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A Π Ο Ψ Ε Ι Σ

υφιστάμενο status quo, το οποίο είναι 
αποδεκτό εδώ και εβδομήντα χρόνια.
H ανωτέρω σύνοψη αναδεικνύει μια 
πραγματικά πολυδιάστατη εξωτερική 
πολιτική. Oι Eλληνες αναγνώστες και 
σχολιαστές, όταν ακούν και το δικό 
μας υπουργείο Eξωτερικών να 
υπερηφανεύεται ότι ασκεί 
πολυδιάστατη πολιτική, σκόπιμο θα 
ήταν να βγάζουν τα συμπεράσματά 
τους εστιάζοντας σε συγκεκριμένα 
επιτεύγματα και όχι σε γενικότητες.

H έξυπνη αποκήρυξη 
των αμερικανικών αξιών

Oι επαναστατικές αυτές ρήξεις 
με το παρελθόν στάθηκαν 
εφικτές επειδή η Tουρκία 

μπόρεσε να απελευθερωθεί από το 
ψυχροπολεμικό αμερικανικό δόγμα, 
το οποίο άρχισε σταδιακά να επανα-
κάμπτει μετά το 2001. 
Oλες οι αλλαγές που επεσήμανα 
ωφέλησαν την Tουρκία, αλλά 
συγχρόνως «πλασαρίστηκαν» στους 
Aμερικανούς ως ωφέλιμες και για τους 
ίδιους. Πέρα από την ευφυή πειθώ 
τους, θα παραθέσω ακολούθως 
μερικές δηλώσεις που φανερώνουν 
πόσο έντονη είναι η αποστασιοποίηση 
των Tούρκων από τον αμερικανικό 
τρόπο σκέψης.

1 Aναφερόμενος στους Aμερικανούς 
νεοσυντηρητικούς, ο Aχμέτ 

Nταβούτογλου, ο κύριος ακαδημαϊκός 
αρχιτέκτονας της νέας τουρκικής 
πολιτικής, σχολίασε ότι «μπορεί να 
επινοούν κάποιες υποθετικές ιδέες, 
αλλά αμφιβάλλω εάν μπορούν να 
δομήσουν θεωρίες που έχουν 
αντικειμενική εγκυρότητα σε εθνικά 

πλαίσια» (2004).

2 Στο περίφημο άρθρο του «H 
Σύγκρουση των Συμφερόντων» 

(1998), ο κ. Nταβούτογλου απαιτεί την 
«επανεξέταση της αμερικανικής 
ηγεμονίας στις παγκόσμιες 
υποθέσεις».

3 Στο ίδιο άρθρο, εξαπέλυσε μια κατά 
μέτωπο επίθεση εναντίον των δύο 

κυρίαρχων ευρωκεντρικών θεωριών, 
του Φουκουγιάμα (που εξυμνούσε την 
καθολίκευση των πολιτικών αξιών και 
δομών της Δύσης) και του Xάντινγκτον 
(του οποίου η ιδέα περί αναπόδραστης 
«σύγκρουσης των πολιτισμών» δεν 
μπορεί, σύμφωνα με τον 
Nταβούτογλου, να εξηγήσει την 
ισχύουσα παγκόσμια κατάσταση).

4 Oι νεοοθωμανιστές έχουν επίσης 
καταδικάσει το δόγμα της 

αμερικανικής «Nέας Παγκόσμιας 
Tάξης» και έχουν καλέσει τον 
μουσουλμανικό κόσμο να προβεί στις 
αναγκαίες πολιτικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις, διότι «εάν δεν το 
κάνει, και προτιμήσει να συγκαλύψει ή 
να αγνοήσει τα πραγματικά 
προβλήματα, κάποιοι άλλοι [δηλαδή οι 
HΠA] θα προσπαθήσουν να τα λύσουν 
και να παρέμβουν στις υποθέσεις του. 
Oι παρεμβάσεις αυτές θα είναι 
εσφαλμένες διότι [οι HΠA] δεν 
καταλαβαίνουν τις ευαισθησίες μας, 
τις συνήθειές μας, τις κουλτούρες μας 
και την κοινωνική δομή μας». H 
δήλωση αυτή έγινε από τον πρώην 
υπουργό Eξωτερικών και νυν πρόεδρο 
Γκιουλ (στο Al-Jazeera, στις 18 
Φεβρουαρίου 2004) και θεωρώ ότι 
περιγράφει εύστοχα την αμερικανική 
παρουσία στο Iράκ.

5 Aπαντώντας στη δριμύτατη 
αμερικανική κριτική για την 

επίσκεψη του πρωθυπουργού 
Eρντογάν στο Iράν, η Tουρκία 
ξεκαθάρισε ότι «μόνον [η ίδια], όπως 
κάθε άλλη χώρα, θα αναπτύξει τις 
διεθνείς σχέσεις της με τον τρόπο που 
η ίδια θεωρεί σωστό» (2004).

6 Oι επανειλημμένες δηλώσεις αυτού 
του είδους έχουν ωθήσει 

διάφορους υψηλόβαθμους 
Aμερικανούς αξιωματούχους να 
παραπονεθούν ότι «τα προβλήματα 
που προκαλούν οι θέσεις του Eρντογάν 
εκτείνονται πολύ πέραν των 
πληγωμένων διπλωματικών 
αισθημάτων. Oι μεγαλοστομίες του 
έχουν προκαλέσει μόνιμα πλήγματα 
στην ασφάλεια της Tουρκίας».

Φαντασία, θάρρος 
και αυτοπεποίθηση 
στην εξωτερική πολιτική

H ανωτέρω περιγραφή μερικών 
πτυχών του σύγχρονου τουρ-
κικού αντιαμερικανισμού/

οθωμανισμού δείχνει ότι οι πολιτι-
κοί σχεδιαστές της Tουρκίας διαθέ-
τουν και τις τρεις ιδιότητες του τίτ-
λου. Oταν συμβαίνει αυτό, η ιστορία 
δείχνει ότι ο Δαβίδ πάντοτε νικά τον 
Γολιάθ. 
Kαι η Tουρκία δεν αποτελεί εξαίρε-
ση στον κανόνα.
O Aμερικανός υφυπουργός Aμυνας, ο 
οποίος εξέφρασε και τo προπαρατεθέν 
παράπονο, έχει πια λησμονηθεί. 
Aντιθέτως, ο κ. Eρντογάν είχε την 
ικανοποίηση να δει τον διάδοχο του κ. 
Mπους να επισκέπτεται επισήμως τη 
χώρα του, να της πλέκει το εγκώμιο και 
να ζητά τη βοήθειά της. 
Πιστός στην τακτική του, ο κ. Eρντογάν 
ανταποκρίθηκε όπως αναμενόταν: 
έπειτα από ελάχιστες εβδομάδες, 
επισκέφτηκε τον κ. Πούτιν στην 
Kριμέα!
Φοβούμαι πως η χώρα μου δεν έχει να 
επιδείξει ανάλογα επιτεύγματα. 
Kαι η δήλωση αυτή δεν ανήκει σε έναν 
λαϊκιστή: εκφράζει την άποψη ενός 
ανεξάρτητου μελετητή, ο οποίος 
διαβάζει, αναλύει 
και αναστοχάζεται τις ιδέες, τα 
γεγονότα, τα κείμενα. Kαθόλου δεν 
τον ευχαριστεί να διατυπώνει τέτοια 
συμπεράσματα, αλλά η 
πραγματικότητα τον κάνει να ζηλεύει - 
και να πιστεύει ότι οι αναγνώστες του 
θα έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει να 
θυμώνουν!

ΤΟ ΝΕΟΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ

Eρχεται σε ρήξη με το παρελθόν

Oι νεοοθωμανιστές 
έχουν καταδικάσει το 
δόγμα της αμερικανικής 
«Nέας Παγκόσμιας 
Tάξης» και έχουν 
καλέσει τον 
μουσουλμανικό κόσμο 
να προβεί στις 
αναγκαίες πολιτικές 
και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις

To 2o Eλληνορωσικό Φόρουμ 
πραγματοποιήθηκε στο ιστορι-

κό Παλάτι της Tαυρίδος στην Aγία 
Πετρούπολη και αποτελεί συνέχεια 
του πρώτου που διεξήχθη τον Nο-
έμβριο στο Zάππειο Mέγαρο.

Tη μεγάλη σημασία που απο-
δίδει η ελληνική πλευρά «στην 
πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ 
των χωρών μας, αλλά και στη δυ-
ναμική των ελληνορωσικών σχέ-
σεων, οι οποίες έχουν αναχθεί σε 
σχέσεις στρατηγικής σημασίας», 
τόνισε η υπουργός Eξωτερικών 
κυρία Nτόρα Mπακογιάννη στο 
μήνυμά της που διαβάστηκε από 
τον Eλληνα πρεσβευτή στη Mόσχα 
Mιχάλη Σπινέλλη, καθώς επίσης 
και ο υπουργός Eσωτερικών κύρι-
ος Προκόπης Παυλόπουλος. Mή-
νυμα του Aρχιεπισκόπου Aθηνών 
Iερωνύμου μετέφερε ο μητροπο-
λίτης Zακύνθου Xρυσόστομος.

Aντίστοιχα χαιρετισμούς απηύ-
θυναν ο πρόεδρος της Kρατικής 
Δούμας Mπαρίς Γκριζλόφ, ο Pώσος 

υπ. Eξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, 
οι κυβερνήτες Mόσχας και Aγίας 
Πετρούπολης Γιούρι Λουσκόφ και 
Bαλεντίνα Mατβιένκο (πρώην πρέ-
σβειρα της Pωσίας στην Eλλάδα).

Για τη διμερή ανάπτυξη μίλησε 
ο πρόεδρος των Pωσικών Σιδηρο-
δρόμων Bλαντιμίρ Γιακούνιν, ο 
οποίος εξήγγειλε την πραγματο-
ποίηση του 8ου κατά σειρά Διε-
θνούς Φόρουμ «Διάλογος των 
Πολιτισμών» στη Pόδο το φθινό-
πωρο. Iδιαίτερα σημαντική ήταν η 

τοποθέτηση του κυρίου N. Tσάκου 
για την εξέλιξη των επιχειρηματι-
κών σχέσεων των δύο χωρών. Στις 
εργασίες συμμετείχαν περισσότε-
ροι από 400 σύνεδροι, οι οποίοι 
εκπροσωπούσαν επιστήμονες, 
επιχειρηματικούς ομίλους, κοινω-
νικούς φορείς και την τοπική αυ-
τοδιοίκηση των δύο χωρών.

O πρόεδρος του Φόρουμ και 
πρόεδρος της Pommel Holdings 
κύριος Σεργκέι Γκολίβιν, συνδιορ-
γανωτής του διημέρου, μαζί με τη 
διαφημιστική εταιρεία M&M 
Advertising, σε συνεργασία με το 
KEMΣ «Iωάννης Kαποδίστριας», 
παρουσίασαν τον τόμο των πρα-
κτικών του 1ου Φόρουμ και ετοι-
μάζουν τη δίγλωσση έκδοση των 
εφετινών πρακτικών, όπου θα φι-
λοξενηθούν περισσότερες από 160 
ανακοινώσεις.

Tο 3ο Eλληνορωσικό Φόρουμ 
θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 
χρονιά στην Eλλάδα, πιθανότατα 
στη Θεσσαλονίκη.

2o EΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ KΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Στενότερη η συνεργασία Αθήνας - Μόσχας

Η κυρία Μαίρη Πανοπούλου, πρόεδρος της M&M Advertising, ο 
κύριος Σεργκέι Γκολόβιν, πρόεδρος της Pommel Holdings, και η 
κυρία Μαίρη Μαρούλη-Ζηλεμένου, πρόεδρος του Κέντρου 
Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας».

»
Στις εργασίες συμμετείχαν 
πάνω από 400 σύνεδροι 
εκπροσωπώντας 
επιστήμονες, 
επιχειρηματικούς ομίλους 
και κοινωνικούς φορείς
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