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Ι Εκλεκτικά συγγενές
εθισμό5 και εξάρτηση

Εντυπωσιακές 

οι ομοιότητες των ηγεσιών Μόσχας
και Αγκυρας. Και οι δυο αναμιμνήσκονται του
αυτοκρατορικού τους κλέους και, παράλληλα,

εξοβελίζουν τους αντιφρονούντες εφαρμόζοντας όσα
τα πριν από αυτές καθεστώτα. Οι διώξεις Ναβάλνι στη
Ρωσία και Ντεμιρτάς και Καβάλα στην Τουρκία είναι χαρακτηριστικές 

των αντιλήψεων του ρώσου και του τούρκου 

ηγέτη. Και πάλι οι δύο, χρησιμοποιούν εμφανώς τη
θρησκεία για εξυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών
σκοπών. Η Ρωσία του Πούτιν εκμεταλλεύεται το βαθύ
θρησκευτικό συναίσθημα του ρωσικού λαού ελπίζοντας
να συνεχίσει να τον ποδηγετεί καθοριστικά με την κάθε
άλλο παρά «αυτοκέφαλη» θρησκευτική του ηγεσία ενώ,

παράλληλα, χρησιμοποιεί τη θρησκεία
για άσκηση επιρροής σε ομόδοξες χώ-

ΓΝΩΛΛΗ       P£Ç- Είτε με γενναιόδωρες παροχές σε
εκκλησίες που πρόθυμα εισπράττουν τις
προσφορές «πασών των Ρωσιών» είτε με
προκλητική ρητορική. Οπως συνέβη κατά
του πρωτόθρονου Οικουμενικού Πατριαρχείου 

τον Προκαθήμενο του οποίου,
Πουτιν και Κύριλλος, χωρίς αναστολή και
ανιστόρητα, προσβάλλουν αποσκοπώντας 

ο μεν πρώτος στην άσκηση επιρροήςτογ	στα ορθόδοξα κράτη ο δε δεύτερος σταΓΙΩΡΓΟΥ	πρωτεία της Ορθοδοξίας. Αντίστοιχες.VfM/^:.„."	01 κινήσεις του ηγέτη της Αγκυρας που
ελπίζει να εδραιωθεί ως ηγετική δύναμη

στον χώρο του σουνιτικού Ισλάμ. Και πάλι με μοχλό τη
θρησκεία, επιδιώκει να απλώσει τη μακρά χείρα του
στην ίδια την Ευρώπη μέσω των εγκατεστημένων σε
αυτή συμπατριωτών του και των λοιπών πολυάριθων
μουσουλμάνων της Γηραιάς Ηπείρου.

Βασικό πρόβλημα του τούρκου προέδρου είναι οι
οικονομικές αντοχές για διεξαγωγή δαπανηρών εκστρατειών 

τη στιγμή που οι ατέλειωτες ουρές για αγορά
ψωμιού των εξαθλιωμένων συμπατριωτών του επιμηκύνονται 

αλματωδώς ενώ συνεχίζονται οι πολλαπλές
στρατιωτικές δραστηριότητες εντός και εκτός συνόρων.
Δύναμη ανεξάρτητη, η Ρωσική Ομοσπονδία πουλάει
στο εξωτερικό εκατομμύρια κυβικών φυσικού αερίου 

και έχει εισπράξεις που συμβάλλουν και αυτές να
αντεπεξέλθει σε όσα αναλαμβάνει. Αντίθετα, ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, με τα όσα αφελώς μεθόδευσε και για
τα επιτόκια των τραπεζών, άφησε χαίνουσες πληγές
στο σώμα της εξαρτημένης Τουρκίας και ύστατο καταφύγιο 

του φαίνεται να απομένει η εμφύσηση στον
λαό ιδεών μεγαλείου αλλά και φόβων περί εχθρών
που δήθεν απειλούν τη χώρα. Δοκιμασμένος τρόπος
για ώθηση των μαζών σε επανεκλογή του ηγέτη της
σημερινής Τουρκίας.

Η χώρα σήμερα ασφυκτιά κάτω από ένα ολοκληρωτικό 

καθεστώς που η Δύση αντιμετωπίζει με
ανοχή για λόγους πολιτικούς, οικονομικούς και

ασφάλειας. Εκεί βασίζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που,
όπως ο έμπορος ναρκωτικών, ξέρει καλά πόσο ανάγκη
τον έχει το εξαρτημένο από την πραμάτεια του θύμα. Είτε
εκβιάζοντας, είτε προσπαθώντας να ασκήσει επιρροή,
με κανονιοφόρους, απειλές, θρησκευτική προπαγάνδα
και ό,τι άλλο φανταστεί, ο επηρμένος ένοικος του Λευκού 

Παλατιού δεν φαίνεται πλέον να εκπέμπει αίσθηση
ασφάλειας και να συντηρεί συμπάθειες στην Ουάσιγκτον.
Ο πρόεδρος Μπάιντεν δείχνει να προτάσσει το ατλαντικό
συμφέρον και όχι την εύνοια που είχε αποχαλινώσει
τον τούρκο πρόεδρο. Και η αναποφάσιστη Ευρώπη
φαίνεται να περιμένει τις αμερικανικές πρωτοβουλίες
για να πάρει κι αυτή αντίστοιχες αποφάσεις. Αποφάσεις
για ένα γνωστό μεν πεδίο αλλά με νέες καταστάσεις διαμορφωμένες 

σε αυτό που δύσκολα θα παραμεριστούν
για χάρη του τούρκου προέδρου και της βλαπτικής για
όλους πολιτικής του.
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