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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Ο Ερντογάν
παίζει με 

τη φωτιά!
Κλιμακώνει την επίθεσή του σε ΗΠΑ

και Ισραήλ, θέλοντας να εμφανιστεί
ως ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. 
Απομονωμένος και πιεσμένος λόγω της 

κατάρρευσης της τουρκικής λίρας, ξεκινά 
μπαράζ διώξεων κατά της αντιπολίτευσης

Π
αίζει με τη φωτιά ο σουλτάνος, που θε-
ώρησε τη σύγκρουση των Ισραηλινών 
και των Παλαιστινίων ευκαιρία να σπά-

σει τη διπλωματική του απομόνωση και να εμ-
φανιστεί ως ηγέτης του μουσουλμανικού κό-
σμου. Το μέτωπο, όμως, που άνοιξε ο Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν με τις ΗΠΑ, επειδή στηρίζουν 
το Ισραήλ, οδήγησε τη λίρα σε κατάρρευση, 
ενώ έδειξε και τα όρια του γεωπολιτικού ρό-
λου που μπορεί να παίξει η Τουρκία. Πιεσμέ-
νος από όλα αυτά και στο εσωτερικό της χώ-
ρας του, ο Ερντογάν δρομολογεί μπαράζ διώ-
ξεων κατά της αντιπολίτευσης.

Το απόγευμα της Πέμπτης, στο προεδρικό 
ανάκτορο της Αγκυρας, πάγωσαν από την είδη-
ση ότι επιτεύχθηκε εκεχειρία ανάμεσα στο Ισ-
ραήλ και στη Χαμάς, με τη μεσολάβηση της Αι-
γύπτου. Ο Ερντογάν, που είδε τη νέα σύγκρου-
ση ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους 

ως μια ευκαιρία για να σπάσει τη διπλωματική 
του απομόνωση από τα αραβικά κράτη, αλλά 
και να αναδειχθεί σε ηγέτη του μουσουλμα-
νικού κόσμου, γνώρισε μια οδυνηρή ήττα. Η 
στρατηγική της έντασης κατά του Ισραήλ, την 
οποία ακολούθησε σε υπερθετικό βαθμό τις τε-
λευταίες ημέρες, όχι μόνο δεν του βγήκε, αλλά 
κόστισε και πανάκριβα. 

Για να περιβληθεί με τον μανδύα του προ-
στάτη των μουσουλμάνων, ο Ερντογάν κατέ-
στρεψε κάθε ελπίδα για επαναπροσέγγιση με 
το Ισραήλ, ανατρέποντας εκ βάθρων την πο-
λιτική που ακολουθούσε τον τελευταίο χρό-
νο. Και αν αυτό ήταν το εύλογο και προφανές 
τίμημα, η σύγκρουση με τις ΗΠΑ και με τον 
Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, που ήρθε 
σε συνέχεια αυτής της επιλογής, δεν ήταν ού-

τε προφανής ούτε αναπόφευκτη. Ο Ερντογάν έχει κάθε λόγο 
να θέλει να εξευμενίσει τις ΗΠΑ και να αποκαταστήσει τις σχέ-
σεις μαζί τους και αυτό προσπάθησε να κάνει μετά την αλλαγή 
φρουράς στον Λευκό Οίκο, όπως έδειξε άλλωστε και η εξαιρε-
τικά ήπια αντίδρασή του για την αναγνώριση της Γενοκτονίας 
των Αρμενίων. Το κύριο πρόβλημά του είναι οικονομικό. Η λί-
ρα βρίσκεται σε συνεχή υποχώρηση και η οικονομία δεν ανα-
κάμπτει. Σύμφωνα με έκθεση της Wells Fargo, την οποία επικα-
λείται η έγκυρη ιστοσελίδα Al Monitor, η Τουρκία θεωρείται η 
πλέον ευάλωτη από τις λεγόμενες αναδυόμενες αγορές και βρί-
σκεται σε τόσο δύσκολη θέση όσο η Βενεζουέλα και το Αφγα-
νιστάν. Οι Τούρκοι και ο ίδιος ο Ερντογάν γνωρίζουν πως κά-
θε φορά που ανεβαίνει η ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και τις 

ΗΠΑ η λίρα κατρακυλάει. Δεν έχει καμία λογι-
κή, λοιπόν, το ότι ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος 
πυροδότησε πάλι την ένταση, κατηγορώντας 
τον Μπάιντεν ότι έχει ματωμένα χέρια. Τη Δευ-
τέρα, όταν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε, κα-
ταλογίζοντας στον Ερντογάν αντισημιτισμό, η 
λίρα κατέρρευσε, κάνοντας μια βουτιά της τά-
ξης του 7%. Η απάντηση του Ερντογάν ήταν 
να επιτεθεί ευθέως στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τες 
ότι οργάνωσαν το πραξικόπημα εναντίον του 
το 2016. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις βου-
λιάζουν μαζί με τη λίρα…

Αυτό που τίναξε στον αέρα, πάντως, τη στρα-

ένταση
Η στρατηγική της 
έντασης κατά του 
Ισραήλ, την οποία 
ακολούθησε, 
όχι μόνο δεν 
του βγήκε, αλλά 
κόστισε και 
πανάκριβα
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 ΣυνάντηΣη με αντικείμενο την κατάσταση στην Τουρκία και 
το μέλλον των αμερικανοτουρκικών σχέσεων οργανώθηκε στον 
Λευκό Οίκο από την Αμάντα Σλόατ, η οποία διορίστηκε πρόσφα-
τα στο πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που εισηγείται 
τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής, αναλαμβάνοντας τις Ευρω-
παϊκές Υποθέσεις. Η Αμ. Σλόατ συνομίλησε με κορυφαίους ανα-
λυτές φημισμένων think tanks στις ΗΠΑ, στην προσπάθειά της να 
κρατήσει την πόρτα ανοιχτή για να κλείσουν οι σημερινές πληγές 
κατά τη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετα-
ξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Σύνοδο 

Κορυφής του ΝΑΤΟ τον ερχόμενο Ιούνιο.
H φιλόδοξη Αμ. Σλόατ είναι γνωστή σε Αθήνα και Λευκωσία ως 

η «τουρκολόγος» του Ινστιτούτου Brookings, ενός από το πιο ση-
μαντικά think tanks στις ΗΠΑ. Στο βιογραφικό της έχει μια θητεία 
ως αναπληρώτρια βοηθός υπουργού για τις υποθέσεις της νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί προεδρίας Ομπά-
μα - ήταν υπεύθυνη για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κύπρο, την 
Ελλάδα και την Τουρκία. Οι φιλοτουρκικές θέσεις της, όπως τις κα-
τέγραφε η ίδια στο παρελθόν με την αρθρογραφία και τις μελέτες 
της ειδικά στο Ινστιτούτο Brookings, έχουν ενοχλήσει την Αθήνα, 
τη Λευκωσία, αλλά και την οργανωμένη Ομογένεια.

Η Αμ. Σλόατ έχει διατυπώσει τη θέση ότι οι σχέσεις με τις 
ΗΠΑ «δοκιμάστηκαν», ωστόσο φαίνεται να υιοθετεί το επιχείρη-
μα Ερντογάν ότι η στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο εταίρων ξε-
πέρασε «όλες τις δυσκολίες». Η Αμερικανίδα αξιωματούχος ασπά-
ζεται το δόγμα που ενστερνίζονται όλο και πιο λίγοι στην Ουάσι-
γκτον: «Η Τουρκία χρειάζεται τις ΗΠΑ, αλλά και οι ΗΠΑ και το ΝΑ-
ΤΟ χρειάζονται επίσης την Τουρκία».

Στην ενημέρωση της Αμ. Σλόατ, επισημάνθηκε από τους συνο-
μιλητές της ότι ο Eρντογάν δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος για την 
πολιτική της Αγκυρας και ότι θα υπάρξει συνέχεια της πολιτικής 

Ποια είναι η φιλόδοξη Αμάντα Σλόατ, η οποία διορίστηκε 
πρόσφατα στο πανίσχυρο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που 
εισηγείται τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον

Ανταπόκριση, Νέα Υόρκη

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ του μετά την αποχώρησή του από την εξουσία. Οι ναύαρχοι ονει-
ρεύονται να κυριαρχούν στη Μεσόγειο και οι στρατηγοί ονειρεύο-
νται ζώνες ασφαλείας στο Ιράκ, στη Συρία και στο Ναγκόρνο Κα-
ραμπάχ. Για τον λόγο αυτόν ο Ερντογάν δίνει έμφαση στις οθω-
μανικές ρίζες της Τουρκίας, ασκώντας μια πολιτική «ήπιας ισχύος».

Σύμφωνα με όσα συζητούνται στην Ουάσιγκτον, η Τουρκία 
δεν ήταν ποτέ εύκολος συνεργάτης, αλλά ο Ψυχρός Πόλεμος εί-
χε θέσει αξιόπιστα θεμέλια. Η χώρα αγόραζε αμερικανικά και ευ-
ρωπαϊκά όπλα και ήταν το ανάχωμα του ΝΑΤΟ απέναντι στη Σο-
βιετική Ενωση. Η Αγκυρα είπε όχι στο πολιτικό Ισλάμ και είχε τη 
φιλοδοξία να ενταχθεί στην Ε.Ε. Το 2021 κάποιες σταθερές έχουν 
χαθεί και αυτό δεν ισχύει πλέον. Σε αυτό το περιβάλλον, η Τουρ-
κία πρέπει να επανατοποθετηθεί. Η Αγκυρα δεν βασίζεται στη δι-
πλωματία και στις υπάρχουσες συμμαχίες, αλλά ψάχνει για αλλα-

γή συμμαχιών και στρατιωτι-
κή δύναμη. 

Παρά το γεγονός ότι η Αμ. 
Σλόατ εργάζεται για την «επα-
ναπροσέγγιση» Ουάσιγκτον - 
Αγκυρας, ο Ερντογάν συνεχί-
ζει να χρησιμοποιεί σκληρές εκ-
φράσεις για τη στάση των ΗΠΑ 
και να επιδεινώνει τις ήδη εύ-
θραυστες διμερείς σχέσεις. Η 
όποια ελπίδα του Ερντογάν για 
μια νέα αρχή μεταξύ Αγκυρας 
και Ουάσιγκτον δοκιμάστηκε 
και πάλι αυτή την εβδομάδα 
με τα αιματηρά γεγονότα στη 
Γάζα, καθώς ο Τούρκος Πρό-
εδρος ξιφούλκησε με προσω-
πικούς χαρακτηρισμούς ενα-
ντίον του Τζ. Μπάιντεν για τη 
στάση του υπέρ του Τελ Αβίβ. 
Παράλληλα, αναζητούσε υπο-
στήριξη για την επιβολή κυρώ-
σεων στο Ισραήλ.

Ωστόσο, όλες αυτές οι εξε-
λίξεις δεν επηρεάζουν τις εσω-
τερικές συζητήσεις της γρα-
φειοκρατίας του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ των τελευταίων δύο χρό-
νων αναφορικά με το μέλλον 
των αμερικανοτουρκικών θέ-
σεων, καθώς συχνά, απένα-
ντι στην οργή γερουσιαστών 
και στρατιωτικών για τις επιλο-
γές της Αγκυρας, ακούγεται το 
εξής επιχείρημα: «Τι θα συμβεί 
αν («what if») χαθεί η Τουρκία 
από το δυτικό μπλοκ;». Για δι-
πλωμάτες καριέρας όπως η Αμ. 
Σλόατ, τα ευρύτερα συμφέρο-
ντα της αμερικανικής κυβέρ-

νησης ταυτίζονται με την άποψη ότι η Τουρκία είναι πολύ σημα-
ντική για να «χαθεί» για τις ΗΠΑ στον σημερινό -πιο απρόβλεπτο- 
κόσμο με την πληθώρα των προκλήσεων.

Επί προεδρίας Μπάιντεν, οι ΗΠΑ θα αναζητήσουν εναλλακτι-
κούς τρόπους διεθνούς συνεργασίας και συμμαχίες δημοκρατιών 
για να κρατήσουν τη Ρωσία και την Κίνα σε απόσταση. Η Τουρκία 
επιδιώκει να μπει σφήνα και να συμμετέχει με κάποιο τρόπο - εί-
τε ως στρατηγικός εταίρος είτε ως καίριος παράγοντας που μπο-
ρεί να κάνει τη διαφορά.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ έχουν υποστεί πλήγμα κα-
τά τα τελευταία επτά χρόνια, εξαιτίας του μετασχηματισμού της 
Τουρκίας από ένα «λειτουργικό σύμμαχο» -που οι ΗΠΑ έβλεπαν 
μόνο σε συνάρτηση με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, ήτοι 
τη σημαντική γεωστρατηγική θέση και τον δεύτερο μεγαλύτερο 
στρατό στο ΝΑΤΟ- σε μια περιφερειακή δύναμη που δεν αποδέ-
χεται η Ουάσιγκτον. Ο Τζέιμς Τζέφρι, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ 
στην Τουρκία, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τις σχέσεις των δύο 
χωρών, ισχυρίστηκε πρόσφατα ότι «εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν, 
που νοιάζεται τόσο για την αποκατάσταση της αμερικανικής πα-
γκόσμιας ηγεσίας, θέλει σοβαρά να αντιμετωπίσει αυτές τις απει-
λές, δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς την Τουρκία».

Η «τουρκολόγος»
των ΗΠΑ που

θέλει προσέγγιση
με την Αγκυρα

δογμα
Η αμερικανίδα 
αξιωματούχος 
ασπάζεται το 
δόγμα που 
ενστερνίζο-
νται όλο και 
πιο λίγοι στην 
ουάσιγκτον: 
«Η Τουρκία 
χρειάζεται τις 
ΗΠα, αλλά και 
οι ΗΠα και το 
ΝαΤο χρειάζο-
νται επίσης την 
Τουρκία»

τηγική του Ερντογάν ήταν ότι την ανακωχή ανά-
μεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινί-
ους την πέτυχε η Αίγυπτος, σε στενή συνεργα-
σία με τους Αμερικανούς, που άσκησαν την 
απαραίτητη πίεση στο Ισραήλ. Στην επίτευξη 
της εκεχειρίας έπαιξε ρόλο και η χώρα μας. Την 
προανήγγειλε, άλλωστε, ο Νίκος Δένδιας το με-
σημέρι της Πέμπτης, μετά από μία ακόμα συ-
νάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, με τον 
οποίο βρισκόταν σε ανοιχτή γραμμή όλες τις 
προηγούμενες ημέρες, ενώ ήταν και ο πρώτος 
ΥΠΕΞ χώρας-μέλους της Ε.Ε. που επισκέφθηκε 
το Ισραήλ και την Παλαιστίνη εν μέσω κρίσης. 

Αυτό, πάντως, που ενόχλησε πολύ την Τουρ-
κία ήταν ότι η Αίγυπτος εισέπραξε τα εύσημα 
από τη διεθνή κοινότητα και ότι θα επιτηρεί την 
εκεχειρία. Μετά τις ΗΠΑ, και ο αραβικός κόσμος 
έδειξε με τον τρόπο του στον Ερντογάν ότι δεν 
τον έχει ανάγκη, κάτι που κλονίζει ακόμα περισ-
σότερο τη γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας.

Διπλωματική αποτυχία
Η αντιπολίτευση στην Τουρκία θυμήθηκε, πά-
ντως, ότι στον τελευταίο αιματηρό γύρο ανά-
μεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, το 2014, τον 
ρόλο του διαμεσολαβητή τον είχε η παίξει με 
επιτυχία η χώρα τους, κάτι που χρέωσαν ως 
μία ακόμα διπλωματική αποτυχία στον Ερντο-
γάν. Στην πραγματικότητα, ο σουλτάνος βλέ-
πει τις προσπάθειές του να αποκαταστήσει τις 
σχέσεις του με τις αραβικές χώρες να βαλτώ-
νουν. Η Αίγυπτος του ζητά μεγάλα ανταλλάγ-
ματα στη Λιβύη και η Σαουδική Αραβία παρα-
μένει ψυχρή απέναντι στα τουρκικά ανοίγμα-
τα. Μη έχοντας να επιδείξει κάτι χειροπιαστό 
στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική, ο 
Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να εξουδετε-
ρώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους με δι-
καστικές διώξεις. Πέρα από το κουρδικό κόμ-
μα HDP, το οποίο ο κυβερνητικός συνασπισμός 
θέλει να θέσει εκτός νόμου, οι Τούρκοι εισαγ-
γελείς έχουν ξεκινήσει έρευνες για καταγγελί-
ες κατά της Μεράλ Ακσενέρ (μετά από μήνυ-
ση του Ερντογάν) και του δημάρχου της Κων-
σταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. 

Περιέργως, όλα αυτά δεν δείχνουν να έχουν 
αντίκτυπο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Αθή-
να βρίσκεται εν αναμονή της επίσκεψης Τσα-
βούσογλου, η οποία τοποθετείται στο τέλος 
Μαΐου. Κύριος σκοπός της επίσκεψης είναι 
να προετοιμαστεί το έδαφος για μια πολύ πι-
θανή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη με τον Ερντογάν στο περιθώ-
ριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 
Ιουνίου, εξ ου και η προσδοκία ότι οι Τούρκοι 
δεν θα επιδιώξουν την ένταση. Η Αθήνα ελπί-
ζει ότι η ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
αν η συνάντηση πραγματοποιηθεί και πάει κα-
λά, θα μπορέσει να διατηρηθεί όλο το καλοκαί-
ρι. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί και από το πό-
σο καλά ή πόσο άσχημα θα πάει η συνάντηση 
του Ερντογάν με τον Μπάιντεν (επίσης στο πε-
ριθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ), αλ-
λά και από τα αποτελέσματα της Συνόδου της 
Ε.Ε. στο τέλος Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ερ-
ντογάν παραμένει απρόβλεπτος και, όπως ανα-
φέρει κυβερνητικό στέλεχος με βαθιά γνώση 
της τουρκικής πολιτικής, οι γείτονες δεν έχουν 
δώσει ένα δισεκατομμύριο για πλοία-γεωτρύ-
πανα για να τα έχουν να κάθονται…

Η Τουρκία θεωρείται η πλέον 
ευάλωτη από τις αναδυόμενες 
αγορές και βρίσκεται 
σε τόσο δύσκολη θέση 
όσο το Αφγανιστάν!


