
Ας μην ξεχνάμε ότι παρά την ένταση των σταθερά κλιμακούμενων ελληνοτουρκικών σχέσεων, 
υπάρχει κι αυτή η πλευρά στο γενικότερο γεωπολιτικό πλαίσιο, που είναι εξίσου ή σημαντική. 

Οι δυτικές «Δημοκρατίες» προσπαθούν να αλυσοδέσουν την Τουρκία
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Τα πρόσφατα γεγονότα σε όλο τον κόσμο επιβεβαιώνουν όλο και περισσότερο την πεποίθηση ότι η 
λεγόμενη «δημοκρατία αμερικανικού τύπου» είναι μια φούσκα, την οποία χρησιμοποιεί η 
Ουάσινγκτον, μαζί με τους δυτικούς συμμάχους της, επιδιώκοντας δυναμικά να επαναφέρει 
όλα τα έθνη σε ένα σύστημα δουλείας, όπου θα κυριαρχεί αποκλειστικά και μόνο αυτή. Στην 
πραγματικότητα, από αυτό εκπορεύονται οι ένοπλες συγκρούσεις που εξαπολύει η Δύση σε 
διάφορες περιοχές του κόσμου, μέσω των οποίων προσπαθεί να υποτάξει άλλες χώρες και 
λαούς. Από εκεί προέρχονται επίσης οι δυτικές «κυρώσεις», οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές 
δίκαιο και χρησιμοποιούν οικονομική και χρηματοπιστωτική επιρροή για να υποδουλώσουν τους 
λαούς του Ιράν, της Βόρειας Κορέας, της Ρωσίας και πολλών άλλων χωρών που διαφωνούν με τις 
αμερικανικές επιταγές.

Ένα δημοφιλές εργαλείο της σημερινής δυτικής πολιτικής ελίτ για την προώθηση της 
«δημοκρατίας αμερικανικού τύπου» είναι να βυθίσει τον εχθρό στο χάος: χωρίς να εμπλακεί 
άμεσα σε σύγκρουση, να χρησιμοποιήσει αδύναμες χώρες εναντίον ισχυρών για να 
καταστρέψει τις πρώτες και να κλονίσει τις δεύτερες, ιδίως στη Μέση Ανατολή. Με αυτόν τον
τρόπο, συγκεκριμένα, η Ιορδανή συγγραφέας Hind Dweikat περιέγραψε την εμπλοκή της 
Ουάσινγκτον και των συμμάχων της στις σύγχρονες διεθνείς υποθέσεις.

Η απροκάλυπτη παρέμβαση στις υποθέσεις κυρίαρχων κρατών, εμποδίζοντάς τα να λαμβάνουν 
ανεξάρτητες αποφάσεις για θέματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, αποτελεί εδώ και καιρό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Υπουργείου 
Εξωτερικών των ΗΠΑ και της εξωτερικής πολιτικής του Λευκού Οίκου. Ακόμα και ο Τζον 
Μπόλτον, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μια
εκπομπή στο CNN, δεν έκρυψε την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών από τον Λευκό Οίκο, με 
αποτέλεσμα να το μάθουν όλοι από εκείνη την εκπομπή. Προφανώς, ο ίδιος προσωπικά 
σχεδίασε πολλές φορές πραξικοπήματα σε άλλες χώρες και συμμετείχε σε πολλά, μεταξύ των 
οποίων και σε επιτυχημένα.

Ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα μιας τέτοιας θρασύτατης ανάμειξης της Ουάσινγκτον στις 
εσωτερικές υποθέσεις άλλων κυρίαρχων κρατών ήταν τα πρόσφατα γεγονότα στην Τυνησία, 
όπου το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κάλεσε τον Αμερικανό 
επιτετραμμένο στις 25 Ιουλίου, αφότου Αμερικανοί αξιωματούχοι επέκριναν το συνταγματικό 
δημοψήφισμα που διεξήχθη στην Τυνησία. Επιπλέον, το προκλητικό της υπόθεσης είναι ότι 
αυτή η κριτική από την άλλη πλευρά του ωκεανού ήρθε όταν το νέο σύνταγμα της 
Δημοκρατίας της Τυνησίας, που υποστηρίχθηκε σθεναρά από τον σημερινό πρόεδρο της 
χώρας, εγκρίθηκε μετά από εθνικό δημοψήφισμα στις 25 Ιουλίου, με το 95% των ψηφοφόρων
να ψηφίζει υπέρ. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, σε 
απροκάλυπτα επιτιμητικό τόνο και κάθε άλλο παρά τηρώντας τη διπλωματική ευπρέπεια, δήλωσε 
ότι «το νέο σύνταγμα θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδυναμώσει τη δημοκρατία της Τυνησίας 
και να διαβρώσει τον θεσμό του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών». Ο υπουργός Εξωτερικών της Τυνησίας Οτμάν Τζεράντι αναγκάστηκε, ως εκ τούτου, 
να διαμηνύσει στον εκπρόσωπο της αμερικανικής πρεσβείας ότι τα σχόλια αυτά αποτελούν 
«απαράδεκτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Τυνησίας». Στο παρελθόν, οι ΗΠΑ, ενώ 
εφάρμοζαν μια ανοιχτά δουλοκτητική πολιτική έναντι αφρικανικών και ασιατικών κρατών, 



είχαν επικρίνει τον Τυνήσιο πρόεδρο Κάις Σαΐντ όταν διέλυσε το κοινοβούλιο και ουσιαστικά 
απέκτησε τον έλεγχο του δικαστικού σώματος και της εκλογικής επιτροπής επειδή η χώρα 
βρισκόταν σε κατάσταση κενού εξουσίας.

Πριν από λίγες ημέρες, ένα άλλο τέτοιο βήμα δημόσιας δυτικής παρέμβασης στην πολιτική ενός 
άλλου ανεξάρτητου κράτους έγινε από το ευρωπαϊκό «προπύργιο της δημοκρατίας αμερικανικού 
τύπου», με αφορμή την ανακοινωθείσα πρόθεση του προέδρου Ερντογάν να γίνει η Τουρκία πλήρες
μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Ο Ερντογάν εξήγησε την απόφασή του 
αυτή, ειδικότερα, με το γεγονός ότι η ένταξη της χώρας του στον SCO θα εξυπηρετούσε τη 
βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με τις χώρες του SCO και θα διαμόρφωνε μια «εντελώς 
διαφορετική θέση» για την Τουρκία. Όμως ο Λευκός Οίκος δεν έχει καμία πρόθεση να ανεχθεί 
μια τέτοια ανεξαρτησία εκ μέρους της Άγκυρας. Η Ουάσινγκτον, ενεργώντας μέσω της 
Γερμανίας, η οποία τον τελευταίο καιρό ακολουθεί άνευ όρων κάθε αμερικανική οδηγία, έχει 
επικρίνει δημοσίως τις προθέσεις της Άγκυρας να συμμετάσχει περισσότερο ενεργά στον 
ΟΣΣ.
Για παράδειγμα, ο Γιούργκεν Τρίτιν, εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Συμμαχίας 90/ Οι 
Πράσινοι στην Μπούντεσταγκ, δήλωσε στην εφημερίδα Die Welt ότι η πρόθεση της Τουρκίας να 
γίνει πλήρες μέλος της ΟΣΣ δεν πρέπει να μείνει χωρίς συνέπειες και πρότεινε να τιμωρηθεί η 
Τουρκία. Συγκεκριμένα, μίλησε για πιθανές οικονομικές κυρώσεις κατά της Άγκυρας. «Ο 
Ερντογάν επιβραδύνει την είσοδο της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Και τώρα θέλει να 
ενταχθεί στον ΟΣΣ μαζί με το Ιράν. Δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλειστεί από το 
ΝΑΤΟ, πρέπει να σκεφτούμε οικονομικά μέτρα πίεσης στην Τουρκία», δήλωσε ο Τρίτιν. 
Παράλληλα, στην κριτική του προς την Άγκυρα, ο Γιούργκεν Τρίτιν υπενθύμισε και άλλες 
«αμαρτίες του Ερντογάν» που έχουν ενοχλήσει ιδιαίτερα την Ουάσινγκτον το τελευταίο διάστημα. 
Συγκεκριμένα, την παρεμπόδιση της παρακολούθησης του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη από τη 
Βορειοατλαντική Συμμαχία, την επιθετική του πολιτική προς την Αθήνα και την επιθυμία του να 
κάνει γεωτρήσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της 
Ελλάδας. Η απάντηση σε όλα αυτά, είναι πεπεισμένος ο Τρίτιν, πρέπει να είναι μια «αυστηρή 
πολιτική της συλλογικής Δύσης απέναντι στην Τουρκία».

Συνειδητοποιώντας ότι η αποπομπή του Ερντογάν, ο οποίος επιδιώκει να ακολουθήσει μια 
πολιτική ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ, δεν είναι τόσο εύκολο να επιτευχθεί όσο θα ήθελε ο 
Λευκός Οίκος, η Ουάσινγκτον έχει επεκτείνει τη χρήση διαφόρων τεχνασμάτων εναντίον του 
Τούρκου ηγέτη. Ένας τομέας πίεσης προς τον Ερντογάν ήταν πρόσφατα η απροκάλυπτη 
αναζωπύρωση των ελληνοτουρκικών εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ 
σκοπεύουν τώρα να αυξήσουν τις πιέσεις στις τουρκικές τράπεζες με το πρόσχημα πλασματικών 
φόβων ότι η Ρωσία φέρεται να καταφέρνει να παρακάμπτει τις κυρώσεις με τη βοήθειά τους. 
Ιδιαίτερη έμφαση σχεδιάζεται να δοθεί στην αυστηροποίηση της πολιτικής κυρώσεων κατά των 
τραπεζών που έχουν ενταχθεί στο ρωσικό σύστημα πληρωμών Mir, αν και η Άγκυρα έχει 
επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι δεν αποτελεί δίαυλο για την παράκαμψη των κυρώσεων1.

1  Σχόλιο της Σεισάχθειας: Μάλλον διαφαίνεται λύση, δεδομένου ότι η Τουρκία και η Ρωσία συζητούν το 
ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν το σύστημα πληρωμών Troy ως εναλλακτική λύση στο Mir.

«Με την άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, εάν οι ρωσικές τράπεζες που βρίσκονται εκτός των 
αμερικανικών κυρώσεων αποδέχονται το τουρκικό σύστημα πληρωμών Troy ή εάν ανοίξουν λογαριασμό σε τουρκικές 
τράπεζες που λειτουργούν στη Ρωσία και λάβουν μια κάρτα ενσωματωμένη στο σύστημα Troy, οι Ρώσοι τουρίστες 
μπορούν να κάνουν αγορές με αυτές τις κάρτες στη χώρα μας», ανέφερε ο επικεφαλής της τουρκικής Κεντρικής 
Τράπεζας στο REN TV.

Δεδομένου ότι το σύστημα Troy βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο της Άγκυρας, θα ήταν δύσκολο για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες να «βρουν λόγο να παρέμβουν».



Στο πλαίσιο αυτό, ο Πίτερ Στάνο, εκπρόσωπος του γραφείου του επικεφαλής της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, κάλεσε την Τουρκία να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της 
πολιτική με τις Βρυξέλλες και δήλωσε ότι η Άγκυρα θα πρέπει να σταματήσει να προσφέρει στη 
Μόσχα επιλογές για την παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλει η ΕΕ. 
«Μιλώντας για τη δέσμευση της ΕΕ με την Τουρκία, μια σημαντική γειτονική χώρα, εταίρο της ΕΕ 
και υποψήφια χώρα προς ένταξη στην ΕΕ, τονίζουμε τη σημασία που έχει η διασφάλιση της 
ευθυγράμμισης της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας με τις αποφάσεις και τις πολιτικές 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των κυρώσεων. Θα συνεχίσουμε να 
παρακολουθούμε στενά την κατάσταση ως προς αυτό», δήλωσε ο Στάνο, ελπίζοντας ότι με τον 
τρόπο αυτό θα μπορέσει κατ' εντολή του Λευκού Οίκου, να βάλει σκληρό κολάρο στον Ερντογάν.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε συνάντηση με τις οικονομικές υπηρεσίες 
για την κατάσταση που προέκυψε από τις δυσκολίες που δημιούργησαν οι ΗΠΑ σχετικά με την απόφαση της Τουρκίας 
να συνεργαστεί με το σύστημα Mir. Μετά τη συνάντηση, αναφέρθηκε ότι οι εργασίες για την εξεύρεση λύσης,.όσον 
αφορά το θέμα, συνεχίζονται συνεχίζονται.


