
Η σειρά των άρθρων που δημοσιεύονται σχετικά με την Τουρκία, σκοπό έχει να δώσει στους 
αναγνώστες μια εικόνα του πως εμφανίζεται η Τουρκία, οι θέσεις της, ο ρόλος της κλπ σε διεθνές 
επίπεδο, μέσα από τα δημοσιεύματα διαφόρων πολιτικών αναλυτών, πέραν της καθιερωμένης και 
γνωστής αρθρογραφίας στα Ελληνικά ΜΜΕ. 
Είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, να αποκτήσει κανείς μια ευρύτερη οπτική και να 
διαπιστώσει στα πλαίσια του εφικτού, πως βλέπει ο λοιπός κόσμος – εκτός από εμάς - τη 
διαφαινόμενη κλιμάκωση στην ήδη υφιστάμενη κρίση, στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, «μπροστά στη 
πόρτα μας».

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αυξάνουν τις πιέσεις τους στην Τουρκία.

Βλαντίμιρ Πλάτωφ, ειδικός αναλυτής επί θεμάτων Μέσης Ανατολής

Εδώ και πολλά χρόνια, οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον χαρακτηρίζονται από μια 
"ασταθή ισορροπία". Αν και αρχικά, όταν ο Ερντογάν ανέβηκε στην εξουσία, το Κόμμα 
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του υποστηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την 
πάροδο του χρόνου έπαψε να αποτελεί μέρος του αμερικανικού σχεδίου, επιδεικνύοντας (όπως 
και ο ίδιος ο Ερντογάν) όλο και μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την Ουάσιγκτον.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, για παράδειγμα, θεωρούσε τον Ερντογάν μετριοπαθή μουσουλμάνο ηγέτη, 
αποκαλώντας τον έναν από τους πέντε συναδέλφους με τους οποίους κατάφερε να δημιουργήσει τις
πιο φιλικές και αξιόπιστες σχέσεις. Ήλπιζε ότι η Τουρκία θα γινόταν παράδειγμα δημοκρατικής 
χώρας με κυρίως ισλαμικό πληθυσμό, ένα είδος γέφυρας μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης 
Ανατολής και του μουσουλμανικού κόσμου. Ωστόσο, σταδιακά και οι δύο απογοητεύτηκαν ο ένας 
από τον άλλον.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εξελίχθηκαν επίσης διφορούμενα κατά τη διάρκεια της «εποχής
Τραμπ», ιδίως με φόντο την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρήσει από την πυρηνική 
συμφωνία με το Ιράν και αφού η Ουάσινγκτον αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα 
του Ισραήλ και μετέφερε εκεί την αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ.

Μετά την έλευση του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των 
Ηνωμένων Πολιτειών συνέχισαν να παραμένουν τεταμένες. Ένας λόγος γι' αυτό είναι η εξέλιξη 
της Ρωσο-Τουρκικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς από την Άγκυρα 
τεσσάρων ρωσικών αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων S-400 και της ενεργής συζήτησης 
για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια μιας δεύτερης παρτίδας αυτών των συστημάτων, 
γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της προμήθειας των αμερικανικών πυραύλων Patriot. Τον Απρίλιο 
του 2021, ο Μπάιντεν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων, κίνηση η οποία όπως ήταν 
αναμενόμενο επιδείνωσε το ήδη επιβαρυμένο κλίμα των σχέσεων. Στα τέλη Αυγούστου 2021, ο 
Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της 
Γερουσίας, επέκρινε την τρέχουσα Τουρκική κυβέρνηση και προσωπικά τον πρόεδρο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι οποιαδήποτε νέα Τουρκική κυβέρνηση «δεν μπορεί να είναι 
χειρότερη» από τη σημερινή. Τα σχόλια του Μενέντεζ δεν πρέπει επομένως να εκληφθούν ως 
ιδιωτική άποψη, αλλά ως στάση της κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία θέλησε να δώσει στον 
Ερντογάν μια σαφή προειδοποίηση ότι οι πολιτικές του δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Τουρκο-Αμερικανικές σχέσεις έχουν οξυνθεί ακόμη 
περισσότερο με αφορμή την αντίρρηση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν για την πρόθεση της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η κίνησή τους αυτή όχι μόνο  αναιρούσε 



προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ Δύσης και Μόσχας για τη μη διάδοση της συμμαχίας προς 
Ανατολάς, αλλά κλιμάκωνε σημαντικά προς το χειρότερο την ένταση με τη Ρωσία.

Η Ουάσινγκτον, προκειμένου να «πείσει» την Άγκυρα, έχει ασκήσει έντονες πιέσεις προς αυτήν 
από πολλές πλευρές. Η Γερμανία υπήρξε «δραστήριος σύμμαχος» των Ηνωμένων Πολιτειών, 
ιδίως από τότε που εξελέγη καγκελάριος ο Όλαφ Σολτς, και έχοντας χάσει, όπως παραδέχθηκε 
πρόσφατα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε ομιλία του στον εκπαιδευτικό 
μαραθώνιο New Horizons, τα τελευταία ίχνη ανεξαρτησίας της, η Γερμανία προσχώρησε κι 
εκείνη στην επίθεση εναντίον της Τουρκίας κατ' εντολή της Ουάσινγκτον. Μέσα από τα εθνικά 
φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, το Βερολίνο ανέπτυξε μια εκστρατεία, στην οποία άρχισαν να 
εμφανίζονται κατηγορίες σε βάρος της Άγκυρας, η οποία φέρεται να έχει καταστεί «αναξιόπιστος 
εταίρος», ενώ ταυτόχρονα ο χαρακτηρισμός «δικτάτορας» αποδόθηκε επισήμως στον Τούρκο 
πρόεδρο.

Ταυτόχρονα, μέσω διαφόρων ΜΜΕ, η Ουάσινγκτον άρχισε να διαδίδει εντατικά στοχευμένες αντι-
Τουρκικές πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο αποπομπής της Άγκυρας από τη συμμαχία του
ΝΑΤΟ λόγω δηλώσεων των Τουρκικών αρχών που αφορούσαν την αντίθεσή τους στην ένταξη της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας στη συμμαχία. Αυτό εκφράστηκε και με τη μορφή δήλωσης από τον 
αρθρογράφο του CNN Ντέιβιντ Άντελμαν.

Προκειμένου να καταστεί ο Ερντογάν πιο διαλλακτικός, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν 
άρχισε να επιδεικνύει, την προσέγγιση της Ουάσιγκτον με την Αθήνα, τον σαφή αντίπαλο της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, καλλιεργώντας ένα πλαίσιο σύγκρουσης ανάμεσα στις 
δύο χώρες. Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκε μια «φαινομενικά φιλική» επίσκεψη του Έλληνα 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, όπου ο Έλληνας πολιτικός όχι μόνο 
συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αλλά και μίλησε και στα δύο σώματα του 
Κογκρέσου μετά από πρόσκληση της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία 40 χρόνια, ξένοι ηγέτες έχουν λάβει τέτοια πρόσκληση μόνο 
70 φορές.

Στις 12 Μαΐου, την παραμονή αυτής της επίσκεψης, το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε 
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. Σε μια 
προφανή εύνοια προς τον Λευκό Οίκο, κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε την αποφασιστικότητά του να καταστήσει την Ελλάδα «βασικό 
σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ» και εξαπέλυσε 
διπλωματική επίθεση κατά της Τουρκίας, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι δημιουργεί προβλήματα 
στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και μεγάλες απειλές για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, αρκετοί παρατηρητές σημείωσαν ότι ο «Νυσταγμένος Τζο» (Sleepy Joe), ήταν 
ιδιαίτερα ευδιάθετος, αποδεικνύοντας με κάθε τρόπο ότι γι' αυτόν η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια 
χώρα, αλλά μέρος της ζωής του. Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου μίλησε για τους στενούς δεσμούς
του με την Ελληνική διασπορά στην Αμερική. «Μου αρέσει να αστειεύομαι ότι είμαι γνωστός ως 
Τζο Μπαϊντενόπουλος στην ελληνοαμερικανική κοινότητα του Ντέλαγουερ», είπε χαρακτηριστικά 
ο Αμερικανός πρόεδρος.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η επίδειξη αυτής της «φιλικής προσέγγισης με την Ελλάδα» από την
Ουάσιγκτον έγινε την παραμονή της επίσκεψης του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου στην αμερικανική πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έγιναν 
στην Ουάσιγκτον με τον Έλληνα πρωθυπουργό τέθηκαν ενεργά και δημόσια ζητήματα όπως τα 



επώδυνα για την Άγκυρα θέματα των κοινών Αμερικανο-Ελληνικών δραστηριοτήτων στη ναυτική 
βάση στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, την οποία ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε «διαμάντι στο 
στέμμα» των άριστων διμερών στρατιωτικών σχέσεων. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης έδειξε επιπλέον στον Αμερικανό πρόεδρο τον λεγόμενο χάρτη της Τουρκίας με τη 
«Γαλάζια Πατρίδα», σύμφωνα με τον οποίο η Τουρκία κατέχει σημαντικό μέρος της 
υφαλοκρηπίδας και της υδάτινης περιοχής στο Αιγαίο Πέλαγος που δεν αποτελεί τμήμα της 
επικράτειάς της. «Όλοι κατανοούν ότι ο επεκτατισμός και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν θέση σε 
ένα όλο και πιο πολύπλοκο παγκόσμιο τοπίο», δήλωσε ελληνική κυβερνητική πηγή που επικαλείται
το ΑΜΝΑ, μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Σε μια εκστρατεία ενημέρωσης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, την οποία παρουσίασε το Bloomberg, 
άρχισαν να κυκλοφορούν ευθέως στοχευμένες πληροφορίες σχετικά με την δήθεν ετοιμότητα 
της Τουρκίας να αποδεχθεί την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ με 
αντάλλαγμα την προμήθεια αεροσκαφών F-16, την επιλογή της να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
παραγωγής μαχητικών αεροσκαφών F-35 Lightning και τη πρόθεση να θέσει περιορισμούς 
στην απόκτηση νέων αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων S-400 από τη Ρωσία.

Ωστόσο, αυτό το σκέλος της ενημερωτικής εκστρατείας που προωθεί η Ουάσιγκτον σχετικά με το 
υποτιθέμενο ενδιαφέρον της Άγκυρας για τα αμερικανικά μαχητικά F-35 Lightning εγείρει 
σοβαρές αμφιβολίες. Ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη μας, την έντονη κριτική που έχει δεχθεί το 
πρόγραμμα των F-35, το οποίο μάλιστα βάλλεται για περισσότερο από μια δεκαετία, και επίσης το 
γεγονός ότι το Πεντάγωνο δεν έχει εκδώσει τελικά άδεια για την πλήρη παραγωγή των μαχητικών 
αυτών αεροσκαφών. Πολύ δε περισσότερο επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα εξειδικευμένων 
αμερικανικών στρατιωτικών μέσων ενημέρωσης, το αμερικανικό Κογκρέσο πρόκειται τώρα να 
σταματήσει εντελώς την αγορά τους.

Είναι σαφές ότι η Τουρκία και ο πρόεδρός της, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχουν επανειλημμένα 
αποδείξει την ανεξαρτησία τους από την επιρροή της Ουάσιγκτον ή άλλων εξωτερικών 
παραγόντων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η ανεξάρτητη πολιτική της Άγκυρας θα 
συνεχιστεί.

Όσον αφορά τις διάφορες προτροπές και δεσμεύσεις των ΗΠΑ με αντάλλαγμα ευεργετικές 
πολιτικές από άλλες χώρες, όλοι γνωρίζουν ήδη σαφώς, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της 
Τουρκίας, την πλήρη αδυναμία διαπραγμάτευσης με τους σημερινούς πολιτικούς κύκλους των
ΗΠΑ, οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να απορρίψουν ακόμη και διεθνείς συνθήκες για 
τους δικούς τους ιδιοτελείς σκοπούς.


