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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ιστορική-πολιτική διαδρομή των 

γεγονότων, που έλαβαν χώρα στην Τουρκία από το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου και την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας (29 Οκτωβρίου 1923) έως τη 

σύγχρονη εποχή (2018-2019). Ακόμα, παρέχονται ουσιώδη στοιχεία, που 

αποτυπώνουν την πραγματικότητα στη σύγχρονη Τουρκία, όπως οι σχέσεις της με τα 

γειτονικά κράτη, η ενταξιακή πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της, 

καθώς και το πολιτικό παρασκήνιο της χώρας από την ίδρυσή της (1923) μέχρι και 

την άνοδο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (AKP)
1
 στην εξουσία. Επιπλέον, αναλύονται 

οι διεθνείς σχέσεις της χώρας με τη Δύση (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ
2
), καθώς και 

με το αντίπαλο δέος, τη Ρωσία. Η εργασία αυτή εστιάζει, επίσης, στη δυναμική της 

Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης στον γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων, της 

Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου 

γενικότερα. Τέλος, η παρούσα εργασία, μέσω ενδελεχούς μελέτης, στοχεύει να 

καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το ποιο θα είναι το μέλλον και ο 

ρόλος της Τουρκίας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και στη διεθνή σκηνή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. 

2
 Βορειοατλαντική Συμμαχία. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

Η εν λόγω πτυχιακή εργασία αποτελεί την κορύφωση των σπουδών μου στο 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπός της εργασίας 

αυτής αποτελεί, αρχικά, η ανάλυση και αποτύπωση της πολιτικής οικονομίας της 

Τουρκικής Δημοκρατίας, απογόνου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο διεθνές 

σύστημα και, εν συνεχεία, η μελέτη της θέσης και του ρόλου της στο διεθνές 

γίγνεσθαι, με έμφαση στην εύφλεκτη - ταραχώδη περιοχή της Μέσης Ανατολής.  

Για τη συγγραφή αυτής της εργασίας έγινε μια εμπεριστατωμένη και σε βάθος 

μελέτη σειράς επιστημονικών κειμένων, καθώς και πλήθους έγκυρων διαδικτυακών 

πηγών και άρθρων, που σχετίζονται τόσο με την πολιτική οικονομία της τουρκικής 

δημοκρατίας, τις κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτή και τις 

σχέσεις της με τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και με την 

ιστορία της, όπως αυτή εξελίχθηκε ανά τα έτη. Δόθηκε έμφαση, βέβαια, στη νεότερη 

τουρκική ιστορία, με χρονικό σημείο εκκίνησης το 1923, που αποτελεί εν τοις 

πράγμασι το έτος ίδρυσης και διεθνούς αναγνώρισης για την τουρκική δημοκρατία. 

Οι πηγές αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στη βιβλιογραφία. Με τη συνεργασία και 

την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή πάντα, αλλά και της σχετικής 

βιβλιογραφίας, καταγράφηκαν σχετικές πληροφορίες ώστε να εξαχθούν ορισμένα 

συμπεράσματα και, παράλληλα, εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις μου πάνω στο θέμα 

αυτό, ώστε να καταστεί δυνατή η συγγραφή μιας έγκυρης εργασίας. 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία είναι δομημένη ως εξής: Το πρώτο 

κεφάλαιο αναφέρεται σε ορισμένα ενδιαφέροντα εισαγωγικά στοιχεία, τα οποία 

συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της σύγχρονης Τουρκίας. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο ακολουθεί η ιστορική αναδρομή, η οποία ξεκινά με την εξιστόρηση της 

εμφάνισης των πρώτων νομαδικών φύλων, που αργότερα έμελλε να αποτελέσουν την 

Οθωμανική αυτοκρατορία. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια συνοπτική 

παρουσίαση της ταραχώδους πολιτικής ζωής της τουρκικής δημοκρατίας, από την 

ίδρυσή της (1923) μέχρι και την άνοδο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (AKP)
3
 στην 

εξουσία, αρχικά με το αξίωμα του  Πρωθυπουργού (2003-2014) και στη συνέχεια με 

                                                           
3
 Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.  
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το αξίωμα του Προέδρου της τουρκικής δημοκρατίας (24 Ιουνίου 2018). Το τέταρτο 

κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην περιγραφή των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και 

των γειτονικών της χωρών και στην αποδόμηση εμπράκτως του επιχειρήματος της 

Άγκυρας περί «σχέσεων Μηδενικών Προβλημάτων με τους γείτονες» 

(Νταβούτογλου, 2010), ενώ στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους 

της εργασίας γίνεται λόγος για τις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας. Το δεύτερο μέρος 

της εργασίας πραγματεύεται την επιρροή που ασκεί η Τουρκία στις χώρες της Μέσης 

Ανατολής και τη δυναμική της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και 

στον γεωγραφικό χώρο της Βαλκανικής και της Αφρικανικής Ηπείρου. Τέλος, 

ακολουθεί ο επίλογος, που συνοψίζει όσα ειπώθηκαν και περιλαμβάνει ουσιώδη 

συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον της Τουρκίας, βάσει των πηγών που 

μελετήθηκαν και της παρακολούθησης των σύγχρονων εξελίξεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εισαγωγικά Στοιχεία για την 

Τουρκία 
 

Η Τουρκία ανήκει στις χώρες της Μέσης Ανατολής και εκτείνεται μεταξύ 

Ευρώπης και Ασίας με μόλις το 3% του τουρκικού εδάφους που βρίσκεται  βόρεια 

των Στενών να αποτελεί το ευρωπαϊκό τμήμα της (Ανατολική Θράκη), ενώ το 

υπόλοιπο 97% της χώρας βρίσκεται στην Ασία και αναφέρεται ως Ανατολία. Η χώρα 

βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Μεσογείου στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη 

νοτιοδυτική Ασία. Στα βόρεια βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα και στα δυτικά από 

το Αιγαίο Πέλαγος. Οι γείτονές της είναι η Ελλάδα και η Βουλγαρία στα δυτικά, η 

Ρωσία, η Ουκρανία και η Ρουμανία στα βόρεια και βορειοδυτικά (μέσω της Μαύρης 

Θάλασσας), η Γεωργία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν προς τα ανατολικά, 

η Συρία και το Ιράκ στα νότια. Τα Δαρδανέλια, η Θάλασσα του Μαρμαρά και ο 

Βόσπορος χωρίζουν τη χώρα, ενώ σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως η 

Τουρκία βρίσκεται μεταξύ Ελλάδας και Συρίας (Infoplease, 2000-2019). Η έκτασή 

της φτάνει τα 783,562 τ. χλμ. ενώ, η ακτογραμμή της μόλις τα 7,200 χλμ., με τα 

σημερινά της σύνορα να έχουν καθοριστεί σχετικά πρόσφατα, μόλις το 1923, στο 

συνέδριο της Λωζάννης και μετά την καταστροφική ήττα που υπέστη ο ελληνικός 

στρατός κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας (1919-22). 

Το κλίμα της Τουρκίας είναι εύκρατο, με ζεστά και ξηρά καλοκαίρια και 

υγρούς χειμώνες, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, όσο κατευθύνεται κανείς 

Εικόνα 1: ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Πηγή www.infoplease.com 
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προς το εσωτερικό της χώρας, το κλίμα γίνεται πιο τραχύ, ενώ αντίθετα προς τα 

παράλια της χώρας το κλίμα θυμίζει περισσότερο μεσογειακό. Το 49,7% των εδαφών 

της χώρας προσφέρονται για αγροτική χρήση, ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

φθάνουν μόλις το 35,4%. Η χώρα είναι πλούσια κυρίως σε ορυκτά όπως είναι ο 

άνθρακας, το σιδηρομετάλλευμα, ο χαλκός, το χρώμιο, το αντιμόνιο, ο υδράργυρος, ο 

χρυσός, ο βαρίτης, το βορικό άλας, το κεστέλαιο, τα σμύριδα, ο άστριος, ο 

ασβεστόλιθος, ο μαγνησίτης, το μάρμαρο, ο περλίτης, η ελαφρόπετρα και πυρίτες. 

Πρωτεύουσα της χώρας και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, με πληθυσμό 4.965.542 

(2012), μετά την Κωνσταντινούπολη, αποτελεί η Άγκυρα η οποία επίσης αποτελεί και 

πρωτεύουσα της επαρχίας Άγκυρας και βρίσκεται στην κεντρική Τουρκία (Central 

Intelligence Agency). 

 

Τέλος, πληθυσμιακά η Τουρκία βρίσκεται στη 18η θέση παγκοσμίως με 

81,257,239 κατοίκους (Ιούλιος 2018), με τα ποσοστά ομοιογένειας να είναι αρκετά 

υψηλά για μια χώρα αυτού του μεγέθους (Τούρκοι 70-75%, Κούρδοι 19%, άλλες 

μειονότητες 7-12%). Το ίδιο ισχύει και για τη θρησκευτική πραγματικότητα της 

χώρας, όπου τα πράγματα ευτυχώς δεν είναι τόσο περίπλοκα, όσο σε άλλες χώρες της 

Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, το 99,8% του συνολικού πληθυσμού είναι 

Μουσουλμάνοι 99,8% (κυρίως Σουνίτες), ενώ το υπόλοιπο 0,2% (κυρίως χριστιανοί 

και Εβραίοι). Αξίζει να αναφέρουμε, επίσης, πως ο αστικός πληθυσμός αποτελεί το 

75,1% του συνολικού πληθυσμού (2018) με την Κωνσταντινούπολη να αποτελεί την 

πιο πυκνοκατοικημένη πόλη, με 14.751 εκατομμύρια κατοίκους. Με εξαίρεση την 

Άγκυρα, τα αστικά κέντρα παραμένουν μικρά και διασκορπισμένα σε όλο το 

εσωτερικό της Ανατολίας. Χαρακτηριστικό αποτελεί ένα γενικό σχέδιο 

Εικόνα 2: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΠΗΓΗ: www.reddit.com 
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περιφερειακής ανάπτυξης που υπάρχει, ιδιαίτερα κατά μήκος της ακτής του Αιγαίου 

στη δύση, και των συστημάτων του ποταμού Τίγρη και του Ευφράτη στα 

νοτιοανατολικά. Τέλος, η χώρα χωρίζεται σε 81 επαρχίες με κάθε επαρχία να διαθέτει 

το δικό της Κυβερνείο και κυβερνήτη, αντίστοιχα και ως επίσημο νόμισμα της χώρας 

χρησιμοποιείται η τουρκική λίρα (Central Intelligence Agency). 

Αναφορικά με την οικονομία της σύγχρονης Τουρκίας, αυτή σε μεγάλο βαθμό 

με ελεύθερη αγορά καθοδηγείται από τη βιομηχανία της και, όλο και περισσότερο, 

από τομείς υπηρεσιών, παρόλο που ο παραδοσιακός της τομέας γεωργίας 

εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της απασχόλησης. Οι βιομηχανίες 

της αυτοκινητοβιομηχανίας, της πετροχημικής και της ηλεκτρονικής έχουν αυξηθεί 

σημαντικά και ξεπέρασαν τους παραδοσιακούς τομείς κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων και ειδών ένδυσης στο μείγμα εξαγωγών της Τουρκίας. Ωστόσο, η 

πρόσφατη περίοδος πολιτικής σταθερότητας και οικονομικού δυναμισμού έδωσε τη 

θέση της σε ένα γενικότερο κλίμα ανησυχίας και αμφισβήτησης λόγω εσωτερικών 

προβλημάτων, μεταξύ των άλλων και την ασφάλεια, οι οποίες προκαλούν αστάθεια 

στις χρηματοπιστωτικές αγορές και σταθμίζουν τις οικονομικές προοπτικές της 

Τουρκίας (Central Intelligence Agency). 

Οι τρέχουσες κυβερνητικές πολιτικές τονίζουν τα λαϊκίστικά μέτρα δαπανών 

και τα διαλείμματα πίστωσης, ενώ η εφαρμογή των διαρθρωτικών οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων επιβραδύνθηκε. Η κυβέρνηση διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο σε 

ορισμένους στρατηγικούς τομείς και έχει χρησιμοποιήσει τους οικονομικούς θεσμούς 

και τις ρυθμιστικές αρχές για να στοχεύσει σε πολιτικούς αντιπάλους, υπονομεύοντας 

την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα στο δικαστικό σύστημα. Μεταξύ Ιουλίου 2016 

και Μαρτίου 2017, τρεις υπηρεσίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

υποβάθμισαν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας, αναφέροντας 

ανησυχίες σχετικά με το κράτος δικαίου και το ρυθμό των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων (Central Intelligence Agency· Infoplease, 2000-2019). 

Η Τουρκία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εισαγόμενο 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά επιδιώκει ενεργειακές σχέσεις με ευρύτερο σύνολο 

διεθνών εταίρων και λαμβάνει μέτρα για την αύξηση της χρήσης των οικιακών πηγών 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των 

πυρηνικών και του άνθρακα. Ο κοινός αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας-

Αζερμπαϊτζάν προωθείται για να αυξηθεί η μεταφορά αερίου της Κασπίας στην 
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Τουρκία και την Ευρώπη και όταν ολοκληρωθεί θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των 

πηγών εισαγόμενου αερίου της Τουρκίας (Central Intelligence Agency). 

Μετά την έντονη οικονομική κρίση που έπληξε την Τουρκία το 2001, η 

Άγκυρα ενέκρινε οικονομικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο 

προγράμματος του ΔΝΤ. Οι μεταρρυθμίσεις ενίσχυσαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη 

της χώρας και την έφεραν σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, με μέσο όρο πάνω από 

6% ετησίως έως το 2008 (Central Intelligence Agency). Ένα επιθετικό πρόγραμμα 

ιδιωτικοποίησης μείωσε επίσης την κρατική συμμετοχή στη βασική βιομηχανία, τις 

τράπεζες, τις μεταφορές, την παραγωγή ενέργειας και την επικοινωνία. Οι 

παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες και η αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική 

οδήγησαν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) στη σύναψη συμβάσεων το 2009, 

αλλά οι καλά ρυθμισμένες χρηματοπιστωτικές αγορές και το τραπεζικό σύστημα της 

Τουρκίας βοήθησαν τη χώρα να αντιμετωπίσει την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ανέκαμψε σε περίπου 9% το 2010 και το 2011, 

ανακάμψει μετά την κρίση (Central Intelligence Agency). 

Η αύξηση του τουρκικού ΑΕΠ από το 2016 αποκάλυψε τις επίμονες υποκείμενες 

ανισορροπίες στην τουρκική οικονομία. Ειδικότερα, το μεγάλο έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Τουρκίας σημαίνει ότι πρέπει να βασίζεται σε 

εισροές εξωτερικών επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, αφήνοντας 

την οικονομία ευάλωτη σε αποσταθεροποιητικές μεταβολές στην εμπιστοσύνη των 

επενδυτών. Άλλες ανησυχητικές τάσεις περιλαμβάνουν την αύξηση της ανεργίας και 

του πληθωρισμού, οι οποίες αυξήθηκαν το 2017, δεδομένης της συνεχιζόμενης 

υποτίμησης της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου (Central Intelligence Agency). 

Παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος παραμένει χαμηλό σε περίπου 30% του ΑΕΠ, 

ο τραπεζικός και εταιρικός δανεισμός σχεδόν τριπλασιάστηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ 

κατά την τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας τις λοιπές χώρες των αναδυόμενων 

αγορών και προκαλώντας ανησυχίες των επενδυτών για τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητά του. Το ΑΕΠ της χώρας αγγίζει τα 2.186 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ 

η οικονομία της παρουσιάζει πραγματική ανάπτυξη της τάξεως 7,4% (2017) και το 

κατά κεφαλήν εισόδημα φτάνει τα 27.000 δολάρια (Central Intelligence Agency, 

2017). Πιο αναλυτικά, παρακάτω ακολουθούν στοιχεία για τον πρωτογενή (γεωργία) 

και τριτογενή (Βομηχανία) τομέα ανάπτυξης, καθώς και πίνακες με τις εισαγωγές και 

τις εξαγωγές, καθώς και με τους οικονομικούς δείκτες της χώρας, με στοιχεία από το 

Central Intelligence Agency. 
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 Γεωργία-προϊόντα: καπνός, βαμβάκι, σιτηρά, ελιές, ζαχαρότευτλα, 

φουντούκια, όσπρια, εσπεριδοειδή, ζώα (Central Intelligence Agency). 

 Βιομηχανίες: κλωστοϋφαντουργία, επεξεργασία τροφίμων, αυτοκίνητα, 

ηλεκτρονικά, μεταλλεία (άνθρακας, χρώμιο, χαλκός, βόριο), χάλυβας, 

πετρέλαιο, κατασκευή, ξυλεία, χαρτί (Central Intelligence Agency).  

 
Εικόνα 4: ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.  Πηγή: www.worldbank.com 

Εικόνα 3: ΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ. Πηγή:www.worldbank.com 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#215
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#216
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Εισαγωγές (225,1 δισ. Δολάρια 2017): 

 

ΕΙΣΑΓΕΙ 

Μηχανικό & Μεταφορικό εξοπλισμό 

Καύσιμα 

Ημι-κατεργασμένα προϊόντα 

Μέταλλα & προϊόντα τους 

Χημικά  προϊόντα 

 

σύγκριση των χωρών με τον κόσμο: 22  

 

ΚΥΡΙΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (2015): 

  

Κίνα  10% 

Γερμανία  9,1% 

Ρωσία  8,4% 

ΗΠΑ  5,1% 

Ιταλία  4,8% 

 

Εξαγωγές (166,2 δισ. Δολάρια 2017): 

ΕΞΑΓΕΙ 

 Είδη Ένδυσης 

 Τρόφιμα 

 Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα  

 Μεταλλικές Κατασκευές 

 Εξοπλισμό Μεταφορών 

 

σύγκριση των χωρών με τον κόσμο: 30  

 

 ΚΥΡΙΟΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ (2017): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γερμανία  9,6% 

Ηνωμένο Βασίλειο  6,1% 

ΗΑΕ  5,9% 

Ιράκ  5,8% 

ΗΠΑ  5,5% 

Ιταλία  5,4% 

Γαλλία  4,2% 

Ισπανία  4% 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/242rank.html#TU
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/239rank.html#TU
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Φτάνοντας στο σήμερα, η κατά μέσο όρο 7% ετήσια ανάπτυξη, που κράτησε επί 18 

χρόνια συνεχόμενα έτη στην Τουρκία, διολισθαίνει σε ύφεση, με την τουρκική λίρα να έχει 

χάσει πάνω από το 30% της αξίας της, το ποσοστό ανεργίας να εκτοξεύεται στο 13,5% την 

περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου (2018-19), το υψηλότερο σε εννέα χρόνια και τον 

πληθωρισμό να υπερβαίνει το 20%, δυσκολεύοντας την καθημερινότητα, τόσο για τον απλό 

πολίτη, όσο και για τις επιχειρήσεις, το χρέος των οποίων σε ξένο νόμισμα υπερβαίνει τα 250 

δισ. δολάρια (Central Intelligence Agency). 

Τα δύο διαγράμματα αφορούν τα μέχρι πρόσφατα δυνατά χαρτιά της Τούρκικης 

οικονομίας, την μεταποιητική παραγωγή της Τουρκίας, (με τον PMI εδώ και περίπου ένα 

χρόνο κάτω από το 50 % σε πιο πρόσφατα χαμηλά ποσοστά, που σημαίνει συρρίκνωση) και 

τη Βιομηχανική της παραγωγή (Militaire News, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.  ΠΗΓΗ: (Militaire News, 2019)/ 

Εικόνα 6: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.  ΠΗΓΗ:https://www.militaire.gr/tramp-kai-poytin-travoyn-
ton-erntogan-apo-ta-manikia-xerontas-oti-echei-adeies-tsepes/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ιστορική Αναδρομή 
 

 Παραδοσιακά η ονοματολογία «Τούρκος» «συναντάται για πρώτη φορά σε 

κινέζικα χρονικά του 6
ου

 αι. μ.Χ., και σήμαινε νομαδικός, μετακινούμενος αλλά και 

ισχυρός, δυνατός,  εξουσιαστής και αρχηγός» (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010, σ. 

56). Οι εν λόγω χαρακτηρισμοί παραπέμπουν στη νομαδική και ανάλγητη φύση των 

τουρκικών ομάδων, που άρχισαν από τον 6
ο
 αι. μ.Χ. κιόλας να κινούνται στο χώρο 

μεταξύ της Δυτικής Κίνας και των ορίων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενώ 

σταδιακά άρχισαν να εδραιώνονται ως μεγάλη δύναμη της ευρύτερης περιοχής και 

πιο συγκεκριμένα από τα Βόρεια της Κίνας μέχρι και τη Μαύρη θάλασσα 

(Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). Από αυτό το σημείο και έπειτα ξεκινά μια 

παράλληλη πορεία «τουρκοποίησης» και «ισλαμοποίησης» του γεωγραφικού χώρου 

της Κεντρικής και εν συνεχεία της Μικράς Ασίας, με σαφή όμως, πάντα, 

προσανατολισμό και κατεύθυνση τη δύση και, πιο συγκεκριμένα, τη Γηραιά Ήπειρο 

που ˗ όπως θα αποδειχθεί τους επόμενους αιώνες ˗ ήταν και παραμένει έως και 

σήμερα ένας ξεκάθαρος στρατηγικός στόχος, τόσο για την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, όσο και για τη νεότερη τουρκική Δημοκρατία. Στο σημείο αυτό αξίζει 

να σημειωθεί πως το Ισλάμ (η θρησκεία) αποτελεί ένα συστατικό εθνικό 

χαρακτηριστικό που συναντάται από τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

φυσικά και μέχρι τις μέρες μας. Αποτελεί – θα λέγαμε – εκείνο τον συνδετικό κρίκο 

της τουρκικής κουλτούρας, που όμως έχει ριζώσει βαθιά μέσα στις συνειδήσεις των 

ανθρώπων και κατ’ επέκταση στην τουρκική κοινωνία, γεγονός που παραμερίζει, –

έστω και σε πρώτη ανάγνωση – όλες τις υπόλοιπες διαφορές (φυλετικές, γλωσσικές, 

γνωστικές, αλλά και ταξικές - οικονομικές) και δίνει την αίσθηση ενός ομοιογενούς 

κράματος, που όμως αν παρατηρηθεί καλύτερα, μπορούμε διακρίνουμε σε αυτό 

αρκετά ψήγματα (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010).   

Συνεχίζοντας, φτάνουμε στο έτος 970 μ.Χ., όπου ο Σελτζούκ ιδρύει τη 

δυναστεία των Σελτζούκων Τούρκων, ενσωματώνοντας σε αυτή παράλληλα κι 

άλλους λαούς της Κεντρικής Ασίας, όπως οι Τουρκμένοι (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 

2010). Την ίδια περίπου περίοδο παρατηρείται μια μαζική μετακίνηση και 

εγκατάσταση τουρκικών φύλων, που μέχρι τότε κατοικούσαν στην Ασιατική Στέπα, 

προς τη γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας, φαινόμενο το οποίο ενισχύθηκε και 

από την καθοριστικής σημασίας νίκη του Μαντζικέρτ (1071), επί του Αυτοκράτορα 
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του Βυζαντίου, Ρωμανού IV Διογένη. Η νίκη αυτή έναντι των βυζαντινών ανέδειξε 

του Σελτζούκους Τούρκους ως τη νέα ηγεμονική δύναμη στην περιοχή της Μικράς 

Ασίας, που αποτελούσε το ανατολικό τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

(Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). Τη δυναστεία των Σελτζούκων Τούρκων 

διαδέχθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπό τον Οσμάν (1281–1326) και, στη 

συνέχεια, υπό τον γιό του, τον Ορχάν (1326 – 1359), η οποία κατέκτησε τμήματα της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, απειλώντας ταυτόχρονα και την υπόλοιπη Κεντρική 

Ευρώπη. Ο Ορχάν ήταν ο πρώτος, ο οποίος με τις δυνάμεις του διέσχισε τα 

Δαρδανέλλια και εισέβαλλε έτσι στην Ευρώπη, με πρώτη σημαντική κατάκτηση να 

αποτελεί η πόλη της Αδριανούπολης (1361). Έπειτα, το 1453, ημερομηνία σταθμός 

στην τουρκική ιστορία - παράδοση, οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέλαβαν την 

Κωνσταντινούπολη και λίγο αργότερα το Κάιρο (1517). Φτάνοντας μάλιστα στην 

ακμή της Αυτοκρατορίας, δηλαδή μεταξύ 16
ου

 και 17
ου

 αιώνα, υπό τη βασιλεία του 

Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποτελούσε μια 

πολυεθνική - πολύγλωσση και πολυπολιτισμική αυτοκρατορία, που έλεγχε το 

μεγαλύτερο μέρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τμήματα της Κεντρικής Ευρώπης, 

τη Δυτικής Ασίας, τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης, τον Καύκασο, τη Βόρεια 

Αφρική και το Κέρας της Αφρικής (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). Φρένο στις 

κατακτητικές βλέψεις των Οθωμανών μπήκε το 1683 προ της Βιέννης, που άνηκε 

στην αυτοκρατορία των Αψβούργων, βάζοντας έτσι τέλος σε αυτή την ασταμάτητη 

μέχρι στιγμής πορεία των Οθωμανών, οι οποίοι έμοιαζαν ανίκητοι έως τότε στο πεδίο 

της μάχης. Πράγματι, λοιπόν, μετά από πολύ σκληρές μάχες μεταξύ των αμυνόμενων 

και των επιτιθέμενων, στις 12 Σεπτεμβρίου οι Οθωμανοί έλυσαν τη δεύτερη κατά 

σειρά πολιορκία της Βιέννης (14 Ιουλ. - 12 Σεπτ. 1683) και η Ευρώπη σώθηκε από το 

Ισλάμ, την δουλεία και των μαρασμό των τεχνών–επιστημών (Γιαλλουρίδης & 

Λαγγίδης, 2010). 

Τα γεγονότα στη Βιέννη ακολούθησαν πλήθος πολέμων και συγκρούσεων 

μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων (Ρωσία, 

Αυτοκρατορία Αψβούργων), που είχαν ποικίλες συνέπειες και για τις δύο πλευρές. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την ειρήνη του Κάρλοβιτς (1699), την ειρήνη του 

Πασσάροβιτς (1736) και τη συνθήκη ειρήνης του Βελιγραδίου (1739), με την οποία 

μάλιστα η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατάφερε να ανακτήσει μέρος της 

προηγούμενης ισχύος της στον γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων, της Μαύρης 

Θάλασσάς και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 
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Αυτό όμως δεν έμελλε να διαρκέσει πολύ, καθώς λίγο αργότερα ακολούθησε ο Ρωσο-

τουρκικός πόλεμος του 1768, στον οποίο η Οθωμανική Αυτοκρατορία ηττήθηκε κατά 

κράτος και υποχρεώθηκε, μην έχοντας άλλη επιλογή, στην κύρωση της Συνθήκης του 

Κιουτσούκ–Καϊναρτζί (1774) και σε μεγάλες εδαφικές απώλειες στην περιοχή των 

Βαλκανίων και του Καυκάσου. Παράλληλα, με την ίδια συνθήκη, η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία απεμπόλησε το δικαίωμα της επικυριαρχίας της επί τους 

κατεκτημένους λαούς, των οποίων το θρήσκευμα ήταν χριστιανικό ορθόδοξο και 

καθολικό, δίνοντας το δικαίωμα της προστασίας τους στη Ρωσία και την Γαλλία, 

αντίστοιχα. Η εν λόγω συνθήκη θα λέγαμε πως αποτελεί και το σημείο καμπής, από 

το οποίο και έπειτα η ισχύς και η έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μειώνεται 

με γεωμετρική πρόοδο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να της αποδοθεί ο 

χαρακτηρισμός «μεγάλος ασθενής», ενώ από αυτό το σημείο και έπειτα ξεκινά να 

υφίσταται το λεγόμενο «Ανατολικό Ζήτημα» (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010, σσ. 

58-59). 

 Το εν λόγω ζήτημα αφορούσε το κατά πόσο θα έπρεπε να διαλυθεί η 

παρακμάζουσα πλέον Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε μικρότερα αυτόνομα κρατίδια ή 

αν θα έπρεπε μέρη-κτήσεις της να απορροφηθούν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. 

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως, αν και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε 

απεμπολήσει το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος της τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε 

διπλωματικό επίπεδο, συνέχισε να διατηρεί μεγάλο μέρος των κτήσεων της. Το 

γεγονός αυτό οφειλόταν στα αντικρουόμενα ευρωπαϊκά συμφέροντα, στα 

ανατολίτικα παζάρια και στη διπλωματική ευελιξία των Οθωμανών, καθώς και στην 

πολύ συχνή ταύτιση των συμφερόντων τους με εκείνα ευρωπαϊκών δυνάμεων, επί το 

πλείστον της Μ. Βρετανίας (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010).  

Η επόμενη πολεμική πρόκληση εναντίον της, παρακμάζουσας πλέον, 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 1912, που ξεκίνησε ο 

Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος με τον βαλκανικό συνασπισμό, αποτελούμενο από την 

Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, εναντίον της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Ο πόλεμος έληξε οκτώ μήνες αργότερα με την υπογραφή της 

Συνθήκης του Λονδίνου στις 30 Μαΐου 1913, με νίκη του βαλκανικού συνδέσμου. 

Έπειτα, ακολούθησε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος, που ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου 1913, 

αλλά αυτή τη φορά τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα αποτελούνταν από πρώην 

συμμάχους. Πιο συγκεκριμένα, η Σερβία με την Ελλάδα είχαν συμμαχήσει εναντίον 

της Βουλγαρίας. Παρόλα αυτά, λίγο πριν τη λήξη της σύγκρουσης, η Οθωμανική 
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Αυτοκρατορία εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του στρατού της Βουλγαρίας και 

προέλασε στη Θράκη, ανακαταλαμβάνοντας την Αδριανούπολη (Hale, 2016).  

Τέλος, ακολούθησε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Α΄ Π.Π.). Η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, όντας στο πλευρό των ηττημένων (Κεντρικές Δυνάμεις), έχασε 

σημαντικές κτήσεις. Συγκεκριμένα, η Συνθήκη των Σεβρών (Αύγουστος 1920), 

προέβλεπε η Κωνσταντινούπολη να παραμείνει υπό Οθωμανική κυριαρχία, αλλά ο 

έλεγχος των στενών θα δινόταν σε μια διεθνή επιτροπή, στην οποία η Τουρκία θα είχε 

μικρή συμμετοχή. Στην Ελλάδα παραχωρήθηκε ολόκληρη η Ανατολική Θράκη, 

καθώς και η πενταετής αρμοστεία-εποπτεία της Σμύρνης και της γύρω περιοχής, ενώ 

τελικά η κυριότητα της περιοχής θα αποφασίζονταν με δημοψήφισμα, με το πέρας 

της πενταετίας. Στην Ανατολική Ανατολία θα ιδρυόταν ανεξάρτητο Αρμένικο 

κράτος, στις επαρχίες του Ερζερούμ, της Τραπεζούντας, του Βαν και του Μπιτλίς. 

Επιπλέον, μια επιτροπή αποτελούμενη από Βρετανούς, Γάλλους και Ιταλούς 

συνέδρους θα εκπονούσε ένα σχέδιο «τοπικής αυτονομίας» και πιθανής μελλοντικής 

ανεξαρτησίας για τον κουρδικό πληθυσμό της περιοχής, ενώ στη συνθήκη 

προβλεπόταν και η αποκοπή των αραβικών επαρχιών της αυτοκρατορίας. Τέλος, η 

συνθήκη αυτή κατοχύρωνε τα ειδικά συμφέροντα της Ιταλίας και της Γαλλίας στη 

νότια Ανατολία και στην Κιλικία (Άδανα), αντίστοιχα. Συνοψίζοντας, το μελλοντικό 

τουρκικό κράτος θα περιοριζόταν σε ένα τμήμα που θα περιελάβανε την 

Κωνσταντινούπολη και την κεντρική και βόρεια Ανατολία (Hale, 2016).  

Την προσβλητική, για την Οθωμανική αυτοκρατορία, συνθήκη ακολούθησε ο 

αποκαλούμενος εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος των Τούρκων υπό τον Μουσταφά 

Κεμάλ (Τούρκος στρατιωτικός), ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα αντικρουόμενα 

ευρωπαϊκά συμφέροντα, εξασφαλίζοντας τη στήριξη (ή ακόμη, στη χειρότερη 

περίπτωση, την ανοχή) των ευρωπαϊκών δυνάμεων έναντι της εκστρατείας του. Έτσι, 

σταδιακά ο Κεμάλ, έχοντας κυριαρχήσει διπλωματικά έναντι των Ελλήνων και 

έχοντας ενισχύσει και στρατιωτικά πλέον τη θέση του, προχώρησε στη νικηφόρα 

επίθεση εναντίον του ελληνικού στρατού στην περιοχή Ντουμλουπινάρ, κοντά στο 

Αφιόν (26/08/1922), σημειώνοντας έτσι την κατάρρευση του μετώπου και της 

ελληνικής εκστρατείας στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, ο τούρκικος στρατός 

κατευθύνθηκε προς την ανατολική Θράκη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 

εναπομείνασες στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας, αλλά πριν φτάσει εκεί 

εμποδίστηκε από μια μικρή συμμαχική φρουρά που φρουρούσε τα Δαρδανέλια. Εν 

τέλει, στις 10/10/1922, υπογράφηκε συνθήκη ανακωχής μεταξύ των συμβαλλομένων 
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πλευρών και στη συνέχεια ακολούθησε το συνέδριο της Λωζάννης (21/11/1922), με 

τη συνθήκη να υπογράφεται τελικά μεταξύ της Τουρκίας και των συμμάχων της 

Entente (24/07/1923). Στο κείμενο αυτό χαράχτηκαν τα σύγχρονα σύνορα της 

Τουρκίας με τα γειτονικά της κράτη και κυρίως με την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 

στο πλαίσιο της εν λόγω συνθήκης προβλεπόταν ως χερσαίο σύνορο μεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας ο ποταμός Έβρος, με ταυτόχρονη εγκατάλειψη των εδαφών της 

Ανατολίας και της Ανατολικής Θράκης από τις ελληνικές διεκδικήσεις. Επιπλέον, η 

συνθήκη έδινε την κατοχή των νησιών του Αιγαίου στην Ελλάδα, πλην των 

Δωδεκανήσων που βρίσκονταν υπό Ιταλική κατοχή και των νήσων Ίμβρου, Τενέδου 

και των Λαγουσών νήσων (Μαυριές) που παραχωρήθηκαν στη Τουρκία. Στη 

συνθήκη, επίσης, αναγράφονταν ρητά πως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και 

συγκεκριμένα τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, πρέπει να βρίσκονται υπό 

καθεστώς αποστρατικοποίησης. Το ίδιο καθεστώς θα ίσχυε και για τα νησιά, τα οποία 

πιστώθηκαν στην Τουρκία, δηλαδή η Ίμβρος, η Τενέδος και οι Λαγούσες νήσοι 

(Μαυριές), αλλά και για τα νησιά της Σαμοθράκης και της Λήμνου τα οποία και 

βρίσκονταν υπό ελληνική κυριότητα. Λόγω της εγγύτητάς τους με τα στενά των 

Δαρδανελίων, τα παραπάνω νησιά συνδέθηκαν άμεσα με το καθεστώς 

αποστρατικοποίησης που υπήρχε και στα στενά, και το οποίο είχε θεσπιστεί με την 

«Περί Στενών Σύμβαση της Λωζάννης» (24/07/1923) (Hale, 2016). Κλείνοντας, 

αξίζει να αναφερθεί η εξίσου σημαντική ελληνοτουρκική «Σύμβαση περί 

Ανταλλαγής Πληθυσμών», που υπογράφηκε στο περιθώριο της συνθήκης της 

Λωζάννης μεταξύ Μουσταφά Κεμάλ και Ελευθέριου Βενιζέλου και η οποία 

προέβλεπε την ανταλλαγή του Ελληνορθόδοξου πληθυσμού της Ανατολίας, που 

αριθμούσε τότε περί τις 900.000, με τον αντίστοιχο Μουσουλμανικό, που άγγιζε τους 

400.000 κατοίκους. Από την εν λόγω ανταλλαγή εξαιρέθηκαν, όμως, τόσο οι Ρωμιοί 

της Κωνσταντινούπολης, που το διάστημα εκείνο ανέρχονταν περίπου στις 120.000, 

καθώς και οι Έλληνες που κατοικούσαν στην Ίμβρο και την Τένεδο, όσο και Τούρκοι 

και οι υπόλοιπες Μουσουλμανικές μειονότητες της Δυτικής Θράκης.
4
 Η εν λόγω 

«Σύμβαση περί Ανταλλαγής Πληθυσμών», αν και συνέβαλλε σημαντικά στη 

διαδικασία ομογενοποίησης των δύο πληθυσμών, παράλληλα θα λέγαμε πως έβαλε 

                                                           
4
 «Στις αναγνωρισμένες μη Μουσουλμανικές μειονότητες, δηλαδή στους Χριστιανούς και στους 

Εβραίους που παρέμειναν στην Τουρκία, δόθηκε το δικαίωμα να διατηρήσουν τους δικούς τους 
εκπαιδευτικούς και θρησκευτικούς θεσμούς, να μιλούν τη δική τους γλώσσα και το Ορθόδοξο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη» (Hale, 2016, σ. 87). 
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τέλος στην ειρηνική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων, κληρονομώντας έτσι και στους 

δύο λαούς μια βαριά παρακαταθήκη και δύσκολο μέλλον, φορτισμένο από παλιές 

τραυματικές μνήμες και μένη που δεν ξεπεράστηκαν ποτέ πραγματικά. Απόρροια της 

υπογραφής της «Σύμβασης της Λωζάννης» (24/07/1923), αποτελεί και η συμφωνία 

που επικυρώθηκε μεταξύ Μ. Βρετανίας, Τουρκίας και Ιράκ με ξεχωριστό σύμφωνο, 

στις 5 Ιουνίου του 1926,με το οποίο η επαρχία της Μοσούλης παραχωρήθηκε 

οριστικά στο Ιράκ, με τον όρο πως για τα επόμενα 25 έτη η Τουρκία θα λάμβανε το 

10% των γενικών εσόδων από την εκμετάλλευση των πετρελαιοφόρων κοιτασμάτων 

της εν λόγω επαρχίας (Hale, 2016). 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, και αναλύοντας προσεκτικά τα σημεία της Συνθήκης 

της Λωζάννης, αντιλαμβανόμαστε πως η εν λόγω συνθήκη αποτελεί ακρογωνιαίο 

λίθο στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, καθώς ουσιαστικά με την υπογραφή 

της καθορίστηκαν τα νέα σύνορα της χώρας ιδρύοντας την επί της ουσίας και 

επανατοποθετώντας τη στο διεθνή χάρτη, ενώ η κύρωση της συνθήκης αποτελεί 

ουσιαστικά την πρώτη διεθνή αναγνώριση προς το νεοσύστατο κράτος, δίνοντας του 

έτσι υπόσταση και μια αίσθηση νομιμότητας και στήριξης τόσο της ίδιας της χώρας 

στο Διεθνές Σύστημα, όσο και του ηγέτη της, του Μουσταφά Κεμάλ, προς το 

εσωτερικό. Τέλος, θα λέγαμε πως η εν λόγω συνθήκη αποτελεί την ταφόπλακα της 

παρακμάζουσας εδώ και ενάμιση σχεδόν αιώνα (Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή 

1774 – Συνθήκη Λωζάννης 1923) Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και σύμφωνα και με 

πολλούς μελετητές και του ίδιου του Ανατολικού Ζητήματος, το οποίο και 

αναλύσαμε παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η Πολιτική πραγματικότητα 

στην Τουρκία (1923- 2018) 
 

 Το πρώτο σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας θεσπίστηκε το 1921, πολύ 

πριν δηλαδή, την ύπαρξη του ίδιου του κράτος. Για την ακρίβεια, ψηφίστηκε πριν 

ακόμη παύσει από τα καθήκοντα του ο Σουλτάνος. Με την απουσία, λοιπόν, 

λειτουργικής και θεσμικά, νόμιμα αναγνωρισμένης κυβέρνησης, στο μεταβατικό αυτό 

στάδιο λοιπόν, την πολιτική ασκούσαν όχι κόμματα, αλλά ένα πολιτικό δίπολο με τη 

μια θέση υπέρ του Κεμάλ και την άλλη κατά, υιοθετώντας εν τοις πράγμασι τον ρόλο 

της αντιπολίτευσης (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010).  

Λίγο μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, ιδρύθηκε και το 

«Ρεπουμπλικανικό  Λαϊκό Κόμμα», που ήταν επί της ουσίας και το μοναδικό κόμμα 

στην πολιτική ζωή της χώρας
5
, καθιστώντας έτσι τον Κεμάλ δικτάτορα. Εν τέλει, το 

«Ρεπουμπλικανικό  Λαϊκό Κόμμα» κατάφερε να διατηρηθεί στην εξουσία και μετά το 

θάνατο του Κεμάλ (10/11/1938), με ηγέτη πλέον, τόσο του κόμματος όσο και της 

ίδιας χώρας τον Ισμέτ Ινονού. Συνάμα, κατόρθωσε να  κρατήσει ενωμένο τον 

τουρκικό λαό υπό τις αρχές του Κεμαλισμού, μέχρι και την άνοδο του Δημοκρατικού 

Κόμματος στην εξουσία υπό τον Αντνάν Μεντερές το 1950. Το κόμμα αυτό, αν και 

τυπικά έδειχνε να σέβεται και να ακολουθεί τις «ιερές αρχές και τους άγραφους 

κανόνες του Κεμαλισμού», στην πραγματικότητα προωθούσε μια κεκαλυμμένη 

ατζέντα προσπαθώντας να εισάγει μια πιο φιλελεύθερη οικονομία με περιορισμένο 

κρατικό παρεμβατισμό και επέτρεψε τη σύσταση και λειτουργία θρησκευτικών 

ομάδων που είχε καταργήσει ο ίδιος ο Κεμάλ, φοβούμενος ότι δεν συμπίπτουν με τον 

κοσμικό χαρακτήρα που ήθελε να προσδώσει στο κράτος (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 

2010· Hale, 2016). 

Το Δημοκρατικό Κόμμα κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας καθ’ 

όλη τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας, με αποκορύφωμα την εκλογική 

αναμέτρηση του 1954, όπου και συγκέντρωσε το 56,6% των ψήφων και το 93% των 

συνολικών εδρών. Σταδιακά, όμως, άρχισε να διαφαίνεται η φθορά του κόμματος, 

                                                           
5
 Το 1946 έχουμε την de facto κατάργηση του μονοκομματισμού με την ίδρυση του Δημοκρατικού 

Κόμματος στην εξουσία υπό τον Αντνάν Μεντερές (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 
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γεγονός που οφειλόταν τόσο στα κρούσματα διαφθοράς, που έδειχναν να 

χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση, όσο και στην ομολογουμένως αδυναμία του να 

επιφέρει οποιαδήποτε βελτίωση στο επίπεδο διαβίωσης του τουρκικού λαού. Παρόλα 

αυτά,  το Δημοκρατικό Κόμμα του Αντνάν Μεντερές στις εκλογές του 1950, του 

1954 και του 1957 ήρθε πρώτο. Το κύριο σφάλμα, όμως, της κυβέρνησης του Α. 

Μεντερές φαίνεται πως ήταν το γεγονός ότι επιχείρησε να αντιταχθεί στο Κεμαλικό 

κατεστημένο και να απομακρυνθεί από τις Κεμαλικές Αρχές (Γιαλλουρίδης & 

Λαγγίδης, 2010). 

 Έτσι, οδηγηθήκαμε στις 26 Μαΐου του 1960, στην πρώτη επέμβαση του 

στρατεύματος στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας και, εν συνεχεία, στην 

ίδρυση της «Δεύτερης Τουρκικής Δημοκρατίας», με τον Στρατό πλέον να έχει 

κατοχυρώσει τον ρόλο του ως θεματοφύλακα των απαράβατων Κεμαλικών Αρχών 

και προστάτη του τουρκικού έθνους, να έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει κατά το 

δοκούν στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας και να επηρεάζει τα γενόμενα ανάλογα με 

τα πιστεύω της εκάστοτε στρατιωτικής ηγεσίας. Ο στρατός παρέμεινε στην εξουσία 

για ένα χρόνο, προχωρώντας όμως σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, με πιο σημαντική 

αυτή της ψήφισης νέου Συντάγματος (1961), στο οποίο κατοχυρώνεται η 

πολυκομματική δημοκρατία. Από το σημείο αυτό και μετά την πάροδο της περίοδου 

της Συντακτικής Συνέλευσης (1961-1965) και την μοναδική σταθερή κυβέρνηση της 

επόμενης εικοσαετίας (1965-1969), υπό τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, θα ακολουθήσει 

ένα ασταθές και έντονα συγκρουσιακό περιβάλλον στην πολιτική σκηνή της χώρας, 

με πρωταγωνιστικό ρόλο να έχουν το «Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα», υπό τον 

Ισμέτ Ινονού και το «Κόμμα της Δικαιοσύνης», υπό τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Η 

πολιτική αυτή αστάθεια οδήγησε στην εκ νέου επέμβαση του στρατεύματος, το οποίο 

και παρέμεινε στην εξουσία μέχρι και τις εκλογές του 1973. Στην εν λόγω εκλογική 

αναμέτρηση το «Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα» συγκέντρωσε το 33,3 % των 

ψήφων, έναντι του κύριου αντιπάλου του, δηλαδή του «Κόμματος της Δικαιοσύνης», 

που συγκέντρωσε μόλις το 29,8 %. Στη συνέχεια, το «Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό 

Κόμμα» σχημάτισε κυβέρνηση (1973-1975), αφού προηγουμένως συμμάχησε με το 

Ισλαμικό κόμμα «Εθνικής Σωτηρίας»
6
, η οποία όμως ήταν μικρής διάρκειας εξαιτίας 

                                                           
6
 Η συγκεκριμένη κυβέρνηση προχώρησε το 1974 στην εισβολή στην Κύπρο, καταλαμβάνοντας ένα 

ποσοστό της τάξεως του 38% επί της συνολικής γεωγραφικής έκτασης της νήσου (Γιαλλουρίδης & 

Λαγγίδης, 2010). 
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της αδυναμίας της να εφαρμόσει τις πολιτικές εξαγγελίες και πολιτικό της 

πρόγραμμα.  

Έπειτα, ακολούθησε η κυβέρνηση «Εθνικού Μετώπου» (1975-1977), που 

διαδέχθηκε την κυβέρνηση συνασπισμού του Ετζεβίτ, η οποία όμως βρέθηκε πολύ 

σύντομα σε ένα οικονομικό-πολιτικό (διεθνές) τέλμα, το οποίο οφειλόταν στο 

εμπάργκο από τις ΗΠΑ, αλλά και στη γενικότερη διεθνή απομόνωση, εξαιτίας της 

παράνομης εισβολής και στη συνέχεια κατοχής μέρους της Κύπρου
7
. Αξιοσημείωτο 

παραμένει το γεγονός πως, αν και στις επόμενες εκλογές το «Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό 

Κόμμα» κυριάρχησε συγκεντρώνοντας το 41,4% των ψήφων, δεν κατάφερε να 

σχηματίσει αυτόνομη κυβέρνηση, παρά μόνο με τη προσάρτηση δεκατεσσάρων 

βουλευτών από το κόμμα του «Εθνικού Μετώπου». Παρέμεινε στην εξουσία για 

μικρό διάστημα – πιο συγκεκριμένα μέχρι και το 1979, όπου έχουμε ξανά την 

αποστασία αριθμού βουλευτών από το κόμμα και την εκ νέου διάλυση της 

κυβέρνησης. Αποτέλεσμα της γενικής αυτής πολιτικής αστάθειας ήταν τρίτη κατά 

σειρά επέμβαση του στρατού στην πολιτική ζωή της χώρας, με το πραξικόπημα της 

12
ης

 Σεπτεμβρίου του 1980 (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010).  

Αξίζει να αναφέρουμε πως το διάστημα της εφταετίας που θα ακολουθήσει 

(1973-80), θα χαρακτηριστεί από έντονη κοινωνικό-πολιτική αλλά και θρησκευτική 

βία έναντι θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, που θα στοιχίσει την ζωή 5.500 

Αλεβιτών και θα αφήσει πίσω της 15.000 τραυματίες. Δε θα ήταν υπερβολή μάλιστα 

να ισχυριστούμε – δίχως φυσικά να στηρίζουμε τέτοιου είδους ενέργειες– πως ίσως, 

αν δεν εκδηλωνόταν το πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου του 1980, η χώρα να 

κατέληγε σε εμφύλιο πόλεμο. Σε αυτό το σημείο παραθέτουμε την εξής γνωστή 

φράση του Φρανζ Ρονεμπέργκερ, πως «ο Ατατούρκ κυβερνά τη χώρα από το 

μαυσωλείο», καθώς μέχρι και αυτό το χρονικό σημείο στην πολιτική ζωή της 

Τουρκίας, οι κεμαλικές αρχές αποτελούν τον απαράβατο κανόνα και οτιδήποτε άλλο 

αποτελεί μια αίρεση για αυτό το ασταθές κρατικό οικοδόμημα που ονομάζεται 

Τουρκία (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 

Μετά το πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου του 1980, το Συμβούλιο Εθνικής 

Ασφάλειας έδωσε την άδεια ίδρυσης αλλά και συμμετοχής στις επερχόμενες εκλογές 

που πραγματοποιήθηκαν το 1983, σε τρία μόλις κόμματα. Το πρώτο ήταν του 

                                                           
7
 Χαρακτηριστικό του ιδιαίτερα ταραγμένου κλίματος που επικρατούσε την εν λόγω περίοδο και 

ιδιαίτερα την περίοδο 1973-1980, αποτελεί μεταξύ άλλων και η δολοφονία 37 φοιτητών από την 
αστυνομία, ανήμερα της επετείου της Πρωτομαγιάς στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1977 
(Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 
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στρατηγού Τουργκούτ Σουνάλπ, απευθυνόμενο ξεκάθαρα προς το συντηρητικό και 

προς τα «Δεξιά», θα λέγαμε, ακροατήριο. Επιπλέον, ιδρύθηκε το «Λαϊκό Κόμμα», 

προσδίδοντας έτσι μια «Σοσιαλδημοκρατική Απόχρωση» στην πολιτική ζωή της 

Τουρκίας και εκπροσωπώντας το πιο «Φιλελεύθερο – Αριστερό» ακροατήριο
8
. 

Τέλος, ιδρύθηκε και «Το Κόμμα της Μητέρας Πατρίδας», υπό τον Τουργκούτ Οζάλ. 

Το κόμμα του, προς έκπληξη όλων και κυρίως των στρατιωτικών, κυριάρχησε στις 

εκλογές του 1983 (45% των ψήφων), ενώ παρόμοιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και 

κατά τις κοινοτικές εκλογές που έλαβαν χώρα το 1984, με τον Οζάλ να παίρνει το 

41,5% των ψήφων και εκλέγοντας τους δημάρχους της επιλογής τους στις έξι μεγάλες 

πόλεις της Τουρκίας. Ο Οζάλ θα διατηρήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού μέχρι και 

το 1989, που θα αναλάβει την εξουσία ως 8
ος

 πρόεδρος της Τουρκίας, έως και τον 

αιφνίδιο θάνατο του τον Απρίλιο του 1993. Η θητεία του τόσο στον Πρωθυπουργικό, 

όσο και Προεδρικό αργότερα θώκο, χαρακτηρίστηκε από πολιτική σταθερότητα 

(κατευνασμός τόσο των ακραίων θρησκευτικών στοιχείων, όσο και της σκληρής 

στρατοκρατίας που συναντιόταν σε κάθε πτυχή του τουρκικού κράτους) και 

οικονομική ευημερία με το ΑΕΠ της χώρας να αυξάνεται κάθε χρόνο και για σχεδόν 

μια δεκαετία κατά 5%, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης του οικονομικής πολιτικής. 

Το 1987 η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος, με την 

οποία επαναφέρει στο φάσμα της νομιμότητας τους κομματικούς σχηματισμούς της 

περιόδου 1960-1980, κίνηση η οποία υπαγορευόταν από το στρατιωτικό 

κατεστημένο, σε μια προσπάθεια πολιτικής αποδυνάμωσης του Οζάλ και που – όπως 

θα δούμε στη συνέχεια – είχε αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο και το κόμμα του. 

Επίσης, η κυβέρνηση του Οζάλ κατήργησε τα άρθρα του ποινικού κώδικα 141,142 

και 163, τα οποία και απαγόρευαν τη σύσταση Συλλόγων που ασπάζονταν και 

εκπροσωπούσαν θρησκευτικές ή Μαρξιστικές Αρχές, ενώ το 1989 καταργήθηκε το 

Προεδρικό Συμβούλιο, το οποίο είχε συσταθεί από το σύνταγμα του 1982 από τους 

στρατιωτικούς, προκειμένου να ελέγχουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό το 

κοινοβουλευτικό έργο των κομμάτων (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 

                                                           
8
 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση τόσο τους πολιτικούς θεσμούς και το πολιτικό 

σύστημα της χώρας, έτσι όπως αυτό δομήθηκε και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των ετών, όσο και 
το ιστορικό υπόβαθρο της Τουρκίας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η πιο ορθή 
κατηγοριοποίηση των κομματικών σχηματισμών στην Τουρκία οφείλει να γίνεται με βάση τον άξονα 
«Κόμματα Κατεστημένου και Κόμματα Αμφισβήτησης (Θρησκευτικό ή Εθνοτικό χαρακτήρα)» και όχι 
να τα κατηγοριοποιούμε μεταξύ του πολιτικού χώρου της «Αριστεράς ή της Δεξιάς», για τον απλό 
λόγο πως ο άξονας αυτός δεν ανταποκρίνεται στη πολιτική πραγματικότητα της Τουρκίας και σε 
καμιά περίπτωση δεν ταυτίζεται με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010).  
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Με την απόφαση της κυβέρνησης του Οζάλ το 1987 να άρει την απαγόρευση 

λειτουργίας των κομμάτων της περιόδου 1960-1980, επέστρεψαν στο προσκήνιο 

προσωπικότητες που είχαν κυριαρχήσει τα προηγούμενα χρόνια στην πολιτική σκηνή 

της χώρας, όπως ο Μπουλέντ, ο Ετζεβίτ, ο Τουρκές, ο Ερμπακάν και ο Σουλειμάν 

Ντεμιρέλ. Οι δύο τελευταίοι ειδικά κατάφεραν να πετύχουν μια δυναμική επιστροφή 

στο προσκήνιο της χώρας. Έτσι, το έτος 1991 έφερε τον Ντεμιρέλ αρχικά στον θώκο 

της Πρωθυπουργίας, ενώ στη συνέχεια με τον αιφνίδιο θάνατο του Οζάλ το 1993, 

μεταπήδησε στο αξίωμα του Προέδρου. Ανάλογη ήταν και η πολιτική διαδρομή του 

Ερμπακάν, με τον ίδιο να καταλαμβάνει το πρωθυπουργικό αξίωμα (Ιούνιος 1996) σε 

μια κυβέρνηση συνασπισμού με τη διάδοχο του Ντεμιρέλ, στο «Κόμμα του Ορθού 

Δρόμου». Εκδιώχθηκε, όμως, από το αξίωμά του με το «Βελούδινο Πραξικόπημα»
9
, 

ένα μόλις χρόνο αργότερα (Ιούνιος 1997), ενώ στη συνέχεια (Ιανουάριος 2018) 

απομονώθηκε και από την πολιτική ζωή της χώρας. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η 

συμβολή του στην πολιτική ζωή της χώρας ήταν εξέχουσας σημασίας, καθώς καθ’ 

όλη τη δεκαετία του 1990 κατάφερε να εξισορροπήσει τις ακραίες εξτρεμιστικές 

δυνάμεις με το κεμαλικό κατεστημένο. Την σύντομης διάρκειας κυβέρνηση του 

Γιλμάζ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, ακολούθησε η σύσταση 

μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό τον Μ. Ετζεβίτ (Ιανουάριος 1999), με μοναδικό 

έργο την κατεύθυνση της χώρας προς πρόωρες εκλογές (Απρίλιος 1999). Στις εν 

λόγω εκλογές, παρά τους διωγμούς από το κεμαλικό «βαθύ κράτος», η ισλαμική 

εκλογική βάση ενισχύθηκε, επιτρέποντας στον Μ. Ετζεβίτ και το κόμμα του 

(«Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς») να σχηματίσουν κυβέρνηση συνεργασίας με 

τον Ν. Μπαχτσελί και το κόμμα του («Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης»). Η κυβέρνηση 

αυτή όμως δεν ευδοκίμησε, εξαιτίας κυρίως της άσχημης κατάστασης στην οποία 

βρισκόταν η τουρκική οικονομία, σε συνδυασμό μάλιστα με τους  σεισμούς που 

επιδείνωσαν αρνητικά το γενικότερο κλίμα, οδηγώντας εν τέλει στην 18
η
 κατά σειρά 

επέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και σε πρόωρες εκλογές την 

3
η
 Νοεμβρίου το 2002 (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010) 

Το αποτέλεσμα των εν λόγω εκλογών θα το χαρακτηρίζαμε τουλάχιστον ως 

απρόσμενο, με το «Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» (ΑΚΡ) να κυριαρχεί 

απόλυτα στο Τουρκικό Κοινοβούλιο (34,2 % των ψήφων και 360/550 έδρες), ενώ 

                                                           
9
 Το «Βελούδινο Πραξικόπημα» ή  «μετα-μοντέρνο Πραξικόπημα», όπως το αποκαλεί ο Eric Rouleau, 

της 28ης Φεβρουαρίου «αποφάσισε να εκτελέσει τους αντιπάλους του μέσω των Συνταγματικών 

Δικαστηρίων» (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 
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παράλληλα το κοινοβούλιο έχασε τον πολυκομματικό του χαρακτήρα. Στη συνέχεια, 

στις 13/12/2002, με απόφαση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ο Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν επέστρεψε στην ενεργό πολιτική, με τη μεταβίβαση της εξουσίας να 

υλοποιείται στις 14/3/2003 και με τον ίδιο να καταλαμβάνει την Πρωθυπουργική 

εξουσία. Ανάλογη εικόνα συναντάμε και στις τοπικές εκλογές της 28
ης

 Μαρτίου του 

2004, με το «Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» να αποσπά το 42% των ψήφων. Τα 

υψηλά αυτά εκλογικά ποσοστά ήρθαν να επαναληφθούν τόσο στις βουλευτικές 

εκλογές του 2007 (46,6 % των ψήφων και 341/550 έδρες), όσο και στις τοπικές 

εκλογές στις 29/03/2009, με ποσοστό περίπου στο 38%. Η νέα αυτή δυναμική 

ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της κυβέρνησης Ερντογάν, έναντι του παλαιού 

κεμαλικού κράτους
10

. Σημείο καμπής θα χαρακτηρίζαμε το Δημοψήφισμα της 12
ης

 

Σεπτεμβρίου 2010, με το οποίο ο Ερντογάν εξασφάλισε την έγκριση του τουρκικού 

λαού, προκειμένου να προχωρήσει περαιτέρω σε μεταρρυθμίσεις (58% υπέρ), 

αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο την επιρροή του στρατεύματος στην πολιτική 

ζωή της χώρας (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). Έπειτα, ακολούθησαν οι 

βουλευτικές εκλογές στις 12 Ιουνίου 2011, στις οποίες το κόμμα του Έρντογάν 

σάρωσε με ποσοστό 50,24% (συγκέντρωσε 326 έδρες) και, έτσι, ο Ερντογάν γίνεται ο 

δεύτερος πολιτικός που κερδίζει τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην 

ιστορία της Τουρκίας, από το 1946 που ισχύει το πολυκομματικό σύστημα
11

. Τέλος, 

το 2014 ο Ερντογάν κατεβαίνει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της χώρας και 

πετυχαίνει τελικά την 9
η
 συνεχόμενη εκλογική του νίκη στις πρώτες άμεσες 

προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στις 10 Αυγούστου 2014 με ποσοστό 52% 

(Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 
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 Η οργάνωση Εργκένεκον και η επιχείρηση Βαριοπούλα, η οποία είχε σχεδιαστεί από το 2003 
κιόλας, στόχευαν σε αύξηση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και σε στρατιωτική 
παρέμβαση στη συνέχεια, προκειμένου να ανατραπεί η κυβέρνηση Ερντογάν. Με την αποκάλυψή 
τους, όμως, το καλοκαίρι του 2010, οδήγησε σε συγκρουσιακή σχέση την πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία, με την πρώτη να βγαίνει αλώβητη, σε αντίθεση όμως με τη δεύτερη, η θέση της οποίας 
αποδυναμώθηκε περαιτέρω, με ίσως πιο σημαντική απώλεια αυτήν της «κοινωνικής αποδοχής», 
έναντι του κεμαλικού κατεστημένου (Φίλης, 2017). 
11

 Το πρώτο κόμμα και πολιτικός που το είχε καταφέρει ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα του Αντνάν 
Μεντερές στις εκλογές του 1950, του 1954 και του 1957 (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 
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Η νεότερη πολιτική ιστορία της Τουρκίας ολοκληρώνεται με το αποτυχημένο 

πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου του 2016
12

, για το οποίο ως υπεύθυνος φέρεται ο πρώην 

σύμμαχος του Ερντογάν, Φετουλάχ Γκιουλέν. Η κυβέρνηση της Άγκυρας θεωρεί πως 

το πραξικόπημα ενορχηστρώθηκε από «το κίνημα του Γκιουλέν»
13

(σε συνδυασμό 

μάλιστα με ξένες δυνάμεις, που επιζητούν το κακό της χώρας – ή τουλάχιστον έτσι 

υποστηρίζει κατά καιρούς σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος) και από τις 

11/12/2016 θεωρείται και αντιμετωπίζεται από τις τουρκικές αρχές ως τρομοκρατική 

οργάνωση. Τα γεγονότα της νύχτας της 15
ης

 Ιουλίου του 2016, είχαν ως συνέπεια ένα 
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 Κατά τη διάρκεια του αποτυχημένου πραξικοπήματος, που εκδηλώθηκε τη νύχτα της 15
ης

 Ιουλίου 
του 2016, 250 τουλάχιστον άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, σε 
μια άνιση μάχη μεταξύ της μερίδας των στρατιωτικών που συμμετείχαν στο πραξικόπημα και των 
πολιτών (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010).  

13
 «Το Κίνημα Γκιουλέν ασκούσε επιρροή στους θεσμούς και στον κρατικό μηχανισμό, αφού έλεγχε 

σε σημαντικό βαθμό το δημόσιο, την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα, καθώς από τις δεκαετίες 
1980–1990 είχε ξεκινήσει να διεισδύει στους μηχανισμούς εξουσίας. Ο Ερντογάν, με την άνοδό του 
στην εξουσία, επιλέγει τη συνεργασία μαζί του, για να εκτοπίσει τους κεμαλιστές από την εξουσία» 
(Φίλης, 2017, σ. 7). 

Εικόνα 7: Αποτελέσματα εκλογών. Πηγή:www.newsbomb.gr  
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αβυσσαλέο ανθρωποκυνηγητό και ενοχοποίηση των πάντων (τουλάχιστον εναντίον 

αυτών που επιθυμούσε ο Πρόεδρος Ερντογάν), ενώ έκπληξη αποτελεί η υποτίμηση 

και η διαπόμπευση του στρατού από τον ίδιο τον λαό. Συγκεκριμένα, μέσα στο 

επόμενο διάστημα σημειώθηκαν πάνω από 50.000 συλλήψεις στρατιωτικών και 

περισσότερες από 14.000 διαθεσιμότητες ή απολύσεις στρατιωτικών, αστυνομικών, 

δημοσιογράφων, εκπαιδευτικών, δικαστικών, γιατρών και δημοσίων υπαλλήλων με 

την κατηγορία πως διάκεινται φιλικά προς το «κίνημα του Γκιουλέν», ενώ 

δεσμεύτηκε η περιουσία από 1.000 περίπου εταιρίες, με την κατηγορία πως 

σχετίζονται με «το κίνημα του Γκιουλέν», αλλά και Μ.Μ.Ε., τα οποία υποτίθεται πως 

ήταν φιλικά προς τον Γκιουλέν
14

. Κοντολογίς, το συγκεκριμένο πραξικόπημα – 

κατασκευασμένο ή όχι, στημένο ή απλώς αποτυχημένο– είχε διττή σημασία. 

Καταρχάς, ο Ερντογάν κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας του 

λαού έναντι των πραξικοπηματιών, νομιμοποιώντας έτσι ως ένα βαθμό και τις 

μελλοντικές του ενέργειες – ενέργειες με τις οποίες η πλειοψηφία του πληθυσμού 

ήταν σύμφωνη, στηρίζοντας έτσι το σχέδιο διώξεων του Προέδρου Ερντογάν. Το 

γεγονός αυτό διευκολύνθηκε, φυσικά, και από την επιβολή καθεστώτος έκτακτης 

ανάγκης
15

 σε ολόκληρη την χώρα από τις 21/07/2016, το οποίο παρατάθηκε επτά 

φορές, κάθε φορά για τρίμηνες περιόδους, ενώ έληξε τελικά στις 19/07/2018 – 

ενέργειες που στόχευαν ξεκάθαρα στην «Απογκιουλενοποίηση της Δημόσιας 

Διοίκησης» (Φίλης, 2017, σ. 10), ώστε, έχοντας νικήσει ήδη το παλαιό κεμαλικό 

κατεστημένο και εκμηδενίζοντας ουσιαστικά και τους Γκιουλενιστές, να καταστεί ο 

Ερντογάν οαπόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού (Awan, 2014). Τέλος, οι 

αλλαγές που εγκρίθηκαν με το δημοψήφισμα της 16
ης

 Ιουλίου 2017, αποτελούν επί 

της ουσίας μια ευρεία αναθεώρηση του συντάγματος του 1982, καταργώντας αρχικά 

το πρωθυπουργικό αξίωμα
16

 και ενισχύοντας παράλληλα  το αξίωμα του 
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 Πάνω από 77.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί ενόψει της προσαγωγής τους σε 
δίκη μετά την απόπειρα πραξικοπήματος και οι επιχειρήσεις στη διάρκεια των οποίων γίνονται 
μαζικές συλλήψεις έχουν μετατραπεί σε ρουτίνα. Οι αρχές έχουν καθαιρέσει, αποπέμψει ή θέσει σε 
διαθεσιμότητα 150.000 κρατικούς λειτουργούς, στρατιωτικούς και αστυνομικούς. Οι επικριτές του 
Ερντογάν τον κατηγορούν ότι με πρόσχημα την απόπειρα πραξικοπήματος, εξαπέλυσε εκστρατεία 
για να συντρίψει κάθε αντίπαλό τους και να φιμώσει τους διαφωνούντες. Οι τουρκικές αρχές λένε 
ότι τα μέτρα που λαμβάνουν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση απειλών για την τουρκική 
εθνική ασφάλεια. (Militaire News, 2019) 
15

« Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στον Τούρκο Πρόεδρο να παρακάμπτει την 
Εθνοσυνέλευση κατά την δημιουργία νέων νόμων, αναστέλλοντας εν τοις πράγμασι τη λειτουργία 
του κράτους δικαίου». (Φίλης, 2017, σ. 12) 
16

 Ο τελευταίος πρωθυπουργός της Τουρκίας ήταν ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, του Κόμματος Δικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης AKP. 
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αντιπροέδρου της χώρας και δίνοντας στον Πρόεδρο της χώρας υπερεξουσίες, καθώς 

μετά το 2019 τον καθιστούν ως τον μοναδικό φορέα της εκτελεστικής εξουσίας, 

χωρίς να έχει μάλιστα η νομοθετική εξουσία το δικαίωμα να ελέγξει τις ενέργειές του 

(Φίλης, 2017).  

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, είναι ταιριαστό να παραθέσουμε ένα 

συγκεκριμένο κομμάτι από την ομιλία του, πλέον στρατηγού εν αποστρατεία, Τσεβίκ 

Μπίρ (ο οποίος ήταν ένας εκ των συμμετεχόντων στο βελούδινο ή μεταμοντέρνο 

πραξικόπημα του 1997, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του κυβερνητικού 

συνασπισμού, επικεφαλής του οποίου είχε τεθεί ο ισλαμιστής πρωθυπουργός 

Νετζμετίν Ερμπακάν, πολιτικός μέντορας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν). Η ρήση αυτή 

θεωρούμε πως αναδεικνύει – ή έστω αναδείκνυε μέχρι την άνοδο του Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν στον πρωθυπουργικό και στη συνέχεια προεδρικό θώκο – σημαντικά την 

πολιτική νοοτροπία και αντίληψη στην Τουρκία. «Στην Τουρκία έχουμε έναν γάμο 

μεταξύ Ισλάμ και Δημοκρατίας. Το παιδί τους είναι η Κοσμικότητα. Συχνά το παιδί 

αυτό αρρωσταίνει. Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ο γιατρός που σώζει το παιδί» 

(Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Σχέσεις της Τουρκίας 

με τις γειτονικές της χώρες 
 

 Η Τουρκία, όπως αναφέραμε και παραπάνω στην εισαγωγή, βρίσκεται 

ουσιαστικά μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ενώ γεωγραφικά μπορεί να προσδιορισθεί 

πως βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Μεσογείου, στη νοτιοανατολική Ευρώπη 

αλλά και τη νοτιοδυτική Ασία. Στα βόρειά της βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα, 

ενώ στα δυτικά της από το Αιγαίο. Οι γειτονικές της χώρες είναι η Ελλάδα και η 

Βουλγαρία στα δυτικά, η Ρωσία, η Ουκρανία και η Ρουμανία στα βόρεια και 

βορειοδυτικά (μέσω της Μαύρης Θάλασσας), η Γεωργία, η Αρμενία, το 

Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν στα ανατολικά, και τέλος προς τα νότια βρίσκεται η Συρία, 

το Ιράκ και η Κύπρος. (Infoplease, 2000-2019) 

 

5.1 Οι Σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της στα Δυτικά: 

Ελλάδα και Βουλγαρία 

5.1.1 Ελλάδα 

Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμη και αν παραβλέψουμε την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας και ορίσουμε ως χρονικό πλαίσιο αναφοράς το έτος 1912 (Α΄ 

Βαλκανικός Πόλεμος) έως και σήμερα, διαπιστώνουμε πως χαρακτηρίζονται από 

συχνές προστριβές ποικίλων εντάσεων και αφορμών. Ως σημείο έναρξης αυτής της 

σταθερής αντιπαλότητας θα τοποθετούσαμε, φυσικά, τον Ά Βαλκανικό Πόλεμο
17

. 

Έπειτα, σημειώθηκε η Μικρασιατική Καταστροφή (1922), που ακολούθησε τον 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του Μουσταφά Κεμάλ, και εν τέλει η υπογραφή της 

συνθήκης της Λωζάννης
18

, η οποία οδήγησε στην οριστικοποίηση των συνόρων 

                                                           
17

 Τον Οκτώβριο του 1912, ξεκίνησε ο Ά Βαλκανικός Πόλεμος με τον βαλκανικό συνασπισμό, 
αποτελούμενο από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, εναντίον της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο πόλεμος έληξε οκτώ μήνες αργότερα, με την υπογραφή της Συνθήκης 
του Λονδίνου στις 30 Μαΐου 1913, με νίκη του βαλκανικού συνδέσμου (Infoplease, 2000-2019). 

18
 Εν τέλει, στις 10/10/1922 υπεγράφη συνθήκη ανακωχής μεταξύ των συμβαλλομένων πλευρών και, 

στη συνέχεια, ακολούθησε το συνέδριο της Λωζάννης (21/11/1922), με τη συνθήκη να υπογράφεται 
τελικά μεταξύ της Τουρκίας και των συμμάχων της Entente (24/07/1923), στην οποία και χαράχτηκαν 
τα σύγχρονα σύνορα της Τουρκίας με τα γειτονικά της κράτη και κυρίως με την Ελλάδα. Πιο 
συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εν λόγω συνθήκης προβλεπόταν ως χερσαίο σύνορο μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας ο ποταμός Έβρος, με ταυτόχρονη εγκατάλειψη των εδαφών της Ανατολίας και της 
Ανατολικής Θράκης από τις ελληνικές διεκδικήσεις. Επιπλέον, η συνθήκη έδινε την κατοχή των 
νησιών του Αιγαίου στην Ελλάδα, πλην των Δωδεκανήσων που βρίσκονταν υπό Ιταλική κατοχή και 
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μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ 

των δύο, γεγονός που επιβάρυνε αρνητικά τις διμερείς σχέσεις και διέκοψε οριστικά 

τη συμβίωση των δύο λαών, την οποία θα την χαρακτηρίζαμε περισσότερο ως 

ταραχώδη παρά ως ειρηνική ή αρμονική
19

. Αξίζει, ωστόσο, να αναφέρουμε πως οι 

διμερείς σχέσεις από το 1923 έως και το 1954, έτος που αποτελεί ορόσημο στην 

αναζωπύρωση της Ελληνοτουρκικής διαμάχης με σημείο αναφοράς όμως αυτή τη 

φορά την Κύπρο, παρέμεναν σε πολύ καλό επίπεδο. Χαρακτηριστικό του εν λόγω 

θετικού κλίματος αποτελεί η υπογραφή του πρώτου στην ιστορία των δύο χωρών 

συμφώνου φιλίας με την Τουρκία (Άγκυρα 30 Οκτωβρίου του 1930), μεταξύ των 

πρωθυπουργών των δύο χωρών, Ελευθέριο Βενιζέλο και Ισμέτ Ινονού, και τους 

υπουργούς εξωτερικών, τον Τεβφρήκ Ρουσδή και τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. Η 

συνθήκη φιλίας, ουδετερότητας, διαλλαγής και διαιτησίας που υπογράφηκε 

συνοδευόταν επίσης και από ένα Πρωτόκολλο περιορισμού των ναυτικών 

εξοπλισμών, συμβάσεις εγκαταστάσεων προξενικής αρχής και εμπορίου μαζί με την 

                                                                                                                                                                      
των νήσων Ίμβρου, Τενέδου και των Λαγουσών νήσων (Μαυριές), που παραχωρήθηκαν στην 
Τουρκία. Στη συνθήκη επίσης αναγραφόταν ρητά πως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου — και 
συγκεκριμένα τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία — θα βρίσκονται υπό καθεστώς 
αποστρατικοποίησης, ενώ το ίδιο καθεστώς ίσχυε και για τα νησιά τα οποία πιστώθηκαν στην 
Τουρκία, δηλαδή η Ίμβρος, η Τενέδος και οι  Λαγούσες νήσοι (Μαυριές), αλλά και για τα νησιά της 
Σαμοθράκης και της Λήμνου, τα οποία βρίσκονταν υπό ελληνική κυριότητα και τα οποία λόγω της 
εγγύτητάς τους με τα στενά των Δαρδανελίων συνδέθηκαν άμεσα με το καθεστώς 
αποστρατικοποίησης που υπήρχε και στα στενά και το οποίο είχε θεσπιστεί με την «Περί Στενών 
Σύμβαση της Λωζάννης» (24/07/1923). Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί η εξίσου σημαντική 
ελληνοτουρκική «Σύμβαση περί Ανταλλαγής Πληθυσμών», που υπεγράφη στο περιθώριο της 
συνθήκης της Λωζάννης μεταξύ Κεμάλ και Βενιζέλου και η οποία προέβλεπε την ανταλλαγή του 
Ελληνορθόδοξου πληθυσμού της Ανατολίας, που αριθμούσε τότε περί τις 900.000, με τον αντίστοιχο 
Μουσουλμανικό, που αριθμούσε περί τις 400.000. Από την εν λόγω ανταλλαγή εξαιρέθηκαν, όμως, 
τόσο οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης, που το διάστημα εκείνο ανέρχονταν περίπου στις 120.000, 
και οι Έλληνες που κατοικούσαν στην Ίμβρο και την Τένεδο, όσο και Τούρκοι και οι υπόλοιπες 
Μουσουλμανικές μειονότητες της Δυτικής Θράκης. Η εν λόγω «Σύμβαση περί Ανταλλαγής 
Πληθυσμών», αν και συνέβαλε σημαντικά στη διαδικασία ομογενοποίησης των δύο πληθυσμών, 
παράλληλα θα λέγαμε πως έβαλε τέλος στην ειρηνική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων, 
κληρονομώντας έτσι και στους δύο λαούς μια βαριά παρακαταθήκη και δύσκολο μέλλον, 
φορτισμένο από παλιές τραυματικές μνήμες και μένη που δεν ξεπεράστηκαν ποτέ πραγματικά. 
Απόρροια της υπογραφής της «Σύμβασης της Λωζάννης» (24/07/1923), αποτελεί και η συμφωνία 
που επικυρώθηκε μεταξύ Μ. Βρετανίας, Τουρκίας και Ιράκ με ξεχωριστό σύμφωνο στις 5 Ιουνίου του 
1926 και με το οποίο η επαρχία της Μοσούλης παραχωρήθηκε οριστικά στο Ιράκ, με τον όρο πως για 
τα επόμενα 25 έτη η Τουρκία θα λάμβανε το 10% των γενικών εσόδων από την εκμετάλλευση των 
πετρελαιοφόρων κοιτασμάτων της εν λόγω επαρχίας (Hale, 2016). 
19

 «Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θεωρούνται μία από τις κλασικές περιπτώσεις «αντίπαλων δυάδων» 
και βαθιά ριζωμένων εθνικών συγκρούσεων , με πολύχρονη ιστορία αντιπαράθεσης και εχθρότητας , 
όπως οι περιπτώσεις Γάλλων – Γερμανών (1800-1945) , Αρμενίων – Τούρκων , Σέρβων – Αλβανών , 
Ισραηλινών – Αράβων , Ινδών – Πακιστανών ή Κινέζων – Ιαπώνων . Μάλιστα , θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι η ελληνοτουρκική αντιπαλότητα είναι ίσως η μακροβιότερη συνεχιζόμενη εθνική 
και διακρατική διαμάχη, ακόμη και αν η έναρξη της τοποθετηθεί , με αυστηρά κριτήρια, στο 1912 
αντί του 1821 ή πιο πριν» (Ξενάκης, 2018, σ. 3). 
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πολιτική συνθήκη φιλίας. Παρόλα τα θετικά βήματα και τις καλές σχέσεις της 

περιόδου, μικρό αντίκτυπο θα λέγαμε πως είχαν στους δύο λαούς, των οποίων οι 

τραυματικές εμπειρίες και ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών αποτελούσαν 

ακόμη νωπά τραύματα.  

Ιστορικά, από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας (1923) έως και σήμερα 

οι διμερείς σχέσεις χαρακτηρίζονται από μια λεπτή και καχύποπτη ειρήνη, η οποία σε 

πολλές περιπτώσεις έφτασε σε σημείο καμπής. Χρονολογικά η πρώτη διαφορά που 

παρουσιάζεται είναι τα μειονοτικά προβλήματα και το πατριαρχείο, κυρίως την 

περίοδο 1923–1929, ενώ στη συνέχεια κυρίως από το 1954 και έπειτα, κυρίαρχο ρόλο 

στις σχέσεις των δύο χωρών κατέχει το Κυπριακό ζήτημα
20

, έναντι όλων των 

υπόλοιπων θεμάτων — μεταξύ αυτών και του μειονοτικού που επανήλθε την περίοδο 

1955–1964 ως αντανάκλαση, θα λέγαμε, στο Κυπριακό ζήτημα (Superintendent of 

Documents, 2002). Κλείνοντας, τα θέματα του Αιγαίου δεν υφίστανται πριν το 1973, 

ενώ τα περισσότερα έχουν την απαρχή τους στη μεγάλη κρίση του κυπριακού, το 

καλοκαίρι δηλαδή του 1974, που λειτούργησε ως η απαρχή ενός νέου κύματος 

αναθεωρητισμού και μιας εφ’ όλης της ύλης διεκδικητικής διάθεσης (σε όλα τα 

μέτωπα) από την πλευρά της Άγκυρας (Μαρδάς, 2018). 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, μετά από τη σοβαρή Ελληνοτουρκική κρίση 

που προκλήθηκε το καλοκαίρι του 1974, εξαιτίας του Κυπριακού ζητήματος, 

προβλήματα και διαφορές άρχισαν να διαφαίνονται στο Αιγαίο μεταξύ Άγκυρας και 

Αθήνας, με την πρώτη να αμφισβητεί τόσο την κυριότητα των νησιών του 

Ανατολικού Αιγαίου, όσο και του ίδιου του Θαλάσσιου χώρου του Αιγαίου, 

διεκδικώντας τον μισό. Οι κυριότερες διαφορές στο Αιγαίο έως και σήμερα είναι: 

I. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας των δύο χωρών στο Αιγαίο. 

II. Το θέμα των ορίων της αιγιαλίτιδας ζώνης των Ελληνικών νησιών του 

Αιγαίου (12 Ναυτικά Μίλια). 

III. Τα όρια του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας (FIR). 

IV. Η αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. 

V. Η Στρατιά Αιγαίου (αντίθετα από όλες τις υπόλοιπες στρατιωτικές 

δυνάμεις 

της Τουρκίας δεν υπόκειται στο ΝΑΤΟ) που περιλαμβάνει σχεδόν όλο τα 

αποβατικά πλοία του Τουρκικού Ναυτικού και το σύνολο των ειδικών 

                                                           
20

 Βλ. κεφάλαιο 5.4.3. 
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δυνάμεων. 

VI. Τα Ίμια/Καρντάκ και, κατά την Τουρκία οι «Γκρίζες Ζώνες » στο Αιγαίο. 

VII. Ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας στο Αιγαίο. 

VIII. Ο επιχειρησιακός έλεγχος του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο (Ξενάκης, 2018). 

Επιπρόσθετα των παραπάνω, οι διαφορές που προέκυψαν από τις εξελίξεις 

του Δικαίου της Θάλασσας (Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, Μοντέγκο Μπέι, 

1982) αλλά δεν είχαν τεθεί επί τάπητος μέχρι πρόσφατα, κυρίως γιατί η Ελλάδα είχε 

δείξει αυτοσυγκράτηση είναι: 

IX. Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. 

X. Η Αποκλειστική Αλιευτική Ζώνη. 

XI. Η Συνορεύουσα Ζώνη (Ξενάκης, 2018). 

Δείγμα της αναθεωρητικής ατζέντας της Άγκυρας αποτελεί το συμβάν της 1
ης

 

Σεπτεμβρίου του έτους 1975, κατά το οποίο τουρκικές σημαίες υψώθηκαν στα 

νησάκια Ρω και Στρογγύλη, ενώ Τούρκος δημοσιογράφος με τη συνοδεία Τούρκων 

ψαράδων αποβιβάστηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα σε βραχονησίδα της 

Δωδεκανήσου. Εν τέλει, το γεγονός περιορίστηκε και επιλύθηκε μέσω της 

διπλωματικής οδού, με την Αθήνα να κάνει έντονα διαβήματα προς την Άγκυρα, η 

οποία φαίνεται να υποστήριξε πως τα παραπάνω συμβάντα οφείλονταν σε ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες και εθνικιστικά ξεσπάσματα (Μαρδάς, 2018). Το κλίμα παρέμεινε 

τεταμένο τις δεκαετίες που ακολούθησαν, με τις δύο χώρες να φτάνουν στα πρόθυρα 

του πολέμου τουλάχιστον τρεις φορές. Αρχικά, το 1976 (6 Αυγούστου 1976) με το 

ωκεανογραφικό «ΧΟΡΑ», το οποίο παραβίασε για πρώτη φορά την Ελληνική 

υφαλοκρηπίδα πλέοντας βορειοανατολικά της Λέσβου, ενώ ταυτόχρονα στην Αθήνα 

σήμανε συναγερμός. Προχωρώντας στην παραπάνω κίνηση, η Τουρκία διεκδικούσε 

εμπράκτως ενεργό ρόλο στη διαχείριση του Αιγαίου, αλλά και τυχόν 

πλουτοπαραγωγικών πηγών του. Λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε η κρίση του 

Μαρτίου του 1987, με το ερευνητικό σκάφος του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Επιστήμης 

και Τεχνολογίας της Σμύρνης, το οποίο βγήκε στο Αιγαίο στις 19 Μαρτίου του 1987 

ανοιχτά της Ίμβρου. Συγκεκριμένα, οι έρευνες του «Πίρι Pέις» επικεντρώθηκαν στη 

θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Θάσου, στην αμφισβητούμενη από την 

Τουρκία ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οι δύο χώρες τότε έφτασαν πολύ κοντά στην 

ένοπλη σύγκρουση, με χαρακτηριστικό του γενικότερου κλίματος να αποτελεί η 

επίσκεψη του τότε Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, και μετέπειτα Προέδρου της 

Δημοκρατίας, Kαρόλου Παπούλια, ο οποίος επισκέφθηκε τη Βουλγαρία σε μια 
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προσπάθεια δημιουργίας κοινού Ελληνοβουλγαρικού μετώπου εναντίον της 

Τουρκίας. Εν τέλει, λίγες μέρες αργότερα και αφού είχε προηγηθεί παρέμβαση του 

NATΟ, το «Πίρι Pέις» επέστρεψε στον κόλπο της Σμύρνης. Λίγους μήνες αργότερα, 

ο Ανδρέας Παπανδρέου συναντήθηκε με Τούρκο πρωθυπουργό, Tουργκούτ Οζάλ, 

συνάντηση κατά την οποία επιχειρήθηκε μια εκ νέου προσέγγιση των δύο χωρών και 

γεφύρωση των διαφορών. Η προσπάθεια αυτή επικυρώθηκε με τη συμφωνία, γνωστή 

και ως συμφωνία του Νταβός (Μαρδάς, 2018). Αποκορύφωμα της έντασης μεταξύ 

των δύο πλευρών θεωρείται η κρίση των Ιμίων/ Καρντάκ
21

, κατά την κορύφωση της 

οποίας οι δύο στόλοι είχαν πάρει θέσεις μάχης, περιμένοντας την διαταγή 

προκειμένου να ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες. Το εν λόγω επεισόδιο ξεκίνησε στις 25 

Δεκεμβρίου του 1995 με την τυχαία προσάραξη του τουρκικού φορτηγού πλοίου 

«Φιγκέντ Ακάντ» στις βραχονησίδες Ίμια και εντάθηκε περαιτέρω μετά την 

πεισματική άρνηση του καπετάνιου να απομακρυνθεί από το σημείο με ευθύνη του 

ελληνικού λιμεναρχείου, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα 

και αυτό υπάγεται στη δικαιοδοσία του τουρκικού λιμεναρχείου. Η κρίση 

συνεχίστηκε με τα υπουργεία εξωτερικών των δύο χωρών να ανταλλάζουν ρηματικές 

διακοινώσεις αμφισβητώντας την εθνικότητα των βραχονησίδων, εκατέρωθεν. 

Κομβικά σημεία της κρίσης αποτελούν τόσο η 25
η
 Ιανουαρίου του 1996, όταν ο 

Δήμαρχος Καλύμνου Δ. Διακομιχάλης, ο αστυνομικός διευθυντής της Καλύμνου Γ. 

Ριόλας μαζί με έναν ιερέα μεταβαίνουν στη μία από τις νησίδες Ίμια και υψώνουν την 

Ελληνική σημαία, όσο και η 27
η
  Ιανουαρίου του 1996, που μια ομάδα τούρκων 

δημοσιογράφων της εφημερίδας Ηurriyet προσγειώθηκαν με ελικόπτερο στη μια εκ 

των δύο βραχονησίδων Ίμια και, αφού υπέστειλαν την ελληνική σημαία, στη 

συνέχεια ύψωσαν την Τουρκική, με όλη τη διαδικασία φυσικά να βιντεοσκοπείται και 

στη συνέχεια να προβάλλεται στις τουρκικές ειδήσεις. Η τουρκική σημαία 

εντοπίστηκε από άνδρες του περιπολικού πλοίου «Παναγόπουλος» νωρίς το πρωί της 

Κυριακής 28 Ιανουαρίου και λίγο αργότερα, στις 10:30, αντικαταστάθηκε από τους 

άνδρες του περιπολικού πλοίου «Αντωνίου». Από αυτό το σημείο και έπειτα η 

κατάσταση κλιμακωνόταν διαρκώς με τις αεροναυτικές δυνάμεις των δύο χωρών να 

συρρέουν στην περιοχή και τις δύο χώρες να φτάνουν μια ανάσα πριν από τον 

πόλεμο. Εν τέλει, βέβαια, η ένοπλη σύγκρουση των δύο χωρών αποτράπηκε, μετά 

από την καθοριστικής σημασίας παρέμβαση των ΗΠΑ και την πρόταση της λύσης να 
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 «Οι βραχονησίδες Ίμια ή Λημνιά βρίσκονται δύο μίλια ανατολικά από το ακρωτήρι Φανάρι της 
Καλύμνου και υπάγονται στο νομό Δωδεκανήσου», (Μαρδάς, 2018, σ. 252) 
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μην υπάρχει καμία σημαία στις δύο βραχονησίδες και να ισχύσει το «status quo ante» 

ως προς την εθνικότητα των βραχονησίδων, δηλαδή δίνοντας το περιθώριο στην 

εκάστοτε πλευρά να το ερμηνεύει και να το καθορίζει κατά το δοκούν. Η κρίση έληξε 

με τη σταδιακή και ταυτόχρονη απομάκρυνση των αεροναυτικών δυνάμεων των δύο 

χωρών και την απομάκρυνση της ελληνικής σημαίας από τα Ίμια (07/02/1996) 

(Μαρδάς, 2018). Συνέπεια της εν λόγω κρίσης, μεταξύ άλλων, αποτελεί και η 

συμφωνία Σημίτη–Ντεμιρέλ στη Μαδρίτη, στις 8 Ιουλίου 1997. Σύμφωνα με αυτή, οι 

δύο χώρες δεσμεύονταν να προχωρήσουν σε ορισμένες ενέργειες καλής θέλησης, 

όπως: 

I. Αμοιβαία δέσμευση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεχή ανάπτυξη 

σχέσεων καλής γειτονίας. 

II. Σεβασμό στην κυριαρχία κάθε χώρας. 

III. Σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών. 

IV. Σεβασμό στα νόμιμα, ζωτικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα της κάθε  

χώρας στο Αιγαίο, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την ασφάλεια και την 

εθνική κυριαρχία τους. 

V. Δέσμευση αποφυγής μονομερών ενεργειών στη βάση του αμοιβαίου 

σεβασμού και της επιθυμίας, ώστε να αποτραπούν συγκρούσεις οφειλόμενες 

σε παρεξήγηση. 

VI. Δέσμευση διευθέτησης των διαφορών με ειρηνικά μέσα, στη βάση 

αμοιβαίας συναίνεσης και χωρίς τη χρήση βίας (Ξενάκης, 2018).  

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, πως η Τουρκία, με ομόφωνο ψήφισμα της Τουρκικής 

Εθνοσυνέλευσης (8/6/1995), απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα σε περίπτωση επέκτασης 

της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης πέραν των 6 ν.μ. (casus belli), ενώ παράλληλα η 

Τουρκία έχει ήδη επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 12 ν.μ. στον Εύξεινο 

Πόντο και τη Μεσόγειο (Ξενάκης, 2018). 
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Φτάνοντας στο σήμερα, διακρίνουμε μια εξίσου νευρική–επιθετική Τουρκία, 

με έντονες και διαρκείς τάσεις αναθεωρητισμού εις βάρος της Ελλάδας, με πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα να αποτελούν η αύξηση των παραβιάσεων τόσο του 

εναέριου χώρου, όσο και των χωρικών υδάτων, ενώ δεν λείπουν και εμπρηστικές 

δηλώσεις ή οι προκλητικές NAVTEX
22

 από πλευράς Άγκυρας. Ως σοβαρότερη 

πρόκληση στις σχέσεις των δύο χωρών μπορεί να χαρακτηριστεί καταρχάς το συμβάν 

που έλαβε χώρα στις 12/02/18 στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων, όταν σκάφος της 

τουρκικής ακτοφυλακής, είτε εσκεμμένα είτε από ανθρώπινο λάθος, συγκρούστηκε 

με σκάφος του ελληνικού Λιμενικού τα μεσάνυχτα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ 

λίγες μέρες αργότερα το μεσημέρι της 1
ης

 Μαρτίου στην περιοχή Καστανιές του 

Έβρου, δύο Έλληνες στρατιωτικοί, ο Άγγελος Μητρετώδης και ο Δημήτρης 

Κούκλατζης, εκτελώντας την προκαθορισμένη τους περιπολία, συνελήφθησαν από 
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 «NAVTEX είναι μία διεθνής προσφερόμενη Υπηρεσία που σκοπό έχει τη διασπορά, στα πλοία εν 
πλω, ναυτιλιακών, μετεωρολογικών και κατεπειγούσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν στις 
παράκτιες θαλάσσιες περιοχές. Οι πληροφορίες λαμβάνονται αυτόματα και εκτυπώνονται απ' 
ευθείας με τηλετυπικό τρόπο. Εντάσσεται σε ένα διεθνώς συντονισμένο δίκτυο εκπομπών (Maritime 
Safety Information). Το MIS διαθέτει τρεις υπηρεσίες εκπομπής, μια εκ των οποίων είναι και το 
NAVTEX. Στην ουσία η NAVTEX είναι ένα επίγειο σύστημα μεσαίας εμβέλειας (240-400 ν.μ.) που 
λειτουργεί στην περιοχή των μεσαίων συχνοτήτων (MF) για την κάλυψη των περισσότερων 
ακτοπλοϊκών περιοχών. Τα μηνύματα εκπέμπονται από ειδικούς σταθμούς της ξηράς και 
λαμβάνονται με ειδικούς δέκτες άμεσης εκτύπωσης.Σκοπός έκδοσης μιας NAVTEX είναι είτε για να 
στείλει προειδοποίηση για τυχόν κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανοιχτά της θάλασσας και 
άλλες πληροφορίες ασφαλείας που αφορούν τα πλοία που κινούνται στην περιοχή. Παρόλα αυτά, η 
υπηρεσία NAVTEX μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για έκδοση σήματος κινδύνου, συντονισμό 
επιχειρήσεων διάσωσης, τοπικές επικοινωνίες και σήματα τοποθεσίας, εντούτοις αυτό δεν 
εντάσσεται στο ακριβές πλαίσιο της χρήσης της.» (Τι είναι η NAVTEX, 2018).  

Εικόνα 8.  ΧΑΡΤΗΣ ΝΟ 1. Πηγή: (Ξενάκης, 2018) 
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Τούρκους στρατιωτικούς με την κατηγορία πως είχαν εισέλθει σε τουρκικό έδαφος. 

Από την πλευρά τους, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί υποστήριξαν πως έχασαν τον 

προσανατολισμό τους, εξαιτίας των πολύ κακών καιρικών συνθηκών. Παρόλα αυτά, 

το θέμα πήρε διαστάσεις με τους Τούρκους να κατηγορούν τους δύο Έλληνες 

στρατιωτικούς για κατασκοπεία και να τους παραπέμπουν στη δικαιοσύνη. Εν τέλει, 

οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί επέστρεψαν στους οικείους τους μετά από μια 

πεντάμηνη κράτηση σε τουρκικές φυλακές (167 ημέρες κράτησης) (Δύο Έλληνες 

στρατιωτικοί, 2018). Χαρακτηριστικοί της τουρκικής επιθετικότητας αποτελούν οι 

πρώτοι μήνες του 2019 καθώς, μέχρι τώρα οι παραβιάσεις τόσο του Εναέριου Χώρου, 

όσο και των χωρικών υδάτων ανέρχονται σε 227 και 111 αντίστοιχα (Γενικό 

επιτελείο Εθνικής Άμυνας, 2018).  

Κλείνοντας, θέλοντας να προσδώσουμε ένα πιο αισιόδοξο κλίμα για το 

μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πρέπει να αναφερθούμε στις προσπάθειες 

που γίνονται και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να βρεθεί ένα κοινό σημείο 

επαφής και να γεφυρωθούν οι διαφορές. Χαρακτηριστικό της εν λόγω προσπάθειας 

αποτελούν τόσο η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, στην Αθήνα 

τον Δεκέμβριο του 2017
23

, όσο και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη 

Τσίπρα με την ιστορική τοy επίσκεψη στην Αγία Σοφία και τη Θεολογική Σχολή της 

Χάλκης (Ξενάκης, 2018). 
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 Αξίζει να αναφερθεί πως είναι η πρώτη επίσκεψη Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα μετά τις 2 
Δεκεμβρίου 1952 και την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, Τζελάλ Μπαγιάρ, ο οποίος επισκέφθηκε 
την Αθήνα σε ένα γενικότερο κλίμα αναπροσδιορισμού και βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών 
(Επίσκεψη Τσίπρα στην Τουρκία, 2019· Η τελευταία ιστορική επίσκεψη Τούρκου Προέδρου στην 
Ελλάδα, 2017· Στην Αθήνα ο Ταγίπ Ερντογάν, 2017).  
 
 

Εικόνα 10: http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-
symbanta/6987-sygkentrwtika-stoicheia-2018.html (07/03/19) 
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5.1.2 Βουλγαρία  

Οι σχέσεις των δύο χωρών πέρασαν από διάφορα στάδια και είχαν 

σκαμπανεβάσματα ως προς τις εκατέρωθεν προθέσεις. Με το τέλος του 

Κομμουνισμού και τη πτώση του καθεστώτος του Zhivkov στη Βουλγαρία τον 

Νοέμβριο του 1989, αρχικά μπήκε τέλος στη βουλγαρική εκστρατεία εναντίον της 

τουρκικής μειονότητας και κατά συνέπεια από το 1990 και έπειτα 312.000 Βούλγαροι 

πρόσφυγες τουρκικής καταγωγής επέστρεψαν σταδιακά στις πατρογονικές τους 

εστίες. Από το σημείο αυτό και έπειτα οι σχέσεις των δύο χωρών άρχισαν να 

βελτιώνονται σε διπλωματικό αλλά και σε οικονομικό-εμπορικό επίπεδο, με 

αποκορύφωμα μάλιστα το 1992, που υπογράφηκε μια Συμφωνία Φιλίας, Γειτονικών 

Σχέσεων και Ασφάλειας. Επίσης, από το 1999, η Τουρκία πίεζε σταθερά την 

Ουάσιγκτον για την ένταξη της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ, πράγμα που επετεύχθη τον 

Μάρτιο του 2004. Το ίδιο ισχύει και με την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., γεγονός που 

συνέβη τον Ιανουάριο του 2007. Σήμερα, η Βουλγαρία διατηρεί στην Τουρκία δύο 

γενικά προξενεία, στην Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη, και μια 

καγκελαρία στην Μπούρσα. Η Τουρκία έχει πρεσβεία στη Σόφια και δύο γενικά 

προξενεία στο Πλόβντιβ και το Μπουργκάς (Hale, 2016). 

 

5.2 Οι Σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της στα Ανατολικά: 

Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Ιράν 

5.2.1 Αρμενία  

Τις σχέσεις των δύο χωρών θα τις χαρακτηρίζαμε το λιγότερο ως 

προβληματικές, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες να βελτιωθούν οι 

σχέσεις και μάλιστα έχει σημειωθεί και κάποια πρόοδος. Ομολογουμένως, οι δύο 

χώρες έχουν αρκετές διαφορές και προβλήματα, τα οποία όμως, θα μπορούσαμε, να 

υποστηρίξουμε πως πηγάζουν από το βεβαρημένο παρελθόν τους (Γενοκτονία των 

Αρμενίων το 1915) (Νταβούτογλου, 2010). Αρχικά, το έτος 1990, σε μια προσπάθεια 

Εικόνα 9: http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-
11-43-23/6466-sygkentrwtika-stoicheia-2018.html (07/03/19) 
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της Τουρκίας να αμβλύνει τις σχέσεις της με τις πρώην κομμουνιστικές χώρες, 

μεταξύ αυτών και η Αρμενία, πρότεινε την ίδρυση ενός περιφερειακού οργανισμού 

με τη μορφή της Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ), ο οποίος 

εγκαινιάστηκε με την συνάντηση της Κωνσταντινούπολης τον Ιούνιο του 1992. 

Ενδεχομένως, βέβαια, οι προσδοκίες να ήταν μεγαλύτερες από ό,τι θα έπρεπε και 

ίσως υπερβολικά αισιόδοξες, αν φυσικά αναλογιστεί κανείς τις παραδοσιακές 

αντιπαλότητες και έχθρες των χωρών που συμμετείχαν
24

. Αξίζει να αναφέρουμε 

ωστόσο, πως οι διμερείς σχέσεις βρίσκονταν ήδη σε άσχημο επίπεδο από τον 

Δεκέμβριο του 1991, εξαιτίας της διαμάχης που είχε προκύψει μεταξύ Αρμενίας και 

Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με την Τουρκία να συστρατεύεται με το 

Αζερμπαϊτζάν, ενώ το 1993 η Τουρκία αποφάσισε να κλείσει τα σύνορα της με την 

Αρμενία ως μορφή στήριξης προς το Αζερμπαϊτζάν. Η πρώτη προσέγγιση των δύο 

χωρών ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν ο Τούρκος Πρόεδρος Γκιούλ 

επισκέφθηκε το Ερεβάν μετά από επίσημη πρόσκληση του ομολόγου του, 

προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοινού τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των 

δύο χωρών (Τουρκική Εξωτερική Πολιτική την Εποχή του ΑΚΡ). Στη συνέχεια, στις 

8 Οκτωβρίου του 2009 σε μια προσπάθεια βελτίωσης των διμερών σχέσεων, οι δύο 

χώρες υπέγραψαν τελικά δύο Πρωτόκολλα (της Ζυρίχης), τα οποία όμως καμία εκ 

των δύο χωρών δεν επικύρωσε καθώς, όπως φαίνεται, και οι δύο πλευρές είχαν 

συνδέσει την επικύρωση των Πρωτοκόλλων με την ικανοποίηση των συμφερόντων 

τους (Νταβούτογλου, 2010). Κλείνοντας, στις 20/02/2018 ο πρόεδρος της Αρμενίας, 

SerzhSargsyan, από το Μόναχο, όπου παρευρέθηκε στη Σύνοδο Ασφαλείας, 

διαμήνυσε στον Τούρκο ομόλογό του πως από αυτό το σημείο και έπειτα κλείνει τα 

σύνορα της χώρας του με την Τουρκία, ενώ παράλληλα ακυρώνονται όλα τα αρμενο-

τουρκικά πρωτόκολλα, τερματίζοντας έτσι κάθε σχέση μεταξύ των δύο χωρών και 

θέτοντας τις δύο χώρες ουσιαστικά σε εμπόλεμη κατάσταση (Νταβούτογλου, 2010). 

5.2.2. Αζερμπαϊτζάν 

Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν, παρά τη 

διαφοροποίησή τους ως προς τη θρησκεία (Σουνίτες και Σιίτες, αντιστοίχως), 

χαρακτηρίζονται αμοιβαίως και επισήμως ως πάρα πολύ καλές, με την πρώτη να 
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 Στον ΟΣΕΠ συμμετείχαν η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Ρωσία, η 
Γεωργία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Ελλάδα και η Αλβανία. Αν και τα τελευταία 4 κράτη δεν 
ανήκουν στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας με την αυστηρή έννοια του όρου, η εξαίρεσή τους δεν 
ήταν εφικτή για ευνόητους λόγους (Hale, 2016). 
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απολαμβάνει μεγάλα οφέλη από τις καλές διμερείς σχέσεις, κυρίως λόγω καλής 

γειτνίασης, των εμπορικών δασμών και φυσικά λόγω των μεγάλων ενεργειακών 

αποθεμάτων (αγωγός φυσικού αερίου Μπακού-Τιφλίδα-Ερζουρούμ) του 

Αζερμπαϊτζάν. Στην πραγματικότητα, το Αζερμπαϊτζάν είναι η μοναδική χώρα της 

περιοχής με την οποία η Τουρκία διατηρεί καλές σχέσεις, αλλά σε καμία περίπτωση η 

σχέση τους δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «Μηδενικών Προβλημάτων» 

(Νταβούτογλου, 2010), καθώς οι πολύ καλές σχέσεις που διατηρεί η Τουρκία με το 

Αζερμπαϊτζάν επηρεάζουν τόσο τις σχέσεις της Τουρκίας με την Αρμενία, όσο και με 

το Ιράν, με το οποίο οι σχέσεις τους είναι ιδιαιτέρως τεταμένες εξαιτίας του ορυκτού 

πλούτου που υπάρχει σε διαφιλονικούμενες περιοχές της Κασπίας, αλλά και 

γενικότερα θα λέγαμε λόγω της γενικότερης εξωτερικής της πολιτικής. Πάντως, 

οφείλουμε να σημειώσουμε πως η εν λόγω σχέση φαίνεται να είναι ετεροβαρής, 

καθώς η τουρκική εξωτερική πολιτική σε αρκετές περιπτώσεις (Ιράν, Αρμενία, 

Κοσσυφοπέδιο) περιλάμβανε αποφάσεις που θα λέγαμε πως αντιβαίνουν στα 

συμφέροντα του Αζερμπαϊτζάν (Νταβούτογλου, 2010· Τριανταφύλλου & Φωτίου, 

2010). 

 

5.2.3 Γεωργία 

Οι διμερείς σχέσεις θεωρούνται καλές, με την Τουρκία να αναγνωρίζει 

αμέσως την ανεξαρτησία του νέου κράτους, μετά από την απόσχιση του από τη 

Σοβιετική Ένωση. Το 2011 οι δύο χώρες υπέγραψαν Πρωτόκολλο, το οποίο 

επικυρώθηκε στη συνέχεια και σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες τους μπορούν να 

ταξιδέψουν εκατέρωθεν χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Από την εν λόγω σχέση 

προκύπτουν σαφή οφέλη υπέρ της Τουρκίας. Στις εμπορικές σχέσεις, η Τουρκία 

αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Γεωργίας με ένα θετικό υπέρ αυτής 

ισοζύγιο, ενώ και στον ενεργειακό τομέα οι δύο χώρες συνεργάζονται στον τομέα των 

αγωγών μεταφοράς ενέργειας
25

. Το δόγμα της Τουρκίας περί πολιτικής «Μηδενικών 

Προβλημάτων» δεν υφίσταται ούτε σε αυτήν την περίπτωση, καθώς διακρίνουμε πως 

η τουρκική εξωτερική πολιτική ακολουθεί και πάλι μια τελείως διαφορετική στάση 

από αυτή που ενδεχομένως θα ταυτιζόταν με τα συμφέροντα της Γεωργίας, 

                                                           
25

 Ως το 2011 η χερσαία κυκλοφορία μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν γινόταν οδικώς, μέσω της 
Γεωργίας, αφού η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που διατρέχει την Αρμενία είναι κλειστή από το 
1993. Το 1998, η Τουρκία και η Γεωργία συμφώνησαν στην κατασκευή μιας παρακαμπτήριας 
γραμμής που θα συνέδεε σιδηροδρομικά την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν (Hale, 2016). 
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εξυπηρετώντας και προωθώντας αποκλειστικά τα δικά της επεκτατικά σχέδια στην 

περιοχή και ιδιαίτερα στο ζήτημα της Νότιας Οσσετίας και της Αμπχαζίας 

(Νταβούτογλου, 2010· Τριανταφύλλου & Φωτίου, 2010).  

 

5.2.4 Ιράν 

 Τις σχέσεις των δύο χωρών θα τις χαρακτηρίζαμε το λιγότερο ως 

προβληματικές ή συγκρουσιακές, καθώς είναι συστηματικά, θρησκευτικά αλλά και 

πολιτισμικά ανταγωνιστικές. Καταρχάς, διακρίνουμε τη, προσπάθεια και των δύο 

κρατών να κυριαρχήσουν στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας
26

, ασκώντας επιρροή 

στα γειτονικά και όχι μόνο κράτη και προωθώντας το δικό τους «Πολιτικό Μοντέλο». 

Η Τουρκία είναι κυρίως σουννιτική και προσπαθεί να προβάλλει προς τα έξω ένα 

εκκοσμικευμένο μοντέλο του Ισλάμ, ενώ αντίθετα το Ιράν είναι σιιτικό και προβάλλει 

ένα θεοκρατικό πολιτικό σύστημα. Εκ του αποτελέσματος, βέβαια, εκτιμάμε πως 

αμφότερες έχουν χάσει το στοίχημα της Κεντρικής Ασίας από την Ρωσία, ενώ όσον 

αναφορά τις διμερείς σχέσεις τους με τον Αραβικό κόσμο, θα τις χαρακτηρίζαμε στην 

καλύτερη περίπτωση ως καχύποπτες, καθώς αμφότερες χαρακτηρίζονται ως ξένες 

προς τις Αραβικές χώρες, με κύρια συγκρουσιακά σημεία τόσο την κουλτούρα και 

τον πολιτισμό τους, όσο και το ιστορικό τους υπόβαθρο. Παρόλα αυτά, μεταξύ των 

δύο χωρών υπάρχουν και αρκετά κοινά συμφέροντα, με πιο σημαντικό ίσως την 

ύπαρξη της κουρδικής μειονότητας τόσο στο Ιράν, όσο και στην Τουρκία, και φυσικά 

τη μόνιμη απειλή της ανάδειξης ενός αυτόνομου κουρδικού κρατιδίου στα κοινά 

σύνορά τους, ενδεχόμενο στο οποίο αντιτίθεται τόσο η Άγκυρα όσο και η Τεχεράνη. 

Βάσει του κοινού τους λοιπόν κουρδικού προβλήματος, οι δύο χώρες προχώρησαν 

στην υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου Ασφαλείας τον Νοέμβριο του 1993, σύμφωνα με 

το οποίο καμία εκ των δύο χωρών δε θα επέτρεπε την ανάπτυξη και λειτουργία 

τρομοκρατικών οργανώσεων εχθρικών προς την άλλη χώρα στο έδαφός τους 

(Νταβούτογλου, 2010). 

Σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο χωρών, ο τότε πρόεδρος της 

Τουρκίας, ο Σ. Ντεμιρέλ
27

, πραγματοποίησε τον Ιούλιο του 1994, επίσημη επίσκεψη 

στην Τεχεράνη ενώ λίγο αργότερα, τον Αύγουστο του 1996, ο πρωθυπουργός της 

                                                           
26

 Παράλληλα, τα δύο κράτη επιδιώκουν αμφότερα να εξελιχθούν σε ενεργειακούς κόμβους, 
μεταφέροντας μέσω των εδαφών τους τους πλούσιους ενεργειακούς πόρους που βρίσκονται στην 
Κασπία (Νταβούτογλου, 2010). 
27

 «Ο Σ. Ντεμιρέλ ήταν ο πρώτος Τούρκος πρόεδρος που προέβη σε μια τέτοια ενέργεια από την 

Ιρανική επανάσταση και μετά.» (Hale, 2016) 
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Τουρκίας  Ερμπακάν επισκέφθηκε την Τεχεράνη και στη διάρκεια της επίσκεψής του 

επέγραψε συμφωνία με τους Ιρανούς για την κατασκευή ενός αγωγού που θα 

μεταφέρει φυσικό αέριο από την πόλη Tabriz, στο βορειοδυτικό Ιράν, προς την 

τουρκική πόλη του Erzurum στα ανατολικά. Οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών 

αυξάνονται με γεωμετρικούς ρυθμούς από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και, έτσι, 

από το 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, οι εμπορικές τους σχέσεις φτάνουν λίγα χρόνια 

αργότερα να αγγίζουν τα 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια, με μια μεγάλη ανισορροπία 

βέβαια προς όφελος του Ιράν, καθώς οι εξαγωγές του προς την Τουρκία ξεπερνούν τα 

7,6 δισεκατομμύρια με βασικά εξαγωγικά προϊόντα να αποτελούν το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο. Με τις εμπορικές-οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών να έχουν 

αμβλυνθεί και την αντι-αμερικανική, θα λέγαμε, στάση που υιοθέτησε η τουρκική 

εθνοσυνέλευση στη διάρκεια της επέμβασης στο Ιράκ (2003), η καχυποψία μεταξύ 

των δύο χωρών μειώθηκε σημαντικά, με κύρια αιτία σύγκρουσης βέβαια να 

παραμένει η προσπάθεια του Ιράν να εξελιχθεί σε πυρηνική δύναμη (Τριανταφύλλου 

& Φωτίου, 2010). Παρόλα αυτά, διακρίνουμε μια έντονη ανεκτικότητα και 

παράλληλα μια προσπάθεια κατευνασμού του ιρανικού καθεστώτος από την 

τουρκική κυβέρνηση, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που η Τουρκία προσπάθησε να 

δικαιολογήσει τη στάση της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα ή 

ακόμη προσπάθησε να χαλαρώσει τη διεθνή της απομόνωση
28

. Σε αντίθεση με αυτήν 

την πολύ ήπια και συγκαταβατική στάση, το Ιράν παρουσιάζεται πιο απόλυτο και 

σταθερό στις στρατηγικές του επιδιώξεις, με την τουρκική εξωτερική πολιτική να έχει 

πολύ λίγα επιτεύγματα να παρουσιάσει ως προς τις διμερείς σχέσεις. Θα μπορούσαμε 

εύκολα, λοιπόν, να ισχυριστούμε πως η εν λόγω σχέση φαίνεται να είναι ετεροβαρής 

υπέρ του Ιράν και κατά της Τουρκίας, η οποία,  όπως φαίνεται στην προκειμένη 

περίπτωση, προσπαθεί ανεπιτυχώς να ικανοποιήσει και, παράλληλα, να κατευνάσει 

έναν δύσκολο και απαιτητικό γείτονα (Τριανταφύλλου & Φωτίου, 2010· Ehteshami & 

Elik, 2011). 

 

                                                           
28

 «Η Τουρκία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, διαφώνησε μαζί με τη Βραζιλία και 
ψήφισαν κατά της απόφασης 1929/9.6.2009, που υπέβαλε περαιτέρω κυρώσεις στο Ιράν, επειδή δεν 
συμμορφώθηκε με προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επιπλέον, εντύπωση 
προκάλεσαν τα συγχαρητήρια του Ερντογάν στον Αχμαντινετζάντ για την επανεκλογή του το 2009.» 
(Νταβούτογλου, 2010, σ. 39). 
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5.3 Οι Σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της στα βόρεια και 

βορειοδυτικά (μέσω της Μαύρης Θάλασσας): Ρωσία, Ουκρανία 

και Ρουμανία 

5.3.1 Ουκρανία 

Οι διμερείς σχέσεις βρίσκονταν πάντοτε σε ικανοποιητικό επίπεδο, με τις δύο 

χώρες να μοιράζονται στενούς εμπορικούς δεσμούς. Από την δεκαετία του 1990 

κιόλας, η Ρουμανία συμμετείχε στον Περιφερειακό Οργανισμό της Οικουμενικής 

Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου, τουρκική πρωτοβουλία για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των σχέσεων αλλά και εμβάθυνση της συνεργασίας των κρατών του πρώην 

Σοβιετικού μπλοκ, σε συνεργασία πάντα με την ίδια τη Ρωσία και κράτη των 

Βαλκανίων, όπως η Ελλάδα, η Αλβανία και Βουλγαρία. Επιπλέον, η Ουκρανία 

συμμετείχε και στη δεύτερη πρωτοβουλία της Τουρκίας στην περιοχή, γνωστή ως 

BLACKSEAFOR, η οποία αποτελούσε μια πολυμερή ναυτική δύναμη που εκτελούσε 

καθήκοντα έρευνας και διάσωσης, αστυνόμευσης, περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ 

μπορούσε να δράσει και κατ’ εντολή του ΟΗΕ ή του ΟΑΣΕ στην περιοχή, 

αποφεύγοντας έτσι να μετατραπεί η Μαύρη Θάλασσα σε ένα ακόμη πολεμικό θέατρο 

επιχειρήσεων της Δύσης εναντίον της Ρωσίας (Hale, 2016). Πιο πρόσφατα, κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη (04.11.2018), ο Πρόεδρος της 

Ουκρανίας, Πέτρο Πόροσνενκο, συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του, Πρόεδρο 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και, μετά από έκκληση του πρώτου, συζητήθηκε το 

ενδεχόμενο η Τουρκία να αποστείλει στρατιωτικό σώμα στην ειρηνευτική αποστολή 

του Ντόνμπας. Η Άγκυρα από την πλευρά της φάνηκε πιο διαλλακτική προς το 

αίτημα αυτό της ουκρανικής πλευράς, θέλοντας φυσικά να διατηρήσει τις ισορροπίες 

και με τη ρωσική πλευρά, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

αρκέστηκε στο να δηλώσει ότι: «η Τουρκία δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την 

προσάρτηση της Ρωσίας στην Κριμαία και τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική της 

Άγκυρας είναι να στηρίξει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα 

και την πολιτική ενότητα της Ουκρανίας» (Uawire, 2018). Λίγες μέρες αργότερα, 

βέβαια, είδαμε την τουρκική εξωτερική πολιτική να υιοθετεί έναν πιο ενεργό ρόλο, με 

την Τουρκία να αναλαμβάνει επισήμως ρόλο διαμεσολαβητή για τον έλεγχο της 

κρίσης στις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και τον Τούρκο Πρόεδρο χαρακτηριστικά να 

δηλώνει: «Καλούμε τους Ρώσους και Ουκρανούς φίλους να λύσουν τα προβλήματά 

τους μέσω του διαλόγου το συντομότερο δυνατόν και να μετατρέψουν τη Μαύρη 
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Θάλασσα σε μια θάλασσα της ειρήνης. Η Τουρκία θα ήθελε να δει τα αδελφικά έθνη 

της Ρωσίας και της Ουκρανίας δίπλα-δίπλα, όχι αντιμέτωπα, την στιγμή που ο κόσμος 

αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές» (Στέλγιας, 2018). Φυσικά, η εμπόλεμη κατάσταση 

μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι που απασχολεί άμεσα, καθώς διακυβεύονται και τα 

συμφέροντα της ίδιας, ενεργειακά και οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα, το ενδεχόμενο 

ενός πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα θα έθετε σε κίνδυνο την παροχή φυσικού αερίου 

στην Ανατολία, την περίοδο του χειμώνα, που η ζήτηση στην τουρκική αγορά είναι 

αυξημένη (Hale, 2016· Στέλγιας, 2018· Τριανταφύλλου & Φωτίου, 2010. 

5.3.2 Ρουμανία  

Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονταν πάντοτε σε ικανοποιητικό επίπεδο, 

καθώς μοιράζονται στενούς εμπορικούς δεσμούς. Από τη δεκαετία του 1990 κιόλας, 

η Ρουμανία συμμετείχε στον Περιφερειακό Οργανισμό της Οικουμενικής 

Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου, που αποτέλεσε τουρκική πρωτοβουλία για την 

ανάπτυξη των σχέσεων αλλά και την εμβάθυνση της συνεργασίας των κρατών του 

πρώην Σοβιετικού μπλοκ, σε συνεργασία τη Ρωσία και κράτη των Βαλκανίων, όπως 

ειπώθηκε παραπάνω. Επιπλέον, η Ρουμανία συμμετείχε και στη ναυτική δύναμη 

BLACKSEAFOR (Hale, 2016)
29

. Πιο πρόσφατα, το 2018 έκλεισε με ιδιαίτερα θετικά 

αποτελέσματα για τις δύο χώρες, με τον όγκο του διμερούς εμπορίου να 

διαμορφώνεται περίπου στα 7 δισ. δολάρια, ενώ παράλληλα η Τουρκία αποτελεί τον 

πιο σημαντικό στη λίστα των εμπορικών εταίρων της Ρουμανίας από τις τρίτες χώρες 

(εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
30

. Κλείνοντας, οφείλουμε να αναφερθούμε στην ύπαρξη 

της τουρκικής μειονότητας στη Ρουμανία, η οποία σήμερα αριθμεί περί τις 75.000, 

ενώ παράλληλα κατοικούν στη χώρα 18.000 Τούρκοι πολίτες (Hale, 2016). 

5.3.3 Ρωσία  

Τις σχέσεις των δύο χωρών θα τις χαρακτηρίζαμε διαχρονικά ως 

συγκρουσιακές, με τις δύο χώρες να έχουν συναντηθεί σε πεδία μαχών ουκ ολίγες 

φορές. Παρόλα αυτά, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου οι εμπορικές σχέσεις 

διευρύνθηκαν και οι οικονομικές ενισχύθηκαν περαιτέρω. Αρχικά, τη δεκαετία του 

1990 η Ρωσία επέλεξε να συμμετάσχει στον Περιφερειακό Οργανισμό της 

Οικουμενικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου, με σκοπό την ανάπτυξη των 
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 Βλ. κεφάλαιο 5.3.1. 
30

 Στη Ρουμανία είναι εγγεγραμμένες 15.433 εταιρείες τουρκικών συμφερόντων και το ύψος των 
επενδυμένων τουρκικών κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 520 εκατομμύρια ευρώ (Βankingnews, 2019). 
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εμπορικών σχέσεων των κρατών της περιοχής. Αξίζει να αναφερθεί, ωστόσο, πως το 

συνολικό εμπόριο της Τουρκίας με τα κράτη του ΟΣΕΠ άγγιζε 6,8 δισεκατομμύρια 

δολάρια το 1996 και τα 48,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2010, με το 54% του 

συνολικού ποσού (26,2 δις.) να προέρχεται από τις ρωσο-τουρκικές εμπορικές 

σχέσεις
31

. Επίσης, οι δύο χώρες, συμφωνώντας από κοινού πως δεν επιθυμούσαν να 

μετατραπεί η Μαύρη Θάλασσα σε ένα ακόμη πολεμικό θέατρο επιχειρήσεων της 

Δύσης εναντίον της Ρωσίας, προχώρησαν στη δημιουργία μιας πολυμερούς ναυτικής 

δύναμης γνωστής ως BLACKSEAFOR (Hale, 2016)
32

. Τώρα πιο πρόσφατα, τον 

Νοέμβριο του 2015, οι σχέσεις των δύο χωρών έφτασαν σε οριακό σημείο, με την 

Τουρκία να καταρρίπτει ρωσικό μαχητικό, ισχυριζόμενη πως πετούσε στον δικό της 

εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα αμοιβαίες κυρώσεις και ισχυρή πολεμική σε ρητορικό 

επίπεδο. Στο σημείο αυτό αρχικά η Τουρκία έδειξε να βασίζεται στη στήριξη του 

ΝΑΤΟ και να το καλεί να αναλάβει πιο ενεργή παρουσία στην περιοχή της Μαύρης 

Θάλασσας, ισχυριζόμενη πως έχει μετατραπεί σε «Ρωσική Λίμνη» εξαιτίας της 

μεγάλης συγκέντρωσης των ναυτικών δυνάμεων της Ρωσίας (Wikipedia, χ.χ.). Λίγο 

αργότερα, όμως, είδαμε τις σχέσεις των δύο χωρών να ανακάμπτουν και μάλιστα να 

ενισχύονται θα λέγαμε με μια σειρά συμφωνιών ποικίλης φύσεως, όπως η συνεργασία 

τους σε εξοπλιστικά προγράμματα (παραγγελία και ανάπτυξη του ρωσικού 

αντιαεροπορικού συστήματος S-400 στη τουρκική επικράτεια κατά παράβαση του 

καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ), δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων από τη Ρωσία, 

συνεργασία και  στρατιωτικός συντονισμός μεταξύ των δύο κατά την εισβολή της 

Τουρκίας στη Συρία
33

 και τέλος η υπογραφής της συμφωνίας για τους αγωγούς 

αερίου TurkStream (10 Οκτωβρίου 2016) (Φωκιανός, 2019). Τέλος, Ρωσία και 

Τουρκία διεξήγαγαν κοινές ναυτικές ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα το διάστημα 6–8 

Μαρτίου του 2019, γεγονός το οποίο έχει έντονη σημασιολογία και περιεχόμενο για 

το στρατηγικό προσανατολισμό της Τουρκίας στο μέλλον, καθώς δεν πρέπει να 

                                                           
31

 Παρά το εντυπωσιακό ποσό που προκύπτει από τις ρωσο - τουρκικές εμπορικές σχέσεις, 
οφείλουμε να αναφέρουμε πως το εμπορικό ισοζύγιο γέρνει υπέρ της Ρωσίας, οι εξαγωγές της 
οποίας είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι της Τουρκίας, με τις εξαγωγές της πρώτης να ανέρχονται το 
2010 στα 26,1 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι των 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της δεύτερης 
(Hale, 2016).   
32

 Βλ. κεφάλαιο 5.3.1. 
33

 Τα τελευταία δύο χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις σχέσεις Τουρκίας – Ιράν – 
Ρωσίας, οι οποίες φαίνεται μάλιστα να συνεργάζονται στενά και από κοινού αναφορικά με τη κρίση 
στη Συρία. Έτσι, τα δύο αυτά τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές τριμερείς 
διασκέψεις με την τελευταία τριμερή σύνοδο των τριών (με θέμα τη Συρία) να λαμβάνει χώρα στο 
Σότσι της Ρωσίας στις 14 Φεβρουαρίου 2019. (HellasJournal, 2019) 
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ξεχνάμε πως πρόκειται για μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφιο μέλος προς 

ένταξη στην Ε.Ε., με λίγα λόγια δηλαδή μιλάμε για ένα κράτος με σαφή μέχρι και 

πρόσφατα τουλάχιστον δυτικό προσανατολισμό (Κοινές ναυτικές ασκήσεις, 2019). 

Κλείνοντας, γίνεται όλο και πιο προφανές ότι η Τουρκία σύντομα θα κληθεί να 

ξεκαθαρίσει τις στρατηγικές της επιλογές και να διαλέξει οριστικά στρατόπεδο τόσο 

ανάμεσα στο ΝΑΤΟ (Η.Π.Α.)-Ε.Ε. και Ρωσίας, αλλά πολύ περισσότερο ανάμεσα στο 

εκκοσμικευμένο μοντέλο του Ισλάμ που είχε υιοθετήσει έως και σήμερα και σε ένα 

θεοκρατικό πολιτικό σύστημα τύπου Ιράν.  

 

5.4 Οι Σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της στα νότια: η 

Συρία, το Ιράκ και η Κύπρος 

5.4.1 Ιράκ  

Οι διμερείς σχέσεις σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ως φιλικές, λόγω τόσο του ιστορικού τους υπόβαθρου (μακραίωνη Οθωμανική 

Κατοχή), όσο και της εν πολλοίς φιλοσοβιετικής πολιτικής που ακολούθησαν αρχικά 

το κόμμα Μπάαθ που ανέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία το 1968 και λίγα χρόνια 

αργότερα το 1979 ο Σαντάμ Χουσεΐν. Τις σχέσεις, άλλωστε, των δύο χωρών δεν 

βοηθάει και η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από την Τουρκία (1948), καθώς 

και η ένταξή της στο ΝΑΤΟ (1952). Με την κρίση, όμως, του Κουβέιτ (1990) και την 

αμερικανική επέμβαση στη συνέχεια, οι σχέσεις επιδεινώθηκαν, ενώ η απόφαση της 

τουρκικής εθνοσυνέλευσης να μην επιτρέψει στα συμμαχικά στρατεύματα να 

χρησιμοποιήσουν την επικράτειά της ως εφαλτήριο εναντίον του Ιράκ (Μάρτιος 

2003) δεν θα λέγαμε πως είχε σημαντικό αντίκτυπο στις διμερείς σχέσεις. Μετά τις 

εκλογές για το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο του Ιράκ (2005) και την εκλογή του 

Ταλαμπάνι στην εξουσία (ηγέτης της Πατριωτικής Ένωσης του Κουρδιστάν), οι 

σχέσεις των δύο χωρών έμοιαζαν να καλυτερεύουν, με τις ανησυχίες της Άγκυρας 

σχετικά με την πιθανή δημιουργία ενός αυτόνομου Κουρδιστάν αρχικά να 

αμβλύνονται. Στη συνέχεια, σημειώθηκε περαιτέρω ανάπτυξη των αμοιβαίων 

εμπορικών τους σχέσεων, οι οποίες μάλιστα το διάστημα 2004 έως 2010 υπερ-

τριπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 6,2 εκατομμύρια δολάρια, ποσό το οποίο 

αποτελούταν επί το πλείστον από τουρκικές εξαγωγές προς το Ιράκ παρά το αντίθετο. 

Η οικονομική αυτή επιτυχία της Τουρκίας συνδυάστηκε μάλιστα και από μια 

πολιτική, διττής σημασίας. Αρχικά, αναπτύχθηκε οικονομικά η νοτιοανατολική 
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επικράτεια του Ιράκ, η οποία στην πλειοψηφία της κατοικείται από κουρδικό 

πληθυσμό, ενώ παράλληλα, από τη στιγμή που μέρος των εξαγωγών της Τουρκίας 

απευθύνονταν και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ, δημιουργήθηκε σταδιακά μια 

οικονομική εξάρτηση από τη Τουρκία. Το γενικότερο αυτό κλίμα των καλών 

σχέσεων πλαισίωσαν και οι επισκέψεις αξιωματούχων που ακολούθησαν μεταξύ της 

Τουρκίας και της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (KRG), με τον Α. 

Νταβούτογλου, τότε Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, να επισκέπτεται τον 

Οκτώβριο του 2009 στην τοπική Πρωτεύουσα Αρμπίλ τον Πρόεδρο της Περιφέρειας 

του Κουρδιστάν, Μπαρζανί, επίσκεψη την οποία ανταπόδωσε και ο ίδιος, όταν 

επισκέφθηκε την Άγκυρα τον Ιούνιο του 2010 και συναντήθηκε με τον Ταγίπ 

Ερντογάν, ενώ το Μάρτιο του ίδιου έτους ο Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε 

επίσκεψη στην τοπική Πρωτεύουσα Αρμπίλ. Η μερική αυτή προσέγγιση με την 

Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν είχε ως αποτέλεσμα την ακόμη πιο στενή 

σχέση Άγκυρας και Βαγδάτης, με τις δύο χώρες να ιδρύουν το 2009 ένα «Συμβούλιο 

Στρατηγικής Συνεργασίας», ενώ από το 2008 οι δύο κυβερνήσεις έχουν υπογράψει 48 

συμφωνίες, οι οποίες αφορούν θέματα ασφαλείας
34

, ενέργειας
35

, και βελτίωσης των 

επικοινωνιών (Hale, 2016· Νταβούτογλου, 2010).  

Πιο πρόσφατα, από τις 06/06/2018, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, 

έχει προαναγγείλει την εκστρατεία του τουρκικού στρατού στην περιοχή του Βορείου 

Ιράκ εναντίον του PKK, ο οποίος επιχειρούσε ήδη 20-25 χιλιόμετρα μέσα στην 

ιρακινή επικράτεια, με την ενίσχυση πάντα της τουρκικής αεροπορίας και 

αντικειμενικό στόχο, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, την προέλαση ως το 

όρος Καντίλ, που απέχει περίπου 110 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Τουρκίας. Οι 

σχέσεις των δύο χωρών διατηρήθηκαν σε τεταμένα επίπεδα, με την Άγκυρα να 

προχωρά σε αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράκ τη 14η και τη 15η Δεκεμβρίου 

εναντίον στόχων του PKK, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά Κούρδοι 

αυτονομιστές αντάρτες, αψηφώντας έτσι εν τοις πράγμασι τις διαμαρτυρίες της 

Βαγδάτης, η οποία καταγγέλλει πως οι επανειλημμένες τουρκικές αεροπορικές 

επιδρομές παραβιάζουν την ιρακινή εθνική κυριαρχία και θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές 

αμάχων (Νaftemporiki, 2018).  

                                                           
34

 Στις εν λόγω συμφωνίες, που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο χωρών το Σεπτέμβριο του 2008, 
περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της Άγκυρας να επεμβαίνει στρατιωτικά στην επικράτεια του 
Βόρειου Ιράκ εναντίων στρατιωτικών - τρομοκρατικών στόχων του PKK (Hale, 2016). 
35

 Άλλες συμφωνίες κάλυψαν το θέμα του αγωγού Kirkuk – Yumurtalik (Hale, 2016). 
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Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθούμε στη σταθερή διαμάχη μεταξύ των δύο 

κρατών, που έχει να κάνει με την διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής 

(Ποταμοί Τίγρεις και Εφράτης), με το Ιράκ να κάνει λόγο από κοινού μαζί με την 

Συρία για εις βάρος τους αδικία, που προκύπτει από την υπερεκμετάλλευση των 

υδάτων από την Τουρκία με τη κατασκευή σειράς φραγμάτων, που μειώνουν τη 

στάθμη και τη δυναμικότητα των ποταμών και προκαλούν συνθήκες λειψυδρίας στο 

Ιράκ και τη Συρία (Hakki, 2006)
36

.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η πολιτική της Τουρκίας έναντι του Ιράκ δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως «Πολιτική Μηδενικών 

Προβλημάτων» ή αν θεωρείται, σύμφωνα πάντα με την Άγκυρα, δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη (Νταβούτογλου, 2010· Olson, 2006). 

 

5.4.2 Συρία  

Οι διμερείς σχέσεις χαρακτηρίζονται ως διαχρονικά τεταμένες, κυρίως 

εξαιτίας του ιστορικού τους υποβάθρου (μακραίωνη Οθωμανική Κατοχή). Ιστορικά, 

και πιο συγκεκριμένα από το 1946 έως και τη συριακή κρίση, οι σημαντικότερες 

διαφορές μεταξύ των δύο χωρών αποτελούν: 

 Η διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής (Ποταμοί Τίγρης και 

Ευφράτης), με τη Συρία να κατηγορεί την Τουρκία ότι εκμεταλλεύεται εις 

βάρος της τους εν λόγω υδάτινους πόρους (κατασκευή φράγματος Ατατούρκ 

1990), προκαλώντας απομείωση των υδάτων του Τίγρη και του Ευφράτη.  

 Η φερόμενη στήριξη της Συρίας σε ομάδες που η Τουρκία χαρακτηρίζει ως 

τρομοκρατικές (Κούρδοι, Αρμένιοι, αριστερά εξτρεμιστικά στοιχεία). 

 Η κυριότητα της περιοχής της Αλεξανδρέττας, την οποία η συριακή πλευρά 

διεκδικεί. 

 Η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ από την Τουρκία (1948) και η είσοδός 

της στο ΝΑΤΟ (1952). 

 Η υποστήριξη της Συρίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενάντια στη Τουρκική 

εισβολή και κατοχή (Νταβούτογλου, 2010). 

Οι Τουρκοσυριακές σχέσεις μπήκαν σε μια νέα τροχιά με την υπογραφή του 

«Πρωτοκόλλου των Αδάνων» (20/10/1998), σύμφωνα με το οποίο η Συρία 

υποχρεούταν να εκδιώξει από την επικράτειά της τους Κούρδους αντάρτες και τον 

                                                           
36

 Η κατάχρηση των υδάτων του Ευφράτη από την Τουρκία για ενεργειακούς κυρίως σκοπούς 
(Southeastern Anatolia Project). 
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ηγέτη τους, τον Οτσαλάν. Το γενικότερο κλίμα ενίσχυσαν οι αμοιβαίες επισκέψεις σε 

επίπεδο κορυφής, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Άσαντ στην 

Τουρκία υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας–Συρίας (16-19/10/2007), 

βάσει του οποίου δημιουργούνταν προϋποθέσεις και δυνατότητες συνεργασίας των 

δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας, της ενέργειας και της 

διαχειρίσης των υδάτινων πόρων. Σημαντικά, επίσης, επιτεύγματα της 

επαναπροσέγγισης των δύο χωρών αποτελούσαν η υπογραφή μιας Συμφωνίας που 

αφορούσε τη διεξαγωγή ελεύθερου εμπορίου (Δεκέμβριος 2004)
37

 και το άνοιγμα των 

συνόρων των δύο χωρών, με παράλληλη κατάργηση της βίζας για τους πολίτες τους 

(Οκτώβριος 2009). Η βελτίωση στις διμερείς σχέσεις υπήρξε τέτοια μάλιστα, που η 

Τουρκία βρέθηκε δύο φορές στον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της Συρίας και 

κάποιας τρίτης χώρας. (Νταβούτογλου, 2010· Hale, 2016).  Η πρώτη μεσολάβηση 

ήταν το 2008,
  

με την Τουρκία να προσπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ της 

Συρίας και του Ισραήλ και η δεύτερη αφορούσε τις σχέσεις Συρίας και Ιράκ, με τρίτες 

χώρες. Τέλος λίγο αργότερα το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση, 

μεταξύ του Ιράκ, της Τουρκίας και της Συρίας, προκειμένου να διευθετήσουν το 

ζήτημα της συνεκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων (Ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης) 

(Hakki, 2006).  

Πιο πρόσφατα, όμως, οι σχέσεις ψυχράνθηκαν με τη στάση της Τουρκίας 

απέναντι στο καθεστώς Άσαντ και την κατάρριψη του τουρκικού πολεμικού 

αεροσκάφους (Ιούνιος 2012), με τις δύο χώρες πλέον να έχουν διακόψει τις εμπορικές 

τους σχέσεις και να βρίσκονται επί της ουσίας σε εμπόλεμη κατάσταση. 

Δημιουργώντας περαιτέρω ένταση στις διμερείς σχέσεις, στις 24 Αυγούστου ο 

Τουρκικός στρατός εισήλθε στη συριακή επικράτεια στο πλαίσιο της επιχείρησης 

«Ασπίδα του Ευφράτη», με σκοπό την εκκαθάριση της τουρκο-συριακής μεθορίου 

από ένοπλες ομάδες που η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως «τρομοκρατικά στοιχεία». Η εν 

λόγω επιχείρηση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017, ενώ στις 20 Ιανουαρίου του 

2018 η Τουρκία με την επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» που ξεκίνησε, εισέβαλε στο 

συριακό έδαφος, για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας πλάτους 30 χλμ. στα 

σύνορά της με τη Συρία. Σύμφωνα με το τουρκικό επιτελείο, ο διακηρυγμένος 

επίσημος αντικειμενικός σκοπός είναι η απώθηση των κουρδικών δυνάμεων της 

στρατιωτικής πτέρυγας (Peoples Protection Units–YPG) του Κόμματος της 

                                                           
37

 Το αμοιβαίο εμπόριο άγγιξε τα 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2010. (Hale, 2016) 
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Δημοκρατικής Ενώσεως (PYD) από τα σύνορα με την Τουρκία, στόχος που ακόμα 

και αν επιτευχθεί, δεν φαίνεται ωστόσο να λύνει το βασικό πρόβλημα ασφαλείας που 

η Τουρκία αισθάνεται από μια πιθανή δημιουργία αυτόνομου κουρδικού κράτους στα 

νώτα της. Η συγκεκριμένη επιχείρηση, υπό το πρόσχημα της καταπολεμήσεως των 

τρομοκρατών του λεγομένου Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), στην ουσία δημιούργησε μια 

σφήνα μεταξύ των τριών κουρδικών καντονιών στα σύνορά της με τη Συρία, ώστε να 

απαγορεύσει συνένωση τους. Από τότε οι τουρκικές δυνάμεις δεν εγκατέλειψαν το 

έδαφος της Συρίας, αλλά παραμένουν στην ανατολική πλευρά του καντονιού του 

Αφρίν (Hakki, 2006).  

Συνοψίζοντας, βλέπουμε πως η Άγκυρα παγιδεύτηκε στην ίδια της την 

πολιτική περί «Μηδενικών Προβλημάτων» και παρά τις προσπάθειές της 

αντιμετωπίσει το σύνολο των διαφορών της με τη Συρία, σε συνδυασμό με τις 

γεωπολιτικές συνθήκες που εκτυλίσσονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή και που 

δυστυχώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει η ίδια, η πολιτική αυτή επέφερε τα ακριβώς 

αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα (Hakki, 2006). 

 
Εικόνα 11 ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΥΡΔΙΚΩΝ ΚΑΝΤΟΝΙΩΝ. Πηγή: http://www.idis.gr/?p=4732 
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5.4.3 Κύπρος  

Κοντά μισός αιώνας έχει περάσει από εκείνο τον Αύγουστο του 1974, που, 

εξαιτίας της απόπειρας πραξικοπήματος του Ιωαννίδη κατά του Μακαρίου, η 

Τουρκία βρήκε την ευκαιρία που επιζητούσε εναγωνίως καθ’ όλο το προηγούμενο 

διάστημα και εισέβαλε στην Κύπρο. Με πρόσχημα πάντα την προστασία της 

μειονοτικής πληθυσμιακής ομάδας των Τουρκοκυπρίων και την επαναφορά της 

σταθερότητας και της ειρήνης στο νησί, η Τουρκία επενέβη στρατιωτικά στο  νησί, 

κάνοντας χρήση του δικαιώματός της ως εγγυήτριας δύναμης (Συνθήκη των 

Εγγυήσεων του 1960). Επιχείρημα, το οποίο συνεχίζει να χρησιμοποιεί έως και 

σήμερα, αρνούμενη πεισματικά να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, 

καθιστώντας ουσιαστικά έτσι την ειρήνη και την ένωση του νησιού αδύνατη.  

Η αρχική τουρκική 

στρατιωτική επέμβαση, 

γνωστή και ως «ΑΤΤΙΛΑΣ 

Ι» είχε σαν αποτέλεσμα την 

κατάληψη του 7% του 

εδάφους του νησιού, ενώ 

έπειτα από την αποτυχία των 

συζητήσεων στην πενταμερή 

διάσκεψη της Γενεύης 

ακολούθησε ο «ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ», που είχε και ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή 

του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας (βλ. εικόνα 12) και την απομάκρυνση περίπου 

200.000 Ελληνοκυπρίων από τις πατρογονικές τους εστίες, μετατρέποντάς τους έτσι 

σε πρόσφυγες εντός της ίδιας τους της πατρίδας. Ακόμη, καθ’ όλη τη διάρκεια των 

αναταραχών σημειώθηκαν περίπου 4.000 νεκροί, ενώ 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. 

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως η Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου
38

, η 

οποία αποτελεί το 37% επί του συνολικού εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

παράλληλα κατέχει το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης του νησιού, το 70% του 

ορυκτού πλούτου του νησιού, το 70% της βιομηχανίας του νησιού, καθώς και το 80% 

των τουριστικών εγκαταστάσεων, δίνοντας έτσι στην τουρκοκυπριακή πλευρά ένα 

σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα έναντι της άλλης πλευράς. Το γεγονός αυτό, 

όμως, αντισταθμίζεται από τη διεθνή απομόνωση, στην οποία βρίσκεται έως και 
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 Γνωστό και ως «ψευδοκράτος», καθώς δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα από καμία χώρα εκτός της 
Τουρκίας. (Hale, 2016) 

Εικόνα 12 ΧΑΡΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Πηγή: (Ξενάκης, 2018) 
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σήμερα η Τουρκοκυπριακή κοινότητα
39

, με εξαίρεση φυσικά τη στήριξη της 

Τουρκίας (Μαρδάς, 2018· Ξενάκης, 2018). 

Τα επόμενα έτη, και πιο συγκεκριμένα τη δεκαετία 1990-2000, διακρίνουμε 

μια κοινή προσπάθεια και των δύο πλευρών να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή 

λύση, με συνεχείς προσπάθειες και αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της πενταετίας 1990-1995, με τις συζητήσεις όμως να διακόπτονται το 

διάστημα 1996-1998, εξαιτίας των τεταμένων Ελληνο-Τουρκικών σχέσεων (Κρίση 

των Ιμίων, Κρίση των S-300). Το αμέσως επόμενο διάστημα και μετά τη στάση της 

ελληνικής κυβέρνησης στην υπόθεση του Οτσαλάν (Φεβρουάριος 1999), βλέπουμε 

την επανεκκίνηση των συζητήσεων επί του Κυπριακού ζητήματος και την από κοινού 

προσπάθεια εύρεσης λύσης, με το σχέδιο που προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα 

του ΟΗΕ Kofi Annan για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2002 και τη νέα βελτιωμένη 

εκδοχή του σχεδίου του, που παρουσίασε τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και η οποία 

αποτελεί ίσως τη λύση που βρέθηκε πιο κοντά από όλες τις υπόλοιπες ως προς την 

υλοποίηση. Εν τέλει, η συμφωνία τέθηκε σε δημοψήφισμα τον Απρίλιο του 2004, με 

τους Ελληνοκύπριους να την καταψηφίζουν σε ποσοστό 79% έναντι 24%, ενώ το 

ποσοστό συμμετοχής άγγιζε το 90% (Μαρδάς, 2018). Σε αυτό το σημείο, αξίζει να 

αναφερθούμε στη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία προχώρησε 

μετά το θάνατο του σχεδίου Ανάν, σύμφωνα με την οποία θα προωθούσε λύσεις που 

θα διευκόλυναν την επανένωση της Κύπρου και θα έβαζαν τέλος στη διεθνή 

απομόνωση που βιώνει έως και σήμερα η Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Βέβαια, όπως 

αποδείχτηκε αργότερα, προς απογοήτευση της διεθνούς κοινότητας, οι εν λόγω 

δηλώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν στην καλύτερη των περιπτώσεων ως 

επιπόλαιες. Από αυτό το σημείο και έπειτα το Κυπριακό ζήτημα τοποθετείται σε μια 

ιδιάζουσα μορφή αναμονής, με τις συζητήσεις να πραγματοποιούνται σε τελείως 

τυπικό κλίμα και με έλλειψη διάθεσης εκ μέρους και των δύο πλευρών για αμοιβαίες 

υποχωρήσεις και συναινετικό πνεύμα. Στο ίδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε και η 

συνάντηση που έλαβε χώρα το 2012 στη Νέα Υόρκη μεταξύ των δύο πλευρών της 

Κύπρου, με τη συμμετοχή φυσικά εκπροσώπων της Ελλάδας, της Τουρκίας και του 

ΟΗΕ, δίχως φυσικά κάποιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα (Μαρδάς, 2018). 

Φτάνοντας στο σήμερα, διακρίνουμε μια στασιμότητα επί του θέματος, 

κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας, γεγονός που επαληθεύτηκε και στις πιο 
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 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει απαγορεύσει τις Τουρκοκυπριακές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ 
από τον Ιούλιο του 1994. (Hale, 2016) 
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πρόσφατες συζητήσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ των δύο πλευρών της Κύπρου, με τη 

συμμετοχή φυσικά εκπροσώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Κραν-Μοντανά 

(29/06/2017). (Νέδος, 2017) Δεν θα ήταν υπερβολή, μάλιστα, να υποστηρίξουμε πως 

η στατική - επιθετική διάθεση που φανερώνει η συμπεριφορά της Τουρκίας ως προς 

το Κυπριακό ζήτημα, όχι μόνο δεν διευκολύνει την ιδιάζουσα αυτή κατάσταση που 

επικρατεί στο νησί, λόγω της παράνομης εισβολής και  κατοχής, αλλά αντίθετα 

φανερώνει την αμετανόητη τουρκική πολιτική και παράλληλα την αδιαφορία της ως 

προς τυχόν ευρωπαϊκές κυρώσεις (αναφορικά κυρίως με την ευρωπαϊκή της πορεία, 

αλλά όχι μόνο). Χαρακτηριστικά, η Τουρκία αρνείται κατηγορηματικά να εφαρμόσει 

το Πρωτόκολλο της Άγκυρας (2005)
40

, ενώ πιο πρόσφατα ο Τούρκος υπουργός 

Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατέθεσε στο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Ε.Ε. 

γραπτές θέσεις, οι οποίες καθιστούν σαφές ότι η Άγκυρα δε θα κάνει πίσω και ότι 

διεκδικεί σημαντικό τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ (17/03/2019) (Militaire News, 2019). 

Αναφορικά ωστόσο, με το ζήτημα των ενεργειακών πόρων που βρέθηκαν στην 

Κυπριακή ΑΟΖ, η Τουρκία προβάλλει μια άκρως επιθετική στάση, αρχικά 

προσπαθώντας να αποτρέψει την Κύπρο από το να προχωρήσει σε έρευνες και, στη 

συνέχεια, διεκδικώντας μέρος του ορυκτού πλούτου, προχωρώντας η ίδια σε 

παράνομη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας μεταξύ της ιδίας και του ψευδοκράτους και 

προβαίνοντας στη συνέχεια η ίδια σε έρευνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι κινήσεις 

αυτές της Άγκυρας δε θα έπρεπε, ωστόσο να μας προξενούν εντύπωση, άλλωστε 

βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με τις απόψεις που είχε εκφράσει και διατυπώσει 

εκτενέστερα στο βιβλίο του (Νταβούτογλου, 2010) ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών 

της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο 

βιβλίο του, «Ακόμη και αν δεν υπήρχε κανένας Μουσουλμάνος Τούρκος στην 

Κύπρο, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να έχει ένα κυπριακό ζήτημα. Καμιά χώρα δεν 

μπορεί να είναι αδιάφορη απέναντι σε ένα τέτοιο νησί
41

 , που βρίσκεται μέσα στην 
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 Σύναψη Τελωνειακής Ένωσης με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
41 «Η Κύπρος, που κατέχει κεντρική θέση μέσα στην παγκόσμια ήπειρο, ευρισκόμενη σχεδόν σε ίση 

απόσταση από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, βρίσκεται μαζί με την Κρήτη επάνω σε μια 
γραμμή που τέμνει τις οδούς θαλάσσιας διέλευσης. Η Κύπρος κατέχει θέση μεταξύ των Στενών, που 
χωρίζουν Ευρώπη και Ασία, και της Διώρυγας του Σουέζ, η οποία χωρίζει Ασία και Αφρική, ενώ 
συγχρόνως έχει τη θέση μιας σταθερής βάσης και ενός αεροπλανοφόρου, που θα πιάνει τον σφυγμό 
των θαλάσσιων οδών του Αντεν και του Ορμούζ, μαζί με τις λεκάνες του Κόλπου και της Κασπίας, οι 
οποίες είναι οι πιο σημαντικές οδοί σύνδεσης Ευρασίας – Αφρικής» (Νταβούτογλου, 2010, σσ. 274-
275). 
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καρδιά του ίδιου του ζωτικού της χώρου.» (Νταβούτογλου, 2010, σσ. 274-275). 

Κλείνοντας, οφείλουμε ωστόσο να αναφέρουμε πως, αναφορικά με την πολιτική περί 

«Μηδενικών Προβλημάτων με τους γείτονες», την οποία και ανέπτυξε και πρεσβεύει 

τόσο ο κύριος Α. Νταβούτογλου, όσο και η Άγκυρα, σίγουρα στην περίπτωση της 

Κύπρου χρήζει μεγάλης βελτίωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Διεθνείς Σχέσεις 
 

Η Τουρκική Δημοκρατία ανά την ιστορική της διαδρομή προσπάθησε 

συνειδητά και με πείσμα να ενισχύσει τη θέση και το ρόλο της στη Διεθνή Σκηνή, 

αλλά και τη διαπραγματευτική της ισχύ, και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφερε, ούσα 

αυτή τη  στιγμή μέλος σε αρκετούς οργανισμούς διεθνώς. Αρχικά, αποτελεί ιδρυτικό 

μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (24 Οκτωβρίου 1945), ενώ αργότερα, 

κατά την περίοδο 1947–1949, κατάφερε επιτυχώς να ενταχθεί στον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αλλά και στο Συμβούλιο της 

Ευρώπης. Το έτος 1952, επίσης, θεωρείται ορόσημο στην πορεία του κράτους, καθώς 

τότε η Τουρκία εντάσσεται στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και σφραγίζεται, έτσι, η 

κατεύθυνση της χώρας προς τη Δύση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε, θα 

λέγαμε, λίγα χρόνια αργότερα (το Σεπτέμβριο του 1959), όταν το Συμβούλιο της τότε 

ΕΟΚ αποδέχτηκε την αίτηση της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν η 

σύνδεση με την κοινότητα. Αυτό επετεύχθη αρκετά χρόνια αργότερα, την 1η 

Ιανουαρίου 1996, που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Έτος ορόσημο για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, ωστόσο, 

θεωρείται το έτος 1999, και συγκεκριμένα ο Δεκέμβριος του ίδιου έτους, που στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι η Ελλάδα απέσυρε το βέτο ως προς την 

ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, παραχωρώντας ουσιαστικά το καθεστώς της 

υποψήφιας προς ένταξης χώρας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του  2005, 

η Τουρκία ξεκίνησε τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

γεγονός που ενδυνάμωσε σίγουρα τη δημοκρατική συνείδηση του τουρκικού λαού 

και την πίστη του στους δημοκρατικούς θεσμούς. Επίσης, το ίδιο έτος η Τουρκία 

ξεκίνησε δραστηριότητες οικονομικής συνεργασίας με το Συμβούλιο Συνεργασίας 

του Κόλπου (GCC), ενώ τρία χρόνια αργότερα, και πιο συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο 

του 2008, η σχέση αυτή αναβαθμίστηκε με την υπογραφή ενός Μνημονίου 

Κατανόησης, το οποίο προέβλεπε την επέκταση των δραστηριοτήτων μεταξύ της 

Τουρκίας και των χωρών μελών του οργανισμού (GCC) σε πεδία κοινών 

ενδιαφερόντων, όπως είναι η πολιτική, η αμυνα, η ασφάλεια και ο πολιτισμός. Με τις 

παραπάνω ενέργειες οφείλουμε να σημειώσουμε τόσο την ενδυνάμωση της 

διπλωματικής θέσης-ρόλου της Τουρκίας διεθνώς, αλλά παράλληλα και την 

πραγμάτωση σε μεγάλο βαθμό των μεταπολεμικών της στόχων, οι οποίοι στόχευαν 
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στη «Δυτικοποίηση» και την «Ευρωποίηση» της χώρας
42

. Αξίζει να αναφερθεί 

ωστόσο, πως η Τουρκία συμμετέχει στο διεθνές οικονομικό–πολιτικό φόρουμ των 

G20 στο οποίο συμμετέχουν αυστηρά οι ηγέτες από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες 

παγκοσμίως και λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο. Η Τουρκία είναι επίσης μέλος του 

Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκόφωνων Κρατών που ιδρύθηκε το 2009, της 

Διεθνούς Οργάνωσης Τουρκικού Πολιτισμού που ιδρύθηκε το 1993, του Οργανισμού 

Ισλαμικής Διάσκεψης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας που ιδρύθηκε 

το 1995. (Njuafac & Katman, 2016) (Oğuzlu, 2008) Επιπλέον σημαντική θεωρείται η 

συνεισφορά της Τουρκίας σε ειρηνευτικές αποστολές σε όλο τον κόσμο, τόσο στα 

επιχειρησιακά πλαίσια και τις συμμαχικές υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ, όσο και σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Χαρακτηριστικά μπορούμε 

να αναφερθούμε στις περιπτώσεις του Ιράν – Ιράκ (Ομάδα Στρατιωτικής 

Παρακολούθησης ΟΗΕ: 1988 - 1991) και Ιράκ – Κουβέιτ (Ομάδα Στρατιωτικής 

Παρακολούθησης ΟΗΕ: 1991 - 2003), Σομαλία (ΝΑΤΟ 1993 - 1994), Αφγανιστάν 

(ΝΑΤΟ 1999), Σουδάν (Αποστολή του ΟΗΕ 2005), Λίβανο (ΝΑΤΟ 2006). 

(Τριανταφύλλου & Φωτίου, 2010) Από όλα τα παραπάνω συνεπάγεται πως οι 

αυξανόμενες διπλωματικές, στρατιωτικές και οικονομικές πρωτοβουλίες που 

τολμηρά υιοθέτησε κατά την διάρκεια των χρόνων η τουρκική ηγεσία, σήμερα έχουν 

οδηγήσει στην αναγνώρισή της ως περιφερειακής δύναμης, ή τουλάχιστον ως μια 

αναδυόμενη δύναμη (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 

6.1 Οι σχέσεις Τουρκίας και ΕΕ 

 Κατά την περίοδο 1947–1949 η Τουρκική Δημοκρατία κατάφερε επιτυχώς να 

ενταχθεί τόσο στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 

όσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας έχουν ως 

ημερομηνία εκκίνησης το Σεπτέμβριο του 1959, όταν το Συμβούλιο της τότε ΕΟΚ 

αποδέχτηκε την αίτηση της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία προβλέπονταν η 

σύνδεση με την κοινότητα. Γεγονός το οποίο και επιτευχθεί αρκετά χρόνια αργότερα, 

την 1
η
 Ιανουαρίου 1996, όπου και τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας
43

. Έτος ορόσημο για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, 

ωστόσο θεωρείται  το έτος 1999 και ο συγκεκριμένα ο Δεκέμβριος του ίδιου έτους, 

όπου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι η Ελλάδα απέσυρε το βέτο ως προς την 
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 Επίσης συμμετέχει στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). 
43

 Κατ’ εξαίρεση δίχως να κατέχει καθεστώς πλήρους μέλους.  
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ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ, παραχωρώντας ουσιαστικά το καθεστώς της 

υποψήφιας προς ένταξης χώρας, ενώ λίγα χρόνια αργότερα τον Οκτώβριο του  2005 η 

Τουρκία ξεκίνησε τις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις για Ευρωπαϊκή Ένωση, 

γεγονός που ενδυνάμωσε σίγουρα τη δημοκρατική συνείδηση του τουρκικού λαού 

και την πίστη του στους δημοκρατικούς θεσμούς. Στις μέρες μας βέβαια τα πράγματα 

κάθε άλλο παρά αισιόδοξα φαντάζουν για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, καθώς 

στις 13 Μαρτίου του 2019 ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 370 υπέρ 

ψήφους, η έκθεση της εισηγήτριας Κάτι Πίρι (Ολλανδή Ευρωβουλευτής μέλος της 

ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών) για την Τουρκία, η οποία προβλέπει την 

διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, (Militaire News, 2019) ενώ 

χαρακτηριστικό του γενικότερου κλίματος που επικρατεί αποτελούν οι δηλώσεις του 

Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις 

ευρωεκλογές του Μαΐου και  πρόεδρος της ευρωομάδας του ΕΛΚ στο 

Ευρωκοινοβούλιο, ο οποίος δήλωσε πως « η Τουρκία  δεν μπορεί να γίνει μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έχει την υποστήριξη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης 

και  απομακρύνεται από τις αξίες της Ένωσης», ενώ ερωτηθείς για τις πρώτες 

αποφάσεις που θα λάμβανε ως Πρόεδρος της Επιτροπής, ο Βέμπερ δήλωσε 

κατηγορηματικά πως θα έβαζε τέλος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 

Τουρκία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Θα μεταβώ στην Άγκυρα για να προτείνω 

μια στενή οικονομική σχέση, εκπαιδευτικές ανταλλαγές, τη συνέχιση του κοινού 

αγώνα μας ενάντια στην τρομοκρατία κ.λπ. Όμως, αυτή η χώρα δεν μπορεί να γίνει 

μέλος της Ένωσης, επειδή δεν έχει την υποστήριξη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης 

και επειδή η Τουρκία απομακρύνεται από τις αξίες της Ένωσης».
 
(Militaire News, 

2019) Συνοψίζοντας, οι σχέσεις Τουρκίας – ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές 

δυσκολίες, οι οποίες ενδεχομένως να καταστούν και ανυπέρβλητες, οδηγώντας και 

περιορίζοντας  έτσι τις σχέσεις των δύο πλευρών (Τουρκία - ΕΕ), αποκλειστικά σε 

ένα οικονομικό – εμπορικό επίπεδο (Hale, 2016). Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθούμε 

στα λόγια του τότε προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Σ. Ντεμιρέλ, τρεις μήνες 

μετά τη σύναψη της Τελωνειακής Σύνδεσης Ευρώπης – Τουρκίας (06/03/1995), ο 

οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «εάν εφαρμόσουμε τη Δημοκρατία όπως μας τη 

ζητούν οι Ευρωπαίοι, τότε θα διαλυθούμε. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ ». 

(Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010, σ. 163)  
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6.2 Οι σχέσεις Τουρκίας με τις δύο υπερδυνάμεις (ΗΠΑ -Ρωσία) 

 Το έτος 1952 θεωρείται ορόσημο στην πορεία της Τουρκικής Δημοκρατίας , 

καθώς τότε η χώρα εντάσσεται στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και σφραγίζεται  

έτσι η κατεύθυνση της χώρας προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 

η Τουρκία αποτελούσε ένα από τους σημαντικότερους συμμάχους τόσο των ΗΠΑ, 

όσο και των υπολοίπων μελών του ΝΑΤΟ. Γεγονός που αποδεικνύεται και από 

στρατιωτική βοήθεια που τόσο απλόχερα προσέφεραν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ όλα 

αυτά τα χρόνια, η οποία είναι σίγουρα δυσανάλογη συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη 

μέλη του ΝΑΤΟ. Η υπέρμετρη αυτή υποστήριξη των ΗΠΑ προς τη Τουρκία 

οφείλεται στο γεγονός της τεράστιας γεωπολιτικής της σημασίας. Πολύ απλά η 

γεωγραφική θέση της Τουρκίας την καθιστά έναν απαραίτητο σύμμαχο των ΗΠΑ 

στην περιοχή, προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της. Στην διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου η Τουρκία αποτελούσε ένα φυσικό ανάχωμα κατά της Σοβιετικής 

απειλής, ενώ μέχρι και σήμερα αποτελεί μια εν δυνάμει ανταγωνιστική δύναμη στο 

χώρο παραδοσιακά του Καυκάσου και του Εύξεινου Πόντου, αλλά και στο 

πολυτάραχο χώρο των Βαλκανίων (Κοσσυφοπέδιο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη) και πλέον 

και της Μέσης Ανατολής (Συριακή Κρίση) έναντι της Ρωσικής κυριαρχίας, γεγονός 

που εξυπηρετεί σαφώς τα δυτικά συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία, 

εξετάζει με καχυποψία κάθε κίνηση της Τουρκίας στην περιοχή του Καυκάσου και 

του Εύξεινου Πόντου, καθώς θεωρεί πως δρα εκτελώντας δυτικά σχέδια που στόχο 

έχουν να υπονομεύσουν την ηγεμονία της στην ευρύτερη περιοχή. Το τέλος βέβαια 

του ψυχρού πολέμου βρήκε τη Τουρκία να πασχίζει να επαναπροσδιορίσει την θέση 

της τόσο μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, όσο και εκτός στο Διεθνές Σύστημα, 

επιδιώκοντας και σχηματίζοντας νέες στρατηγικές συμμαχίες (Ρωσία - ΕΕ). Έτσι 

σταδιακά και αδυνατώντας λόγω μεγέθους και ισχύς να επιβάλλει στη Ρωσία τους 

κανόνες της, αναγκάστηκε εκείνη να προσαρμοστεί σα νέα δεδομένα τα οποία της 

επέβαλλαν σαφώς μια πιο μετριοπαθείς στάση έναντι του πολύ πιο ισχυρού της 

γείτονα. Πολιτική η οποία απαιτούσε φυσικά και πολλές υποχωρήσεις από την 

πλευρά της Τουρκίας, όπως στην περίπτωση της διαμάχης της Ρωσίας με τη Γεωργία 

και πιο πρόσφατα με την Ουκρανία, όπου η Άγκυρα θα λέγαμε πως διατηρεί μια 

χαμηλών τόνων, έως και ουδέτερη στάση, διατηρώντας έτσι την αρχή της καλής 

γειτονίας (Γιαλλουρίδης & Λαγγίδης, 2010). 
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 Στις μέρες μας η Τουρκία συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό παράγοντα, 

αλλά και πολλαπλασιαστή ισχύος για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς μέσω 

της Τουρκίας οι ΗΠΑ μπορούν να επιτηρούν – ελέγχουν ολόκληρο τον γεωγραφικό 

χώρο της Μέσης Ανατολής (Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιράν, Συρία, Λιβύη ), ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζουν την κεκαλυμμένη παρουσία τους (ΝΑΤΟ) στη περιοχή του Καυκάσου 

και του Εύξεινου Πόντου (Μαύρη Θάλασσα). Με τις Τουρκο- Αμερικανικές σχέσεις 

να βρίσκονται στο απόγειο τους πριν δέκα χρόνια, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μ. 

Ομπάμα επισκέφθηκε την Τουρκία (Απρίλιο 2009), ενώ παράλληλα την εκθείαζε ως 

τη χώρα πρότυπο και λαμπρό παράδειγμα εκδημοκρατισμού, το οποίο και θα έπρεπε 

να μιμηθούν όλες οι υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής. Παρά τα 

σκαμπανεβάσματα στις Τουρκο – Αμερικανικές σχέσεις η Τουρκία θεωρούνταν 

πάντα πιστή και σταθερή σύμμαχος των ΗΠΑ, ακόμη και μετά την πεισματική 

απόφαση της Άγκυρας να μην συμμετάσχει στη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ 

(2003) μαζί με τις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις. () Γεγονός το οποίο όμως δεν 

ισχύει στις μέρες ή τουλάχιστον στο ίδιο βαθμό, καθώς πλέον η Τουρκία δείχνει να 

προωθεί μια δική της γεωπολιτική ατζέντα μέσω της εξωτερικής της πολιτικής, η 

οποία εξαρτάται όλο και λιγότερο από τη θέληση – πρόσταγμα των ΗΠΑ. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η διαφοροποίηση της πολιτικής της, τόσο 

ως προς το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, όσο και ως την 

γενικότερη απομόνωση του. Γεγονός το οποίο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και με 

τη Ρωσία, σταθερά εχθρική προς της ΗΠΑ χώρα και αναθεωρητική δύναμη της 

περιοχής, με την οποία και σε συνεργασία με το Ιράν τα τελευταία δύο χρόνια έχουν 

προχωρήσει οι εκατέρωθεν διπλωματικές σχέσεις, με την τελευταία τριμερή σύνοδο 

των τριών (με θέμα τη Συρία) να λαμβάνει χώρα στο Σότσι της Ρωσίας στις 14 

Φεβρουαρίου 2019. Μάλιστα οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας έχουν 

ενισχυθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό μέσω μιας σειράς συμφωνιών ποικίλης 

φύσεως, όπως η συνεργασία τους σε εξοπλιστικά προγράμματα (παραγγελία και 

ανάπτυξη του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 στη τουρκική επικράτεια 

κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ), δημιουργία πυρηνικών 

εργοστασίων από τη Ρωσία, συνεργασία και  στρατιωτικός συντονισμός μεταξύ των 

δύο κατά την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία  και τέλος η υπογραφής της 

συμφωνίας για τους αγωγούς αερίου TurkStream (10 Οκτωβρίου 2016). Τέλος, Ρωσία 

και Τουρκία διεξήγαγαν κοινές ναυτικές ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα το διάστημα 

6–8 Μαρτίου του 2019, γεγονός το οποίο έχει έντονη σημασιολογία και περιεχόμενο 
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για το στρατηγικό προσανατολισμό της Τουρκίας στο μέλλον, καθώς δεν πρέπει να 

ξεχνάμε πως πρόκειται για μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και υποψήφιο μέλος προς 

ένταξη στην ΕΕ., με λίγα λόγια δηλαδή μιλάμε για ένα κράτος με σαφή μέχρι και 

πρόσφατα τουλάχιστον δυτικό προσανατολισμό.  

Επιπλέον ο τούρκος πρόεδρος, όπως έχει διαμηνύσει και δημοσίως στηρίζει 

την Παλαιστινιακή Χαμάς
44

, η οποία όμως στο σύνολο των Δυτικών χωρών 

θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση, ενώ μετά το 2012 κυρίως 

δείχνει να ταυτίζεται αλλά και να σχετίζεται με το θρησκευτικό εξτρεμιστικό κίνημα 

των «Αδελφών Μουσουλμάνων» (αρχικά στην Αίγυπτο). Τέλος, αναφορικά με τη 

Συρία αν και σε πρώτη ανάγνωση οι πολιτικές επιδιώξεις της Άγκυρας συμπίπτουν με 

αυτές της Δύσης, οι οποίες στοχεύουν στην απομάκρυνση του Άσαντ από την 

εξουσία, στην πραγματικό όμως δεν θα μπορούσαν να διαφέρουν περισσότερο, 

καθώς από τη μια πλευρά έχουμε τον δυτικό συνασπισμό που υποστηρίζει την 

Συριακή Αντιπολίτευση (Εθνικό Συριακό Συμβούλιο) και από την άλλη έχουμε την 

Τουρκία η οποία αν και σε πρώτη ανάγνωση δείχνει να στηρίζει την Συριακή 

Αντιπολίτευση (Εθνικό Συριακό Συμβούλιο), παράλληλα ενισχύει θρησκευτικές 

εξτρεμιστικές, αποσχιστικές ομάδες, όπως το ISIS, παρέχοντας τους οικονομική, 

υλική και στρατιωτική υποστήριξη. Συνοψίζοντας, οι Τουρκο – Αμερικανικές σχέσεις 

σήμερα βιώνουν ξεκάθαρα την χειρότερη εποχή τους με τις δύο πλευρές να 

ανταλλάζουν βαριές κατηγορίες μεταξύ τους, όπου η Τουρκία κατηγορεί τις ΗΠΑ 

πως στηρίζουν τόσο τους εσωτερικούς εχθρούς της Τουρκίας (Κίνημα Γκιουλέν), όσο 

και τους εξωτερικούς δηλαδή τους Κούρδους της Συρίας (SPG), όπου σύμφωνα με τη 

Τουρκία αποτελούν τρομοκρατική οργάνωση. Αντίθετα οι Τουρκο – Ρωσικές σχέσεις 

μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού από την Τουρκία τον Νοέμβριο του 

2015, όπου οι σχέσεις των δύο χωρών έφτασαν σε οριακό σημείο, με αποτέλεσμα 

αμοιβαίες κυρώσεις και ισχυρή πολεμική σε ρητορικό επίπεδο, σήμερα βιώνουν μια 

απρόσμενη άνθηση ιδιαίτερα μετά την υπογραφή μια σειράς συμφωνιών ποικίλης 

φύσεως. (ενεργειακών, στρατιωτικών, αμυντικών, κατασκευαστικών) (Hale, 2016). 

  

 

 

 

                                                           
44

 Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς αποτελεί σταθερό αντίπαλο του Ισραήλ, το οποίο με τη 
σειρά του θεωρείται παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η επιρροή της Τουρκίας στις 

χώρες της Μ. Ανατολής και η δυναμική στη 

περιοχή της Α. Μεσογείου 
 

Ο όρος «Μέση Ανατολή» ως γεωπολιτικός/οικονομικός, ιστορικός, ακόμη και 

ως γεωγραφικός προσδιορισμός, είναι αρκετά περίπλοκος και για αυτό το λόγο θα 

λέγαμε πως χρήζει επεξήγησης. Αναφερόμενοι στο γεωγραφικό χώρο της Μέσης 

Ανατολής αρχικά οφείλουμε να αναφέρουμε πως ιστορικά υπήρξε κοιτίδα πολλών 

σπουδαίων πολιτισμών που γεωγραφικά εντοπίζονταν και τοποθετούνταν από την 

περιοχή της Μεσοποταμίας έως και την Αίγυπτο. Επίσης οφείλουμε να αναφέρουμε 

πως η περιοχή της Μέσης Ανατολής σταδιακά με την εξάπλωση του του ισλαμικού 

πολιτισμού, ταυτίστηκε ιστορικά με «τον γεωγραφικό χώρο της περιοχής του 

ισλαμικού πολιτισμού» (Νταβούτογλου, 2010, σ. 494) Γεωγραφικά ωστόσο ο όρος 

«Μέση Ανατολή» περικλείει την ηπειρωτική περιοχή της Δυτικής Ασίας, της Βόρειας 

Αφρικής και τα Ανατολικά ευρωπαϊκά σύνορα, ενώ παράλληλα συνιστά τα Βόρεια 

και Ανατολικά σύνορα της Μεσογείου και των Νότιων ακτών του Εύξεινου Πόντου 

και της Κασπίας θάλασσας. Επίσης, σημαντικές κλειστές θάλασσες και κόλποι, όπως 

είναι η Ερυθρά θάλασσα και ο Περσικός κόλπος, εντοπίζονται στην εν λόγω περιοχή. 

Τέλος, γεωπολιτικά η περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί τη «περιοχή κλειδί» για 

οποιαδήποτε ενέργεια - δραστηριότητα (οικονομική - εμπορική, πολεμική - 

στρατιωτική) προς την Αφροευρασιατική ήπειρο. Ακόμα, όσον αφορά τη 

γεωοικονομική της σημασία, συχνά παραγνωρίζεται η εξαιρετική γεωγραφική θέση 

που διαθέτει για τις θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή της 

Μέσης Ανατολής έχει ταυτιστεί απόλυτα και κατηγοριοποιηθεί ως 

πετρελαιοπαραγωγός περιοχή λόγω των μεγάλων ενεργειακών αποθεμάτων που 

κάνουν την εμφάνιση τους εκεί, εν τοις πράγμασι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Χαρακτηριστικά, αρκεί να 

αναφερθούμε στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Δύσης και Ανατολής, που 

αναπτύχθηκαν και συνεχίζονται έως και τις μέρες μας μέσω των εμπορικών οδών που 



61 | Σ ε λ ί δ α  
 

ακολουθούν τις ακτές του Ινδικού Ωκεανού, συνδέοντας την Κίνα και την Ινδία με 

την Αίγυπτο και Ανατολικά Αφρική, μέσω φυσικά των πολύ σημαντικών λιμανιών 

που αναπτύχθηκαν κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, της Μικράς Ασίας, του 

Εύξεινου Πόντου, της Ερυθράς θάλασσας, του Περσικού Κόλπου και φυσικά των 

εμπορικών κόμβων κατά μήκος της Ευρασίας. (Nouschi, 2003) 

 

7.1 Η επιρροή της Τουρκίας στις χώρες της Μ. Ανατολής και η 

δυναμική της στη περιοχή της Α. Μεσογείου. 

Η στάση της Τουρκίας προς το χώρο της Μέσης Ανατολής τουλάχιστον το 

πρώτο μισό του 20
ου

 αι. μπορεί να χαρακτηρισθεί από παθητική έως αδιάφορη. 

Γεγονός που ίσως να έχει τις ρίζες του στα ψυχολογικά κατάλοιπα που ακολούθησαν 

την πτώση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία μέχρι πρότινος (έως και τις 

αρχές του 20
ου

 αι.) κυριαρχούσε σε όλα αυτά τα εδάφη. Στο κλίμα αυτό του 

απομονωτισμού της Τουρκίας συνέβαλε το γεγονός της ένταξης της χώρας αρχικά το 

1947 στο δόγμα Τρούμαν και η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ το 1949, καθώς 

επίσης η ένταξη της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) το 1952 και η 

υπογραφή του Συμφώνου της Βαγδάτης (1955). Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την 

πλήρη ταύτιση της χώρας με τα δυτικά συμφέροντα και την εμπλοκή της χώρας 

κυρίως στο πρώτο πόλεμο του Κόλπου, έκαναν τη Τουρκία να φαντάζει όλο και 

περισσότερο ξένη προς τους Άραβες γείτονες της γεγονός που οδήγησε στην 

σταδιακή της απομόνωση από τα υπόλοιπα γειτονικά κράτη καθώς κάθε της κίνηση 

έδειχνε ύποπτη και υστερόβουλη στα μάτια των γειτόνων της, ενώ στη Τουρκία 

αναπτύχθηκαν εκείνο το διάστημα έντονα συναισθήματα εθνικισμού εναντίον των 

Αράβων. Η ευκαιρία για αλλαγή στις Τουρκοαραβικές σχέσεις εμφανίστηκε για 

πρώτη φορά τη δεκαετία του 70’ από τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Οζάλ και 

μετέπειτα του Ερμπακάν, με τις πρωτοβουλίες να συνεχίζονται και την επόμενη 

δεκαετία, όπου μάλιστα σημειώνεται η επαναπροσέγγιση της χώρας με άλλα 

σημαντικά κράτη της περιοχής όπως το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, 

ενώ φτάνοντας στη δεκαετία του 90’ διακρίνουμε τη στροφή της Άγκυρας στην 

εξωτερική της πολιτική, η οποία πλέον αναζητά έναν πιο ανεξάρτητο και αυτόνομο 

ρόλο στην περιοχή, υιοθετώντας πλέον έναν περιφερειακό ρόλο. (Τριανταφύλλου & 

Φωτίου, 2010)  
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Φτάνοντας στο σήμερα και κυρίως από το 2009 και έπειτα
45

 διακρίνουμε μια 

έντονη εξωστρέφεια της Άγκυρας προς περιοχές που αξιολογούνται από την ίδια ως 

περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος ή περιοχές στις οποίες η ίδια αναγνωρίζει ορισμένα 

πολιτιστικά, θρησκευτικά και ενδεχομένως ιστορικά δικαιώματα (περιοχές που 

βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της πρώην Οθωμανικής αυτοκρατορίας) . Ως 

τέτοιες περιοχές λογίζονται η Μέση Ανατολή (άνοιγμα προς το σύνολο των 

Αραβικών κρατών), τα βαλκάνια και η Αφρική. (Φίλης, 2017) Πράγματι η Τουρκία 

κυρίως την περίοδο 2007-2009 προσπαθώντας να εφαρμόσει εμπράκτως το δόγμα 

Νταβούτογλου περί «Μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες»
 
(Νταβούτογλου, 

2010) προχωράει σε σημαντικές διπλωματικές κινήσεις, οι οποίες μάλιστα μπορούν 

να χαρακτηριστούν και ως αρκετά τολμηρές. Ως τέτοια παραδείγματα τολμηρών 

διπλωματικών κινήσεων από την πλευρά της Άγκυρας μπορούμε σίγουρα να 

χαρακτηρίσουμε τόσο την εκ νέου διπλωματική προσέγγιση της Αρμενίας και την 

υπογραφή δύο Πρωτοκόλλων Συνεργασία (2009), όσο και την ανάπτυξη εμπορικών, 

οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων με το Ιρακινό Κουρδιστάν, γεγονός που όμως 

αργότερα θα αποτελέσει τροχοπέδη στις σχέσεις της Τουρκίας με το Ιράκ. Επιπλέον η 

πεισματική απόφαση της Άγκυρας να μην συμμετάσχει στη στρατιωτική επέμβαση 

στο Ιράκ (2003) μαζί με τις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις
46

, θεωρείται κατά κοινή 

ομολογία ως η απαρχή της διαφοροποίησης της πολιτικής της Άγκυρας με αυτή της 

Δύσης, ενώ παράλληλα δείχνει να προωθεί μια δική της πολιτική ατζέντα στο 

γεωγραφικό χώρο της Μέσης Ανατολής. (Φίλης, 2017) 

Επίσης αισθητή είναι η βελτίωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ιράν και 

Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα τα τελευταία έτη παρατηρείται απαγκίστρωση της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής από τη Δύση, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την 

επαναπροσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Ιράν. Γεγονός το οποίο και επαληθεύεται 

αρχικά με τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης τόσο στο ζήτημα του πυρηνικού 

προγράμματος του Ιράν, όσο και γενικότερα ως προς την διεθνή του απομόνωση, ενώ 

έντονη είναι η συνεργασία των δύο χωρών τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας 

ενισχυθεί σημαντικά οι εκατέρωθεν διπλωματικές σχέσεις, στην κρίση της Συρίας. Η 

τελευταία μάλιστα τριμερή σύνοδος ,μεταξύ Τουρκίας, Ιράν και Ρωσίας , με θέμα τη 

                                                           
45

 Αξίζει να λεχθεί πως η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία συνέπεσε με την τοποθέτηση του Αχμέτ 
Νταβούτογλου στο υπουργείο εξωτερικών.  
46

 Η τουρκική κυβέρνηση όχι μόνο απέκλεισε το γεγονός στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράκ, αλλά 
παράλληλα ήθελε να αποτρέψει και τη χρήση του τουρκικού εδάφους ως εφαλτήριο των 
συμμαχικών δυνάμεων έναντι του Ιράκ. 
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Συρία έλαβε χώρα στο Σότσι της Ρωσίας στις 14 Φεβρουαρίου 2019. (HellasJournal, 

2019) Επίσης ο τούρκος πρόεδρος, όπως έχει διαμηνύσει και δημοσίως στηρίζει την 

Παλαιστινιακή Χαμάς, η οποία όμως στο σύνολο των Δυτικών χωρών και κυρίως, 

στο Ισραήλ  (σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή) θεωρείται και 

αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση, ενώ μετά το 2012 κυρίως δείχνει να 

ταυτίζεται αλλά και να σχετίζεται με το θρησκευτικό εξτρεμιστικό κίνημα των 

«Αδελφών Μουσουλμάνων» (αρχικά στην Αίγυπτο). Η κυβέρνηση της Τουρκίας 

ωστόσο, προσδοκά πως οι σχέσεις της αυτές με τις εξτρεμιστικές αυτές θρησκευτικές 

οργανώσεις μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν ως διπλωματικό μέσο ή 

μοχλός πίεσης προς τρίτες δυνάμεις και για αυτό το λόγο άλλωστε τις διατηρεί παρά 

τη διεθνή κατακραυγή. Γεγονός άλλωστε, που οδηγεί ορισμένες αραβικές χώρες όπως 

η Αίγυπτος και η Λιβύη  όχι απλά να μην εμπιστεύονται την κυβέρνηση της Άγκυρας, 

αλλά να την αντιμετωπίζουν με καχυποψία και τρομερή επιφυλακτικότητα. 

Συνεχίζοντας, οφείλουμε να αναφερθούμε περεταίρω στις Τουρκο – Ισραηλινές 

σχέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ως συγκρουσιακές. Γεγονός που 

οφείλεται τόσο στους ενεργειακούς σχεδιασμούς του Ισραήλ με τις υπόλοιπες χώρες 

της περιοχής (Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα), όσο και στην πολεμική ρητορική της 

Τουρκίας, αλλά και αναθεωρητική της διάθεσης. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις 

Τουρκο – Ισραηλινές σχέσεις διακρίνουμε μια μεταστροφή προς το χειρότερο από το 

2002 και έπειτα. Με πιο σημαντικά γεγονότα να αποτελούν χρονικά τις αντιδράσεις 

της Τουρκικής κυβέρνησης και τις εκατέρωθεν εμπρηστικές δηλώσεις καθ’ όλο το 

διάστημα 2000-2010, εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη 

Δυτική Όχθη.  Το αποκορύφωμα όμως των εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών έφθασε 

λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στα τέλη του Μαΐου του 2011, κατά την 

στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στο τουρκικό πλοίο Mavi Marmara το οποίο 

σκοπό είχε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, μεταφέροντας 10.000 

τόνους προμήθειες. Στην διάρκεια ωστόσο της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ 

στο τουρκικό πλοίο, σκοτώθηκαν 9 άτομα (8 Τούρκοι πολίτες και ένα άτομο 

αμερικανικής εθνικότητας) και τραυματίστηκαν άλλοι πενήντα. Το γεγονός αυτό 

προκάλεσε κύμα αντιδράσεων διεθνώς, ενώ οι διμερείς σχέσεις χαρακτηρίστηκαν από 

ένα κλίμα εχθρότητας. (Altunisik & Cuhadar, 2010) (Kahraman, 2011)Τέλος, 

αναφορικά με τη Συρία αν και σε πρώτη ανάγνωση οι πολιτικές επιδιώξεις της 

Άγκυρας συμπίπτουν με αυτές της Δύσης, οι οποίες στοχεύουν στην απομάκρυνση 

του Άσαντ από την εξουσία, στην πραγματικό όμως δεν θα μπορούσαν να διαφέρουν 
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περισσότερο, καθώς από τη μια πλευρά έχουμε τον δυτικό συνασπισμό που 

υποστηρίζει την Συριακή Αντιπολίτευση (Εθνικό Συριακό Συμβούλιο) και από την 

άλλη έχουμε την Τουρκία η οποία αν και σε πρώτη ανάγνωση δείχνει να στηρίζει την 

Συριακή Αντιπολίτευση (Εθνικό Συριακό Συμβούλιο), παράλληλα ενισχύει 

θρησκευτικές εξτρεμιστικές, αποσχιστικές ομάδες, όπως το ISIS, παρέχοντας τους 

οικονομική, υλική και στρατιωτική υποστήριξη. (Φίλης, 2017) Κλείνοντας, λοιπόν 

πως παρά τις ομολογουμένως φιλότιμες προσπάθειες τόσο του κου Ερντογάν, όσο και 

της κυβέρνησης του, η Τουρκία συνεχίζει να βρίσκεται απομονωμένη από τις 

υπόλοιπες χώρε της Μέσης Ανατολής, με μοναδικούς σταθερούς συμμάχους πλέον να 

αποτελούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις της Χαμάς και των Αδελφών 

Μουσουλμάνων, το Πακιστάν και το Κατάρ. Το ίδιο αποκαρδιωτικά αποτελούν τα 

στοιχεία έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2016, σύμφωνα με τα οποία το 67% των 

Αιγυπτίων, το 65% των Σαουδαράβων, το 70 % των Ιρακινών και το 59% των 

πολιτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διατηρούν αρνητική γνώμη για τη 

Τουρκία. (Φίλης, 2017) Τέλος, θα παραθέσω μια φράση που καταδεικνύει, θα λέγαμε 

το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στη περιοχή, καθώς και το σκεπτικισμό που 

συναντάμε εναντίον της Τουρκίας : «Είναι γεωγραφικά μακριά και περίπου ξένη για 

τους Μουσουλμάνους της Ασίας, είναι πολύ δυτικόστροφη για τους σουνίτες της 

Μέσης Ανατολής, πολύ σουνιτική για τους σιίτες και πολύ τουρκική για όλους τους 

Άραβες» (Φίλης, 2017, σ. 89). 

 

7.2 Η έντονη διπλωματική εξωστρέφεια της Τουρκίας στον 

γεωγραφικό χώρο της Αφρικής 

Αναφορικά τώρα με τον γεωγραφικό χώρο της Αφρικής διακρίνουμε της μια 

άκρως επιθετική εξωστρέφεια, ανεξαρτήτως θρησκεύματος του τοπικού πληθυσμού, 

η οποία αυξάνεται με γεωμετρικούς ρυθμούς. Αρχικά η Τουρκία έχει καταφέρει και 

έχει αυξήσει σημαντικά την διπλωματική της εκπροσώπηση με 39 διπλωματικές 

αποστολές, ενώ το 2005 αποκτά το καθεστώς παρατηρητή στην Αφρικανική Ένωση. 

Της μεγιστοποιεί σημαντικά της επενδύσεις της στην Αφρικανική Ήπειρο, οι οποίες 

το 2005 άγγιζαν τα 7 δις. δολάρια να εκτοξευτούν στα 17 δις δολάρια το 2016. Της 

μέσω του εθνικού ταμείου «ΤΙΚΑ» (Τουρκική Υπηρεσία Συνεργασίας και 

Συντονισμού), έχει καταφέρει να επενδύσει πάνω από 3 δις. δολάρια σε 

ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, ενώ παράλληλα ο αριθμός των υποτροφιών 
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της φοιτητές από την Αφρικανική 

Ήπειρο έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Αξιοσημείωτο δε 

αποτελεί το γεγονός πως η Άγκυρα 

έχοντας ως πρόφαση την 

καταπολέμηση της πειρατείας, 

ανέπτυξε στρατιωτική βάση στη 

Σομαλία (2009). Η εν λόγω βάση, από 

μόνη της ίσως και να μην θεωρείται 

σημαντική αλλά σε έναν ευρύτερο 

γεωστρατηγικό σχεδιασμό και αν 

φυσικά λάβουμε υπόψιν της την ήδη 

υπάρχουσα στρατιωτική βάση της 

Τουρκίας στο Κατάρ και φυσικά την ναυτική βάση που φημολογείται πως θα 

κατασκευαστεί από την τουρκική κυβέρνηση στη νήσου Σουακίν του Σουδάν
47

 

διακρίνουμε ένα σχέδιο ελέγχου της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της 

Ανατολικής Αφρικής, σχηματίζοντας ένα τρίγωνο στρατιωτικών βάσεων σε Ερυθρά 

Θάλασσα, Ινδικό Ωκεανό και τον Περσικό Κόλπο (Φίλης, 2017). 

 

7.3 Η επιρροή της στις χώρες των Βαλκανίων και η δυναμική της 

στην περιοχή 

Κλείνοντας, θα αναφερθούμε στο γεωγραφικό χώρο της Βαλκανικής 

Χερσονήσου, ενός χώρου με βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία, ο οποίος όμως έχει 

σημαδευτεί από τις συχνές και πολύ σκληρές συγκρούσεις των λαών που τον 

κατοικούν. Αντίστοιχα στα Βαλκάνια η Τουρκία έχει καταφέρει να εισβάλλει υπό τον 

πολιτιστικό–εκπαιδευτικό μανδύα (μέσω του δικτύου Γκιουλέν) και φυσικά με το 

πρόσχημα της κοινής θρησκείας. Έντονη είναι η παρουσία της κυρίως στην Αλβανία, 

το Κοσσυφοπέδιο και στη Βοσνία, τόσο με τη μορφή επενδύσεων
48

, όσο και μέσω 

                                                           
47

 Στο πλαίσιο αυτό η Άγκυρα έχει αναπτύξει στενότατες σχέσεις με το Σουδάν, χώρα μουσουλμανική 
και με σημαντική γεωγραφική θέση στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα τέλη του 2017, κατά την επίσημη 
επίσκεψη του Ερντογάν στο Χαρτούμ, υπογράφηκαν 13 συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών αξίας 
περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.  Το σημαντικότερο στοιχείο των συμφωνιών ήταν η 
παραχώρηση στην Τουρκία της νήσου Σουακίν (Suakin) για 99 χρόνια. (Σκυλάκης, Λάζαρος, 2018) 
48

 «Στα μεταλλεία του Κοσόβου, στις αερομεταφορές στην Αλβανία και με τη σύναψη συμφωνίας 

ελεύθερου εμπορίου με τη Βοσνία», (Φίλης, 2017, σ. 106) 

Εικόνα 13 ΧΑΡΤΗΣ ΝΟ 4 ΠΗΓΗ: www.emvolos.gr 
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του πολιτιστικού και θρησκευτικού στοιχείου προχωρώντας στην αναστήλωση ή 

κατασκευή τζαμιών, ενώ σημαντικά έχει αποδειχθεί πως επηρεάζει τη κοινή γνώμη 

και την ψυχοσύνθεση των λαών η προβολή των τουρκικών σίριαλ στην τηλεόραση, 

σε σημείο μάλιστα που πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν πως αλλοιώνει την αίσθηση της 

εθνικής συνείδησης και οδηγεί σε αποσχιστικές τάσεις (Συλλογικό έργο, 2016). 

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως με την Αλβανία διατηρεί και σημαντική 

στρατιωτική συνεργασία, με την πρώτη μάλιστα να διατηρεί μια ναυτική βάση στην 

Αλβανία, στην περιοχή του Αυλώνα (Φίλης, 2017). Τέλος, οφείλουμε να 

αναφερθούμε στη δήλωση του τότε αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης, 

Τσαβούσογλου, κατά την επίσκεψη του στη Θράκη στις 3 Νοεμβρίου του 2017, ο 

οποίος υποστήριξε την ύπαρξη τουρκικών μειονοτήτων σε Ελλάδα, Βουλγαρία, 

ΠΓΔΜ και Κόσσοβο  δήλωση βαρυσήμαντη και παράλληλα αποκαλυπτική, θα 

λέγαμε, για τις επιδιώξεις της Άγκυρας στην περιοχή των Βαλκανίων (Φίλης, 2017 · 

Νταβούτογλου, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Επίλογος – Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η εν λόγω εργασία αποτέλεσε μια προσπάθεια 

καταγραφής των ιστορικών-πολιτικών γεγονότων, που έλαβαν χώρα στην Τουρκία 

από το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την ίδρυση της τουρκικής 

δημοκρατίας (29 Οκτωβρίου 1923) έως τη σύγχρονη εποχή (2018-2019). Έγινε 

προσπάθεια, λοιπόν, να κατανοηθούν και να αποτυπωθούν οι σχέσεις της σύγχρονης 

Τουρκίας με τα γειτονικά κράτη, η ενταξιακή της πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

οικονομία της, καθώς και το πολιτικό παρασκήνιο (όπως αυτά προκύπτουν από τη 

βιβλιογραφία, τα επιστημονικά και δημοσιογραφικά άρθρα). Επιπλέον, αναλύθηκαν 

οι διεθνείς σχέσεις της χώρας με τη Δύση (Ε.Ε., ΝΑΤΟ), καθώς και με τη Ρωσία. 

Μελετήθηκε, επίσης, η δυναμική της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης στον 

γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και 

στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου γενικότερα, μέσω φυσικά ενδελεχούς 

μελέτης, στοχεύοντας σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το ποιο θα είναι το 

μέλλον και ο ρόλος της Τουρκίας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και στη διεθνή 

σκηνή. 

Συμπερασματικά λοιπόν, η Τουρκία αποτελεί μια βαθιά διχασμένη χώρα, 

τόσο σε κοινωνικό, όσο και πολιτικό επίπεδο. Το πιο πρόσφατο σχετικό πολιτικό 

συμβάν, που φανερώνει τη βαθιά αυτή κρίση της τουρκικής κοινωνίας, αποτελεί το 

αποτυχημένο πραξικόπημα που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2016 και φυσικά, στη 

συνέχεια, το πογκρόμ των αμέτρητων και συχνά στερούμενων νομικού πλαισίου 

συλλήψεων, στις οποίες προχώρησε η τουρκική κυβέρνηση. Παρ’ όλα αυτά, η 

Τουρκία συνεχίζει να αποτελεί μια χώρα που απολαμβάνει ιδιαίτερης σημασίας στο 

διεθνές σύστημα, προφανώς εξαιτίας της γεωπολιτικής της θέσης. Πιο συγκεκριμένα, 

λόγω της γεωγραφικής της θέσης, δύναται να παρέχει στους εκάστοτε συμμάχους της 

το απαιτούμενο «στρατηγικό βάθος» για ενέργειες, τόσο πολιτικές και οικονομικές, 

όσο και στρατιωτικές – αν φυσικά κάτι τέτοιο θεωρηθεί απαραίτητο. Επιπλέον, η 

Τουρκία, η οποία εν τοις πράγμασι αποτελεί το γεωγραφικό όριο μεταξύ Δύσης και 

Ανατολής, ταυτόχρονα αποτελεί ένα γεωπολιτικό ανάχωμα στους κινδύνους που 

έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά της. Ορισμένοι από αυτούς τους κινδύνους είναι 

σίγουρα τα προσφυγικά - μεταναστευτικά ρεύματα με κατεύθυνση την Ευρώπη, η 

συνεχώς αυξανόμενη επιρροή της Ρωσίας και του Ιράν στην περιοχή και, φυσικά, η 
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ανάπτυξη διαφόρων ριζοσπαστικών, θρησκευτικών τρομοκρατικών οργανώσεων 

όπως το ISIS.  

Αν αναλογιστούμε, λοιπόν, τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την επιρροή 

που έχει καταφέρει και ασκεί πλέον η Τουρκία σε περιοχές γεωπολιτικά σημαντικές, 

όπως τα Βαλκάνια, ο Καύκασος και η Αφρική, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως 

η Δύση δε θέλει σε καμία περίπτωση να απεμπολήσει τα δικαιώματα και την επιρροή 

που ασκεί μέχρι και σήμερα πάνω στην Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, 

διακρίνουμε μια Τουρκία ιδιαιτέρως νευρική και ασταθή, θα λέγαμε, η οποία από το 

2014 βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση «επαναπροσδιορισμού της περιφερειακής 

της θέσης» (Φίλης, 2017, σ. 89). Το γεγονός αυτό οφείλεται, καταρχάς, στις συχνές 

μεταβολές και ανακατατάξεις που συμβαίνουν στην περιοχή. Παράλληλα, όμως, 

οφείλουμε να καταδείξουμε και το μερίδιο λάθους της Τουρκικής κυβέρνησης, η 

οποία δείχνει να έχει παγιδευτεί στο λεγόμενο «δόγμα Νταβούτογλου», αρχικά με το  

«Περί μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες» και, στη συνέχεια, με την 

αναθεωρητική της στάση («PAX OTTOMANA») (Νταβούτογλου, 2010). Το κρίσιμο 

ερώτημα που προκύπτει, βέβαια, για τις σχέσεις Δύσης - Τουρκίας είναι το εξής: 

μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει η Δύση μπροστά στο 

ανατολίτικο παζάρι και τις ιδιορρυθμίες της Άγκυρας, ενώ αντίθετα ως πότε και μέχρι 

ποιο σημείο είναι διατεθειμένη η Άγκυρα να καταπνίγει τις ηγεμονικές της 

φιλοδοξίες για κυριαρχία τόσο στην ευρύτερη περιοχή, όσο και στο διεθνές σύστημα, 

για χάρη των δυτικών της συμμάχων. 

Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, το γεγονός ότι η τουρκική κυβέρνηση δείχνει να 

παρασύρεται όλο και περισσότερο προς ένα ανατολικό, αυταρχικό - ολοκληρωτικό 

καθεστώς, ενώ δείχνει να συγκινείται όλο και λιγότερο από τη Δύση και την πορεία 

της προς αυτήν.  

Κλείνοντας, αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε το πολιτικό σύστημα της 

Τουρκίας, θεωρώ πως ο κατάλληλος όρος είναι «Ισλαμοεθνικιστικό» (Φίλης, 2017, σ. 

93) (στα πρότυπα ίσως του Ιράν), με μία ακραία δόση λαϊκισμού και αντι - 

ευρωπαϊκής ρητορικής. Παράλληλα, μιλάμε για τη δημιουργία ενός προεδρικού 

συστήματος με παντελή απουσία της έννοιας «Διάκριση εξουσιών», καθώς και 

θεσμικών δικλείδων ασφαλείας, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη και έννομη 

λειτουργία του πολιτεύματος. Πρόκειται, επομένως, για ένα απολύτως συγκεντρωτικό 

πολίτευμα, στο οποίο ο Πρόεδρος θα συγκεντρώνει το σύνολο των εξουσιών, με 

μοναδική δημοκρατική επίφαση να αποτελούν οι εκλογές – αν φυσικά θεωρήσουμε 
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πως σε ένα τέτοιο καθεστώς οι εκλογές μπορούν να είναι δίκαιες, ελεύθερες και 

αντιπροσωπευτικές ως προς τις προτιμήσεις του λαού.  

Τέλος, εκτιμώ πως η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει – και πολύ σύντομα 

μάλιστα – να διαφοροποιήσει τη στάση της στην εξωτερική της πολιτική, 

διαφορετικά η διεθνής απομόνωση σταδιακά θα αυξάνεται, ενώ το μέλλον της χώρας 

και των πολιτών της θα φαντάζει όλο και περισσότερο δυσοίωνο.   
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