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Οι εσωτερικές διαφωνίες στο ΝΑΤΟ δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
εντάσσεται και η σημερινή ένταση μεταξύ της Τουρκίας (λόγω των δεσμών της με τη Μόσχα), και 
των ΗΠΑ μαζί με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ να αποτελεί την κύρια εκδήλωσή της. Οι 
πρόσφατες αντιρρήσεις της Τουρκίας σχετικά με την επέκταση του ΝΑΤΟ με τη συμπερίληψη
των δύο Σκανδιναβικών κρατών της Σουηδίας και της Φινλανδίας αποκαλύπτουν, για άλλη 
μια φορά, ότι ο οργανισμός απέχει πολύ από το να είναι μια εστία με τα μέλη της ενωμένα στο 
εσωτερικό της. Ωστόσο, οι βασικοί σκοποί της Τουρκίας πίσω από την αντίρρησή της είναι 
περισσότερο πολιτικοί παρά γεωπολιτικοί. Με άλλα λόγια, σε αντίθεση με τον τρόπο που 
αναφέρουν ορισμένα δυτικά μέσα ενημέρωσης, οι αντιρρήσεις της Τουρκίας δεν εκκινούν με 
βάση τους δεσμούς της με τη Ρωσία, αν και μια κρίση στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ θα ωφελούσε
σίγουρα τη Ρωσία στο βαθμό που ο πρωταρχικός στόχος του ΝΑΤΟ ήταν πάντα η ίδια η 
Μόσχα. Μάλιστα, ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν υποβάθμισε στην πραγματικότητα τη σημασία της 
ένταξης και των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, αν και τόνισε ότι αυτή η ένταξη θα προκαλέσει Ρωσικά 
αντίμετρα, κάτι που είναι λογικό να περιμένει κανείς.

Επομένως, μακράν του να συνιστά το λεγόμενο «μυστικό όπλο» της Ρωσίας που θέτει σε κίνδυνο 
το ΝΑΤΟ εκ των έσω, η Άγκυρα έχει, στο πρόσφατο παρελθόν, υποστηρίξει την επέκταση του 
ΝΑΤΟ σε πολλές περιπτώσεις. Το ερώτημα είναι: γιατί η Άγκυρα αντιδρά στην παρούσα φάση; Οι
αντιρρήσεις της Τουρκίας συνδέονται με κάποια πολιτικά συμφέροντα που θέλει να εξασφαλίσει 
από τη Δύση σε αντάλλαγμα για την υποστήριξή της στην επέκταση του ΝΑΤΟ. Στην 
πραγματικότητα, η Άγκυρα, ακολουθώντας τα δικά της εθνικά συμφέροντα, εκμεταλλεύεται το 
μοντέλο συναίνεσης του ΝΑΤΟ προς όφελός της.

Πάνω απ' όλα, η Τουρκία θέλει η Δύση να αλλάξει την πολιτική της απέναντι στους 
Κούρδους. Ο βασικός λόγος της συγκεκριμένης αντίρρησης της Τουρκίας για τη Σουηδία και τη 
Φινλανδία είναι η υποστήριξή τους σε ορισμένους Κούρδους ηγέτες που και οι δύο χώρες 
προστατεύουν εδώ και πολλά χρόνια. Στις 16 Μαΐου, τόσο η Σουηδία όσο και η Φινλανδία 
απέρριψαν το αίτημα της Τουρκίας να εκδοθούν 19 άτομα που είχαν διασυνδέσεις με το PKK και 
την ομάδα των Γκιουλενιστών. Ως εκ τούτου, η Τουρκία βλέπει την προσπάθεια της Σουηδίας και 
της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ ως μια χρήσιμη ευκαιρία για να στοχοποιήσει δύο 
ομάδες που αγωνίζεται να ελέγξει - και να εξαλείψει - εδώ και πολλά χρόνια.

Ένα δεύτερο - και πιο διαφοροποιημένο, αλλά λιγότερο αναφερόμενο και συζητούμενο - μέρος των
αντιρρήσεων της Τουρκίας είναι η προσπάθεια της Άγκυρας να αποσπάσει παραχωρήσεις από 
τις ΗΠΑ, ιδίως την ένταξή της στο πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35.

Μετά τη συμφωνία της Άγκυρας με τη Ρωσία για την αγορά του πυραυλικού αμυντικού 
συστήματος S-400, οι ΗΠΑ πέταξαν την Άγκυρα έξω από το πρόγραμμα F-35. Έκτοτε, η 
Άγκυρα κάνει ό,τι μπορεί, διπλωματικά, για να πείσει τις ΗΠΑ να την επανεντάξουν στο εν 
λόγω πρόγραμμα. Τώρα που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πλήρη σύγκρουση με τη Ρωσία στο πεδίο της 
Ουκρανίας (το αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε πρόσφατα 40 δισεκατομμύρια δολάρια για την 
Ουκρανία) και η Ουάσινγκτον έχει αξιοποιήσει αρκετά έντονα τη συνεχιζόμενη κρίση για να 
ενισχύσει και να επεκτείνει το ΝΑΤΟ, η Τουρκία προσπαθεί επίσης να διασφαλίσει ότι θα 
εκμεταλλευτεί την κρίση με τρόπους που εξυπηρετούν τα βασικά εθνικά της συμφέροντα.



Εκτός από την εξαίρεση της Άγκυρας από το πρόγραμμα F-35, οι ΗΠΑ επέβαλαν επίσης κυρώσεις 
στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του νόμου του 
2017 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), ενός νόμου που 
θεσπίστηκε ειδικά για να εμποδίσει τη Ρωσική βιομηχανία όπλων να επεκταθεί και να 
αμφισβητήσει τις ΗΠΑ/το ΝΑΤΟ.

Οι αντιρρήσεις της Τουρκίας έρχονται σε αντίθεση με την υποστήριξη των ΗΠΑ τόσο προς τη 
Σουηδία όσο και προς τη Φινλανδία. Στις 19 Μαΐου, ο Τζο Μπάιντεν φιλοξένησε τόσο τους 
Σουηδούς όσο και τους Φινλανδούς ηγέτες στον Λευκό Οίκο και εξέφρασε την «πλήρη, 
ολοκληρωτική, αμέριστη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Όπως έχουν τα πράγματα, ένα σημαντικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουν οι ΗΠΑ για να 
εκφράσουν έμπρακτα αυτή την υποστήριξη και να καταστήσουν τα δύο Σκανδιναβικά κράτη μέλη 
του ΝΑΤΟ είναι να προσφέρουν στην Τουρκία μια συμφωνία που εκείνη δεν θα μπορέσει να 
αρνηθεί. Αλλά θα αποδεχθούν οι ΗΠΑ την τουρκική απαίτηση για το μερίδιό της στα 100 
αεροσκάφη F-35; Δεδομένης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία στην Ουκρανία, αυτό 
είναι απίθανο να συμβεί.

Ειδικότερα, ο ρόλος που έχει διαδραματίσει η Άγκυρα από την έναρξη της Ρωσικής στρατιωτικής 
επιχείρησης στην Ουκρανία καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για την Ουάσινγκτον να αποδεχθεί τις 
απαιτήσεις της. Η Άγκυρα όχι μόνο αρνήθηκε να συμμετάσχει στις κυρώσεις των ΗΠΑ/ΕΕ 
εναντίον της Ρωσίας, αλλά έχει επίσης φιλοξενήσει, σε πολλές περιπτώσεις, τις συνομιλίες 
μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στην 
παρούσα κρίση. Αυτός ο ρόλος, ωστόσο, ήταν ως γεωπολιτικός αντι-ΗΠΑ/αντι-Δυτικός..

Από την άλλη πλευρά, η αποτυχία αυτών των συνομιλιών να οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός 
και σε ένα βιώσιμο αποτέλεσμα οδήγησε την Τουρκία να κατηγορήσει ουσιαστικά ορισμένα 
μέλη του ΝΑΤΟ ότι σαμποτάρουν την όλη διαδικασία προκειμένου να συνεχίσουν τον πόλεμο 
εναντίον της Ρωσίας. «Ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στην 
Ουκρανία», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τον περασμένο μήνα χωρίς να μασήσει τα 
λόγια του.

Με άλλα λόγια, η σημασία και ο ρόλος της Τουρκίας, μετά την απομάκρυνσή της από το 
πρόγραμμα F-35 και τις αμερικανικές κυρώσεις, είναι πολύ οριακά σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Σε 
αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιώντας το προνόμιό της να αντιταχθεί - και να εμποδίσει - την επέκταση
του ΝΑΤΟ, η Τουρκία ουσιαστικά διεκδικεί το ρόλο της εντός του οργανισμού αναγκάζοντας 
τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας να αναγνωρίσουν τη σημασία της ως βασικού γεωπολιτικού 
παίκτη εντός και εκτός της συμμαχίας.

Αυτό το επιχείρημα συναρτάται επίσης με την εσωτερική πολιτική οικονομία της Τουρκίας. Η 
τουρκική οικονομία κινείται προς την κρίση. Ο πληθωρισμός βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά 
επίπεδα, φθάνοντας σχεδόν το 100% τον Απρίλιο. Οι εκλογές αναμένονται το επόμενο έτος. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό για τον Ερντογάν να αποσπάσει παραχωρήσεις από τη Δύση, ειδικά αν
μπορεί να κάνει τις ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις, για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Με την άμεση υποστήριξη που προσφέρουν τα φιλο-Ερντογανικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, 
το καθεστώς σε περίπτωση που καταφέρει να αποσπάσει κάποιες παραχωρήσεις από τη Δύση, 
μπορεί να προβάλει την επιτυχία του αυτή, ως την ικανότητα της Άγκυρας να γονατίσει τη 
«Δύση». Στην Τουρκία, ο Ερντογάν παρουσιάζεται ήδη ως ένας ισ«χυρός άνδρας» που μπορεί 
να κοιτάξει τη Δύση κατευθείαν στα μάτια. Αν η Δύση δεχτεί να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις
απαιτήσεις του Ερντογάν, θα του δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στα κόμματα της 



αντιπολίτευσης που δραστηριοποιούνται με στόχο τη δημιουργία μιας ευρείας συμμαχίας, εναντίον 
του Ερντογάν ενόψει των εκλογών του 2023.

Υπάρχουν, επομένως, πολλαπλοί λόγοι για να παίξει η Άγκυρα το χαρτί της στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ. Σε αντίθεση με τη συνήθη -και υπεραπλουστευμένη- απεικόνιση του Ερντογάν από τα 
δυτικά κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης ως «ανθρώπου της Ρωσίας», το γεγονός παραμένει ότι η 
συνεχιζόμενη κρίση της επέκτασης του ΝΑΤΟ που προκαλείται από τις αντιρρήσεις της 
Άγκυρας συνδέεται αρκετά άμεσα με την περιθωριοποίηση της ίδιας της Τουρκίας εντός της 
συμμαχίας.


