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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«Το μέλλον της Τουρκίας και η ευημερία της 

 είναι άρρηκτα δεμένα με την ένωση της με την Ευρώπη  

και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό».Φεριντάν Κεμάλ Ερκίν
1
 

 

  

Η απόφαση της Συνόδου του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999 να ανακηρυχτεί 

η Τουρκία υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθώς και η έναρξη 

των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τον Οκτώβριο του 2005, αποτελούν ορόσημο 

τόσο στις ευρώ-τουρκικές σχέσεις όσο και στη διαδικασία εκδημοκρατισμού της 

Τουρκίας. 

 Από το 2001 η Άγκυρα, και στα πλαίσια της ενταξιακής της πορεία στην ΕΕ, 

έχει προβεί σε γενναίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κατά την προσπάθεια του 

κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού της χώρας. Βασικό στόχο 

των πολιτικών δυνάμεων της Άγκυρας, αποτελεί ο «εξευρωπαϊσμός» 

(Europeanization) της τουρκικής κοινωνίας, ο οποίος θα επιτευχθεί, στην περίπτωση 

της Τουρκίας, μέσα από την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.  

 Ωστόσο, τίθενται σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη θέση της Τουρκίας 

στην Ευρώπη, τη φύση και τη λειτουργικότητα των μεταρρυθμίσεων,  την στάση της 

τουρκικής κοινωνίας απέναντι στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, το ρόλο και την 

αποτελεσματικότητα της αιρεσιμότητας (conditionality) της ΕΕ στην πυροδότηση 

αλληλουχίας αλλαγών στο εσωτερικό της Τουρκίας. 

 Η μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση και εξέταση των παραπάνω 

προβληματισμών, δίνοντας έμφαση στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας από τα 

                                                           
1
 Βλ. Ρόμπινς, 2003:174. 
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μέσα της δεκαετίας του 1990 και τη σύναψη της Τελωνιακής Ένωσης, μέχρι σήμερα 

και το τέλμα στο οποίο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις για πλήρη ένταξη της 

χώρας. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να προσεγγίσει την αλληλουχία αλλαγών 

στην πολιτική μεταρρυθμιστική διαδικασία και το ρόλο της αιρεσιμότητας 

(conditionality) στα πλαίσια της ιδέας του Εξευρωπαϊσμού. 

Αρχικά αναλύεται η έννοια και οι μηχανισμοί του εξευρωπαϊσμού, καθώς και 

όροι όπως αυτός της πολιτικής αιρεσιμότητας (political conditionality) και της καλής 

προσαρμογής (goodness of fit).  Ειδικότερα, το θεωρητικό πλαίσιο βασίστηκε σε 

αναλύσεις ακαδημαϊκών όπως των Radaelli, Borzel, Risse, Ladrech, Schimmelfennig, 

Tocci.  

Το δεύτερο μέρος της μελέτης, εστιάζεται στην ευρωπαϊκή ταυτότητα της Τουρκίας, 

και την κατηγοριοποίηση στην οποία προβαίνει η Νικολαΐδη στα πλαίσια της 

γεωγραφική θέση, της ιστορίας, και της θρησκείας.  

Στο τρίτο μέρος, παρουσιάζεται η θέση ορισμένων κρατών μελών- κλειδιά- της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η στάση της κοινής γνώμης (των συγκεκριμένων 

κρατών), αναφορικά στην ένταξη της Τουρκίας. Επιπλέον, αναλύεται ο ρόλος των 

Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) στις ευρω-τουρκικές σχέσεις και το σενάριο περί  

μετατροπής της Άγκυρας σε Δούρειο Ίππο των ΗΠΑ.  

Ακολουθεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή των ευρω-τουρκικών σχέσεων, 

μελετώντας τις συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ με τη γείτονα (Τελωνιακή Ένωση, 

Πρόσθετο Πρωτόκολλο, Διαπραγματευτικό Πλαίσιο κ.α.), λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου καθώς και τις θέσεις 

ακαδημαϊκών επί των εξεταζόμενων θεμάτων (πχ Καζάκος, Eralp, Ugur, Ulusoy 

κ.α.). 

Το πέμπτο μέρος, εστιάζει στη χρυσή εποχή του τουρκικού εξευρωπαϊσμού, και στην 

αντίδραση των κοινωνικών φορέων της Τουρκίας στο μεταρρυθμιστικό πυρετό, μέσα 

από το έργο και τις απόψεις ακαδημαϊκών όπως των Önis, Muftuler-Bac, 

Γρηγοριάδη, Yilmaz κ.α.  

Τέλος, η παρούσα μελέτη καταλήγει ότι ο βαθμός αξιοπιστίας της ΕΕ έχει μειωθεί 

από το 2005 ως σήμερα, οδηγώντας σε μείωση του ρυθμού της μεταρρυθμιστικής 
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διαδικασίας στην Τουρκία (εξαιτίας του μεγάλου κόστους, μαστίγιο, και της χαμηλής  

αξιοπιστίας της ΕΕ για ένταξη της υποψήφιας χώρας, καρότο) και τη στροφή του 

τουρκικού ενδιαφέροντος προς Ανατολάς. ο εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας, συνιστά 

ένα στοίχημα με αβέβαιη έκβαση.  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης 

βασίστηκε στην βιβλιογραφική ανασκόπηση. Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφία 

ανακτήθηκε από βιβλία, έντυπα και ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά περιοδικά, επίσημα 

έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στατιστικά στοιχεία καθώς και από διαδικτυακές 

πηγές. Τέλος, η έρευνα περιορίζεται στην εξέταση της πολιτικής πτυχής του 

εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας, και όχι της οικονομικής για λόγους μεγέθους της 

μελέτης. 
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Θεωρία του Εξευρωπαϊσμού 

 

Ο όρος  Εξευρωπαϊσμός (Europeanization) υποδηλώνει μια σύνθετη, 

αμφίδρομη διαδικασία κατά την οποία οι πολιτικές σε εθνικό επίπεδο 

διαμορφώνονται από την ευρωπαϊκή ενοποίηση και οδηγούν σε διαφοροποιημένα 

αποτελέσματα στο εσωτερικό των κρατών –μελών. Ο εξευρωπαϊσμός γίνεται 

αντιληπτός ως μια διαδικασία εκσυγχρονισμού των εγχώριων θεσμών και πολιτικών. 

Στην κοινωνική πολιτική, η έννοια του εξευρωπαϊσμού, αναφέρεται στις επιδράσεις 

που οι θεσμοί και οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν στο εθνικό επίπεδο 

διαμόρφωσης των κοινωνικών πολιτικών. Αυτή η προσέγγιση βρίσκεται κοντά στον 

ορισμό του Radaelli, ο οποίος κάνει λόγο για την κατασκευή, διάχυση και 

θεσμοθέτηση κανόνων, διαδικασιών και πολιτικών, καθώς και κοινών πεποιθήσεων 

και νορμών, που σε ένα πρώτο στάδιο διαμορφώνονται και εφαρμόζονται στη λήψη 

αποφάσεων της ΕΕ και στη συνέχεια ενσωματώνονται στη λογική των εθνικών 

δομών διακυβέρνησης. (Radaelli, 2000; Borzel & Risse, 2000) 

Ο Εξευρωπαϊσμός, κατά τους Risse, Cowles και Caporaso, ορίζεται ως «η 

ανάδυση και η ανάπτυξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διακριτών δομών διακυβέρνησης, 

δηλαδή των πολιτικών, των νομικών και κοινωνικών θεσμών που σχετίζονται με την 

πολιτική επίλυση των προβλημάτων και που επισημοποιεί τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ παραγόντων και policy networks που ειδικεύονται στην δημιουργία δόκιμων 

κανόνων». (Risse et al., 2001 :3) Σε αυτήν την περίπτωση, ο εξευρωπαϊσμός αποτελεί 

την ανεξάρτητη μεταβλητή που επηρεάζει τις εσωτερικές διαδικασίες, πολιτικές και 

τους θεσμούς. 

Από την άλλη, σύμφωνα με τον ορισμό του Ladrech, εξευρωπαϊσμός είναι «η 

διαδικασία επαναπροσανατολισμού της διαδικασίας και της μορφής της πολιτικής 

στο βαθμό που οι πολιτικές και οικονομικές δυναμικές γίνουν μέρος της οργάνωσης 

της πολιτικής καθώς και του policy-making. (Ladrech 1994: 69) Σε αυτήν την 

περίπτωση , ο εξευρωπαϊσμός περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς 

εκείνους κατά τους οποίους οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οδηγούν σε εσωτερικές αλλαγές. 
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Δεδομένου ότι στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση τόσο της 

επίδρασης της  Ευρωπαϊκής ενοποίησης στο εσωτερικό της Τουρκίας, όσο και οι 

συνέπειες αυτών των αλλαγών, θα χρησιμοποιηθεί η πρώτη έννοια του 

εξευρωπαϊσμού.  

Πώς όμως πραγματοποιείται η διαδικασία του εξευρωπαϊσμού σε εθνικό επίπεδο; Και 

ειδικότερα στα υποψήφια προς ένταξη κράτη μέλη όπως η Τουρκία; 

Ο εξευρωπαϊσμός των υποψήφιων κρατών μελών αποτελεί  μια top-down 

διαδικασία (Risse et al., 2001: 3; Ovali, 2012: 3),αναφορικά στη σύγκλιση των 

εθνικών πολιτικών με αυτές της ΕΕ.  Αντίθετα, οι Borzel και Soyaltin, υποστηρίζουν 

ότι πρόκειται για μια διαδικασία bottom –up, όπου τα υποψήφια κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν την ΕΕ ως εργαλείο «νομιμοποίησης» για να προωθήσουν τα δικά 

τους πολιτικά ενδιαφέροντα. (Borzel & Soyaltin, 2012: 14) Στην παρούσα μελέτη, 

χρησιμοποιείται η πρώτη προσέγγιση δεδομένης της πίεσης που ασκείται από μέρους 

της Ένωσης για εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών με τις ευρωπαϊκές. 

 

Προσεγγίσεις 

Σύμφωνα με τη ρασιοναλιστική προσέγγιση (rational), η ευρω-τουρκικές 

σχέσεις χαρακτηρίζονται από τη σχέση κόστους – ωφέλειας (cost – benefit). Σε αυτή 

την περίπτωση, η Τουρκία διατηρεί την υποψηφιότητα της για ένταξη στην ΕΕ 

αναλόγως αν τα οφέλη ης μελλοντικής της ένταξης ξεπερνούν το κόστος επίτευξης 

αυτού του στόχου. Ορισμένα από τα οφέλη, είναι η είσοδος της χώρας σε μια από τις 

μεγαλύτερες αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, ο εκδημοκρατισμός της κ.α. Ωστόσο 

αναφορικά στη συγκεκριμένη προσέγγιση, παρουσιάζονται δύο προβλήματα. Το 

πρώτο αφορά την έλλειψη χρόνου. Αναλυτικότερα, τα κόστη που προκύπτουν κατά 

τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αφορούν το παρών και το άμεσο 

μέλλον, ενώ τα οφέλη της πλήρους ένταξης βρίσκονται στο μακροπρόθεσμο, και ίσως 

αβέβαιο, μέλλον. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα της αντιστάθμισης του 

κόστους από τα οφέλη στην περίπτωση ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ.  

Εξετάζοντας την κοινωνιολογική προσέγγιση (sociological), η αίτηση της 

Τουρκίας για πλήρη ένταξη στην ΕΕ καθοδηγείται από ιδεαστικούς παράγοντες όπως 
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ο αυτοπροσδιορισμός της γείτονος ως Ευρωπαϊκό έθνος. Η συγκεκριμένη προσέγγιση 

υποστηρίζει ότι η αναζήτηση της ένταξης  βασίζεται στην έντονη επιθυμία της 

Άγκυρας να αποδείξει την «ευρωπαϊκότητά» της (Europeaness). Η είσοδος της στην 

Ένωση θα εδραιώσει την ταυτότητά της ως κοσμικό , Ευρωπαϊκό έθνος και θα την 

βοηθήσει να πραγματοποιήσει τον στόχο της, να αποτελέσει τμήμα του Ευρωπαϊκού 

πολιτισμού.   

Οι Diez, Agnantopoulos και Kaliber, προσδιόρισαν τέσσερεις τύπους 

Εξευρωπαϊσμού.  Αυτόν που συνδέεται με τις πολιτικές (policy), τον πολιτικό 

(political), τον διαλογικό (discursive) και τον κοινωνικό (societal). (Diez et al., 2005: 

2) 

Σύμφωνα με τον Knil υπάρχουν τρείς μηχανισμοί εξευρωπαϊσμού: η θεσμική 

συμμόρφωση, η αλλαγή των εθνικών δομών ευκαιριών και η πλαισίωση των εθνικών 

πεποιθήσεων και προσδοκιών. Από την άλλη, ο Page αναφέρεται σε τέσσερις 

μηχανισμούς: ο εξαναγκασμός, η απομίμηση, η προσαρμογή και η πολύ-διάχυση. 

(Λαδή, 2006: 108-9) 

 

Ικανότητα απορρόφησης (Absorption Capacity) 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, το 1993, «η 

ικανότητα της Ένωσης να απορροφήσει νέα μέλη, διατηρώντας παράλληλα το 

momentum της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το 

γενικό συμφέρον τόσο της Ένωσης όσο και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών». 

(Council of the EU, 1993) 

 

Η αρχή της αιρεσιμότητας (conditionality principle) 

Σύμφωνα με τη Smith, «η αιρεσιμότητα συνεπάγεται τη σύνδεση των οφελών, 

ενός κράτους ή διεθνούς οργανισμού, με τις επιθυμίες ενός άλλου κράτους για την 

εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων». (Smith, 2005: 108) 

Στην περίπτωση της ΕΕ, η αρχή της αιρεσιμότητας αποτελεί τον καθοριστικό 

παράγοντα που διέπει τις σχέσεις κρατών, που επιθυμούν την ένταξη τους στην 



Ο Εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας 

 

 

20 
 

Ένωση, και ΕΕ.  Πρόκειται για την εξάρτηση των προαναφερόμενων σχέσεων από 

την ενσωμάτωση των αξιών της ΕΕ στα εσωτερικό των μη κρατών μελών. 

Η αιρεσιμότητα αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο των σχέσεων της  

Ένωσης με τρίτα κράτη, και λειτουργεί μέσω του ‘reinforcement by reward’. 

(Schimmelfennig et al, 2003: 496) Αναλυτικότερα, η ΕΕ προσφέρει οφέλη (για 

παράδειγμα βοήθεια με τη μορφή σύναψης εμπορικών συμφωνιών, ακόμα και ένταξη 

στην Ένωση) με αντάλλαγμα την υιοθέτηση από μέρους των υποψήφιων προς ένταξη 

κρατών, των απαιτούμενων (από μέρους της ΕΕ) αρχών και νορμών. 

Όπως αναφέρει η Tocci, η πολιτική αιρεσιμότητα δημιουργεί «μια γραμμική 

σχέση μεταξύ των απαιτούμενων προϋποθέσεων από εξωτερικούς παράγοντες που 

γίνονται αποδεκτές στο εσωτερικό μέσω της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας (σε 

συνταγματικό, νομικό και διοικητικό επίπεδο)». (Tocci, 2005: 75) 

Σύμφωνα με τους Schimmelfennig et al, υπάρχουν τρεις παράγοντες σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο που μεσολαβούν για την κατανόηση της ύπαρξης και του βαθμού 

συμμόρφωσης στις πιέσεις για υιοθέτηση και που πυροδοτούνται από την 

αιρεσιμότητα. Ο πρώτος παράγοντας ορίζεται βάσει του κόστους που περιλαμβάνει η 

συμμόρφωση, δηλαδή στην περίπτωση που το κόστος της υιοθέτησης των 

Ευρωπαϊκών νορμών είναι μικρότερο της ανταπόδοσης, τότε η αιρεσιμότητα θα είναι 

αποτελεσματική. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τη δέσμευση της κυβέρνησης στην 

ΕΕ και η ταυτοποίηση με την ίδια την ΕΕ, επηρεάζουν την εκπλήρωση της 

αιρεσιμότητας. Ο τρίτος παράγοντας συνδέεται με την κοινωνική ανταπόκριση στην 

εξάρτηση της πλήρους ένταξης στην ΕΕ  από την ταυτοποίηση της κοινωνίας με τις 

ευρωπαϊκές νόρμες και πρότυπα και στην υλικές προσδοκίες που πηγάζουν από την 

προσχώρηση. Τέλος, προτείνουν ότι η νομιμότητα και η συνοχή των ευρωπαϊκών 

προϋποθέσεων καθορίζει το βαθμό της αφομοίωσης, και τα double standards στη 

αιρεσιμότητα θα αποτύχουν να έχουν την ίδια ελκυστική συμμόρφωση. 

(Schimmelfennig et al, 2003 :499-501) Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραληφθεί και ο 

ρόλος των veto players. Οι Risse et al σε αναφορά τους, υπογραμμίζουν το κώλυμα 

που μπορούν να επιφέρουν στην δομική αφομοίωση. Συγκεκριμένα, «όσο 

μεγαλύτερη είναι η διάχυση της δύναμης στο πολιτικό σύστημα και στην χάραξη 

πολιτικής, τόσο δυσκολότερη καθίσταται η ομοφωνία ή η επικράτηση ενός 
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συνασπισμού απαραίτητου για την σύσταση δομικών αλλαγών βάσει των 

προερχόμενων από τη διαδικασία Εξευρωπαϊσμού, πιέσεων». (Risse et al, 2001: 9) 

Στην περίπτωση της Τουρκίας, η ευρωπαϊκή αιρεσιμότητα παρήγαγε θετικά 

αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου που βρισκόταν υπό πίεση να καθορίσει 

την ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων. Όπως αναφέρει ο Ulusoy, η θετική 

αιρεσιμότητα είχε συγκεκριμένο «χρονικό περιορισμό» και οι τουρκικές κυβερνήσεις 

έπρεπε να εμμείνουν στην μεταρρυθμιστική διαδικασία προκειμένου να λάβουν απτές 

δεσμεύσεις από την ΕΕ. (Ulusoy, 2008a : 59) Αναφορικά στις αιρεσιμότητες που 

προστέθηκαν, πέρα από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης είναι η δέσμευση της για 

σχέσεις καλής γειτονίας και την επίλυση τυχόν συνοριακών διαφορών, την 

υποστήριξη της σε μια συνολική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την υπογραφή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 

που επεκτείνει την εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ σε όλα τα νέα 

κράτη μέλη. (Council of the European Union, 2005b) 

 

Goodness of fit 

Συγγραφείς όπως οι Börzel (1999) και Cowles et al. (2001) έχουν διερευνήσει 

το βαθμό στον οποίο οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι συμβατές με την θεσμική και 

διοικητική κουλτούρα και τις πολιτικές των κρατών μελών – καλή προσαρμογή 

(goodness of fit). Οι παραπάνω προσδιορίζουν την καλή προσαρμογή ως μηχανισμό 

του Εξευρωπαϊσμού, σε αντίθεση με  τη Grabbe που το θεωρεί ως μεσολαβητική 

μεταβλητή η οποία επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών του 

Εξευρωπαϊσμού. (Grabbe, 2006: 50) 

Όσο μικρότερη είναι η εναρμόνιση μεταξύ Ευρωπαϊκών και εθνικών 

διαδικασιών, πολιτικών και θεσμών, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση για προσαρμογή. 

(Börzel & Risse, 2000 :5; Börzel & Risse, 2003 ; Cowles et al, 2001) 

Οι Börzel και Risse, αναφέρουν δύο τύπους μη προσαρμογής (misfit) όπου ο 

Εξευρωπαϊσμός ασκεί πίεση για αφομοίωση στα κράτη μέλη. Πρώτον, οι Ευρωπαϊκές 

πολιτικές μπορεί να προκαλέσουν την μη προσαρμογή σε επίπεδο πολιτικών (policy 

misfit) μεταξύ Ευρωπαϊκών κανόνων από τη μία και εσωτερικών πολιτικών από την 
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άλλη. Δεύτερον, ο εξευρωπαϊσμός μπορεί να προκαλέσει την μη προσαρμογή σε 

θεσμικό επίπεδο (institutional misfit).  

Η περίπτωση της Τουρκίας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μη 

προσαρμογής (misfit) και συνεπώς η πίεση για εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές 

απαιτήσεις
2
, μεγάλη. (Ertugal, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 Σύμφωνα με την Grabbe, οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις δεν είναι μόνο «ένα σύνολο προϋποθέσεων 

προκειμένου να λάβει καθορισμένα προνόμια, είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία η οποία είναι αρκετά 

πολιτικοποιημένη, ιδιαιτέρως από μέρους της ΕΕ. Η σύνδεση μεταξύ εκπλήρωσης ορισμένων στόχων 

και λήψης ορισμένων προνομίων είναι λιγότερο ξεκάθαρη από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

αιρεσιμότητας». (Grabbe, 2002: 252) 
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Η Τουρκική Ευρωπαϊκότητα υπό το πρίσμα της γεωγραφικής της θέσης, της 

ιστορίας, και της θρησκείας. 

 

 Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που προσδίδουν τέτοιο ενδιαφέρον στην 

περίπτωση της τουρκικής ένταξης στην ΕΕ ώστε να δημιουργεί σύγχυση και διενέξεις 

σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο;  

Η Ευρωπαϊκότητα (‘Europeanness’) της Τουρκίας έχει εγείρει σειρά 

ερωτημάτων ήδη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ερωτήματα που αφορούν 

ζητήματα όπως τη γεωγραφία, τον πολιτισμό, την οικονομία, την άμυνα, τη θρησκεία. 

(Βλ. Πίνακα 1 Παραρτημάτων) 

Αρκετοί είναι οι ακαδημαϊκοί και οι πολιτικοί που κάνουν λόγο για το 

τεράστιο μέγεθος της χώρας και του πληθυσμού
3
, και τα συνδέουν με τη δύναμη της 

ψήφου της Άγκυρας (στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) στην περίπτωση που το 

Ευρωπαϊκό Σύνταγμα τεθεί σε ισχύ. Άλλο ανησυχητικό στοιχείο αφορά τη ροή 

τεράστιου μεταναστευτικού ρεύματος σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η 

Αυστρία. Άλλοι πάλι, υποστηρίζουν ότι η πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα 

καθώς και η γεωγραφική τοποθεσία της Τουρκίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σαν εργαλεία ενάντια στην τουρκική ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός 

ακαδημαϊκών υποστηρίζει ότι η Τουρκία πάντοτε αποτελούσε και εξακολουθεί να 

αποτελεί τμήμα της σύνθετης Ευρωπαϊκής ιστορίας και γεωγραφίας. (Deringil, 2007)  

Υπάρχουν τρία βασικά επιχειρήματα ενάντια αυτού που αποκαλεί η 

Νικολαΐδου,  “Europeanness” (Ευρωπαϊκότητας) της Τουρκίας: η γεωγραφία, η 

ιστορία και η θρησκεία. (Nicolaidis, 2004:4) Για την καλύτερη ανάλυση της 

Ευρωπαϊκής φύσης της γείτονος, κρίθηκε εύλογο η παρούσα μελέτη να προχωρήσει 

σε συνοπτική εξέταση αυτών των επιχειρημάτων. 

 

 

                                                           
3
 “Turkey is too big, too populous, too poor”. (Missiroli, 2004) 
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Γεωγραφία 

Η γεωγραφία της Τουρκίας κατέχει μια θέση στο μεταίχμιο δύο ηπείρων: της 

Ευρώπης και της Ασίας. 

Πολιτικοί όπως ο Giscard d’Estaing, προσδιορίζουν τη θέση της Τουρκίας 

στην Μέση Ανατολή. (Nicolaidis, 2004:4) Αντίθετα, όπως αναφέρει ο Bleda,η 

προσχώρηση της Τουρκίας δεν σημαίνει παρά μόνο την επέκταση της Ευρώπης ως τα 

«φυσικά της σύνορα». (Νότης, 1995: 115) 

Αναφορικά στο επιχείρημα περί γειτνίασης με τις hard core χώρες της Μέσης 

Ανατολής, ο Μissiroli απαντάει με την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός δυναμικού 

ευρωπαϊκού ρόλου στην Μέση Ανατολή και τον Καύκασο.  (Missiroli, 2004) 

Αντίθετα, άλλη κριτική αναφέρει ότι η είσοδος της Τουρκίας στην ΕΕ και επομένως η 

γειτνίαση με κράτη όπως το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία, θα φέρουν την Ένωση πιο 

κοντά σε διαμάχες που σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε εύκολα να αποφύγει. 

(Dokos, 2009:75) 

 

Ιστορία 

 Το ζήτημα των ταυτοτήτων θα μπορούσε να ενταχθεί στη παρούσα 

υποενότητα. Από την μία, αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι  υπάρχει 

γενεσιουργός σύγκλιση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και την τουρκική ταυτότητα.  

(Özal, 1988) Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η Τουρκία αποτελεί απόγονο της Βυζαντινής 

και  Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αυτοκρατοριών με εξέχοντα ρόλο στη διαμόρφωση 

της Ευρώπης. Ο τέως τούρκος πρωθυπουργός Özal, κάνει αναφορά στην τριπλή 

θεμελίωση του πρώιμου εξευρωπαϊσμού των Τούρκων Οθωμανών: «την 

νομιμοποίηση της βυζαντινής κληρονομιάς, την υπέρτερη πληθυσμιακά παρουσία 

χριστιανών ορθοδόξων καθώς και τη γεωγραφική παρουσία στα Βαλκάνια ως τα 

στοιχεία που κατοχυρώνουν την ευρωπαϊκή φύση της Τουρκίας» (Özal, 1988: 142) 

Παράλληλα ως επιχείρημα για την ευρωπαϊκότητα της γείτονος τίθεται και το 

ερώτημα περί Ευρωπαϊκότητας των Βαλκανίων. (Nicolaidis, 2004:5) 
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Θρησκεία 

Αναφορικά στην συζήτηση «Δύσης – Ισλάμ», η Νικολαΐδη και o Casanova 

την ερμηνεύουν βάσει της  ξενοφοβίας (Islamophobia) των Ευρωπαίων προς την 

Ανατολή  -‘The Orient’ - ενώ η πρώτη αναφέρει ότι η κύρια  έγνοια των Ευρωπαίων 

(ακόμα και των Γερμανών) αποτελεί η είσοδος στην ΕΕ ενός κράτους τεράστιου 

μεγέθους (σχεδόν όσο η Γαλλία και η Γερμανία μαζί) και λιγότερο η αφομοίωση των 

τούρκων μεταναστών (σχεδόν δέκα εκατομμύρια Ισλαμιστές ζουν στην Ευρώπη). 

(Nicolaidis, 2004:5; Casanova, 2006: 245)  

Τέλος, στα πλαίσια των πολιτιστικών διαφορών που προκύπτουν, αρκετοί 

υποστηρίζουν την ύπαρξη σύγκρουσης πολιτισμών (clash of civilizations). Ανάμεσα 

τους βρίσκεται και ο Pesmazoglu, ο οποίος κάνει αναφορά περί πολιτιστικής 

υπεροψίας και θρησκευτικής μισαλλοδοξίας από μέρους των Ευρωπαίων. 

(Pesmazoglu, 1997: 144) Η αντίθετη πλευρά υποστηρίζει ότι οι τουρκικές ελίτ (από 

τον Ataturk ως τον Özal), εκλαμβάνουν τον Τουρκικό πολιτισμό ως απόγονο του 

Ευρωπαϊκού. (Pesmazoglu, 1997: 147) Όπως αναφέρει ο Özal, δίχως την Τουρκία, ο 

ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν θα είναι ολοκληρωμένος. (Özal, 1988)  

 

 



Ο Εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας 

 

 

26 
 

Απόψεις Κρατών Μελών της Ένωσης και Κοινή Γνώμη 

 

Σύμφωνα με  έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, η κοινή γνώμη τάσσετε ολοένα 

και περισσότερο κατά της τουρκικής ένταξης. Όπως φαίνεται στο Πίνακα 2 των 

Παραρτημάτων, το 2001 το ποσοστό κατά της ένταξης στην ΕΕ-15 αποτελεί το 46% 

ενώ την άνοιξη του 2005 αυξήθηκε στο 52% και το φθινόπωρο του ίδιου έτους στο 

57%. Σύμφωνα με τους Ruiz –Jimenez και Torreblanca αυτό οφείλεται στην 

μεταφορά των ερωτηθέντων από το πεδίο ΄ΔΓ/ΔΑ΄ στο ΄κατά΄. (Ruiz –Jimenez και 

Torreblanca, 2007: 7)   

Ωστόσο όπως φαίνεται στους Πίνακες 1 και 2, οι χώρες που παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη απόρριψη είναι η Αυστρία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η 

Φινλανδία και η Ελλάδα. Άξιο παρατήρησης, είναι και η σύγκριση μεταξύ ΕΕ-15 και 

των 10 Νέων ΚΜ (ΝΚΜ-10) με την πρώτη ομάδα ΚΜ να απορρίπτει την τουρκική 

ένταξη με ποσοστό 57% ενώ η δεύτερη μόλις με 44%. 

Παρακάτω, εξετάζεται η στάση και η κοινή γνώμη πέντε βασικών ΚΜ της 

Ένωσης τα τελευταία χρόνια, για την περίπτωση της τουρκικής ένταξης στην ΕΕ.  

1. Γερμανία 

Στη σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις 

μεταβολές στην προσέγγιση της τουρκικής ένταξης. Ο συνασπισμός CDU/FDP, το 

1997 και ο καγκελάριος Helmut Kohl, ήταν αντίθετοι στην είσοδο της Τουρκίας στην 

ΕΕ. Η γερμανική προσέγγιση επί του θέματος όμως άλλαξε, επί της κυβέρνησης του 

SDP του Καγκελάριου Gerhard Schröder, με τη Γερμανία να μετατρέπεται σε έναν 

από τους βασικότερους υπέρμαχους της ενταξιακής  πορείας της Τουρκίας. Άξιο 

επισήμανσης είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του 

Λουξεμβούργου το 1999, προΐστανται της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής ο 

Schröder με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Fischer. Η νίκη του ΑΚΡ το 2002 και το 

τουρκικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, έτυχαν μεγάλης αναγνωρισιμότητας και 

στήριξης εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης. Το 2004 η εφημερίδα Die Welt 

δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Δέκα λόγοι κατά της τουρκικής ένταξης». Η Angela 

Merkel, Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος πρότεινε ως λύση τη 
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σύσταση μιας «προνομιακής εταιρικής σχέσης» (privileged partnership), ενώ κατά 

του άρθρου τάσσεται ο Schröder. Ωστόσο, η ανάδειξη του συνασπισμού CDU-SPD 

στις εκλογές του 2005, άλλαξε σημαντικά τη στάση του Βερολίνου. Το κόμμα των 

Χριστιανοδημοκρατών τάσσονταν ανέκαθεν ενάντια της τουρκικής ένταξης στην ΕΕ 

και συνεπώς η πρόταση της νέας Καγκελάριου Angela Merkel για «προνομιακή 

εταιρική σχέση» με την Άγκυρα υπήρξε εν μέρει αναμενόμενη. Ο νέος συνασπισμός 

του 2009 CDU-FDP και η ουδέτερη στάση των φιλελεύθερων
4
, εμμένει στην 

πρόταση περί «προνομιακής εταιρικής σχέσης» αντί της πλήρους ένταξης της 

Τουρκίας, ενώ προβάλλει την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού. 

Κοινή γνώμη 

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρόμετρου, η γερμανική κοινή γνώμη 

τάσσεται κατά της τουρκικής ένταξης. (Βλ. Διαγράμματα 1 και 2 Παραρτημάτων) Το 

2006, μόλις το 16% των Γερμανών είναι υπέρ της τουρκικής ένταξης όταν το 

ποσοστό της ΕΕ-27 ανέρχεται στο 28%.
5
  Οι βασικότεροι λόγοι είναι ο φόβος 

αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς τη Γερμανία (78% των γερμανών έναντι 

66% ευρωπαϊκού μέσου όρου)
6
, η ανασφάλεια ως προς τη διατήρηση του κεφαλαίου 

στη χώρα, οι έντονες πολιτισμικές διαφορές και ο φόβος του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού (Βλ. Διάγραμμα 3 και Πίνακα 3 Παραρτημάτων). (Τσαπακίδης, 

2007: 35-41) 

 

2. Γαλλία 

Η στάση του πρώην Γάλλου Προέδρου Jacques Chirac θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ως ασαφής, καθώς ενώ ο ίδιος υποστήριζε σθεναρά την τουρκική 

ένταξη, άλλαξε πολιτική υπό τις πιέσεις της δεξιάς. Δείγμα της αρνητικής στάσης της 

                                                           
4
 Το Κόμμα των Φιλελεύθερων (FDP) θεωρεί ότι εξαιτίας του αργού μεταρρυθμιστικού προγράμματος 

της Άγκυρας, η ‘ικανότητα απορρόφησης’ (absorption capacity) και συνεπώς η ένταξη της Τουρκίας 

στην ΕΕ δεν αποτελεί θέμα προς συζήτηση στο προσεχές μέλλον. (Orendt, 2010:3) 

5
 Eurobarometer 66,Fall 2006 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_tr_exec.pdf 

6
 Ibid.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_tr_exec.pdf
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Γαλλίας είναι και οι δηλώσεις το 2002 του τότε Γάλλου Προέδρου Valery Giscard 

d’Estaing, «η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Αποτελεί μέρος άλλης κουλτούρας, 

άλλου τρόπου ζωής. Η ένταξη της θα σημάνει το τέλος της Ευρώπης». (Aydin-

Düzgit, 2009:49)  Η εκλογή του Προέδρου Nicholas Sarkozy, σήμανε την ξεκάθαρη 

εναντίωση στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της πολιτικής του είναι ο λόγος του ΄Ποιά Ευρώπη θέλουμε;΄ τον Σεπτέμβριο του 

2006 ως  Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας, όπου 

ανέφερε: «η Τουρκία είναι γείτονας μας, φίλος μας και με την οποία μοιραζόμαστε 

τόσα κοινά συμφέροντα ασφαλείας όσο και κοινές αξίες. Γι’ αυτούς τους λόγους 

πρέπει να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μαζί της, χωρίς όμως να φτάσουμε στην 

πλήρη και ολοκληρωμένη ένταξή της. [..] Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εφαρμόσει το 

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Άγκυρας ούτε το έχει επικυρώσει. Εξακολουθεί να 

αρνείται την πρόσβαση στα λιμάνια και στα αεροδρόμιά της σε κυπριακά πλοία και 

αεροπλάνα, ενώ η Τελωνιακή Ένωση Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρης. 

Η στάση αυτή δεν είναι αποδεκτή […] Προσβλέπω στην αναζήτηση νέων τρόπων 

συνεργασίας και σύνδεσης με την Τουρκία, εφόσον επικυρώσει και εφαρμόσει το 

Πρωτόκολλο της Άγκυρας». (Sarkozy, 2006) Επιπροσθέτως, σε απάντηση του στην 

υποστήριξη της κυβέρνησης Obama  της τουρκικής ένταξης, δήλωσε «Όταν 

πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο χέρι των κρατών μελών της ΕΕ να 

αποφασίσουν.. Ανέκαθεν ήμουν αντίθετος σε αυτή την ένταξη (τουρκική) και 

παραμένω αντίθετος». (Champion & Fassihi, 2009) Επιπλέον, επανέφερε στο 

προσκήνιο το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων, όπως υποστηρίζουν αρκετοί 

μελετητές, διόλου τυχαία κατά τη διάρκεια του προεκλογικού του αγώνα. (Καρτάλης, 

2012) Εν τέλει, η απόφαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης να ποινικοποιήσει την 

άρνηση της γενοκτονίας οδήγησε σε περαιτέρω ρήξη των γαλλο-τουρκικών σχέσεων 

με την απομάκρυνση του τούρκου πρέσβη από τη Γαλλία, την υποβάθμιση των 

διμερών  πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και τις δηλώσεις του 

Τούρκου πρωθυπουργού Erdogan περί «ρατσιστικής, ξενοφοβικής και 

μισαλλόδοξης» απόφασης. (Καθημερινή, 2011; Spiegel, 2011) 

Κοινή Γνώμη 

Αναφορικά στην διεύρυνση της ΕΕ και ειδικότερα στην τουρκική είσοδο σε 

αυτήν, οι φόβοι των Γάλλων αφορούν τη δυσκολία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ 
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(69%-73%),  το κόστος της ένταξης και τη μείωση των ενισχύσεων της χώρας τους 

(Γαλλία) (59% -63% και 51%-23% αντίστοιχα) στην περίπτωση έγκρισης του 

Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Επιπλέον,  οι Γάλλοι είναι της άποψης ότι η Τουρκία δεν 

ανήκει γεωγραφικά και πολιτισμικά στην Ευρώπη (το ¼ των Γάλλων και το 99,8% 

αντίστοιχα), ενώ ανησυχία κυριαρχεί και για τα αποτελέσματα του χαμηλού 

οικονομικού επιπέδου της Τουρκίας στην εισροή εργατικού δυναμικού. (Βλ. 

Διαγράμματα 4 και 5 των Παραρτημάτων) Τέλος, το αρνητικό αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2005, αντικατοπτρίζει εν 

μέρει το προαναφερθέν έντονο αίσθημα προστατευτισμού, και τη σύνδεση του 

Ευρωπαϊκού Συντάγματος με την ένταξη της Τουρκίας. (Καραντζιά, 2007: 26-34) 

 

3. Ηνωμένο Βασίλειο 

«Δεν είναι εντελώς Ευρωπαίοι». 

«Δεν έχουν την πολιτική θέληση να ενταχθούν στο σχέδιο Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης». 

«Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, κρύβονται πίσω από την αίτηση ένταξης». 

«Το κράτος είναι πολύ μεγάλο, θα φέρει ανισορροπία στο θεσμικό σύστημα». 

«Ο αγροτικός τομέας είναι μη συμβατός με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)». 

«Η ένταξη τους θα διαστρεβλώσει το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα». 

Όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαν να αφορούν την περίπτωση της Τουρκικής 

ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, αποτελούν τα επιχειρήματα του veto, 

του τέως Προέδρου de Gaulle, στη Βρετανική αίτηση για ένταξη στην ΕΕ το 1963. 

(Chislett, 2008:73) 

Οι βρετανικές κυβερνήσεις υπήρξαν ανέκαθεν υποστηρικτές της τουρκικής 

εισόδου στην ΕΕ. Ο τέως Πρωθυπουργός Tony Blair υπήρξε από τους μεγαλύτερους 

υπέρμαχους της τουρκικής ένταξης.
7
 Την ίδια πορεία ακολούθησε και ο διάδοχός του, 

                                                           
7
 Την άνοιξη του 2004 ο Tony Blair ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Τουρκία μετά 

από δεκατέσσερα χρόνια. 



Ο Εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας 

 

 

30 
 

Gordon Brown.
8
  Ο David Cameron, υποστηρίζει και εκείνος με τη σειρά του την 

είσοδο της Τουρκίας στην Ένωση με επιχειρήματα που αφορούν την οικονομία, την 

ασφάλεια και τη διπλωματία. Μεγάλος αριθμός μελετητών αναφέρουν ότι η 

βρετανική πολιτική επί του θέματος είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με αυτή των 

ΗΠΑ, δηλαδή την προτίμηση για διεύρυνση παρά εμβάθυνση. 
9
 

Κοινή Γνώμη 

Η βρετανική γνώμη δίνει ιδιαίτερη σημασία στη γεωπολιτική και στην οικονομία 

της Τουρκίας ενώ μικρότερη εμφανίζεται η ανησυχία των Βρετανών ως προς την 

μαζική μετανάστευση Τούρκων πολιτών καθώς η χώρα τους δεν αποτελεί δημοφιλή 

προορισμό (συγκριτικά με την Γαλλία και την Γερμανία) (Βλ. Διαγράμματα 6 και 7 

των Παραρτημάτων).  (Ζενέριαν, 2007; 49-54) 

 

4. Αυστρία 

Η Αυστρία αποτελεί από τους πιο πιστούς υπέρμαχους του σεναρίου σύνδεσης 

ΕΕ-Τουρκίας μέσω μιας «προνομιακής εταιρικής σχέσης». Ο τέως Καγκελάριος 

Wolfgang Schüssel υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πολέμιους της τουρκικής 

ένταξης το 2004, ενώ ο νυν Καγκελάριος Alfred Gusenbauer  είναι επίσης της 

άποψης ότι «η ένταξη της Τουρκίας θα σημάνει το τέλος της ΕΕ». Όπως υποστηρίζει 

                                                           
8
 Με πρωτοβουλία του Gordon Brown, υπέγραψε με τον τούρκο πρωθυπουργό Erdogan τον Οκτώβριο 

του 2007 «Τουρκία-Ηνωμένο Βασίλειο: Στρατηγική Συμμαχία 2007/08». Συγκεκριμένα, η συμφωνία 

θεωρείται μεγάλης στρατηγικής σημασίας,  καθώς περιέχει σειρά δεσμεύσεων για την υποστήριξη του 

Ηνωμένου Βασιλείου στις προενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, προωθεί τη συνεργασία των 

δύο χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας 

και προβλέπει τις κοινές δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή ασφάλεια και στους 

τομείς της εκπαίδευσης,  του πολιτισμού και της υγείας.  Επιπροσθέτως,  η συμφωνία παρέχει την 

στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου για την άρση των απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων καθώς 

προβλέπει την ανάπτυξη άμεσων σχέσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Τουρκοκυπρίων 

σε πλήθος τομέων και υπερασπίζεται του «δικαιώματος» των Τουρκοκυπρίων για αντιπροσώπευση 

στο Ευρωκοινοβούλιο. (Κοτσιαρός, 2008) 

9
 Βλ. Ο Δούρειος Ίππος των ΗΠΑ; 
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ο Γρηγοριάδης, η σκληρή στάση της  Αυστριακής κυβέρνησης προς την Άγκυρα 

πηγάζει εν μέρει από την πίεση της πρώτης για την είσοδο της Κροατίας. Άλλωστε 

τον Οκτώβριο του 2005, η Αυστρία απέσυρε το αίτημα της να συμπεριληφθεί ο όρος 

«προνομιακής εταιρικής σχέσης» στο Διαπραγματευτικό πλαίσιο σε αντάλλαγμα με 

την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Κροατία.(Grigoriadis, 2006 :154-155) 

Κοινή Γνώμη 

Η αυστριακή κοινή γνώμη παρουσιάζει από τους υψηλότερους δείκτες 

αντίστασης στην είσοδο της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή ‘οικογένεια’. (Servantie, 

2010) Ο βασικότερος λόγος αυτής της αρνητικότητας είναι ο συνδυασμός δύο 

διαφορετικών στοιχείων:  οι  οδυνηρές μνήμες του Οθωμανικού επεκτατισμού, 

στοιχείο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η ξενοφοβία ως προς τους Τούρκους 

μετανάστες, της Δυτικής Ευρώπης. (Βλ. Διαγράμματα 8 και 9 των Παραρτημάτων) 

(Grigoriadis, 2006: 159)  

 

5. Ελλάδα  

Τον Μάρτιο του 1995, η Ελλάδα προέβει σε άρση του βέτο ως προς την 

Τελωνιακή Ένωση της Τουρκίας σε αντάλλαγμα με την έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων της Κύπρου. Ποίοι ήταν όμως οι παράγοντες που οδήγησαν σε  

αυτή την προσέγγιση;
10

 

Δύο είναι οι βασικοί πολιτικοί λόγοι που ευθύνονται για την ελληνική αλλαγή 

στρατηγικής. Πρώτον, με την είσοδο της γείτονος στην ΕΕ, η Ελλάδα μονάχα οφέλη 

θα μπορούσε να αποκομίσει. Εν προκειμένω, η πίεση για επίλυση των διμερών 

(ελληνο-τουρκικών) διενέξεων θα μετατοπιζόταν στις Βρυξέλλες, καθώς η Άγκυρα 

ως υποψήφιο προς ένταξη κράτος θα όφειλε να ευθυγραμμισθεί με την acquis 

                                                           
10

 Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνο-τουρκική προσέγγιση κινήθηκε σε τρείς άξονες: 

στην ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας στο τομέα των low politics  (οικονομία, τουρισμός, 

πολιτισμός, κοινωνία πολιτών κλπ.), στη μείωση της έντασης, κυρίως της στρατιωτικής, μέσω της 

υιοθέτησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη διεύρυνση των δυνατοτήτων για μια 

συμφωνημένη διευθέτηση του ζητήματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. (http://www.mfa.gr) 

http://www.mfa.gr/
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communautaire.
11

 Επιπλέον, η Ελλάδα θα απέβαλλε την εικόνα του ‘μεγαλύτερου 

πολέμιου’ της ένταξης της Τουρκίας, επιφέροντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 

αντίδραση εκείνων των κρατών μελών που κρύβονταν τόσα χρόνια πίσω από το 

ελληνικό βέτο.
12

 Ο δεύτερος λόγος ήταν η εξασφάλιση της υποψηφιότητας προς 

ένταξη της Κύπρου.  

Κοινή γνώμη 

Η ελληνική κοινή γνώμη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί γενικότερα ως 

αρνητική ως προς την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Ζητήματα, όπως αυτό της 

Κύπρου, του Εθνικού Εναέριου Χώρου, της υφαλοκρηπίδας, των «γκρίζων ζωνών», 

της απειλής με casus belli, των μειονοτήτων κλπ. είναι ορισμένα θέματα στα οποία 

οφείλεται η χρόνια δυσπιστία και επιφύλαξη των Ελλήνων αναφορικά στο ευρωπαϊκό 

μέλλον της γείτονος. Ωστόσο, σημαντική μεταβολή παρατηρείται από το 1999 ως τα 

μέσα του 2000. (Βλ. Διαγράμματα 10 και 11 των Παραρτημάτων) 

Ειδικότερα, το φθινόπωρο του 1999 και οι καταστροφικοί σεισμοί του 

Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη και του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα,  οδήγησαν 

                                                           
11

  Σύμφωνα με τον Γ. Α.Παπανδρέου και το νέο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής «η επανεκτίμηση 

των ελληνικών εθνικών συμφερόντων, σε συνδυασμό με τη μετασχηματισμένη παγκόσμια τάξη, 

οδήγησαν σε αναθεώρηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η σπουδαιότερη επιτυχία των 

τελευταίων ετών, με αποκορύφωμα τη συνάντηση κορυφής στο Ελσίνκι, ήταν η απόρριψη από την 

ελληνική πλευρά στόχων μηδενικού αθροίσματος. Ασκούμε μια πολιτική όπου κερδίζουν όλοι.. 

Φέρνοντας την Τουρκία πλησιέστερα προς την Ευρώπη, σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και 

σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος ασφαλείας,, 

οικονομικής ανάπτυξης, εκδημοκρατισμού και καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις χώρες της 

περιοχής. Η απόδοση στην Τουρκία της ιδιότητας της υποψήφιας χώρας θα μας φέρει κοντύτερα στους 

στόχους αυτούς». (Καζάκος, 2001: 11-12)  

Επιπλέον, σύμφωνα πάλι με τον Γ.Α. Παπανδρέου «Η Ελλάδα επεδίωξε να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα της με την Τουρκία χρησιμοποιώντας το πλαίσιο και συνακόλουθα την ισχύ των 15 της 

ΕΕ. Στα πλαίσια αυτά η Ελλάδα επέλεξε να κοινοτικοποιήσει τις διαφορές της με την Τουρκία 

θέτοντας ταυτόχρονα ολόκληρη την Ευρώπη ενώπιων και των δικών της ευθυνών». (Παπανδρέου, 

2000: 29-30) 

12
 Σχετικά με την Τουρκία, αν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, αποφάσισε τη συμπερίληψη 

της χώρας αυτής, κάτω από προϋποθέσεις, στη διευρυνσιακή διαδικασία, ολοένα και μεγαλύτερος 

αριθμός Ευρωπαίων πολιτικών ηγετών διαδηλώνει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε προοπτική 

ενσωμάτωσης της χώρας αυτής στην ΕΕ ως πλήρες μέλος. Η υποκριτική στάση των Ευρωπαίων 

απέναντι στην Τουρκία έρχεται στο τέλος της τώρα που δεν μπορούν «να κρυφτούν πίσω από το 

ελληνικό όχι για την ένταξη της Τουρκίας» πράγμα που αποτελεί πρόσθετη απόδειξη για την ορθότητα 

της ελληνικής πολιτικής στο Ελσίνκι. Το «σύνδρομο Holder» φαίνεται να επηρεάζει τη στάση των 

Ευρωπαίων. (Ιωακειμίδης, :71) 
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στην άνοδο του ποσοστού της κοινής γνώμης υπέρ της τουρκικής. Τέσσερις 

παράγοντες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη καλλιέργεια του κλίματος αμοιβαίας 

συμπάθειας: σειρά συμφωνιών σε επίπεδο low politics (τουρισμός, προστασία του 

περιβάλλοντος, τεχνολογία), η δράση 130 περίπου ελληνο-τουρκικών Μη 

Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ),  η απαλλαγή από κάθε εθνικιστικό στοιχείο των  

μέσων μαζικής ενημέρωσης και τέλος η άνθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων. 

(Kadritzke, 2000) Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην άνθηση του αισθήματος φιλίας 

και αλληλεγγύης, και στην προσωρινή  -θετική-  μεταβολή της ελληνικής κοινής 

γνώμης αλλά και στην επιρροή του πολιτικού κόσμου.
13

 Ωστόσο το κύμα αμοιβαίας 

συμπάθειας φαίνεται να είναι παροδικό και μεγάλη η επιρροή ζητημάτων, όπως ο 

άκαρπος διάλογος  Denktash – Κληρίδη, η αρνητική εξέλιξη του δημοψηφίσματος 

Αννάν, το τουρκικό casus belli σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών 

υδάτων σε 12 νμ . Ήδη από τα μέσα του 2000, παρατηρείται μείωση στα ποσοστά της 

ελληνικής κοινής γνώμης υπέρ της ένταξης της Τουρκίας της τάξεως του 26% (ενώ 

είχαν αγγίξει το 39% την άνοιξη του ίδιου έτους), το 2002 σε 20% - 23% και το 2005 

σε 20%. (Τσικούδη, 2007: 41-48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Σύμφωνα με δηλώσεις του τότε Υπουργού Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου:  «οι σεισμοί 

δημιούργησαν ένα αξιοθαύμαστο κλίμα. Οι πολίτες έλαβαν τα ηνία της διπλωματίας […] Έστειλαν ένα 

πολύ ισχυρό μήνυμα σε εμάς (πολιτικούς) ότι πρέπει να εργαστούμε για την ειρήνη». (Bahcheli, 2000: 

471) 
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Ο Δούρειος Ίππος των ΗΠΑ; 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ήταν και είναι ένθερμοι 

υποστηρικτές της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Ανάλογη υποστήριξη έλαβαν οι 

τουρκικές προσπάθειες για Τελωνιακή Ένωση (1995) και για την απόκτηση της 

υποψηφιότητας για ένταξη χώρας (1999). (Ντόκος, 2001: 138) Τόσο η Κυβέρνηση 

Μπους
14

 όσο και η Κυβέρνηση Ομπάμα
15

 υπήρξαν υπέρμαχοι της τουρκικής 

υποψηφιότητας. 

Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτή την πολιτική; 

Η Τουρκία, αποτελεί «ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά στοιχήματα για 

τις ΗΠΑ στον 21
ο
 αιώνα» (Ντόκος, 2001: 138) Όπως αναφέρει και ο Holbrooke, η 

Τουρκία είναι κράτος πρώτης γραμμής (front-line state) και «βρίσκεται κοντά στο 

επίκεντρο των εξελίξεων σε σχεδόν κάθε σημαντικό ζήτημα για τις ΗΠΑ στην 

Ευρασιατική ήπειρο». (Ντόκος, 2001: 138) Σύμφωνα με τον πρέσβη Βύρωνα 

Θεοδωρόπουλο, «οι ΗΠΑ από την πλευρά τους δεν φαίνεται να προβληματίζονται 

σχετικά με την πολιτική τους απέναντι στην Τουρκία. Βλέπουν μονοσήμαντα την 

Τουρκία σαν γεωγραφικό χώρο προωθημένο ανάμεσα σε κράτη που οι Αμερικανοί 

θεωρούν επικίνδυνα, δηλ. τη Συρία, το Ιράκ, και το Ιράν.
16

 Και με τη νοοτροπία 

ακόμη του Ψυχρού Πολέμου εκτιμούν την Τουρκία σαν τη μεγάλη στρατιωτική 

δύναμη που αποτελούσε στην περιοχή του Καυκάσου το αντίπαλο δέος απέναντι 

στην Σοβιετική Ένωση. Με τέτοια οπτική γωνία έχουν κατορθώσει να δώσουν στην 

                                                           
14

 Ο Parris χαρακτηρίζει ως υποδειγματική την υποστήριξη της Τουρκικής υποψηφιότητας για ένταξη. 

(Parris, 2008: 6) O Morelli, αναφέρεται στη Κυβέρνηση Bush ως ηχηρό υπέρμαχο της τουρκικής 

ένταξης. (Morelli, 2011: 16-17) 

15
 Σύμφωνα με τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ 

Ομπάμα στην Άγκυρα στις 6-4-2009 «Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την ιδιότητα της Τουρκίας ως μέλους 

της ΕΕ. Εμείς δεν είμαστε μέλος της ΕΕ, αλλά είμαστε πολύ στενοί φίλοι με την Τουρκία και με την 

Ευρώπη. Η Τουρκία δεν συνδέεται με την ΕΕ μόνο με γέφυρες. Η ιδιότητα του μέλους θα αυξήσει τη 

δύναμη της ΕΕ. Η Τουρκία πραγματοποίησε δύσκολες πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν είναι μόνο 

για το καλό της Ευρώπης αλλά για το καλό της ίδιας της Τουρκίας». (Μηνάγιας, 2010: 324) 

16
 Σύμφωνα με ομιλία του Βill Clinton «η Τουρκία αποτελεί γέφυρα ηπείρων [...] Η γεωγραφική της 

θέση αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο του ρόλου της στης περιοχή, δεδομένης της γειτνίασης της  με  

μη δημοκρατικά και ειρηνικά  κράτη». (Tocci, 2011:28) 
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Τουρκία την πεποίθηση ότι είναι για τις ΗΠΑ το απαραίτητο έθνος και ότι η Αμερική 

χρειάζεται την Τουρκία περισσότερο απ’ ότι η Τουρκία χρειάζεται την Αμερική». 

(Ντόκος, 2001: 145)  

Η υιοθέτηση αυτής της πολιτικής από μέρους των ΗΠΑ εξυπηρετεί τα 

αμερικανικά συμφέροντα στη περιοχή καθώς οι ομαλές ευρωτουρκικές σχέσεις θα 

προσφέρουν σταθερότητα και οικονομικές ευκαιρίες αναφορικά στην Ευρώπη. 

Επιπλέον, οι ΗΠΑ προωθώντας μια πιο εποικοδομητική σχέση ΕΕ – Τουρκίας, 

προωθούν μια στενότερη σχέση ΝΑΤΟ – ΕΕ. (Morelli, 2011: 16-17) 

Από την άλλη πλευρά, αυτή η αμερικανική υποστήριξη έχει προκαλέσει και 

δυσχέρεια στους ευρωπαϊκούς κύκλους (ιδιαίτερα της Γαλλίας, της Γερμανίας και της 

Αυστρίας). Γενικότερα, οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν την παρέμβαση της 

Ουάσινγκτον σαν ανάμειξη στις Ευρωπαϊκές υποθέσεις και την πίεση που ασκούν, ως 

δείγμα μη κατανόησης της σημασίας της ενταξιακής διαδικασίας.
17

 Για την ΕΕ, οι 

ΗΠΑ θα πρέπει να περιοριστούν στην ενθάρρυνση της Άγκυρας να επιταχύνει τη 

διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. (Morelli, 2011: 16-17) Αντιπροσωπευτικό δείγμα 

της ‘ευρωπαϊκής αγανάκτησης’ αποτελεί η επίπληξη του Γάλλου Προέδρου Jacques 

Chirac στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, όταν σχολίασε: «Ο κύριος 

Bush, όχι μόνο το παρατράβηξε αλλά ανακατεύθηκε σε ξένα χωράφια. Είναι σαν να 

συμβούλευα εγώ τις ΗΠΑ για τη διαχείριση των σχέσεών της με το Μεξικό». (Allen, 

2004) 

Ο φόβος του Δούρειου Ίππου ως επαναλαμβανόμενου σεναρίου –αυτού του 

Ηνωμένου Βασιλείου- κυριαρχεί αρκετά χρόνια στους ευρωπαϊκούς κύκλους για την 

περίπτωση εισόδου της Τουρκίας. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η Ουάσινγκτον 

εξαιτίας της  πολύχρονης στενής σχέσης της με την Άγκυρα, βρίσκεται στη 

προνομιούχα θέση να χειραγωγήσει την τελευταία -ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν 

την Μέση Ανατολή (Laçiner, Özcan και Bal, 2005:46), παρεμβαίνοντας κατ’ αυτό 

τον τρόπο στις εσωτερικές υποθέσεις της ΕΕ. Ωστόσο, αρκετοί είναι οι ακαδημαϊκοί 

και πολιτικοί που απορρίπτουν τη συγκεκριμένη θέση. Οι Laçiner, Özcan και Bal 
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 Ο Θεόδωρος Πάγκαλος σε σχετική του αναφορά υπογραμμίζει ότι σκοπός των ΗΠΑ είναι η 

χρεοκοπία οποιασδήποτε απόπειρας δημιουργίας μιας (ευρωπαϊκής) ομοσπονδίας, και η οικονομική 

αποδυνάμωση και αποπροσανατολισμός της ΕΕ. (Πάγκαλος, 2009: 40) 
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υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν ευσταθεί καθότι η Τουρκία δεν 

είναι κάποιο μικρό κράτος έρμαιο της αμερικανικής καθοδήγησης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί ο πόλεμος στο Ιράκ και η άρνηση στο πέρασμα Αμερικανών 

στρατιωτών από τουρκικά εδάφη. (Laçiner, Özcan και Bal, 2005:71) 
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Σύντομη Ιστορική Αναδρομή
18

 

 

Ο δυτικο-ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Τουρκίας,  ιδιαίτερα μετά το 

τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτελεί φυσική εξέλιξη καθώς η γείτονα, ήταν 

μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (1949), του Οργανισμού Βορειοατλαντικού 

Συμφώνου (ΝΑΤΟ- 1952) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α. - 1981). 

Τον Σεπτέμβριο του 1963 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Τουρκία 

υπογράφουν τη Συμφωνία Σύνδεσης ή αλλιώς την  «Συμφωνία της Άγκυρας»,  η 

οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1
η
 Δεκεμβρίου 1964. Στόχος της Συμφωνίας ήταν ‘να 

προάγει τη διαρκή και ισόρροπη ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων 

ανάμεσα στην Τουρκία και στις χώρες μέλη της Κοινότητας, έχοντας υπόψη την 

ανάγκη να εξασφαλιστεί η γρήγορη ανάπτυξη της τουρκικής  οικονομίας, η άνοδος 

του επιπέδου απασχόλησης και η ανύψωση των συνθηκών διαβίωσης του τουρκικού 

λαού. Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, η Συμφωνία προέβλεπε κατ’ αρχήν τη 

βαθμιαία σύσταση μιας τελωνιακής ένωσης σε τρία στάδια: μιας 

προπαρασκευαστικής, μιας μεταβατικής και μιας τελικής φάσης’.
19

 

Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο
20

, το οποίο υπογράφθηκε τον Νοέμβριο του 1970, 

περιελάμβανε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης καθώς και 

οικονομικά μέτρα προς τα δύο μέρη. Συγκεκριμένα, αναφέρονταν η κατάργηση των 

δασμών μεταξύ της Κοινότητας και της Τουρκίας (Κεφ.Ι), η κατάργηση των 

ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών(Κεφ. ΙΙ), η ειδική 

                                                           
18

 Πίνακας με σύντομη χρονική αναδρομή, παρατίθεται στο τμήμα των Παραρτημάτων. 

19
 Η Συμφωνία της Άγκυρας προέβλεπε μια μεταβατική περίοδο τριών σταδίων (το στάδιο της 

προετοιμασίας, της μετάβασης και το τελικό) που θα κατέληγε στην Τελωνιακή Ένωση και αργότερα 

στην πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Συγκεκριμένα, το 

κεφάλαιο 28 ανέφερε: «as soon as the operation of this Agreement has advanced far enough to justify 

envisaging full acceptance by Turkey of the obligations arising out of the Treaty establishing the 

Community, the Contracting Parties shall examine the possibility of the accession of Turkey to the 

Community». Βλ. αναλυτικά το κείμενο EEC-Turkey Association Agreement (1963) 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=117&l=2  

20
 Πρόσθετο Πρωτόκολλο, Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ. Ν.293/3,29.12.72 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21970A1123(01):EL:HTML 

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=117&l=2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21970A1123(01):EL:HTML
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ρύθμιση για τα προϊόντα που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική (Κεφ. ΙΙΙ), και 

θέματα αναφορικά στη διακίνηση προσώπων και υπηρεσιών καθώς και στην 

οικονομική και εμπορική πολιτική.  

Ωστόσο, αν και το χρονοδιάγραμμα όριζε ότι η Τουρκία θα εισέρχονταν στην 

τελική φάση για την ολοκλήρωση της τελωνιακής ένωσης το νωρίτερο το 1980 (και 

το αργότερο το 1995), άλλοι παράγοντες στάθηκαν εμπόδιο στην ομαλή έναρξη της 

φάσης. Αυτοί (οι παράγοντες) αφορούν τόσο την οικονομική κρίση του 1977
21

 όσο 

και το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980
22

. 

Εν τέλει, τον Απρίλιο του 1987, η κυβέρνηση Οζάλ υπέβαλε αίτηση για πλήρη 

ένταξη στην ΕΚ, η  οποία απορρίφθηκε το Δεκέμβριο του 1989 με έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής επικεντρώθηκε στις 

δυσκολίες που παρατηρούνταν στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας και 

συγκεκριμένα: ‘στις διαρθρωτικές αποκλίσεις, τόσο στον γεωργικό, όσο και στο 

βιομηχανικό τομέα, στον υψηλό βαθμό προστασίας της βιομηχανίας, στις 

μακροοικονομικές ανισορροπίες και στο χαμηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας’. 

(CEC, 1989) 

Στις 6 Μαρτίου 1995, αποφασίστηκε η Συμφωνία Τελωνιακής Ένωσης (ΤΕ)  

μεταξύ των δύο μερών και η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. 

Η συμφωνία θεωρήθηκε από την Τουρκία ως προοίμιο της ένταξης. (Narbone και 

Tocci, 2008: 22) 

Σε οικονομικό επίπεδο, η Τελωνιακή Σύνδεση θα πρόσφερε: 

 Πρόσβαση των τούρκων παραγωγών σε ορισμένες από τις πιο πλούσιες χώρες 

της ηπείρου 

                                                           
21

 Σύμφωνα με στοιχεία, κατά την περίοδο 1974-77 ο ρυθμός αύξησης των δημοσίων επενδύσεων ήταν 

4,5 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την περίοδο 1970-73, ενώ αντίστοιχα η αύξηση της δημόσιας 

κατανάλωσης ήταν διπλάσια. Η αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων συντέλεσε με τη σειρά της 

στην αύξηση του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε στο 61,9% το 1978. Από το 1977 ως το 1980 η 

ανάπτυξη σχεδόν εκμηδενίστηκε, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε (το 1970 ήταν στο 8% ενώ το 1980 

έφθασε το 94,3%) και το εξωτερικό χρέος συνέχισε την αυξητική του πορεία. (Λιαργκόβας, 2001: 221-

2, 247) 

22
 Το τουρκικό coup d’état της 12

ης
 Σεπτεμβρίου 1980 με επικεφαλή τον Στρατηγό Kenan Evren, 

υπήρξε το τρίτο κατά σειρά πραξικόπημα μετά από αυτό του 1960 και του 1971. 
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 Πρόσβαση σε αγορές τεραστίων εμπορικών δυνατοτήτων 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τουρκικών επιχειρήσεων εξαιτίας της 

αυξημένης ανταγωνιστικότητας 

 Εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της οικονομικής δομής της Τουρκίας 

 Πρόσβαση των καταναλωτών σε προϊόντα υψηλής ποιότητας (ίσως και 

φθηνότερα) 

 Συμβολή στην προσπάθεια της Τουρκίας για οικονομική αναδιάρθρωση και 

βελτίωση των υποδομών της 

 Συνεργασία με ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω κοινών Κοινοτικών προγραμμάτων 

 Αύξηση στην εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων. Συνεπώς, εκσυγχρονισμός των 

εγκαταστάσεων παραγωγής αλλά και είσοδος διεθνούς τεχνογνωσίας στη χώρα. 

 Αύξηση της απασχόλησης, έστω και μακροπρόθεσμα, η οποία θα λειτουργήσει 

ως μέσο εξομάλυνσης των κοινωνικών εντάσεων και βελτίωσης της κοινωνικο-

οικονομικής κατάστασης της χώρας. 

Σε πολιτικό επίπεδο: 

 Ενδυνάμωση των δυτικών αξιών στην Τουρκία και του εκδημοκρατισμού τόσο 

του Συντάγματος όσο και του νομικού συστήματος εν γένει 

 Τοποθέτηση της χώρας σε σταθερή τροχιά προς την ολοκλήρωση με τη Δυτική 

Ευρώπη  

 Συμβολή στη δημιουργία ενός ‘υγιέστερους’ δημοκρατικού καθεστώτος μέσω 

της αυξημένης οικονομικής αλληλεξάρτησης με τη Δυτική Ευρώπη και της 

ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών 

 Τέλος, επιτάχυνση προς την επίτευξη του βασικού στόχου, δηλαδή της πλήρους 

ένταξης στην ΕΕ 

Τα οφέλη για την ΕΕ θα ήταν τα ακόλουθα: 
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 Πρόσβαση των εξαγωγέων της Κοινότητας σε μια μη κορεσμένη αγορά σχεδόν 

70 εκατ. καταναλωτών. 

 Χρήση της Τουρκίας ως εξαγωγική βάση για την Μέση Ανατολή, τη Μαύρη 

Θάλασσα και την Κεντρική Ασία. 

 Σύνδεση της Τουρκίας με τη Δύση και ιδίως με την ΕΕ. 

 Σταθερότητα σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολιτική αστάθεια και 

οικονομικά προβλήματα. 

 Δυνατότητα δημιουργίας στενών δεσμών με τον Ισλαμικό κόσμο και με χώρες 

της Κεντρικής Ασίας. (Sertoglu&Ozturk, 2003: 19-21) 

 

Η υπογραφή της ΤΕ, πυροδότησε τη διάσπαση της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

αλλά και αυτής των πολιτικών. Από τη μία, εξαιτίας αυτού που αποκάλεσε ο τότε 

Υπουργός Εξωτερικών Μümtaz Soysal, «Πάθος για την Ευρώπη» (Avrupa tutkusu), 

η Τουρκία ‘έχασε’ την ευκαιρία να βελτιώσει τη θέση της στην ΤΕ. Υπογράφοντας τη 

συμφωνία της ΤΕ, η Τουρκία στερείται του πλέον δυνατού διαπραγματευτικού άσου 

που είχε στην κατοχή της (αναφορικά στην άσκηση πίεσης για απόκτηση 

χρονοδιάγραμματος της ένταξής της), καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ΕΕ σε 

πλεονεκτική θέση. (Ahmad, 2005: 167) Σφοδρή υπήρξε και η επίθεση του Κόμματος 

Ευημερίας (RP) που χαρακτήρισε την υπογραφή της κυβέρνησης ως πράξη 

«παράδοσης» που θα μετέτρεπε την Τουρκία σε «αποικία» της ΕΕ. Στα ίδια πλαίσια 

απόρριψης, κινήθηκαν επίσης το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και το Κόμμα 

Μητέρας Πατρίδας (ANAP) του Mesut Yilmaz. Από την άλλη, ο Σύνδεσμος 

Τούρκων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών (TÜSIAD), η Ένωση Τουρκικών 

Επιμελητηρίων (TOBB) και το Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης (ISO) υπήρξαν 

ένθερμοι υποστηρικτές της ΤΕ της χώρας με τη ΕΕ.  Ο Σύλλογος Ανεξάρτητων 

Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών (MÜSIAD) αν και θετικός, εξεφρασε την 

αβεβαιότητα του. 

Κατά την περίοδο 1994-1996, και υπό το πρίσμα της διεύρυνσης της ΕΕ με 

κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα φώτα έπεσαν στην «παγωμένη» 
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τουρκική αίτηση για πλήρη ένταξη.  Ο Eralp παραθέτει σειρά σεναρίων για το μέλλον 

της αίτησης. Το πρώτο σενάριο, αφορούσε στον αποκλεισμό της Τουρκίας από τη 

διαδικασία διεύρυνσης, λόγω οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων. Το δεύτερο 

σενάριο έκανε λόγο για παραχώρηση ειδικού status δίχως τη δέσμευση της 

παραχώρησης του status του πλήρους μέλους της Ένωσης. Από μέρους της η Τουρκία 

δεν θα έκανε αποδεκτό το συγκεκριμένο σενάριο καθώς το θεώρησε εξαιρετικά άδικο 

και μεροληπτικό να δοθεί το status μέλους στις άλλες υποψήφιες χώρες, ενώ στην 

ίδια να παραχωρηθεί ειδικό status. Το τρίτο σενάριο - και το επικρατέστερο, ήταν η 

παραχώρηση ειδικού status στην Τουρκία, αλλά με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της 

προοπτικής ένταξης στην ΕΕ. Η συγκεκριμένη λύση, θεωρήθηκε από πολλούς ως η 

καλύτερη, δεδομένης της πίεσης που θα ασκούνταν στη Τουρκία για πολιτικές και 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις.  Τέλος, το τέταρτο σενάριο ήταν η λήψη του status του 

πλήρους μέλους της ΕΕ. Ωστόσο, η αρνητική επιχειρηματολογία τόσο της Γερμανίας 

όσο και της Ελλάδας κατέστησαν αδύνατη την πραγματοποίηση του. (Eralp, 2006: 

85-86) Ποιο σενάριο όμως κυριάρχησε εν τέλει στη Σύνοδο Κορυφής του 

Λουξεμβούργου; 

Τον Δεκέμβριο του 1997 η Σύνοδος Κορυφής αποφάσισε να παραχωρήσει 

στην Τουρκία ένα ειδικό status με την προοπτική ένταξης στο μέλλον. Παράλληλα, 

κρίθηκε αναγκαία η χάραξη μιας «ευρωπαϊκής στρατηγικής» προκειμένου να 

προετοιμαστεί η Τουρκία για την προσχώρηση της, και η οποία θα την φέρει πιο 

κοντά στην ΕΕ σε όλους τους τομείς. Συνεπώς, στις 4 Μαρτίου του επόμενου έτους η 

Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο ανακοίνωση με τίτλο «Η ευρωπαϊκή στρατηγική 

για την Τουρκία», η οποία περιελάμβανε  την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που 

προσφέρει η Συμφωνία της Άγκυρας, εντατικοποίηση της Τελωνιακής Ένωσης,  

εφαρμογή χρηματοδοτικής συνεργασίας, προσέγγιση των νομοθεσιών και υιοθέτηση 

του κεκτημένου της Ένωσης και κατά περίπτωση συμμετοχή σε ορισμένα 

προγράμματα και οργανισμούς (εκπαίδευση, έρευνας κλπ). (CEC, 1998)  

Οι ευρω-τουρκικές σχέσεις βρέθηκαν στο ζενίθ τους, με την Τουρκία να «μην πληροί 

όλες τις πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα επέτρεπαν να 

εξετασθεί το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων προσχώρησης». (CEU, 1997) Η άρνηση 

της ΕΕ να προχωρήσει σε έναρξη των διαπραγματεύσεων έχει ερμηνευθεί 

ποικιλοτρόπως από ακαδημαϊκούς και πολιτικούς.  Σύμφωνα με τον Καζάκο, η 
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συγκεκριμένη απόφαση προήλθε από δύο παράγοντες: τον φόβο της Γερμανίας για 

«το άνοιγμα της αγοράς εργασίας σε Τούρκους μετανάστες που στήριζαν εν μέρει 

φονταμενταλιστικές αντιλήψεις και οργανώσεις στην ίδια τη Γερμανία», και την 

«άνοδο των ισλαμιστών στην εξουσία με την κυβέρνηση συνασπισμού Ερμπακάν και 

Τσιλέρ 1996-1997». (Καζάκος, 2001: 257) Πώς όμως ερμηνεύτηκε αυτή η απόφαση 

από την Τουρκία; 

Η Muftuler- Bac υποστηρίζει ότι, αν και η απόρριψη της ΕΕ δικαίως βασίζεται στα 

πολιτικά κριτήρια περί ένταξης, πίσω από αυτή την ενέργεια κρύβονται οι αμφιβολίες 

των Ευρωπαίων για την ευρωπαϊκή ταυτότητα της Τουρκίας και η αντιμετώπιση της 

τελευταίας ως ‘του άλλου’ (the Other of Europe). (Muftuler –Bac, 1998: 240) Στα 

ίδια πλαίσια κινείται και η μελέτη του Oguzlu, αυτή η απόρριψη ερμηνεύτηκε από 

την Άγκυρα ως η έμφυτη αίσθηση των Ευρωπαίων για διαφορετικότητα της 

Τουρκίας, γεγονός που οδήγησε  σε αγανάκτηση και άνοδο του εθνικισμού. 

(Muftuler-Bac,2005:19 ; Oguzlu,2008: 10) Επιπλέον, αναφέρεται η σημαντικότητα 

έλλειψης ενός υποστηρικτή (patron) κράτους- μέλους της Ένωσης στο 

Λουξεμβούργου, εν αντιθέσει με τη Ρουμανία. (Muftuler –Bac &McLaren, 2003: 21)  

Έμφαση δίνει και ο Nachmani στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του 

Λουξεμβούργου, καταλήγοντας πόσο ερεθιστική ήταν η πρόσκληση της Κύπρου για 

την Τουρκία και ότι αποτέλεσε ουσιαστικά  μια ξεκάθαρη διατύπωση της έλλειψης 

σεβασμού και εκτίμησης από ευρωπαϊκής πλευράς προς την Άγκυρα ενώ 

χαρακτηρίζει την απόρριψη ως προσβλητική  (Nachmani, 2003: 55-56) 

Κατά συνέπεια, και εμφανώς ενοχλημένη από τη διάκριση την οποία είχε 

υποστεί, η Άγκυρα ανέστειλε κάθε πολιτικό διάλογο με την ΕΕ. Οι διμερείς σχέσεις 

τη περίοδο Δεκέμβριος 1997 - Δεκέμβριος 1999, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ως προβληματικές, ακόμα και ως ένα σημείο απόμακρες. (Onis, 2000; McLaren και 

Muftuler- Bac,2003)  Χαρακτηριστικό παράδειγμα του ‘παγώματος’ των μεταξύ τους 

σχέσεων αποτελεί άλλωστε και η άρνηση της Τουρκίας να παρευρεθεί στην 

Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τα υποψήφια προς ένταξη κράτη μέλη, τον Μάρτιο του 

επόμενου έτους. Αντ’ αυτού, τούρκοι αξιωματούχοι και επιχειρηματίες επισκέφθηκαν 
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σειρά χωρών στην Κεντρική Ασία.
23

 Επιπλέον, χαμηλή πρόοδος σημειώθηκε 

αναφορικά στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της Τουρκίας.
24

  

Εν τέλει, η Τουρκία έλαβε το χρίσμα του υποψήφιου κράτους προς ένταξη το 

1999 στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι. Συγκεκριμένα αναφέρεται στα 

συμπεράσματα της Προεδρίας: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή 

του για τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην Τουρκία, όπως επισημαίνει η Επιτροπή 

στην έκθεση προόδου της, καθώς και για την πρόθεση της Τουρκίας να συνεχίσει τις  

µμεταρρυθμίσεις της προκειμένου να συμμορφωθεί προς τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης.  Η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος που προορίζεται να προσχωρήσει 

στην Ένωση µε βάση τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα λοιπά υποψήφια 

κράτη. Με βάση την υφιστάμενη ευρωπαϊκή στρατηγική,  για την Τουρκία,  όπως και 

για άλλα υποψήφια κράτη,  θα ισχύει  µια προενταξιακή στρατηγική για την 

ενθάρρυνση και στήριξη των µεταρρυθµίσεών της». (CEU,1999) 

Σύμφωνα με τον Eralp, το Ελσίνκι «σήμανε το τέλος του αδιεξόδου της περασμένης 

δεκαετίας στη σχέση Τουρκίας –ΕΕ, το οποίο τελικώς δεν ήταν προς όφελος καμίας 

πλευράς» καθώς και «αποσαφήνισε την επί σειρά ετών αμφιβολία σχετικά με το αν η 

Τουρκία ανήκει ή δεν ανήκει στην Ευρώπη». Τέλος, υποστηρίζει ότι 

«χαρακτηρίστηκε θετικά από την τουρκική ελίτ ως απόφαση που διόρθωνε τα λάθη 

του Λουξεμβούργου».(Eralp, 2006 :94-95) 

Ποιοι είναι όμως οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την στροφή από μέρους της 

ΕΕ; 

Σύμφωνα με τον Καζάκο, πίσω από αυτή την αλλαγή κρύβονται οι πιέσεις 

των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ), τα εκλογικά άγχη του συνασπισμού που 

                                                           
23

 Επίσκεψη (το 1998) ομάδας επιχειρηματιών στην Κεντρική Ασία για τη σύσταση Κοινής 

Οικονομικής Επιτροπής μεταξύ Ιαπωνίας – Τουρκίας.  

 Βλ.http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/turkey/joint0004.html Επίσκεψη του Υπουργού 

Εξωτερικών Ismail Cem στο Islamabad τον Απρίλιο του ίδιου έτους. http://sam.gov.tr/wp-

content/uploads/2012/01/Ishtiaq-Ahmad.pdf 

24
 Σύμφωνα με τους Narbone και Tocci, πρόκειται για ασήμαντες τροποποιήσεις  στον ποινικό κώδικα, 

μείωση του χρόνου κράτησης από την αστυνομία για ύποπτα εγκλήματα και την απομάκρυνση των 

στρατιωτικών δικαστών που υπηρετούσαν στα δικαστήρια κρατικής ασφάλειας (State Security Courts- 

SSCs). (Narbone και Tocci,2008;23) 

http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/turkey/joint0004.html
http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/Ishtiaq-Ahmad.pdf
http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/01/Ishtiaq-Ahmad.pdf
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κυβερνούσε τη Γερμανία και που ευνοήθηκε από τους τουρκικής καταγωγής 

ψηφοφόρους καθ’ υπόδειξη της Άγκυρας, η ανυπαρξία πραγματικής ηγεσίας στην 

Ευρώπη κ.α. (Καζάκος,2001:258) Οι Eralp και Nikolaidis ερμηνεύουν την γερμανική 

αλλαγή στα πλαίσια της ήττας του Χριστιανοδημοκρατικού Συνασπισμού και της 

ανόδου στην εξουσία το 1998 του Συνασπισμού Σοσιαλδημοκρατών – Πρασίνων. 

(Eralp, 2006: 95 ; Nikolaidis, 2001: 255) Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η 

επαναπροσέγγιση (rapprochement) της Ελλάδας προς την Τουρκία. Η εξομάλυνση 

των ελληνο-τουρκικών σχέσεων και η υποστήριξη της ενταξιακής πορείας της 

Τουρκίας από μέρους της Ελλάδας ήρθαν μέσω της διπλωματίας των σεισμών 

(earthquake diplomacy ή disaster diplomacy). Όπως αναφέρει και ο Ulusoy, οι 

ελληνικές πολιτικές και στρατιωτικές ελίτ κατέληξαν στο συμπέρασμα – ύστερα από 

σημαντική επιρροή και των ΗΠΑ για την άρση του ελληνικού veto (Güney, 2004: 

39)- ότι μια πιο εξευρωπαϊσμένη Τουρκία θα έφερνε τις διμερείς διαμάχες ένα βήμα 

πιο κοντά στην ειρηνική επίλυση τους. (Ulusoy,2008 :320) 

Όπως αναφέρει ο Ugur, οι  ευρω-τουρκικές σχέσεις υστερούσαν στην ύπαρξη 

συμφωνίας επί της δέσμευσης για ενεργή εποπτεία της Τουρκικής σύγκλισης με τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα και συμμόρφωσης της ΕΕ με τις δικές της υποχρεώσεις προς τη 

χώρα εκχωρώντας δικαιώματα στην περίπτωση εκπλήρωσης των  προϋποθέσεων και 

επιβάλλοντας κυρώσεις στη περίπτωση μη εκπλήρωσης. (Ugur,2000) 

Τον Μάρτιο του 2001 το Συμβούλιο ενέκρινε την εταιρική σχέση 

προσχώρησης (Accession Partnership) της Τουρκίας (2001/235/EC), ενώ 

ακολούθησαν τρεις αναθεωρήσεις τον Μάιο του 2003 (2003/398/EC), τον Ιανουάριο 

του 2006 (2006/35/EC) και τον Φεβρουάριο του 2008 (2008/157/EC).
25

 Η εταιρική 

σχέση προσχώρησης ‘έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τουρκικές αρχές στην 

προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στα κριτήρια προσχώρησης, τονίζοντας ιδιαίτερα 

τα πολιτικά κριτήρια. Παραθέτει λεπτομερώς τις προτεραιότητες για την 

προετοιμασία της χώρας για την προσχώρηση, ειδικότερα την υλοποίηση του 

κεκτημένου, και δημιουργεί το πλαίσιο αναφοράς για τον προσανατολισμό της 
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 Με βάση την εταιρική σχέση προσχώρησης, η Τουρκία υπέβαλλε το 2001 το Εθνικό Πρόγραμμα για 

την Υιοθέτηση του Κεκτημένου. Με βάσει τις αλλαγές στο εσωτερικό της Τουρκίας καθώς και τις 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε περαιτέρω αναθεωρήσεις της 

εταιρικής σχέσης προσχώρησης. 
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προενταξιακής βοήθειας’. Στηρίζεται στην προενταξιακή στρατηγική η οποία 

συγκεντρώνει τα πλαίσια και τα μέσα της διαδικασίας για την προσχώρηση ενός νέου 

κράτους μέλους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχει στην Τουρκία ένα συνεκτικό 

πρόγραμμα που της επιτρέπει να εξοικειωθεί με τις διαδικασίες και τις πολιτικές της 

ΕΕ, ιδίως μέσω της συμμετοχής της στα κοινοτικά προγράμματα. Τέλος, η εταιρική 

σχέση προσχώρησης θέτει βραχυπρόθεσμές και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες οι 

οποίες αφορούν τον πολιτικό διάλογο, τα οικονομικά κριτήρια και την υιοθέτηση και 

εφαρμογή του κεκτημένου.
26

 

Το 2004 μετά από την έκθεση της Επιτροπής και την Σύνοδο Κορυφής του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανακηρύχτηκε η έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων. Η τουρκική ένταξη ‘αναρριχήθηκε’ στη πρώτη θέση της 

θεματικής ατζέντας της ΕΕ. Ωστόσο η συγκεκριμένη εξέλιξη οδηγήσει αρκετούς 

αναλυτές σκεπτικιστές να διερωτηθούν αν η μελλοντική ένταξη της Τουρκίας θα 

σημάνει την αποδοχή κρατών όπως η Αρμενία, το Ισραήλ, η Τυνησία, το Μαρόκο, η 

Αίγυπτος ή η Ρωσία (η οποία κατά πολλούς, είναι περισσότερο Ευρωπαϊκή σε 

πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο από τις προαναφερόμενες). (Wood & Quaisser, 

2008: 11) 

Οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν επίσημα στις 3 Οκτωβρίου 2005 σύμφωνα με 

τις αποφάσεις της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Το 

διαπραγματευτικό πλαίσιο επιβεβαίωνε ότι «οι διαπραγματεύσεις αποτελούν μια 

ανοιχτή διαδικασία, η έκβαση της οποίας δεν εγγυάται εκ των προτέρων και σε 

περίπτωση σοβαρής και συνεχόμενης παραβίασης των αρχών της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών καθώς και του κανόνα δικαίου, είναι δυνατή η αναστολή των 

διαπραγματεύσεων». Κάλεσε την Τουρκία «να εφαρμόσει τα Κριτήρια της 

Κοπεγχάγης, να δεσμευτεί για την υλοποίηση σχέσεων καλής γειτονίας και να 
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 Ο πολιτικός διάλογος περιλαμβάνει τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες (δηλαδή τη δημοκρατία και 

το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και την προστασία των μειονοτήτων, περιφερειακά 

θέματα και διεθνείς υποχρεώσεις. Τα οικονομικά κριτήρια αφορούν την απελευθέρωσης της αγοράς, 

την καταπολέμηση της παραοικονομίας, την ολοκλήρωση του προγράμματος ιδιωτικοποίησης, τη 

βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα των δημοσίων 

οικονομικών, στην συντονισμένη οικονομική πολιτική καθώς και τη βελτίωση των υποδομών και του 

επιπέδου της παιδείας και της υγείας καθώς και την αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά 

εργασίας. 
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επιλύσει κάθε διαφορά που εκκρεμεί σε επίπεδο συνόρων σύμφωνα με το Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών και την αναγνώριση των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς 

Δικαστηρίου». Κάλεσε επίσης την Τουρκία «να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την 

επίτευξη επίλυσης του Κυπριακού καθώς και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την Συμφωνία Σύνδεσης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο». Ως προς το 

ουσιαστικό περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, το Πλαισίο παραθέτει τις 

διαπραγματευτικές διαδικασίες και αναφέρει «το Συμβούλιο θέτει τα κριτήρια 

αξιολόγησης για το προσωρινό κλείσιμο και το άνοιγμα κάθε κεφαλαίου». (European 

Commission, 2005) 

Σύμφωνα με τον Silberhorn, η Τουρκία χειρίστηκε την αναγνώριση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας σαν ‘πιόνι’ στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την 

ένταξη της και επομένως, η αποτυχία να επικυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 

Συμφωνίας της Άγκυρας ως το 2006 (Council of the EU, 2005) ήταν αναμενόμενη. 

(Silberhorn, 2009: 47) Ως συνέπεια, στις 11 Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο της ΕΕ 

αποφάσισε μεταξύ άλλων, την αναστολή των διαπραγματεύσεων σε οχτώ κεφάλαια
27

 

σχετικά με τους περιορισμούς της Τουρκίας έναντι της Δημοκρατίας της Κύπρου 

καθώς και να μην κλείσει τα άλλα κεφάλαια μέχρις ότου η Τουρκία εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις που πηγάζουν από το πρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης 

ΕΕ- Τουρκίας.(Council of the EU, 2006) Η πρόοδος που σημείωσε ωστόσο η Άγκυρα 

το επόμενο έτος με το άνοιγμα ορισμένων κεφαλαίων
28

 δεν άλλαξε κάτι. 

 Σε μια γενικότερη αποτίμηση των εκθέσεων προόδου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής  για την Τουρκία, και σύμφωνα με το κεφάλαιο της μελέτης περί 

μεταρρυθμίσεων, η ΕΕ διατηρεί επικριτική στάση ως  προς τον επιβραδυνόμενο 

ρυθμό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, ειδικότερα στο τομέα της ελευθερίας της 

έκφρασης, του ρόλου του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας, της προστασίας των 
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 Πρόκειται για τα εξής κεφάλαια: Κεφ.1 Ελεύθερη Διακίνηση των αγαθών, Κεφ.3 Δικαίωμα 

εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, Κεφ. 9 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Κεφ.11 

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, Κεφ.13 Αλιεία , Κεφ.14 Πολιτική μεταφορών,Κεφ.29 Τελωνιακή 

Ένωση και Κεφ. 30 Εξωτερικές σχέσεις. 

28
 Το κεφάλαιο της προστασίας του καταναλωτή και της υγείας και τα πανευρωπαϊκά δίκτυα. 



Ο Εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας 

 

 

47 
 

μειονοτήτων και στην εξασφάλιση πολιτιστικής ποικιλομορφίας με βάσει τις αρχές 

της ΕΕ.
29

 (Commission of the EC, 2006; 2007; 2008) 

Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και η Έκθεση Προόδου του 2009. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εξακολουθεί να επισημαίνει τις ανησυχίες της σε θέματα όπως της 

ελευθερίας της έκφρασης, της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, της 

στρατιωτικής παρέμβασης στην πολιτική ζωή και των δικαιώματα των μειονοτήτων. 

Ταυτόχρονα υπογραμμίζει η πρόοδος για την εναρμόνιση με τα οικονομικά κριτήρια, 

η οποία όπως τονίζεται στην Έκθεση έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. (Commission of 

the EC, 2009) 

Τέλος, η Έκθεση του 2010 περιλαμβάνει την ανάγκη επιτάχυνσης των 

δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στους ίδιους τομείς με τις προηγούμενες εκθέσεις. 

Επιπλέον, επισημαίνεται η επιδείνωση που παρουσιάζεται σε θέματα που αφορούν 

τον Τύπο, όπως διώξεις κατά δημοσιογράφων και της απαγόρευσης ιστοσελίδων. 

Αξίζει να αναφερθεί πώς για πρώτη φορά η ΕΕ αναφέρεται στην υποχρέωση 

υπογραφής και κύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 

Θάλασσας. (Commission of the EC,2010) 

 

Ποίες ήταν όμως οι βασικότερες μεταρρυθμίσεις του τουρκικού κράτους; Πώς 

αντέδρασαν οι κοινωνικοί φορείς (πολιτικές ελίτ, στρατός) στις αλλαγές στο 

εσωτερικό της χώρας; Στο επόμενο μέρος της μελέτης θα εξετασθεί η 

μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Τουρκία, από το 2001 έως το 2010.
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 Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε αυστηρή κριτική στους τομείς των πολιτικών και 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο ρόλο του Τουρκικού στρατού, στον τομέα της ελευθερίας του λόγου, 

της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της οικονομίας. Αντιθέτως, στον τομέα της εκπαίδευσης και του 

πολιτισμού, η έκθεση ανέφερε ότι η Τουρκία έχει ευθυγραμμισθεί πλήρως. (Commission of the EC, 

2006) 
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Η Χρυσή Εποχή του Εξευρωπαϊσμού  

 

 Η Τουρκία, έχοντας πλέον λάβει το status της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, 

έρχεται αντιμέτωπη με την σκληρή πραγματικότητα: αυτή των πολιτικών και 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει στην 

εναρμόνηση των πολιτικών της με τα ‘κριτήρια’ της Κοπεγχάγης και συνεπώς στην 

έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. 

 Ειδικότερα, από το 2001, η Άγκυρα έχει προβεί σε μεγάλο αριθμό 

μεταρρυθμίσεων στους τομείς ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. 

Η πράξη της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση της Τουρκίας και το «Τουρκικό 

Εθνικό Πρόγραμμα για την Υιοθέτηση του Κεκτημένου» το 2001 σήμαναν την αρχή 

της αλλαγής. 

 Το φθινόπωρο του 2001, πραγματοποιήθηκαν 34 τροποποιήσεις άρθρων του 

Συντάγματος του 1982 σε τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας της 

έκφρασης και της οργάνωσης, ενώ το επόμενο έτος συστάθηκε νέος Αστικός 

Κώδικας και τρία «πακέτα εναρμόνισης». (Gönenç,2004)  Παράλληλα, επιταχύνθηκε, 

το 2004, η δικαστική μεταρρύθμιση με την κατάργηση των DGM, ενώ το Σεπτέμβριο 

του ίδιου έτους υιοθετήθηκε ένας νέος Ποινικός Κώδικας, ο οποίος αντικαθιστούσε 

τον προηγούμενο με ισχύ 80 ετών. Ταυτόχρονα, η ΕΕ αύξησε την οικονομική 

βοήθεια προς την Τουρκία προκειμένου να τη «βοηθήσει να ενταχθεί το συντομότερο 

δυνατό». (Βλ. Συνοπτικό Πίνακα Μεταρρυθμίσεων στο τμήμα των Παραρτημάτων) 

 Παρακάτω αναλύονται συνοπτικά ορισμένες από τις βασικότερες 

μεταρρυθμίσεις αναφορικά στη κοινωνία των πολιτών, το στρατό, τα δικαιώματα των 

μειονοτήτων και την κοσμικότητα της Τουρκίας. 
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Κοινωνία των Πολιτών 

 Το 1995 αναθεωρήθηκε το άρθρο 33 για πρώτη φορά στα πλαίσια της ΤΕ και 

ύστερα από πιέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η 

απαγόρευση των πολιτικών δραστηριοτήτων των οργανώσεων και επετράπη η 

συνεργασία τους με πολιτικά κόμματα και άλλες οργανώσεις. Η δεύτερη αναθεώρηση 

ήρθε τον Οκτώβριο του 2001, η οποία εγγυούνταν την ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι. Το Μάρτιο του επόμενου έτους και στα πλαίσια του δεύτερου 

μεταρρυθμιστικού πακέτου, το τουρκικό κράτος προέβει σε εκτεταμένες 

αναθεωρήσεις αναφορικά στο Νόμο περί Οργανώσεων (αναλυτικότερα, αφαιρέθηκαν 

τα άρθρα 7, 11, 12, ενώ ενισχύθηκε η ελευθερία ίδρυσης οργανώσεων και 

προσχώρησης σε αυτές), ο οποίος εξακολούθησε να μεταρρυθμίζεται στα πλαίσια του 

τέταρτου (Ιανουάριος 2003) και έβδομου (Ιούλιος 2003) πακέτου έως το καλοκαίρι 

του 2004 όπου αντικαταστάθηκε από νέο Νόμο. Παρά τις συνεχόμενες αναστολές, ο 

καινούργιος Νόμος ήρε τους περιορισμούς στις περιπτώσεις α)της ίδρυσης 

οργανώσεων βάσει φυλής, εθνότητας, θρησκείας, αίρεσης ή μειονοτικής ομάδας 

β)φοιτητικών οργανώσεων, επιτρέποντας την ίδρυση προσωρινών και ανεπίσημων 

ιδεολογικών πλατφορμών και δικτύων για όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών. 

 Εξέχοντα ρόλο στη μεταρρυθμιστική διαδικασία στο τομέα της κοινωνίας των 

πολιτών, είχε και η εκλογή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην 

εξουσία τον Νοέμβριο του 2002.  Αντιστρόφως ανάλογη υπήρξε η αντίδραση  των 

κομμάτων  Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και  Δημοκρατικής Αριστεράς (DSP) όσο 

αναφορά το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. 

 Τέλος, αξιοσημείωτη υπήρξε η συμβολή του επιχειρηματικού κεφαλαίου στην 

νομιμοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Η βοήθεια προς τους ΜΚΟ τόσο με τη 

μορφή οικονομικής ενίσχυσης όσο και με τη μορφή πολιτικής και ηθικής 

υποστήριξης καθώς και η πρόσκληση (έστω και τυπική) των αντιπροσωπειών τους 

(των ΜΚΟ) από την κυβέρνηση του AKP να παρευρεθούν σε συζήτηση πολιτικών 

ζητημάτων, αποτέλεσαν σημαντικό βήμα της προσπάθειας του εκδημοκρατισμού της 

Τουρκίας. 
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Στρατός 

 Ο τουρκικός στρατός αντιλαμβάνεται το ρόλο του ως προστάτη του κοσμικού, 

δημοκρατικού κράτους vis-à-vis τις εσωτερικές (φονταμενταλισμός και 

σεπερατισμός) και εξωτερικές απειλές, (Sarigil, 2010:45) απολαμβάνοντας 

προνομιούχας θέσης στο πολιτικό σύστημα κατά κύριο λόγο επειδή έχει καταφέρει 

στο παρελθόν να συναινέσουν σε αυτό οι επικεφαλείς της πολιτείας και το σύνολο 

των πολιτών. Τα μέσα που χρησιμοποίησε για την επιβολή του ήταν τόσο με τη 

στρατιωτική ισχύ που διέθετε όσο και με τη δημιουργία της αντίληψης στην κοινή 

γνώμη, ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση του Τουρκικού  έθνους. 

(Demirel, 2004: 143) 

 Το καλοκαίρι του 1999, απομακρύνθηκε ο στρατιωτικός δικαστής από τα 

Δικαστήρια Εθνικής Ασφάλειας (DGM)
30

 και το καλοκαίρι του επόμενου έτους 

ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που είχε ως στόχο να 

διαχειριστεί τις κυβερνητικές υποθέσεις που αφορούσαν τις ευρωτουρκικές σχέσεις 

και τη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Αξιόλογες μεταρρυθμίσεις σημειώθηκαν το 2002 

για τα DGM και για τα αδικήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Το 

Δεκέμβριο του 2003 τροποποιήθηκε ο νόμος περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου.  

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (MGK)
31

 αποτελούσε επί σειρά ετών το 

βασικότερο εργαλείο επιρροής του στρατού στην πολιτική και συνεπώς οι 

μεταρρυθμίσεις στο συγκεκριμένο όργανο είναι εξέχουσας σημασίας. Σύμφωνα με 

τον Sarigil, υπάρχουν δύο φάσεις αλλαγής αναφορικά στο MGK. Πρώτον στο 

καταστατικό του και δεύτερον στον Νόμο περί MGK και τον γενικό γραμματέα του 

                                                           
30

 Τα DGM ιδρύθηκαν το 1973.  Σκοπός της σύστασης τους ήταν η εκδίκαση υποθέσεων που θεωρείτο 

ότι επηρέαζαν την εθνική ασφάλεια. Μαζί με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (MGK) αποτελούσαν 

τα σύμβολα της συνταγματικά θεσμοθετημένης φύσης του πολιτικού ρόλου του στρατού. 

(Γρηγοριάδης, 2011:121) 

31
 Το MGK ιδρύθηκε με το Σύνταγμα του 1961. Αρχικά η σύνθεση του αποτελούνταν από επτά/ οχτώ 

πολίτες και τέσσερεις στρατιωτικούς. Στη συνέχεια όμως, σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1982, η 

σύνθεση ήταν πέντε πολίτες, πέντε στρατιωτικοί. Ο ρόλος του από «παροχή πληροφοριών» (1961), 

έγινε «συμβουλευτικός» (1971), για να καταλήξει το 1982 (άρθρο 118 του Συντάγματος)  η κυβέρνηση 

να δίνει «προτεραιότητα» στις αποφάσεις και συστάσεις του.  (Sarigil, 2010:45) 
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Συμβουλίου. (Sarigil, 2010:46) Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2001, αναθεωρήθηκε 

το άρθρο 118 του Συντάγματος για το ρόλο και τη σύνθεση του οργάνου.  Η 

τροποποίηση του άρθρου 118 του Συντάγματος οδήγησε σε αύξηση των πολιτικών 

μελών του Συμβουλίου από πέντε σε εννέα, ενώ ο αριθμός των στρατιωτικών που 

συμμετείχαν παρέμεινε στους πέντε. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον 

συμβουλευτικό χαρακτήρα του οργάνου. Τον Ιούλιο του 2003, αναθεωρήθηκε 

περαιτέρω ο νόμος περί MGK: εξαλήφθηκαν τόσο οι εκτελεστικές και εποπτικές 

εξουσίες του γενικού γραμματέα του MGK όσο και οι διατάξεις που παρείχαν 

απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε πολιτικό όργανο, ενώ η συχνότητα συσκέψεων 

καθιερώθηκε ανά δίμηνο. Εντούτοις, οι βασικότερες μεταρρυθμίσεις έλαβαν χώρα το 

2004 και αφορούσαν τα καθήκοντα, τη λειτουργία και τη σύνθεση του Συμβουλίου.  

Συγκεκριμένα, αποδυναμώθηκε ακόμα περισσότερο ο ρόλος του γενικού γραμματέα, 

ενώ καταργήθηκε  ο ρόλος του Συμβουλίου στην εκλογή μελών σε θεσμούς όπως το 

Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (RTÜK), το Συμβούλιο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και το Ανώτατο Συμβούλιο Επικοινωνίας. (Bilgiç, 2009:804-815) 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο διορισμός διπλωμάτη (Yigit Alpogan) στη θέση 

του γενικού γραμματέα, που αποτέλεσε ίσως την πιο βαρυσήμαντη εκδήλωση 

αποστρατικοποίησης της τουρκικής πολιτικής. (Γρηγοριάδης, 2001: 135) 

 Το 2003 αναθεωρήθηκαν ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο Κώδικας 

Ποινικής Δικονομίας. Μεταξύ άλλων, ιδρύθηκε η Ακαδημία Δικαιοσύνης, ενώ τα 

δικαστήρια άρχισαν να επανεξετάζουν καταδίκες βάσει του άρθρου 8 του 

Αντιτρομοκρατικού Νόμου και του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα. Τέλος, τον 

Μάιο του 2004, ύστερα από συνταγματική αναθεώρηση, τα DGM καταργήθηκαν. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα 

πάγωσαν το διάστημα από το 2005 ενώ γνώρισαν τεράστια άνθηση το 2010.  Η 

μεταρρυθμιστική επιβράδυνση όπως αναφέρουν οι Noutcheva & Aydin- Düzgit , 

οφείλεται στην μειωμένη αξιοπιστία των κινήτρων της ΕΕ. (Noutcheva & Aydin- 

Düzgit, 2011: 75) Αντιθέτως, το 2010, οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις έφθασαν στο 

ζενίθ τους. Ειδικότερα, περιοριορίστηκαν ακόμα περισσότερο οι εξουσίες των 

στρατιωτικών δικαστηρίων, επιτρέποντας τη δικαστική προσφυγή σε περίπτωση 

απόφασης απέλασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου και αλλάζοντας τη 
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σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών 

και Κατήγορων.  

Πηγή: (Noutcheva & Aydin- Düzgit, 2001: 67) 

 Το Σεπτέμβριο του 2004, υιοθετήθηκε νέος Ποινικός Κώδικας βάσει των 

ευρωπαϊκών προτύπων, ο οποίος ενδυνάμωνε τις κυρώσεις κατά ορισμένων 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ έθετε ως νέα αδικήματα (σύμφωνα 

με το διεθνές ποινικό δίκαιο) τη γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 

τις διακρίσεις και τη κατάχρηση προσωπικών δεδομένων. 

 

Κοσμικότητα 

 Στο τομέα της κοσμικότητας, παρατηρείται η περιορισμένη φύση της 

νομοθετικής μεταρρύθμισης εξαιτίας τόσο του ρόλου των σεκουλαριστικών, 

ισλαμιστικών και φιλελεύθερων δυνάμεων όσο και της έλλειψης πίεσης από μέρους 

της ΕΕ. 

 Συγκεκριμένα, αναθεωρήθηκε το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα 

με το οποίο ποινικοποιούνταν η «υποκίνηση σε ταξικό, εθνοτικό, θρησκευτικό ή 

φυλετικό μίσος» και περιορίστηκε το πεδίο εφαρμογής του (δίχως ωστόσο μεγάλη 

επιτυχία). 
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 Τον Απρίλιο του 2003 χορηγήθηκε νομικό καθεστώς στο άλλοτε 

απαγορευμένο Πολιτιστικό Σύλλογο της Ένωσης Αλεβιτικών – Μπεκτασικών 

Ιδρυμάτων. Το επόμενο έτος, συγκροτήθηκε μια πολυθρησκευτική επιτροπή, για την 

διευκόλυνση αρμονικής συνύπαρξης των μουσουλμάνων, χριστιανών και εβραίων. 

 Ιδιαίτερης σημασίας, στη διαδικασία μετασχηματισμού του τουρκικού 

πολιτικού Ισλάμ, υπήρξε η παύση λειτουργίας του κόμματος Ευημερίας (RP), η οποία 

αποφασίστηκε από το τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο και επικυρώθηκε το 2003 

από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). 

 Σημαντικά βήματα προς τον φιλελευθερισμό, έκανε το κόμμα Δικαιοσύνης 

και Ανάπτυξης (AKP), το οποίο στην προσπάθεια  του να αποβάλλει το ισλαμιστικό 

του παρελθόν, αυτοπροσδιορίστηκε ως «συντηρητικό δημοκρατικό» και μετατράπηκε 

σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της τουρκικής υποψηφιότητας για 

ένταξη στην ΕΕ. (Γρηγοριάδης, 2001: 169) Η συγκεκριμένη φιλελεύθερη στροφή του 

κόμματος, έτυχε μεγάλης αποδοχής, κερδίζοντας τις εκλογές του Νοεμβρίου 2002 με 

ποσοστό 34,4 % και σχηματίζοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση. 

 

Δικαιώματα των Μειονοτήτων 

 Σε αξιόλογες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις προέβει η Άγκυρα το 2001 στα 

πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος. Τροποποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στα άρθρα 

13, 14, 26, 28, 30, 90 αναφορικά στην επέκταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών. 

 Το Φεβρουάριο του 2000, όπως προαναφέρθηκε, τροποποιήθηκε το άρθρο 

312 του Ποινικού Κώδικα. Το Μάρτιο αφαιρέθηκε από τον Νόμο περί Τύπου, η 

απαγόρευση δημοσιεύσεων σε απαγορευμένες γλώσσες. Τον Αύγουστο ήρθησαν οι 

περιορισμοί στη διδασκαλία και μετάδοση «γλωσσών και διαλέκτων που ομιλούνταν 

παραδοσιακά από Τούρκους πολίτες», ενώ τροποποιήθηκε το άρθρο 159 του 

Ποινικού Κώδικα προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η ελευθερία της έκφρασης με τα 

πρότυπα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιώματα του Ανθρώπου. Παράλληλα, 

τροποποιήθηκε ο Νόμος περί Ιδρυμάτων ώστε να είναι εφικτή η απόκτηση (από 

μέρους των Ιδρυμάτων) ακίνητης περιουσίας. 
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 Το τέταρτο μεταρρυθμιστικό πακέτο του 2003, διευκόλυνε την απόκτηση 

ακίνητης περιουσίας στην περίπτωση μη μουσουλμανικών ιδρυμάτων. Τον Ιούλιο του 

ίδιου έτους, καταργήθηκε το άρθρο 8 του Αντιτρομοκρατικού Νόμου προς όφελος 

της ελευθερίας της έκφρασης. Επετράπη η ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση σε 

γλώσσες και διαλέκτους των μειονοτήτων στους ιδιωτικούς σταθμούς. Τέλος, 

κατέστει δυνατή η ελευθερία ανέγερσης τόπου λατρείας, ανεξαρτήτως θρησκείας και 

πίστης. 

 Μείζονες βελτιώσεις σημειώθηκαν στο τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 

την επικύρωση το καλοκαίρι του 2003 του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. 

 Επιπλεόν, το έβδομο πακέτο μεταρρυθμίσεων, τροποποίησε το άρθρο 159 και 

το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή σε ζητήματα «προσβολής του 

τουρκισμού, της Δημοκρατίας κλπ» και τρομοκρατικών οργανώσεων αντίστοιχα.  

 

Ποια ήταν η αντίδραση όμως των κοινωνικών φορέων για τις παραπάνω 

μεταρρυθμίσεις; 

 Αναφορικά στην πολιτική γραφειοκρατία, υπήρξε όπως τη χαρακτηρίζει ο 

Γρηγοριάδης, σιωπηρή και υπόρρητη αντίδραση
32

 παρά της επικείμενης εκκαθάρισης 

προσωπικού με ισλαμιστικές τάσεις αλλά και της απώλειας πολιτικής επιρροής. 

(Γρηγοριάδης, 2011:139) 

Επιφυλακτική στάση πρόβαλε η πλειοψηφία του τουρκικού στρατού, καθώς 

αντιλαμβανόταν την τουρκική ένταξη ως εκπλήρωση του πολιτικού προγράμματος 

του Atatürk. Σύμφωνα με δηλώσεις του Στρατηγού Yasar Büyükanit, “η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποτελεί γεωπολιτική και γεωστρατηγική αναγκαιότητα για την επίτευξη του 

στόχου εκσυγχρονισμού του Mustafa Kemal Atatürk”.  (Heper, 2005: 41) Όπως 

τονίζει ο Zucconi «τουλάχιστον για ένα  ποσοστό στρατιωτικών, η ΕΕ αποτελεί την 

μεγαλύτερη ελπίδα» ειδικά μετά τη νίκη του AKP το 2007». (Zucconi, 2009:30) Η 
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 Ειδικότερα στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο δικαστικό σώμα. 
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σιωπηρή συγκατάθεση των στρατιωτικών σε συνδυασμό με τη συναίνεση του 

αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Hilmi Özkök των μεταρρυθμιστικών μέτρων
33

,  

έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποφυγή χαρακτηρισμού των εσωτερικών πολιτικών 

εξελίξεων ως ζητήματα εθνικής ασφάλειας (desecuritization). Όσο αναφορά τον 

Εξευρωπαϊσμό του στρατού, και το ρόλο του στην πολιτική, η Muftuler- Bac 

υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί μόνο η θεσμική μεταρρυθμιστική διαδικασία, αλλά 

απαιτείται ένας μακροχρόνιος κοινωνικός μετασχηματισμός της χώρας. (Muftuler- 

Bac, 2005: 27) Μια διαφορετική οπτική γωνία παρέχει η μελέτη του Bilgiç, σύμφωνα 

με την οποία, η διαδικασία του Εξευρωπαϊσμού είναι μια διαδικασία  ελεγχόμενου 

εκδημοκρατισμού, αφού ο τουρκικός στρατός είναι εκείνος που κατά βάση 

επηρρέασε το τομέα των κοινωνικό-στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων. Υποστηρίζει, ότι 

στην περίπτωση νέου γύρου μεταρρυθμίσεων, η αντίδραση των τουρκικών ενόπλων 

δυνάμεων θα εξαρτηθεί από την φερεγγυότητα της ΕΕ για την ένταξη της χώρας. 

(Bilgiç, 2009: 818-819) Τέλος, ο Sarigil αντιλαμβάνεται την συναίνεση του στρατού 

ως τη μόνη λύση αποφυγής του ‘ντροπιασμού’ από τους πολιτικούς, σε περίπτωση 

που ασκούσε (ο στρατός) veto στην μεταρρυθμιστική διαδικασία. (Sarigil, 2010:52) 

Η πολιτική ηγεσία από μέρους της, πιο ενδυναμωμένη από ποτέ, ήταν σε θέση 

ίσως για πρώτη φορά, να αναφερθεί στο κυρίαρχο ταμπού – αυτό της «εθνικής 

ασφάλειας». Από τους πρώτους πολιτικούς, ο Mesut Yilmaz, έκανε λόγο για την 

αυθαίρετη χρήση του όρου από το στρατό και για την νομιμοποίηση του κηδεμονικού 

του ρόλου στην τουρκική πολιτική.  

 Εν κατακλείδι, η πίεση για πλήρη αποστρατικοποίηση και 

«απογραφειοκρατικοποίηση» της τουρκικής πολιτικής, αποτέλεσε σημαντικό βήμα 

στην προσπάθεια φιλελευθεροποίησης της τουρκικής κοινωνίας. Όπως αναφέρει ο 

Γρηγοριάδης, η προσέγγιση του παιγνίου δύο επιπέδων, βοηθάει στην αποσαφήνιση 

αυτής της διαδικασίας. Η πίεση που ασκήθηκε σε διεθνές επίπεδο (επίπεδο ΙΙ) 

ελάφρυνε το έργο εκείνων των μελών της πολιτικής ελίτ, των ΜΚΟ και των 

διανοούμενων, οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ του περιορισμού των προνομίων της 

κρατικής ελίτ, υπέρ της υποταγής της στη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και 

                                                           
33

 Κατάργηση των DGM, σταδιακή αποστρατικοποίηση και μείωση των αρμοδιοτήτων του MGK, ο 

αυξημένος κυβερνητικός έλεγχος των στρατιωτικών δαπανών. 
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υπέρ του επαναπροσδιορισμού της έννοιας της εθνικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο 

(επίπεδο Ι). (Γρηγοριάδης, 2001: 147-148) 
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Συμπεράσματα 

 

Η Τουρκία ως υποψήφιο κράτος για ένταξη στην ΕΕ, καθίσταται ιδιαίτερη 

περίπτωση μελέτης  χάρη σε μια σειρά παραγόντων.  Η γεωγραφική θέση, το μέγεθος 

της χώρας, η οικονομία (βλ. Πίνακες 4 και 5 των Παραρτημάτων) , η θρησκεία, ο 

πολιτισμός, αποτελούν ορισμένες από τις αιτίες που εγείρουν πολλά ερωτήματα 

αναφορικά στην ευρωπαϊκή ταυτότητα της γείτονος τόσο στον πολιτικό όσο και στον 

ακαδημαϊκό χώρο.  (Hughes, 2010: 146-7) 

Ως σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ, βρίσκονται αντιμέτωπα με το δίλλημα της 

τουρκικής ένταξης. Παρά την απονομή του τίτλου, στην Τουρκία, της υποψήφιας 

χώρας, η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εξακολουθεί να διχάζεται για την υποστήριξη της ή 

μη. 

Μολονότι, η διαδικασία του Εξευρωπαϊσμού συνδέεται με την προσαρμογή 

των κρατών μελών στις Ευρωπαϊκές νόρμες, αρχές και κανονισμούς, έχει σημαντικές 

επιπτώσεις και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες καθώς υποχρεούνται στην 

εναρμόνιση τους με την acquis politique της Ένωσης καθώς και στη συμμόρφωση με 

τις πολιτικές αυτής. Ειδικότερα, ορισμένοι συντελεστές καθορίζουν την αχανή 

διαδικασία του εξευρωπαϊσμού, όπως η αρχή της αιρεσιμότητας (conditionality), η 

ύπαρξη ή μη καλής  προσαρμογής (fit/misfit) και η ανάδραση (feedback) μέσω των 

ετήσιων εκθέσεων προόδου. 

Η περίπτωση της Τουρκίας αποτελεί, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στην 

παρούσα μελέτη, περίπτωση top-down εξευρωπαϊσμού. Η Άγκυρα προκειμένου να 

ενταχθεί στην Ένωση, επιδόθηκε, ιδιαιτέρως από το 2001, σε μια πυρετώδη 

μεταρρυθμιστική πορεία προκειμένου να εναρμονιστεί με τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης, καθώς το misfit που εντοπίζεται στη σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές, είναι αρκετά μεγάλο. Τα μεταρρυθμιστικά πακέτα που θέσπισε το 

Τουρκικό Κοινοβούλιο, βασίστηκαν στην πολιτική αιρεσιμότητα και οδήγησαν στην 

εντατικοποίηση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της Τουρκίας .  

Ωστόσο, η χρυσή εποχή του εξευρωπαϊσμού (Önis, 2008: 38) φαίνεται να 

έφθασε στο τέλος της  ήδη από το 2005. Το πάγωμα σειράς κεφαλαίων είχε ως 
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αποτέλεσμα να αυξηθούν τα κόστη σε εθνικό επίπεδο (μέσω της επίπονης 

διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων) και τα αντισταθμιστικά οφέλη να φαντάζουν πολύ 

μακρινά, με αποτέλεσμα ο εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας να υποπέσει σε τέλμα, σε 

ένα φαύλο κύκλο.   Όπως αναφέρει η Χατζησταύρου, «η έλλειψη αξιοπιστίας της ΕΕ, 

οφείλεται κυρίως στην αποτυχία της αρχής της αιρεσιμότητας. Ουσιαστικά 

προωθήθηκε ένα είδος αρνητικής αιρεσιμότητας.. ζητώντας μη ρεαλιστικούς όρους 

για την Τουρκία». (Χατζησταύρου, 2008) 

Συμπερασματικώς, η πορεία του τουρκικού εξευρωπαϊσμού έχει μειωθεί 

δραματικά από το 2005 ως σήμερα. Το πάγωμα μεγάλου αριθμού διαπραγματευτικών 

κεφαλαίων, η πίεση από μέρους των Μεγάλων Δυνάμεων  της ΕΕ για τη σύναψη 

ειδικής σχέσης , η ολοένα και εντονότερη στροφή της Άγκυρας στην Ανατολή είναι 

μονάχα ορισμένα από τα προβλήματα που ταλανίζουν τις ευρω-τουρκικές σχέσεις. Το 

μόνο δεδομένο είναι ότι ο εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας, αποτελεί ένα στοίχημα με 

αβέβαιη έκβαση. 
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Συντάγματος του 1982 

Νοέμβριος 2001 Νέος Αστικός Κώδικας Ισότητα των φύλων αναφορικά 

στον έγγαμο βίο 

Φεβρουάριος / Μάρτιος 

2002 

2
ο
 Συνταγματικό 

Μεταρρυθμιστικό Πακέτο 

Αναθεώρηση στον Νόμο περί 

Οργανώσεων 

2 Αυγούστου 2002 3
ο
 Συνταγματικό 

Μεταρρυθμιστικό Πακέτο 

Κατάργηση της θανατική ποινής, 

αναθεώρηση του 

Αντιτρομοκρατικού Νόμου, 

άρση της απαγόρευσης 

μετάδοσης σε άλλες γλώσσες 

εκτός της Τούρκικης 

3 Δεκεμβρίου 2002  4
ο
 Συνταγματικό 

Μεταρρυθμιστικό Πακέτο 

Αναθεώρηση του Ποινικού 

Κώδικα περί βασανιστηρίων 

4 Δεκεμβρίου 2002 5
ο
 Συνταγματικό 

Μεταρρυθμιστικό Πακέτο 

Επανεκδίκαση όλων των 

υποθέσεων που είχε αναλάβει το 

State Security court 

Μάιος 2003 6
ο
 Συνταγματικό 

Μεταρρυθμιστικό Πακέτο 

Επικύρωση των Διεθνών 

Συμφώνων του ΟΗΕ για τα 

Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα και για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα. 

Κατάργηση του άρθρου 8 του 

Αντί-τρομοκρατικού Νόμου και 

υιοθέτηση του 6
ου

 πρωτόκολλου 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

Ιούλιος 2003 7
ο
 Συνταγματικό 

Μεταρρυθμιστικό Πακέτο 

Αναθεώρηση του Συμβουλίου 

Εθνικής Ασφάλειας 

7 Μάιου 2004 8
ο
 Συνταγματικό 10 τροποποιήσεις του 
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Μεταρρυθμιστικό Πακέτο Συντάγματος, ελευθερία του 

τύπου και προτεραιότητα σε 

υπερεθνικές συνθήκες έναντι της 

εσωτερικής νομοθεσίας και 

κατάργηση των State Security 

courts 

24 Ιουνίου 2004 9
ο
 Συνταγματικό 

Μεταρρυθμιστικό Πακέτο 

Αλλαγή του άρθρου 46 του 

Ποινικού Κώδικα, αναθεώρηση 

του  

25-26 Σεπτεμβρίου 2004 Νέος Τουρκικός Ποινικός 

Κώδικας 

Ίδρυση δευτεροβάθμιων 

δικαστηρίων, αναθεώρηση 

νόμων για τη βία ενάντια των 

γυναικών και των ανηλίκων. 
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Πίνακας 4 

 

Πίνακας 5 

 

Πηγή: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113456.pdf 

 

 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113456.pdf
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Χρηματοδότηση IPA (σε €M) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο 

167,5 173,8 182,7 238,1 291,4 1.053,5 

 

Πηγή:  http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/turkey_development_en.cfm 

 

 

Πολυετές ενδεικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο 

ΤΟΥΡΚΙΑ Κατανομή του συνολικού κονδυλίου που 

χορηγείται για το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας για τη 

χρονική περίοδο 2007-2010  

 2007 2008 2009 2010 

Βοήθεια για τη 

μετάβαση και 

θεσμική 

ενίσχυση 

252,2 250,2 233,2 211,3 

Διασυνοριακή 

συνεργασία 
6,6 8,8 9,4 9,6 

Περιφερειακή 

ανάπτυξη 
167,5 173,8 182,7 238,1 

Ανάπτυξη 

ανθρώπινων 

50,2 52,9 55,6 63,4 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/turkey_development_en.cfm
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πόρων 

Αγροτική 

ανάπτυξη 
20,7 53,0 85,5 131,3 

Σύνολο 497,2 538,7 566,4 653,7 

Πηγή: Commission of the EC, 2006b 

 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(Δάνεια με Τουρκία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: EIB Financing in Turkey, 2011.  

 

 


