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Εξισορρόπηση Ισχύος και Επίλυση

Οι Καιροί ου Μενετοί 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Γράφει ο ∆ρ Γαβριήλ Μανωλάτος,  
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ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ 

Ε
δώ και περισσότερο από µία 20ετία, η 
Ελλάδα βρίσκεται σε µια συνεχή αντι-
παράθεση µε την Τουρκία. Η αντιπα-
ράθεση αυτή έχει, κατά καιρούς, πάρει 

επικίνδυνες διαστάσεις. Μετά την έλευση του 
Ερντογάν, υπάρχει µια κλιµάκωση όσο αφορά 
στην ένταση αλλά και την διεκδικητική διά-
σταση των επιβουλών της Τουρκίας. Τον τε-
λευταίο όµως καιρό η Χώρα µας βρίσκεται σε 
εύθραυστη καµπή µε τη Γείτονα, η έκβαση της 
οποίας δεν είναι προβλέψιµη . 
Η Τουρκία έχει δείξει και έµπρακτα ότι επιδι-
ώκει την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λω-
ζάννης και των υφιστάµενων συνόρων. Βρί-
σκεται ήδη στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη και 
διεργάζεται τη «Γαλάζια Πατρίδα» εποφθαλµι-
ώντας το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 
Πραγµατοποιεί παράνοµες θαλάσσιες γεωτρή-
σεις  σε κυπριακή κυριαρχία και αναγγέλλει 
έρευνες σε περιοχές νότια της Κρήτης που η 
Ελλάδα έχει δικαιώµατα κυριαρχίας και εκµε-
τάλλευσης.  
Η Τουρκία, τα τελευταία χρόνια, έχει παρου-
σιάσει µια δυναµική πορεία «ανάπτυξης» και 
«µεγέθυνσης» δηµογραφικά, οικονοµικά, εξο-
πλιστικά και διπλωµατικά. Παίζει µε επιτυχία 
στο διπλωµατικό πεδίο σε Ανατολή (Ρωσία 
κλπ) και ∆ύση (ΗΠΑ,  Γερµανία κλπ). Παρά 
τις τρέχουσες οικονοµικές δυσχέρειες που 
αντιµετωπίζει, είναι αναµφισβήτητα, όσο και 
να θέλουν µερικοί να το αµφισβητούν και να 
το υποβαθµίζουν, µια περιφερειακή οικονοµι-
κή και στρατιωτική δύναµη µε αντίστοιχο ρόλο 
στις εξελίξεις της περιοχής. 
Η Τουρκία απαριθµεί 85 εκατ. πληθυσµό πε-
ρίπου, µε ΑΕΠ 750 δις δολάρια, ενώ η Ελλά-
δα έχει πληθυσµό 10 εκατ. και ΑΕΠ 200 δις 
δολ.  Το 2019 η Τουρκία δαπάνησε περισσό-
τερα από 22 δις δολ. για στρατιωτικές δαπάνες 
ενώ η Ελλάδα κάτι λιγότερο από 5 δις δολ. 
ενώ το 2009 είχε δαπανήσει 9 δις και η Τουρ-
κία 13 δις. δολ. 
Με αυτήν την διαφορά δυναµικού µεταξύ 
Τουρκίας και Ελλάδας, από τον πληθυσµό, 
µέχρι την οικονοµία και την εξοπλιστική ισχύ 
της η Τουρκία θέλει να επωφεληθεί και το επι-
τυγχάνει, σε κάποιο βαθµό, ώστε να καταστεί 
στην περιοχή µια κυρίαρχη δύναµη πολιτικά 
και οικονοµικά. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
Η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα κρίσιµη για την 
Ελλάδα. Χρειαζόµαστε µια πολύµορφη και πο-
λυµέτωπη προσπάθεια ώστε να εξισορροπή-
σουµε, οπωσδήποτε, την διαρκώς αυξανόµενη 
υπεροχή της Τουρκίας, πριν η υπεροχή αυτή 

γίνει µη αναστρέψιµη. Πυρήνας αυτής της πο-
λύµορφης και πολυµέτωπης προσπάθειας µας 
θα πρέπει να είναι η αµυντική µας θωράκι-
ση και η αποτρεπτική ισχύς µας. Η Ελλάδα 
όµως δεν αντέχει αµυντικές δαπάνες των 20 
και 30 δις το χρόνο εξοπλίζοντας τη Χώρα µε 
πανάκριβα αεροπλάνα και πλοία. Χρειάζονται 
βέβαια και αυτά σε κάποιο βαθµό. Υπάρχουν 
όµως τα πυραυλικά συστήµατα µε αξιοθαύµα-
στα αποτελέσµατα και µε πολύ µικρότερο κό-
στος. Υπάρχουν επαναστατικές δυνατότητες 
σε βαλλιστικούς και αντιβαλλιστικούς πύραυ-
λους. Η Κρήτη και η Μυτιλήνη µπορούν, µε 
τα συστήµατα αυτά να καλύψουν τις περιοχές 
µέχρι τη Λιβύη και µέχρι την Άγκυρα. ∆εν 
πρέπει να αφεθεί η Τουρκία να δηµιουργήσει 
τετελεσµένα µε βάση το «Τουρκο-Λιβυκό» σύµ-
φωνο. Θα είναι µια αρχή υποχωρήσεων χωρίς 
τέλος…
Βεβαίως µαζί µε τα σύγχρονα πυραυλικά συ-
στήµατα και τα αεροπλάνα και τα πλοία, θα 
πρέπει να αναπτύξουµε και τις ιδικές µας δυ-
νάµεις αλλά και τα συστήµατα ηλεκτρονικού 
πολέµου. Οι ιδικοί, ας ανασχεδιάσουν και ας 
προσαρµόσουν το αµυντικό µας δόγµα σύµ-
φωνα µε τις νέες ανάγκες της Χώρας µας και 
τα νέα δεδοµένα. 
Εκτός από την ενίσχυση  της αποτρεπτικής 
ισχύος και της αµυντικής θωράκισης των 
ενόπλων δυνάµεών µας, που επαναλαµβάνω 
θα πρέπει να είναι ο πυρήνας της εξισορρό-
πησής µας µε την Τουρκία, χρειαζόµαστε και 
µια ενεργή και αποτελεσµατική διπλωµατία µε 
πολλές διαστάσεις.   
1. Η µε κάθε τρόπο  εκµετάλλευση και αξιοποί-
ηση της θέσης µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Συµµαχίες και συσπειρώσεις µε κράτη  της 
περιοχής που θα µπορούσαν να αντιταχθούν 
στην Τουρκική ισχύ, όπως το Ισραήλ, η Αίγυ-
πτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβι-
κά Εµιράτα  και η Κύπρος. Με το Ισραήλ και 
την Αίγυπτο, θα µπορούσαµε ίσως να δηµι-
ουργήσουµε και κάποια στρατιωτική συνεργα-
σία δηµιουργώντας ακόµα και κοινές στρατιω-
τικές βάσεις. 
3. Απόλυτη συνεργασία µε τη Γαλλία και σύ-
µπλευση µαζί της, η οποία έχει ζωτικά  συµ-
φέροντα στην περιοχή της Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, εκεί δηλαδή που η Τουρκία 
επιδιώκει να εδραιωθεί. Η Γαλλία, τόσο πολι-
τικά όσο και στρατιωτικά αλλά και οικονοµικά, 
υπερέχει κατά πολύ της Τουρκίας. 
4. Εκτός από την αναβάθµιση της στρατιωτικής 
ισχύος της και τη δηµιουργία συµµαχιών και 
συσπειρώσεων η Ελλάδα θα πρέπει να γίνει 
«πρωταθλητής» της διπλωµατίας. Θα πρέπει 
να πείσει τους συµµάχους της, ιδίως τις ΗΠΑ 
και τη Γερµανία αλλά και τη Ρωσία και άλλες 
ισχυρές χώρες, ότι αν αποκτήσει η Τουρκία 
την ηγεµονία στην περιοχή θα υπάρξει το 
χάος. Θα πρέπει  να µπορέσει να κάµει η Ελ-

λάδα να καταλάβουν, οι µεγάλες δυνάµεις, ότι 
είναι καλύτερη και χρησιµότερη µια ασφαλής 
µικρή Ελλάδα αλλά ελεγχόµενη (είµαστε έτσι 
και αλλιώς) από µία Τουρκία µε Οθωµανική 
ισχύ. Θα πρέπει να µπορέσουµε να µετατρέ-
ψουµε το µέγεθος και τη δύναµη της Τουρκίας 
σε αδυναµία και µειονέκτηµα στα µάτια των 
ισχυρών της ∆ύσης για τον απλούστατο λόγο 
ότι τα συµφέροντα και οι στόχοι τη Τουρκίας 
δεν ταυτίζονται µε εκείνα της ∆ύσης. 

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
Αφού υπάρξει η απαραίτητη και αναγκαία 
εξισορρόπηση µε την Τουρκία, θα πρέπει 
να αρχίσουµε κύκλο διαπραγµατεύσεων για 
την οριστική επίλυση των διαφορών µας. 
Αρκετά περιµέναµε και αρκετά αντέξαµε µέ-
χρι τώρα. Η Τουρκία των 85 εκατοµµυρίων, 
αργά ή γρήγορα θα γίνει µεγάλη περιφερει-
ακή δύναµη µε οθωµανική ισχύ, την οποία 
η Ελλάδα δεν θα µπορεί πλέον να αντιµε-
τωπίσει. Τότε θα είναι πολύ αργά αφού θα 
µπορεί να πάρει αυτό που θέλει. Και δεν θα 
διστάσει. Η Τουρκία δεν θέλει µερίδιο. Θέ-
λει και επιδιώκει την ηγεµονία στην περιο-
χή και αντίστοιχο διεθνή ρόλο. Η µετατροπή 
της Αγιάς Σοφιάς σε τζαµί αποτελεί εύγλωττο 
δείκτη των επιδιώξεών της και των στόχων 
της. ∆εν είναι αντιπαράθεση µε την Ελλάδα, 
παρότι το γεγονός αυτό πονάει κυρίως τους 
Έλληνες. Ο Ερντογάν προσβάλει συνειδητά 
και εσκεµµένα τον ∆υτικό Κόσµο αλλά «ρί-
χνει και το γάντι» και στην ορθόδοξη ρω-
σική εκκλησία που είναι πολύ κοντά στον 
Ρώσο πρόεδρο Βλαντιµίρ Πούτιν.
Το αποτυχηµένο πραξικόπηµα στην Τουρ-
κία (σκηνοθετηµένο ή όχι) καθιέρωσε τον 
Ερντογάν σαν κυρίαρχη και µοναδική δύ-
ναµη στην Τουρκία. Με τον αέρα του ηγε-
µόνα, προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή 
του σε µουσουλµανικές χώρες της περιοχής 
που ήταν κτήσεις της Οθωµανικής Αυτοκρα-
τορίας. Σε ένα βαθµό το κατορθώνει. Όµως 
ο χρόνος δουλεύει υπέρ αυτής της «εθνικι-
στικής» πολιτικής µε την οθωµανική χροιά. 
Και αν ακόµα ο Ερντογάν εκλείψει, η πολι-
τική αυτή και οι στόχοι θα συνεχιστούν να 
υφίστανται, όποιο και να είναι το διάδοχο 
σχήµα. Και αυτό το γνωρίζουµε από τα µέ-
χρι τώρα ιστορικά δεδοµένα. Η ένταση των 
ενεργειών για την προσέγγιση των στόχων 
της µπορεί να αλλάζει κατά καιρούς, αλλά 
όχι οι στόχοι αυτοί καθαυτοί.
∆εν έχουµε την πολυτέλεια. άλλης ολιγωρί-
ας. 
Οι καιροί ου µενετοί. Πρέπει να δράσουµε. 
Όχι µοιρολατρικά, να περιµένουµε το ανα-
πόφευκτο. Χρειαζόµαστε µια πολύµορφη 
και πολυµέτωπη ενεργοποίηση τόσο σε δι-
πλωµατικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αµυ-
ντικής εξισορρόπησης. 




