
Νέα οικονομική συνωμοσία;

Δημοσιεύτηκε στη Yeni Safak σήμερα 26 Αυγούστου

Με το πρόσχημα της παρακολούθησης των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, οι ΗΠΑ 
άρχισαν να απειλούν τόσο την Τουρκία όσο και τους Τούρκους επιχειρηματίες παραβιάζοντας όλες 
τις πολιτικές και διπλωματικές συμβάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξασφάλισε η Yeni 
Şafak, ένας αξιωματικός της CIA προσπάθησε να μάθει το μέγεθος των συναλλαγών κάνοντας 
ερωτήσεις σε επιχειρηματίες του τομέα της στέγασης, όπως «Πόσα σπίτια πουλήσατε σε 
Ρώσους, πώς εισπράξατε τα χρήματα;» .

Με το πρόσχημα της παρακολούθησης των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, οι ΗΠΑ 
επιδόθηκαν σε κατασκοπεία στην Τουρκία. Οι αμερικανικές αρχές, οι οποίες παρεμβαίνουν σε 
υποθέσεις που δεν τις αφορούν, υπερέβησαν τα όριά τους και επιχείρησαν να ανακρίνουν 
Τούρκους επιχειρηματίες. Στις συναντήσεις στις οποίες συμμετείχε ο επικεφαλής της 
αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA στην Τουρκία, τόλμησαν να απειλήσουν Τούρκους
επιχειρηματίες για τις εμπορικές τους συναλλαγές με τη Ρωσία.

Πόσα σπίτια πουλήσατε σε Ρώσους;

Έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής της CIA στην Τουρκία τηλεφώνησε στους αξιωματούχους των 
κατασκευαστικών εταιρειών που πρωταγωνιστούν στις αγορές κατοικιών στις οποίες έχουν στραφεί
οι Ρώσοι τους τελευταίους μήνες και τους απείλησε ανοιχτά. Ένας αξιωματικός της CIA ρώτησε 
τους επιχειρηματίες από τον τομέα της στέγασης: «Πόσα σπίτια πουλήσατε σε Ρώσους;», «Σε ποιο 
νόμισμα εισπράξατε το τίμημα των σπιτιών που πουλήσατε;», Μέσω ποιου καναλιού έκαναν την 
πληρωμή;. Πήρατε τα χρήματα στο χέρι ή τα πλήρωσαν μέσω της τράπεζας;

Έλαβαν απειλητική επιστολή.

Ένα άλλο βήμα των αμερικανικών αρχών που υπερέβη τα όριά τους ήταν η αποστολή επιστολής 
στην TÜSİAD (Ένωση Τούρκων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών). Η απειλητική επιστολή που 



έστειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Γουάλι Αντεγιέμο προς την 
TÜSİAD, η οποία δημοσιοποιήθηκε, αξιολογείται επίσης στο παραπάνω πλαίσιο. 
Αποκαλύφθηκε ότι ο Αντεγιέμο απείλησε να επιβάλει κυρώσεις στα μέλη της TÜSİAD που 
συναλλάσσονται με τη Ρωσία στην επιστολή του με ημερομηνία 22 Αυγούστου. Η TÜSİAD, η 
οποία επιβεβαίωσε την επιστολή, δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενό της. Το 
Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε μόνο ότι ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών και το 
Υπουργείο Εμπορίου. Αναφέρεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν ικανοποιήθηκε από
την επιστολή, αλλά πραγματοποίησε επίσης διάφορες συναντήσεις με τα μέλη της TÜSİAD.

Κατάσκοποι της CIA συγκεντρώνουν πληροφορίες

Και ενώ οι κατασκοπευτικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχε προσωπικά ο 
επικεφαλής της CIA στην Τουρκία, τράβηξαν την προσοχή, ο Αντεγιέμο ήρθε στην Τουρκία 
τον Ιούνιο και συναντήθηκε με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιουνούς Ελιτάς στην 
Άγκυρα. Κατά τη διάρκεια της δίωρης συνάντησης στις 23 Ιουνίου, οι δύο αναπληρωτές υπουργοί 
συζήτησαν την τεχνική και οικονομική συνεργασία για την καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος.

Και δεύτερη τηλεφωνική συνάντηση

Η δεύτερη δημοσιοποιημένη συνάντηση του Αντεγιέμο με τον Ελιτάς πραγματοποιήθηκε 
τηλεφωνικά την περασμένη Παρασκευή. Η δεύτερη επαφή του Αντεγιέμο με την Άγκυρα ήταν 
πιο θορυβώδης. Είναι γνωστό ότι οι αξιωματούχοι της πρεσβείας και του προξενείου των ΗΠΑ 
παρουσίασαν στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, τις πληροφορίες που απέσπασαν 
από τον αυξανόμενο αριθμό των ερευνών τους, μέσα από τις συναντήσεις που είχαν. Έτσι  ο 



Αντεγιέμο κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι «η Ρωσία προσπαθεί να παρακάμψει τις δυτικές 
κυρώσεις μέσω της Τουρκίας».

Γιατί σας ενδιαφέρει το εμπόριο με τους γείτονές μας;

Η Τουρκία υπογράμμισε ότι έχει βαθιές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με την Ουκρανία 
και τη Ρωσία, που αποτελούν τα δυο εμπλεκόμενη μέρη του πολέμου. Ο αναπληρωτής 
υπουργός Ελιτάς, ο οποίος είπε ξεκάθαρα στις ΗΠΑ ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να 
συναλλάσσεται με τις δύο αυτές χώρες, γνωστοποίησε στον συνομιλητή του ότι η θέση της 
Τουρκίας σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία και τις κυρώσεις δεν έχει αλλάξει. Ενώ όλες οι
δυτικές εταιρείες, ιδίως οι βρετανικές και οι αμερικανικές, συνεχίζουν να συνεργάζονται με τη
Ρωσία, είναι αξιοσημείωτο ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζει την υποδομή για μια οικονομική 
συνωμοσία κατά της Τουρκίας με το πρόσχημα του «εμπορίου με τη Ρωσία» και κινητοποιεί 
ακόμη και τους πράκτορές της που εργάζονται στην πρεσβεία για το σκοπό αυτό.

Η αντιπολίτευση παίζει επίσης την ίδια μελωδία

Ένα άλλο αξιοσημείωτο ζήτημα είναι ότι η αντιπολίτευση κάνει επίσης παράλληλες συζητήσεις με 
τις ΗΠΑ. Η Meral Akşener, πρόεδρος του Καλού Κόμματος, ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι χρήματα 
άγνωστης προέλευσης έφτασαν στην Τουρκία.

Έτσι στήθηκε η συνωμοσία της 17ης/25ης Δεκεμβρίου

Οι δραστηριότητες του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ στην Τουρκία τους τελευταίους μήνες, 
με τη χρήση πρακτόρων, είναι παρόμοιες με τις προετοιμασίες για τη συνωμοσία της 17ης/25ης 
Δεκεμβρίου που πραγματοποίησαν μαζί με την τρομοκρατική οργάνωση FETÖ. Ο Ντέιβιντ Κοέν, 
τότε υφυπουργός του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, είχε επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη 
στις 20 Δεκεμβρίου 2013 και είχε απειλήσει τους διευθυντές των τραπεζών με αφορμή τις κυρώσεις
για το Ιράν. Ο Κοέν είχε συγκεντρώσει τραπεζίτες στην Κωνσταντινούπολη χωρίς να ενημερώσει 
τους ομολόγους του στην Άγκυρα και απηύθυνε συγκαλυμμένες απειλές κατά του Ιράν.




