθία, δηαλύνληαο ην ζηάδην ηεο 

επαλάθακςήο ηεο, πξέπεη λα ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη ζην Ιζξαήι. Καη ηνύην γηαηί ε Άγθπξα 

πξέπεη λα αλαιάβεη εγεκνληθό ξόιν ζηε Μ. Αλαηνιή, θαη λα αλαδεηρζεί σο εγέηηδα δύλακε ηνπ 

επξύηεξνπ ηζιακηθνύ θόζκνπ. Σνύην κπνξεί λα εμεγήζεη ηε δεθηηθή ζηάζε ηνπ ηνύξθνπ 

πξσζππνπξγνύ Δξληνγάλ θαη ηελ άζθεζε ερεξήο θξηηηθήο έλαληη ηνπ Ιζξαήι ζην Νηαβόο, 

έπεηηα από ηελ ηειεπηαία ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ηνπ Ιζξαήι ζηε Λσξίδα ηεο Γάδαο, ε νπνία 

νδήγεζε ζε ζνβαξή επηδείλσζε ηηο ηνπξθν-ηζξαειηλέο ζρέζεηο. 

Οη Σνύξθνη δηαηζζάλνληαη πξνθαλώο κηα επθαηξία λα πξνζπαζήζνπλ λα θέξνπλ ην Ιζξαήι ζε 

δύζθνιε ζέζε. Σαπηόρξνλα, πξνζπαζνύλ λα εθκεηαιιεπζνύλ ππέξ ηνπο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Ιζξαήι ζηε Γάδα. Αλ θαη ε ΜΚΟ κπνξεί λα έρεη δεζκνύο κε ην θπβεξλώλ AKP, δελ ππάξρεη 

έλδεημε όηη ε θίλεζε γηα άξζε ηνπ απνθιεηζκνύ έρεη νξγαλσζεί από ηελ θπβέξλεζε. Σν λέν 

ζελάξην, πάλησο, πξνβιέπεη έλα δπλεηηθά ηεξάζηην δηεζλέο ζθεληθό ην νπνίν, αλεμάξηεηα από 

ηελ έθβαζή ηνπ, ζα είλαη επ' σθειεία ηεο Σνπξθίαο. Οη Σνύξθνη δηαηζζάλνληαη πξνθαλώο κηα 

επθαηξία λα πξνζπαζήζνπλ λα θέξνπλ ην Ιζξαήι ζε δύζθνιε ζέζε. 

Δάλ νη ηζξαειηλέο δπλάκεηο απαγνξεύζνπλ ηνλ πινπ ηνπ ζθάθνπο, ε Σνπξθία κπνξεί λα 

ζηξέςεη ηα δηπισκαηηθά ηεο βέιε θαηά ηνπ Ιζξαήι θαη λα πξνθαιέζεη γεληθεπκέλε θαηαδίθε 

ηνπ. Η αύμεζε ηεο έληαζεο ζα πξνθαινύζε ηελ αλάκεημε ησλ ΗΠΑ. Γεδνκέλεο ηεο εμάξηεζεο 

ησλ ΗΠΑ από ηελ Σνπξθία, ε ηειεπηαία ζα κπνξνύζε λα αλαγθάζεη ηελ Οπάζηλγθηνλ λα 

ηνπνζεηεζεί σο πξνο ην δήηεκα. Φπζηθά, ε Οπάζηγθηνλ δελ ζα κπνξνύζε λα αληηηαρζεί ζηελ 

Άγθπξα. Δλαιιαθηηθά, εάλ νη Ιζξαειηλνί αλαγθάδνληαλ λα επηηξέςνπλ ζην ζηνιίζθν λα 

νινθιεξώζεη ηελ απνζηνιή ηνπ, ε Σνπξθία ζα θαηέγξαθε κία κείδνλα λίθε. Θα εληζρπόηαλ ν 

δηεζλήο ξόινο ηεο Σνπξθίαο σο αλεξρόκελεο δύλακεο, εηδηθόηεξα ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηνλ 

επξύηεξν ηζιακηθό θόζκν, ηελ εγεζία ηνπ νπνίνπ επηδεηνύλ νη Σνύξθνη. Αλ θαη ε θαηάζηαζε, 

αλεμαξηήησο έθβαζεο, κόλνλ επηθεξδήο κπνξεί λα είλαη γηα ηελ Σνπξθία (win-win), βάδεη ην 

Ιζξαήι ζε εμαηξεηηθά δύζθνιε ζέζε, αλεμαξηήησο ηνπ πώο ζα ρεηξηζηεί ην δήηεκα ηνπ 

ζηνιίζθνπ. Δάλ νη Ιζξαειηλνί απνθαζίζνπλ λα απαγνξεύζνπλ ζην ζθάθνο λα παξαδώζεη ηα 

εθόδηα, δηαθηλδπλεύνπλ λα δερζνύλ παγθόζκηα θξηηηθή θαη λα ρεηξνηεξεύζνπλ πεξαηηέξσ ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηε ζύκκαρν Σνπξθία. Γηαθηλδπλεύνπλ επίζεο κία πεξαηηέξσ πεξηπινθή ηεο 

θαηάζηαζεο κε ηηο ΗΠΑ θαη ηνύην γηαηί, ζε κηα δύζθνιε πεξίνδν γηα ηο ζρέζεηο ησλ ΗΠΑ κε ην 

Ιζξαήι, ε Οπάζηγθηνλ ρξεηάδεηαη ηελ Άγθπξα γηα ηελ επίιπζε πνιιαπιώλ πεξηθεξεηαθώλ 

δεηεκάησλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, εάλ πξνζπαζήζνπλ λα απνθύγνπλ ηε δηπισκαηηθή απνηπρία 

θαη επηηξέςνπλ ζην ζθάθνο λα πιεύζεη πξνο ηνλ πξννξηζκό ηνπ, ζα έρνπλ ιάβεη ακπληηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ εζληθή ηνπο αζθάιεηα. Κη απηό είλαη θάηη πνπ ην Ιζξαήι δελ έρεη θάλεη πνηέ ζην 

παξειζόλ. ε κηα δύζθνιε πεξίνδν γηα ηηο ζρέζεηο ΗΠΑ-Ιζξαήι, κε δεδνκέλε ηελ απόθιηζε ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ ζπκθεξόλησλ κεηαμύ Ιξάλ θαη Παιαηζηηλίσλ, ε ηζξαειηλή θπβέξλεζε ππό ηνλ 

πξσζππνπξγό Βεληακίλ Νεηαληάρνπ δελ επηζπκεί λα εκπιαθεί ζε πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ ζα 

αύμαλαλ ηελ έληαζε κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ Πξνέδξνπ Μπαξάθ Οκπάκα. Πέξαλ ηνύηνπ, ην 

ηνπξθηθό ζθάθνο, ην νπνίν έρεη ήδε απνπιεύζεη γηα ηηο αθηέο ηεο Γάδαο, δεκηνπξγεί κηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην Ιζξαήι δελ έρεη ηελ επηινγή ησλ θηλήζεσλ. Σν ζελάξην απηό έρεη 
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απνθηήζεη ηε δηθή ηνπ δπλακηθή – πνιύ κεγαιύηεξε από ηελ αξρηθή πξόζεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξώλ».  

Σν απνηέιεζκα είλαη όκσο, όπσο ν θαζείο αληηιακβάλεπαη πιένλ, απηό πνπ 

πεξηγξάθεη ην θείκελν ηνπ ακεξηθαληθνύ Think Tank. Δθπιεθηηθό? ίγνπξα όρη γηα 

ηνπο παξνηθνύληεο ηελ δηεζλνινγηθή Ιεξνπζαιήκ! 

Πξέπεη όκσο λα ηνληζζεί όηη, νη ηπρνδησθηηθέο απηέο θηλήζεηο ηεο Σνπξθίαο, 

ζέηνπλ ζε ηεξάζηην θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο εμσζώληαο ζηα άθξα 

ηζρπξνύο γεσζηξαηεγηθά πόινπο ηζρύνο, ζηε Μέζε Αλαηνιή.  

Καη ζα κνπ επηηξαπεί θαη κηα πξόβιεςε: νη εμειίμεηο απηέο δελ ζα αθήζνπλ ηα 

εζσηεξηθά κέησπα ζηελ Σνπξθία (Κνύξδνη ηεο Σνπξθίαο) αιιά θαη ηηο εμειίμεηο ζην 

Ιξάθ (Κνύξδνη ηνπ Ιξαθηλνύ Κνπξδηζηάλ) ρσξίο αλαηαξαρέο θαη αιπζηδσηέο εθξήμεηο 

ζεξκώλ θξίζεσλ. Σα λέν-νζκαληθά παίγληα ηνπ θ. Νηαβνύηνγινπ θαη ηνπ «κνηξαίνπ» 

πξσζππνπξγνύ ηνπ, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ελδπζεί ξόιν νπιηάλνπ, δελ ζα 

θαηαιήμνπλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Σνπξθίαο. Καη λα ζθεθζεί θαλείο όηη κόιηο ρζέο, 

ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεύκαηα ζην Ιξάθ, παξέδσζαλ ηελ «Πξάζηλε Γξακκή» ζηνλ 

Ιξαθηλό ηξαηό όπσο θαη όηη ε επηρείξεζε έγηλε δύν κέξεο πξίλ ηελ ζπλάληεζε 

Οκπάκα κε ηoλ Μαρκνύλη Ακπάο θαη ηνλ Μπέληδακηλ Νεηαληάρνπ. Ίζσο απηό λα 

έθαλε θαη ηνλ θ. Νηαβνύηνγινπ λα «θηλεηνπνηεζεί αλζξσπηζηηθά» κέζσ 

αλαγλσξηζκέλσλ ηξνκνθξαηηθώλ νξγαλώζεσλ, γηα λα πξνιάβεη ηελ επηζθαιή γη 

απηόλ, επόκελε κέξα…Πξνθαλώο θαηά ηηο ηνπξθηθέο λέν-νζκαληθέο αληηιήςεηο, 

εηξελεπηηθή δηαδηθαζία κεηαμύ ηζξαειηλώλ θαη Παιαηζηηλίσλ, ρσξίο ηελ…Τςειή 

Πύιε, δελ έπξεπε λα πξνρσξήζεη! 

Ο Αποθιεηζκός ηες Γάδας 

Αλαθνξηθά, ηώξα κε ηνλ απνθιεηζκό ηεο Γάδαο, ζεσξώ όηη πξέπεη λα αλαζεσξεζεί 

ηάρηζηα από Ιζξαειηλήο πιεπξάο. Γελ ζπλάδεη κε ηηο ζηνηρεηώδεηο αξρέο ηνπ 

αλζξσπηζκνύ θαη βαζαλίδεη άδηθα έλαλ πιεζπζκό αλζξώπσλ πνπ, νύησο ή άιισο 

ππνθέξνπλ, πξσηίζησο, από ηελ ίδηα ηε Υακάο. 

Γελ απνηειεί πνιηηηθή ινγηθή, νύηε επηδεηθλύεη δηπισκαηηθή επθπΐα ην «καδί 

κε ηα μεξά θαίγνληαη θαη ηα ρισξά»! Δθόζνλ ππάξρεη δήηεκα αζθάιεηαο ηνπ Ιζξαήι, 

αο θιείζεη απνιύησο ηα ζύλνξά ηνπ κε ηε Λσξίδα ηεο Γάδαο θαη αο ηεο αθήζεη 

απνιύησο ειεύζεξε ηελ επηθνηλσλία κέζσ ζαιάζζεο θαη αέξνο, αιιά θαη δηα μεξάο 

από ηελ Αίγππην. 

Γελ κπνξεί ε θπβέξλεζε ηνπ θ. Νεηαληάρνπ, όπσο θαη απηή ηνπ θ. ικεξη, λα 

ηηκσξνύλ έλαλ νιόθιεξν ιαό, επεηδή βξίζθνληαη ζε εκπόιεκε θαηάζηαζε κε ηελ 

Υακάο. 

Δπίζεο, κηα ηέηνηα πξάμε ζα εθηηκεζεί δεόλησο από ηελ δηεζλή θνηλόηεηα, 

αιιά θαη ζα αλαθνπθίζεη ηνλ ρεηκαδόκελν παιαηζηηληαθό πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο κε 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πξόνδν ησλ εηξελεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ. 

Αο βνεζήζνπκε όινη καο, πξνο κηα ηέηνηα θαηεύζπλζε. Γελ είλαη άζηνρν… 

 

 


