
Watergate -Irangate – και τώρα Russiagate !
Όλα μια gate – μια πύλη !
Μια ορθάνοιχτη πύλη που οδηγεί στην «Αυτοκρατορία του Ψεύδους» – στην «Αυτοκρατορία 
των Σκανδάλων».

Τίποτε δεν θα ‘πρεπε να μας εκπλήσσει, γιατί όλα είναι αναμενόμενα από ένα τέτοιο «άντρο».
Ωστόσο στη σημερινή εποχή, για τη κοινή γνώμη, ο προσφιλέστερος και πλέον εύληπτος τρόπος 
πρόσληψης των γεγονότων – χωρίς βέβαια να αναφερόμαστε στις αιτίες - είναι μέσω σκανδάλων. 
Σε βαθμό μάλιστα που θα ‘λεγε κανείς, ότι τα σκάνδαλα είναι αυτά που συγκινούν κι όχι τα 
γεγονότα που αποκαλύπτονται από αυτά.
Με άλλα λόγια, το δάκτυλο κι όχι το φεγγάρι, που δείχνει – το δένδρο κι όχι το δάσος κλπ, κλπ
Έστω, όσο απογοητευτικό κι αν ακούγεται, ας είναι κι έτσι.

Για εμάς δεν είναι έκπληξη. Μιλήσαμε γι αυτό σε προηγούμενο άρθρο, σχετικά με τις απειλές 
που δέχονταν οι επιχειρηματικοί κύκλοι της Τουρκίας, από το επίσημο κρατικό σύστημα των 
ΗΠΑ, που πάντα λειτουργεί ως προκάλυμμα, για κάτι άλλο πιο βρώμικο, ακόμη κι από αυτό 
που ήδη φαίνεται.
Στο σημερινό άρθρο της Yeni Şafak αποκαλύπτονται οι πραγματικοί λόγοι των πιέσεων. 

Και με τον τρόπο αυτό, για όποιον θέλει να καταλάβει, δεν υπάρχει τίποτε κρυφό πλέον. 
Αποκαλύφθηκαν οι πραγματικοί λόγοι των κυρώσεων και οι πραγματικοί λόγοι των πιέσεων 
για την εφαρμογή τους.

Κάποιοι – και δεν είναι λίγοι - κάνουν χοντρές δουλειές με τον πόλεμο. Φυσικά δεν είναι μόνο 
αυτοί που βρίσκονται ως οι βασικοί υπεύθυνοι και κύριοι επωφελούμενοι, στο περιορισμένο 
οπτικό πεδίο, των αριστερόστροφων – αριστερούληδων, δηλαδή αυτοί που πουλάνε όπλα, οι 
έμποροι των όπλων. Είναι πολλοί, είναι περισσότεροι. Είναι όλοι αυτοί που παρασιτούν σαν 
περικοκλάδες σε διαδικασίες και σε δομές που λειτουργούν χρόνια στη καθημερινή ζωή, σε 
φυσιολογικές συνθήκες και εξακολουθούν έστω και με παραλλαγές να λειτουργούν και σε 
καιρό πολέμου. Και κάτω από το πυκνό σύστημα και τη σκιά των περικοκλάδων υπάρχουν 
κάθε λογής έντομα, ερπετά και τρωκτικά.
Με άλλα λόγια δεν είναι μόνο οι «βαρκάρηδες» που κουβαλάνε και κάνουν χρυσές δουλειές, είναι 
κι όσοι άλλοι περιμένουν να ζήσουν από τα ψίχουλα και τα αποφάγια, κάνοντας τους τελάληδες, 
μοιράζοντας «αναμασημένο» ενημερωτικό υλικό, για να το καταπιούν οι υπόλοιποι 
«αμάσητο». 

Ίσως για κάποιους όλα αυτά να συνιστούν αποκαλύψεις και μάλιστα σοβαρές. Δεν αμφιβάλλουμε, 
τουλάχιστον ως προς το ότι είναι σοβαρές. Για κάποιους άλλους όμως, τους σκληρούς 
επιχειρηματίες, αυτούς που είναι χωμένοι βαθειά, όλα αυτά δεν είναι καινούργια. Χρόνια τώρα 
αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον κάνουν τις μπίζνες τους και μάλιστα έτσι ώστε να μην έχουν 
ανταγωνισμό, ούτε να κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για αθέμιτο ανταγωνισμό. Γι αυτούς τίποτε 
δεν απαγορεύεται, ούτε το απαγορευμένο. Αντίθετα οι κυρώσεις, μπορούν και λειτουργούν ευνοϊκά.
Φυσικά οι περισσότεροι θίγονται κι έτσι γίνεται το ξεσκαρτάρισμα, αυτό που λέμε 
συγκέντρωση, συγκεντροποίηση χρήματος και παραγωγής αντίστοιχα κλπ κλπ.
Πάντα άλλοι είναι αυτοί που πληρώνουν. Κι αυτοί που «την» και «τους» πληρώνουν είναι αυτοί 
που υποφέρουν.

Και δεν μιλάμε μόνο για το πασίγνωστο σκάνδαλο, το Irangate. Μιλάμε για το εμπόριο που γίνεται 
χρόνια τώρα με το Ιράν, που τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων. Και μάλιστα γίνεται μέσω Τουρκίας.



Αυτά ας τα δουν κι ας τα μάθουν όσοι δεν αντιλαμβάνονται ή δεν θέλουν να αντιληφθούν ή 
κάνουν πως δεν αντιλαμβάνονται ή καλώς αντιλαμβανόμενοι παρουσιάζουν άλλη εικόνα περί 
Τουρκίας.
Προφανώς δεν είναι τα στατιστικά στοιχεία περί οικονομίας, που τα βρίσκει κανείς κατά 
παραγγελία από τους διάφορους οίκους αξιολόγησης ή τους διεθνείς οργανισμούς που κάνουν 
μελέτες για τις μελέτες (όταν δεν είναι κι αυτές κατά παραγγελία), δεν είναι οι υποτιμήσεις της 
τουρκικής λίρας, που γίνονται αντικείμενο προβλέψεων που ουδέποτε επιβεβαιώνονται, δεν είναι 
ό,τι λανσάρεται δημοσιογραφικά από το «Κεντρικό πρες ρουμ», δεν είναι αυτό που φαίνεται, 
είναι κάτι πολύ βαθύτερα, πολύ πιο σκοτεινά, πολύ αδιαφανή, πολύ πιο σοβαρά τα κριτήρια 
που καθορίζουν το ρόλο της Τουρκίας και τον τρόπο με τον οποίο εκτιμά η Συλλογική Δύση το
ρόλο της.
Ας τα πάρουν λοιπόν αυτά υπόψη τους όσοι  αρέσκονται γενικά να κάνουν ή είναι αρμόδιοι να 
κάνουν εκτιμήσεις για θέματα που άπτονται των σχέσεών μας με τη γείτονα χώρα και 
αποτελούν εθνικής σημασίας ζητήματα.

Russiagate: Οι αμερικανικές εταιρείες που αποσύρονται από τη Ρωσία λόγω του πολέμου 
αναζητούν τρόπους να συναλλάσσονται με τη Ρωσία, σπάζοντας τις κυρώσεις μέσω της 
Τουρκίας.
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Πολλές αμερικανικές εταιρείες προσφέρουν σε τουρκικές εταιρείες να συνεργαστούν επιχειρηματικά 
με αντάλλαγμα προμήθεια.

Οι αμερικανικές εταιρείες που αποσύρονται από τη Ρωσία λόγω του πολέμου αναζητούν τρόπο να 
συναλλάσσονται κρυφά με τη Ρωσία μέσω της Τουρκίας. Πολλές αμερικανικές εταιρείες που 
θέλουν να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας προσφέρουν σε τουρκικές 
εταιρείες να συνεργαστούν έναντι κάποιας προμήθειας. Οι επιχειρηματίες με τους οποίους 
μιλήσαμε επεσήμαναν ότι τέτοιες προσφορές από αμερικανικές εταιρείες έχουν αυξηθεί τους 
τελευταίους μήνες.

Λειτουργούν μέσω Ντουμπάι

Οι αμερικανικές εταιρείες δραστηριοποιούνται μέσω της διαδρομής: Ρωσία-Τουρκία-
Ντουμπάι-ΗΠΑ, προκειμένου να συνεχίσουν να προμηθεύονται αγαθά από τη Ρωσία. Πολλές 
διεθνείς εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ έχουν επίσης κινητοποιήσει τις θυγατρικές τους που είναι 
εγκατεστημένες σε ελεύθερες ζώνες στο Ντουμπάι για αυτού του είδους τις επιχειρηματικές 
συναλλαγές. Κάνοντας κοινή εμπορική προσφορά στις τουρκικές εταιρείες, οι Αμερικανοί 
καταφεύγουν σε αυτή τη μέθοδο για να καλύψουν τις απώλειές τους στη ρωσική αγορά, από 
την οποία αποσύρονται.

Προς αναζήτηση πετρελαίου, πολύτιμων μετάλλων, σιδήρου και χάλυβα

Πετροχημικά προϊόντα, ορυκτά καύσιμα, πολύτιμα μέταλλα και πέτρες, δημητριακά, σίδηρος 
και χάλυβας, λιπάσματα και ανόργανα χημικά προϊόντα, υδρόβια προϊόντα και αλκοολούχα 
ποτά είναι τα κύρια προϊόντα που οι αμερικανικές εταιρείες θέλουν να αγοράσουν από τη 
Ρωσία. Όταν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη επέβαλαν κυρώσεις σε ρωσικές εταιρείες οι πλούσιοι 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό, τον 



ενεργειακό, τον αμυντικό και τον τεχνολογικό, χιλιάδες δυτικές εταιρείες βρέθηκαν σε δύσκολη 
θέση.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν μεγάλο έλλειμα

Οι διεθνείς Δυτικές εταιρείες με μεγάλες επενδύσεις στη Ρωσία υπέστησαν τεράστιες 
απώλειες λόγω των κυρώσεων, όταν αναγκασμένες να αποσυρθούν από μια μεγάλη αγορά, 
εγκατέλειψαν πίσω τους τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, τα κέντρα εφοδιασμού και τα 
γραφεία εμπορικής λειτουργίας. Οι περισσότερες από τις 5 χιλιάδες αμερικανικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στη Ρωσία είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από τη Ρωσία μετά τον 
πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ εμφάνισαν πέρυσι εμπορικό έλλειμμα 23,3 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων έναντι της Ρωσίας.

Εν όψει σκανδάλου RUSSIAGATE;

Η συνωμοσία της 17ης/25ης Δεκεμβρίου, την οποία οι ΗΠΑ σκηνοθέτησαν στην Τουρκία 
επικαλούμενες το εμπάργκο, και το σκάνδαλο Irangate που προέκυψε το 1986 παραμένουν 
έντονα στη μνήμη. Οι ΗΠΑ απειλούσαν τις τουρκικές εταιρείες να μην συναλλάσσονται με το 
Ιράν στο παρελθόν και με τη Ρωσία σήμερα, ενώ οι επιχειρηματίες κρατούν αποστάσεις από τις 
προσφορές των ΗΠΑ για συνεργασία. Οι Τούρκοι επιχειρηματίες, οι οποίοι εφιστούν την 
προσοχή στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με κάθε ευκαιρία δημιουργούν μείζον 
θέμα σχετικά με τις κυρώσεις, είναι πολύ ευαίσθητοι προκειμένου να μην αποτελέσουν 
εργαλείο σε ένα πιθανό σκάνδαλο Russiagate.

Παραβιάζουν οι ίδιοι τις δικές τους κυρώσεις

Παρόλο που ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Ουάλι Αντεγέμο, ο οποίος 
επισκέφθηκε την Άγκυρα τον περασμένο Ιούνιο, ισχυρίστηκε ότι «η Ρωσία προσπαθεί να 
παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις μέσω της Τουρκίας», είναι αξιοσημείωτο ότι οι δυτικές 
εταιρείες, ιδίως αυτές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, συνεχίζουν να 
συνεργάζονται με τη Ρωσία. Ο Αντεγέμο είχε επίσης προειδοποιήσει την TÜSİAD (Τουρκική 
Ένωση Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων) με επιστολή του να μην παραβιάσει τις κυρώσεις.
(Σημ. Σεισάχθειας είχαμε αναφερθεί αναλυτικά σε προηγούμενο άρθρο)

Εμπόριο με το Ιράν παρά το εμπάργκο

Η συμπεριφορά των ΗΠΑ στο εμπόριο με τη Ρωσία συνεχίζεται σε βάρος των εταιρειών 
άλλων χωρών που θέλουν να συνεργαστούν με το Ιράν, στο οποίο έχει επιβληθεί εμπάργκο εδώ
και χρόνια. Παρά τη συνέχιση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν στην ατζέντα τους, οι ΗΠΑ 
συνεχίζουν να πωλούν ιρανικά προϊόντα στην αγορά τους μέσω της Ευρώπης και των χωρών 
του Κόλπου. Οι ΗΠΑ είχαν υποπέσει σε  ένα παρόμοιο σκάνδαλο κατά τη διάρκεια του πολέμου 
Ιράν-Ιράκ. Το περιστατικό, που περιγράφεται ως «σκάνδαλο Irangate», αποκαλύφθηκε το 
1986. Η αποκάλυψη ότι ο αντισυνταγματάρχης Όλιβερ Νορθ, μέλος του Συμβουλίου Εθνικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ, είχε πουλήσει όπλα στο Ιράν μέσω του Ισραήλ, είχε προκαλέσει τότε 
μεγάλη αναστάτωση.

Επιδιώκουν να καλύψουν τα ελλείματά τους 

Μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι αμερικανικές εταιρείες άρχισαν να αποσύρονται 
από τη Ρωσία. Πολλές διεθνείς εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ, όπως οι Boeing, General Motors, 
ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, 



Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's και Walt Disney ανέστειλαν τις 
δραστηριότητές τους στη Ρωσία. Χάνοντας μια από τις σημαντικές αγορές της περιοχής, οι 
αμερικανικές εταιρείες στράφηκαν προς τις αγορές της περιοχής, ιδίως στην Τουρκία, 
προκειμένου να καλύψουν τα ελλείμματά τους.

Θέλουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη Τουρκική αγορά

Μετά την έναρξη του πολέμου, ο Μάιρον Μπρίλιαντ, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
των ΗΠΑ, επισκέφθηκε την Τουρκία τον Μάρτιο και συναντήθηκε τόσο με πολιτικούς όσο και με 
επιχειρηματίες. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τζεφ Φλέικ, ο οποίος έκανε εκτιμήσεις για την 
επίσκεψη, δήλωσε ότι 5 χιλιάδες αμερικανικές εταιρείες που ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τη
Ρωσία έδωσαν ως νέα διεύθυνσή τους την Τουρκία. Οι αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες 
προσπαθούν να επωφεληθούν από τις στενές επαφές της Τουρκίας με τη Ρωσία, θέλουν επίσης
να επωφεληθούν από τις αποτελεσματικές ευκαιρίες των εφοδιαστικών μηχανισμών των 
τουρκικών εταιρειών στην περιοχή.

Ποιο ήταν το σκάνδαλο Watergate;

Το σκάνδαλο που έριξε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον είναι γνωστό ως σκάνδαλο 
Γουότεργκεϊτ, επειδή ξεκίνησε από το επιχειρηματικό κέντρο Γουότεργκεϊτ στην Ουάσινγκτον. 
Στις 17 Ιουνίου 1972, πέντε διαρρήκτες συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι διέρρηξαν τα κεντρικά
γραφεία της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής (DNC) του Δημοκρατικού Κόμματος, που ήταν τότε
το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε την έδρα του στο 
επιχειρηματικό κέντρο Watergate. Οι διαρρήκτες συνδέονταν με μια εταιρεία χρηματοδότησης που 
είχε υποστηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του Νίξον. Οι μετέπειτα προσπάθειες της 
κυβέρνησης Νίξον να καλύψει την εμπλοκή της στο έγκλημα εξελίχθηκαν σε μεγάλο σκάνδαλο.


