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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ε κηα πνιχ ηδηαίηεξε πεξηνρή φπσο είλαη επξχηεξε πεξηνρή  ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

θαη ηεο Μεζνγείνπ, κε ζπλερείο δηελέμεηο, ζπγθξνχζεηο θαη αλαθαηαηάμεηο, ε 

παξνχζα κειέηε  ζα επηρεηξήζεη λα εμεηάζεη ηoλ ξφιν ηεο Σνπξθίαο  θαη πσο απηφο 

εμειίζζεηε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη εηδηθφηεξα ππφ ηηο πνιηηηθέο ελφο λένπ 

δφγκαηνο ζηελ ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή φπσο είλαη «ην Γφγκα Νηαβνχηνγινπ». 

Έηζη ε παξνχζα κειέηε αθνχ εμεηάζεη ηελ πνξεία ηνπ ξφινπ ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

πεξηνρή θαη πσο απηφο πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα γεσπνιηηηθά δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζπλερψο, ζα θαηαιήμεη ζηελ αδπλακία ηεο λέαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο λα 

πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, εηδηθά σο πξνο ηελ πνιηηηθή ησλ «κεδεληθψλ 

πξνβιεκάησλ» κε ηνπο γείηνλεο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ επξχηεξε Μέζε Αλαηνιή θαη ε Μεζφγεηνο αληηκεησπίδεη κηα πεξίνδν 

ηεθηνληθψλ αιιαγψλ πνπ έρεη θέξεη νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ζηα πξφζπξα ηεο 

θαηάξξεπζεο. Ζ «Αξαβηθή άλνημε» θαη νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ζην 

θνηλσληθνπνιηηηθφ  ζθεληθφ ηεο πεξηνρήο επεξεάδεη θπξίσο ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο 

αιιά θαη ηνπο δηεζλείο δξψληεο πνπ θπζηθά ιφγν ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζηελ 

πεξηνρή είλαη αδχλαην λα κείλνπλ ακέηνρνη. 

Ζ Σνπξθία  ιφγν ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο αιιά θαη ηνπ λεννζσκαληθνχ 

ξφινπ πνπ απεξγάδεηαη λα έρεη ζηελ πεξηνρή δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηε 

θαη παζεηηθή απέλαληη ζε φια απηά ηα γεγνλφηα θαη ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο  πνπ 

ζπκβαίλνπλ γχξν ηεο. Οη βιέςεηο ηεο γηα ηνλ ξφιν ηεο απηφλ δειψλνληαη ζην γλσζηφ 

«Γφγκα Νηαβνχηνγινπ» ην αθαδεκατθφ πφλεκα ηνπ θαζεγεηή δηεζλψλ ζρέζεσλ, 

έπεηηα ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ, θαη ζήκεξα πξσζππνπξγνχ ηεο Σνπξθίαο Αρκέη 

Νηαβνχηνγινπ. 

Έθηνο ηεο αξαβηθψλ εμεγέξζεσλ, ε ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή έρεη λα 

αληηκεησπίζεη θαη αιιά πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπε, ηφζν γηα λα 

δηαηεξήζεη ηελ γεσπνιηηηθή ηεο αζθάιεηα φζν θαη γηα λα δηαηεξήζεη ηελ εηθφλα ηεο 

πεξηθεξηθήο δχλακεο ζηελ πεξηνρή έζησ θαη δεπηεξεχνπζαο(Huntington ζε 

Αξβαληηφπνπινο 2002, ζει. 92). Έηζη, επηπιένλ έρεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ πεξηθεξηθφ 

αληαγσληζκφ ηεο κε ην Ηξάλ, ηελ ζπξηαθή θξίζε, ηηο φιν θαη θζίλνπζεο ζρέζεηο κε ην 

Ηζξαήι, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο κε Διιάδα θαη Κχπξν. Αθφκα ζηηο πξνθιήζεηο 

πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη  πξνζηίζεληαη  θαη νη ζρέζεηο ηεο(δηαθνξεηηθέο κε ηνλ θάζε 

έλα) κε δηεζλείο δξψληεο φπσο νη ΖΠΑ, ε ΔΔ, ην ΝΑΣΟ θ.α. 
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ηελ παξνχζα κειέηε ζα εμεηαζηεί  ινηπφλ, ν ξφινο ηεο Σνπξθίαο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ηε Μεζφγεην, νη ζρέζεηο ηεο κε ηα γεηηνληθά θξάηε, αιιά θαη νη ζρέζεηο 

ηεο κε δηεζλείο δξψληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ ή θαη ηνλ θαζνξίδνπλ. Αθνχ ινηπφλ γίλεη 

κηα αλαδξνκή θαη αλάιπζε ζηα γεγνλφηα πνπ θαζφξηζαλ ηελ ηνπξθηθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή απφ ηελ έληαμε ηεο ζην ΝΑΣΟ έσο θαη ζήκεξα, ζηφρν έρεη λα αλαιχζεη ηελ 

λέα εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Αγθχξαο θαη πσο απηή ραξάδεηαη απφ ηελ άλνδν ηνπ 

ΑΚΡ ζηελ εμνπζία θαη ππφ ην «δφγκα Νηαβνχηνγινπ» γηα λα θαηαιήμεη ζην λα 

αλαδείμεη ηελ αδπλακία ηνπ -αλ φρη ηελ απνηπρία ηνπ- θπξίσο σο πξνο ηελ πνιηηηθή 

ησλ «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» κε ηνπο γείηνλεο. 
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Ζ ΣΟΤΡΚΗΑ Χ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΡΧΝ 

 

Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΟΤΡΚΗΑ 

   

Ζ Γεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο (Türkiye Cumhuriyeti) βξίζθεηαη ζηε 

λνηηνδπηηθή Αζία κε έλα κηθξφ ηκήκα ηεο επηθξάηεηαο ηεο (3%) ζηε λνηηναλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη ζπληζηά κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα. Μέρξη ην 1922 ήηαλ ην θέληξν ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ ρεξζφλεζνο ηεο Αλαηνιίαο, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα 

ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηε Μεζφγεην Θάιαζζα ζπγθξνηεί ην βαζηθφ ηκήκα ηεο 

ρψξαο. Ζ Σνπξθία ζπλνξεχεη δπηηθά κε ηελ Διιάδα θαη ηε Βνπιγαξία, αλαηνιηθά κε 

ηε Γεσξγία, ηελ Αξκελία, ην Αδεξκπατηδάλ θαη ην Ηξάλ, λφηηα κε ην Ηξάθ θαη ηε 

πξία. Σν πνιηηηθφ θαζεζηψο ηεο Σνπξθίαο είλαη ε Πξνεδξεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή 

Γεκνθξαηία. ζνλ αθνξά ηνλ πιεζπζκφ ηεο Σνπξθίαο, ζχκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα ην 2014  ε ρψξα είρε 75.900.000 θαηνίθνπο. Σν λφκηζκα ηεο Σνπξθίαο είλαη 

ε Νέα Σνπξθηθή Λίξα πνπ έγηλε ην λέν εζληθφ ηεο λφκηζκα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 2005 θαη ηζνδπλακεί κε 1 εθαηνκκχξην παιηέο ηνπξθηθέο ιίξεο ελψ ην ΑΔΠ ηεο 

γηα ην 2014 αλέξρεηαη ζηα 799.5δηο δνιάξηα.(WorldBank/Data/Turkey, 

http://data.worldbank.org/country/turkey#cp_wdi) 
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Ζ ηζηνξία ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθίαο μεθηλά κε ηελ επίζεκε αλαθήξπμε ηεο 

Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1923 (ε Γεκνθξαηία αλαθεξχρζεθε ζηηο 

20 Ηαλνπαξίνπ 1921), απφ ηα θαηάινηπα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, φηαλ ν 

Μνπζηαθά Κεκάι «Αηαηνχξθ» (ν παηέξαο ησλ Σνχξθσλ) αλαθεξχρζεθε ν πξψηνο 

Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ θπβέξλεζε δεκηνπξγήζεθε απφ ηα κέιε ηεο 

επαλαζηαηηθήο νκάδαο ηεο Άγθπξαο πνπ είρε αξρεγφ ηνλ Αηαηνχξθ θαη είρε ληθήζεη 

ηνπο Έιιελεο ζηε δπηηθή Σνπξθία (κεηά ηελ ήηηα ησλ Διιήλσλ ζηνλ 

Διιελνηνπξθηθφ Πφιεκν ην 1919-1922)(Zurcher 2004:230). Ζ πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο, πνπ ππνγξάθηεθε ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1923, θαη ηελ νπνία δηαπξαγκαηεχηεθε 

ν Ηζκέη Ηλνλνχ εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Άγθπξαο, θαζηέξσζε – ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα- ηα ζχγρξνλα ζχλνξα ηεο ρψξαο. Ο Κεκάι ζε κηα 

πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ εηζήγαγε πνιινχο λεσηεξηζκνχο ζηελ Σνπξθία, έλαο 

απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα ηνπ αξαβηθνχ 

αιθαβήηνπ κε ην ιαηηληθφ. Καηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν ε Σνπξθία έκεηλε 

νπδέηεξε. Σν 1974 κε αθνξκή ην πξαμηθφπεκα ζηελ Κχπξν κε απνηέιεζκα ηελ 

αλαηξνπή ηνπ πξφεδξνπ Μαθαξίνπ Γ', εηζέβαιε ζην λεζί θαη απέθηεζε ηελ θαηνρή 

ηνπ 38% ηνπ εδάθνπο. Παξά ην ςήθηζκα ηνπ ΟΖΔ πνπ δεηνχζε ηελ απφζπξζε ησλ 

ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ, ε Σνπξθία εγθαηέζηεζε έλα θξάηνο ζηε Βφξεηα Κχπξν, ην 

νπνίν είλαη αλαγλσξηζκέλν κφλν απφ ηελ ίδηα (ςεπδνθξάηνο), δηαησλίδνληαο ην 

Κππξηαθφ πξφβιεκα. Πξφζθαηα έθαλε βήκαηα ε Οξγάλσζε Ηζιακηθψλ Γηαζθέςεσλ, 

ε νπνία απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο 57 ηζιακηθψλ θξαηψλ, λα αλαγλσξίζεη ηελ 

Βφξεηα Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Απφ ηε γέλλεζή ηεο ε Σνπξθηθή Γεκνθξαηία ππέζηε 

πνιιέο θνξέο ηελ επέκβαζε ησλ ίδησλ ησλ ελφπισλ δπλάκεψλ ηεο κε πνιιά 

πξαμηθνπήκαηα. Μέρξη θαη πξφζθαηα ε πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο θαζνξηδφηαλ θαηά έλα 

κεγάιν βαζκφ εζηκνηππηθά απφ ηελ εγεζία ησλ Σνπξθηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ, 
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σζηφζν ε επηξξνή ηνπο κεηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ φηαλ ην ΑΚP αλήιζε ζηελ 

εμνπζία έσο θαη ζήκεξα(Zurcher 2004). 

ζνλ αθνξά ην πνιηηηθφ ζθεληθφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην 1991 αλέιαβε 

πξσζππνπξγφο ν Μεζνχη Γθηικάδ θαη ιίγν αξγφηεξα δεκνζηεχζεθε ε Έθζεζε ηεο 

Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Σνπξθία εκθαλίζηεθε πξψηε ρψξα ζηηο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν θνκνπληζηηθφ θφκκα θεξχρηεθε 

εθηφο λφκνπ θαη θαηαζρέζεθε ε πεξηνπζία ηνπ. ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 

Οθησβξίνπ ε πιεηνςεθία ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ ηάρζεθε ππέξ ηνπ θφκκαηνο ηνπ 

Οξζνχ Γξφκνπ κε ηνλ νπιετκάλ Νηεκηξέι, ν νπνίνο ζρεκάηηζε θπβέξλεζε καδί κε 

ηνλ Δξληάι Ηλνλνχ, αξρεγφ ηνπ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο. Χο ππνπξγφ 

εμσηεξηθψλ νξίζηεθε ν Υηθκέη Σζεηίλ, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν πξψηνο Κνχξδνο ζε 

θπβέξλεζε ζηελ ηζηνξία ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. 

Σν 1997 εθιέρζεθε ζηελ θπβέξλεζε ν ζπλαζπηζκφο ησλ θνκκάησλ ηνπ 

Δξκπαθάλ θαη ηεο Σζηιέξ κε ζπκθσλία γηα δηεηή δηαθπβέξλεζε απφ ηνλ Δξκπαθάλ 

θαη δηεηή δηαθπβέξλεζε απφ ηελ Σζηιέξ. Αθνινχζεζαλ ηαξαρέο ζην πνιηηηθφ 

ζθεληθφ ηεο ρψξαο. Ο Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ ηδξπηήο θαη πξψηνο αξρεγφο 

ηνπ Κφκκαηνο Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο(ΑΚΡ) εθιέρηεθε πξσζππνπξγφο ηεο 

ρψξαο ην 2002. ηηο πξφσξεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2007, ην θφκκα 

ηνπ ζπγθέληξσζε πάλσ απφ ην 46% ησλ ςήθσλ, κε απνηέιεζκα λα νξθηζηεί εθ λένπ 

Πξσζππνπξγφο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ν Δξληνγάλ θέξδηζε μαλά ηηο εθινγέο θαη έγηλε 

ν δεχηεξνο πνιηηηθφο πνπ θεξδίδεη ηξεηο ζπλερείο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ζηελ 

ηνπξθηθή ηζηνξία, απφ ην 1946. Ο Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ είλαη  Πξφεδξνο ηεο 

Σνπξθίαο απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, κε ηε λίθε ηνπ ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ν 

Δξληνγάλ έγηλε ν πξψηνο Σνχξθνο πξφεδξνο πνπ εθιέρζεθε απφ ην ιαφ. Σν 2014 ην 
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ΑΚΡ θεξδίδεη μαλά ηηο εθινγέο θαη βξίζθεηαη έσο θαη ζήκεξα ζην ηηκφλη ηεο ρψξαο, 

κε πξφεδξν ηνλ πξσζππνπξγφ θαη πξψελ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Αρκέη Νηαβνχηνγινπ.  

 

ΣΟΤΡΚΗΑ ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ  

 Οι ζσέζειρ ηηρ Σοςπκίαρ με ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη 

 Πξνηνχ εμεηάζνπκε ηηο ζρέζεηο Σνπξθίαο-Δ.Δ. ζα πξέπεη λα ζθηαγξαθήζνπκε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ δχν. Ζ Σνπξθία είλαη κηα πνιχπινθε ρψξα, κε πνιιέο 

θπζηνγλσκίεο-ηαπηφηεηεο. Τπάξρεη κηα εκηκφληκε εζσηεξηθή θξίζε ζρεδφλ απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, θαη φρη κφλν θαζψο απηή ε θξίζε ππήξρε 

απφ ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο χπαξμεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ 

Σνπξθία βξίζθεηαη ζε κία γεσζηξαηεγηθή ζέζε, θαζψο πεξηθιείεηαη απφ ηα 

Βαιθάληα, ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, ηελ Μέζε Αλαηνιή, ηελ Τπεξθαπθαζία-

Κεληξηθή Αζία θαη ηελ ιεθάλε ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο. Απηή ηε γεσγξαθηθή 

δηακφξθσζε αθνινπζνχλ θαη ηεξάζηηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα πνπ πξνθαινχλ 

πξφζζεηεο επηπινθέο ζην ήδε επηβαξπκέλν πεξηθεξεηαθφ ζχζηεκα αζθαιείαο. Δλ 

ζπληνκία ινηπφλ, νη βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην Σνπξθηθφ θξάηνο 

είλαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ ηνπξθηθψλ έλνπισλ δπλάκεσλ σο απφξξνηα ηνπ 

Κεκαιηζκνχ. Ζ πεξηνξηζκέλε αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

ππνιείκκαηα ηνπ ηζιακηθνχ λφκνπ. Καζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία ηχπνπ θαη 

έθθξαζεο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζρπξή επηξξνή αθξαίσλ ζηνηρείσλ ππνβηβάδνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ (Νηφθνο ζε 

Βεξέκε&Νηφθν 2002:652) .  
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   ζνλ αθνξά ηελ επξσπατθή ηαπηφηεηα, ζηελ Δπξψπε αλαπηχρζεθε θαηά ηηο 

εθαηνληαεηίεο πνπ πέξαζαλ κηα θνπιηνχξα πνπ έρεη επεξεαζζεί βαζηά απφ ηνλ 

ρξηζηηαληζκφ αιιά έρεη αθνκνηψζεη ηελ ειιεληθή θαη ξσκατθή αξραηφηεηα. Ζ 

ήπεηξνο πέξαζε απφ δηεξγαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ δηακφξθσζαλ ηελ ζεκεξηλή 

ηαπηφηεηα ηεο: αλαγέλλεζε, κεηαξξχζκηζε, βηνκεραληθή επαλάζηαζε, δηαθσηηζκφο, 

άλνδνο ηεο αζηηθήο ηάμεο, θηιειεπζεξηζκφο θαη δεκνθξαηία. Ζ Δπξψπε ζήκεξα είλαη 

έλαο θηιειεχζεξνο θαη απνθεληξσκέλνο ρψξνο, φπνπ επηθξαηνχλ νη αξρέο ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ, ε θξηηηθή ζθέςε, νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί λνκηκνπνίεζεο ηεο 

θεληξηθήο θαη ηνπηθήο εμνπζίαο (Καδάθνο, Ληαξγθφβαο, Μάξηαο θ.α. 2001, ζει.271-

274). 

Μεηά απφ 42 ρξφληα πξνζπαζεηψλ, επαθψλ, ζπδεηήζεσλ θαη δηαβνπιεχζεσλ 

ε Σνπξθία πιένλ βξίζθεηαη ππφ ην θαζεζηψο ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Γηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ ζα δηαξθέζνπλ ηνπιάρηζηνλ δέθα ρξφληα, κπνξεί θαη 

δεθαπέληε, επί ελφο κεγάινπ αξηζκνχ «θαθέισλ», θαη νη νπνίεο δελ μεθηλνχλ κε ηνπο 

θαιχηεξνπο νησλνχο γηα ηε γεηηνληθή καο ρψξα. Σα πξνβιήκαηα αλακέλεηαη λα είλαη 

πνιιά θαη αξθεηέο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ εθηηκάηαη φηη ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρεη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία γηα επηβξάδπλζε ή θαη πάγσκα ηεο 

επξσπατθήο πνξείαο ηεο Σνπξθίαο. Αιιά θαη ε Άγθπξα, κε ηα δηάθνξα θέληξα (ή 

παξάθεληξα) εμνπζίαο θαη ηε ζπλερηδφκελε αληηπαιφηεηα κεηαμχ ηνπ θπβεξλψληνο 

θφκκαηνο θαη ηνπ βαζέσο θξάηνπο, δελ είλαη βέβαην φηη ζα κπνξέζεη, ή ζα ζειήζεη, 

λα νινθιεξψζεη ηελ πινπνίεζε ησλ εθηελέζηαησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα 

απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε έληαμε. Με βάζε ην πιένλ αηζηφδνμν ζελάξην, ζε 10 ή 15 

ρξφληα κηα δηαθνξεηηθή Δπξψπε (νκνζπνλδηαθή ή πνιιαπιψλ ηαρπηήησλ) ζα θιεζεί 

λα απνθαζίζεη εάλ ε Σνπξθία ηεο επνρήο εθείλεο («θαιχηεξε» ή «ρεηξφηεξε» απφ ηε 

ζεκεξηλή, αιιά πάλησο πνιχ δηαθνξεηηθή) πιεξνί ηα θξηηήξηα πιήξνπο έληαμεο. 
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Αθφκε θαη αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, ε ηειηθή εηπκεγνξία αλήθεη ζηνπο 

επξσπατθνχο ιανχο, αθνχ ζε αξθεηέο ρψξεο πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ζρεηηθψλ 

δεκνςεθηζκάησλ (Νηφθνο ζε Κηνχζε 2005). 

 

Οι θόβοι ηων εςπωπαίων  

 Πνιιά είλαη ηα θξάηε-κειή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηα νπνία ζχκθσλα κε 

έξεπλεο, δεκνζθνπήζεηο αιιά θαη δειψζεηο ησλ εγεηψλ ηνπο αληηηίζεληαη  ζηελ 

έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δ.Δ. θαη ζεσξνχλ φηη παξακέλεη έλα κεγάιν αγθάζη γηα 

απηέο. Σν πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζηηο πνιηηηθέο, ζεζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

πνπ ζα πξνθαιέζεη ε έληαμε ηεο. Έηζη ινηπφλ πιένλ ν εθζπγρξνληζκφο ηεο απνηειεί 

πξφβιεκα φρη κφλν γηα ηελ ίδηα ηελ Σνπξθία (πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη εδψ θαη 300 

ρξνληά απφ ηελ επνρή ησλ Οζσκαλψλ) αιιά θαη γηα ηελ Δ.Δ. πνπ ζέηεη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο σο κείδνλ δήηεκα γηα ηελ έληαμε ηεο. Σν εξψηεκα ινηπφλ είλαη ην 

θαηά πφζν ε Σνπξθία είλαη έηνηκε λα κπεη ζε κηα επξσπατθή πξννπηηθή θαη 

ηαπηφρξνλα ε Δ.Δ. ζε κηα δηεχξπλζε πνπ ζα ελζσκαηψζεη ηελ Σνπξθία σο πιήξεο 

κέινο.  

 Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο δείρλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην κέιινλ, ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

θφζκνπ είλαη αληίζεην κε απηφ. Απηφ νθείιεηαη, ζε θάπνην βαζκφ, ζε έλαλ θφβν 

ελαληίνλ ηνπ Ηζιάκ, πνπ ππήξρε απφ παιηά, αιιά έρεη δηνγθσζεί ιφγσ ηεο καδηθήο 

κεηαλάζηεπζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πιεζπζκψλ απφ ηελ Αθξηθή, ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη Νφηην Αζία -ζηηο κέξεο ιφγν ηεο ζπξηαθήο δηέλεμεο είλαη ηδηαίηεξν ην 

πξφβιεκα κε ηνπο χξνπο πξφζθπγεο- θαζψο επίζεο θαη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 
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επηζέζεσλ ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2001. Σν γεγνλφο φηη ε Σνπξθία είλαη ηζιακηθή ρψξα 

ηελ θαζηζηά σο κε επξσπατθή γηα ηνλ ππφινηπν θφζκν. (Zurcher 2004, ζει. 425) 

Ζ Σνπξθία ζεσξείηαη κηα ρψξα κε δχν πξφζσπα, ην έλα είλαη ην θνζκηθφ θαη 

ην άιιν ην ηζιακηθφ, αληηιήςεηο ηνχξθσλ εζληθηζηψλ γηα ην θξάηνο „‟ηνπ Θενχ‟‟ 

βξίζθνπλ αληίζεηεο ηηο αληηιήςεηο ησλ Δπξσπαίσλ γηα θνζκηθφ θξάηνο. Δπίζεο νη 

Δπξσπαίνη θνβνχληαη φηη κε ηελ είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξψπε ζα ππάξμνπλ 

καδηθέο κεηαλαζηεχζεηο, πνπ ίζσο λα πξνθαιέζνπλ θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ζ 

Διιάδα είλαη κία απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ επηδεηά πεξηζζφηεξν ηελ αιιαγή ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Σνπξθίαο, ψζηε λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο κε κία 

δεκνθξαηηθή ρψξα, ε νπνία ζέβεηαη ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο-δηθαίνπ θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Ο κεγαιχηεξνο θφβνο ησλ Δπξσπαίσλ είλαη ε ηαρεία αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία αλ εληαρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα είλαη ην 

κεγαιχηεξν θπξίαξρν θξάηνο ζε πιεζπζκφ.(Γηαιινπξίδεο 2004, ζει. 245) 

Ηζηοπική Αναζκόπηζη 

 Ζ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη ΔΔ ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο επηηαρπλφκελεο ηα ηειεπηαία ρξφληα πνξείαο πξνζέγγηζήο ηεο πξνο 

ηηο επξσπατθέο δνκέο. Σν 1959 ε Σνπξθία μεθηλά κηα πνξεία ελζσκάησζεο ζηελ 

επξσπατθή νηθνγέλεηα, θαζψο ππνβάιιεη αίηεζε γηα λα θαηαζηεί «ζπλδεδεκέλν 

κέινο» ηεο ηφηε Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο(Δ.Ο.Κ.). Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη 

πνπ ψζεζαλ ηελ Σνπξθία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο ησλ ηνπξθηθψλ πξντφλησλ ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη ε ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Σνπξθίαο. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν 

θαη ε Διιάδα είρε θάλεη αίηεζε πξνζρψξεζεο αλάγθαζε ηελ Σνπξθία λα επηηαρχλεη 
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ηελ δηαδηθαζία. Σειηθά, δηαθφπεθε ε πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην 1960 θαζψο ν 

ηνπξθηθφο ζηξαηφο αλέιαβε πξαμηθνπεκαηηθά ηε εμνπζία. 

Οη ζπλνκηιίεο μεθίλεζαλ μαλά ηνλ Ηνχιην ηνπ 1962 θαη θαηέιεμαλ ζηελ 

«πκθσλία ηεο Άγθπξαο»  ζηηο 12 επηεκβξίνπ 1963. Έηζη, ζπλδεδεκέλν κέινο απφ 

ην 1963 ζηα πιαίζηα ηεο πκθσλίαο χλδεζεο, επηδίσθε ηελ έληαμε ηεο ζηελ 

Σεισληαθή Έλσζε κε ηνπο φξνπο ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ, 

ππεξεζηψλ, θεθαιαίσλ θαη πνιηηψλ κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 

Σν πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1970 θαη 

ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1973 έζεζε ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ 

δπν κεξψλ. Πξνέβιεπε ηελ ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ηεισληαθψλ δαζκψλ, ησλ 

θφξσλ ηζνδχλακνπ απνηειέζκαηνο θαζψο θαη θάζε πνζνηηθφ ή άιιν πεξηνξηζκφ. Ζ 

πκθσλία ηεο Άγθπξαο θαη ην πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν πξνέβιεπαλ επίζεο 

λνκνζεηηθή ελαξκφληζε ηεο Σνπξθίαο κε ηε ΔΟΚ ζηνλ ηνκέα ηνπ Δμσηεξηθνχ 

Δκπνξίνπ θαζψο θαη ησλ γεσξγηθψλ πνιηηηθψλ. χκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ 

ηέζεθε, ε Σνπξθία ζα έκπαηλε ζηελ ηειηθή θάζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηεισληαθήο 

έλσζεο ην λσξίηεξν ην 1980 θαη ην αξγφηεξν ην 1995. Oη παξαπάλσ πξνβιέςεηο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλέθπςαλ απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Σνπξθία 1977 

θαη ην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ 1980(Ρφκπηλο 2004, ζει.173).    

Μηα λέα πξνζπάζεηα γηα αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ Δ.Δ.-Σνπξθίαο μεθίλεζε 

νπζηαζηηθά απφ ην 1986 φπνπ ε θπβέξλεζε Οδάι ππέβαιε αίηεζε γηα πιήξε έληαμε 

ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ε νπνία απνξξίθζεθε ην 1989. Οη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ μεθίλεζαλ νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ θπξίσο επεηδή 
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ε Δ.Ο.Κ. δελ ήζειε λα μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε θακία ρψξα πξηλ ην 

1993(πλζήθε Μάαζηξηρη) αιιά θαη επηπιένλ, επεηδή ζηελ Σνπξθία ππήξρε αλάγθε 

ελίζρπζεο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη δηαζθάιηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελψ 

παξάιιεια δελ ππήξρε θακία πξφνδνο γηα ιχζε ζην Κππξηαθφ 

πξφβιεκα.(Πεζκαδφγινπ 1993, ζει.22-75) 

    Μηα λέα ηξνπή ζεκεηψζεθε, ζηηο 6 Μαξηίνπ 1995 φηαλ ε Σνπξθία 

ππέγξαςε ηε  πκθσλία Σεισλεηαθήο Έλσζεο (Σ.Δ.) κε ηελ Δ.Δ. ε φπνηα 

επηθπξψζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1.1.1996. Ζ 

ειιεληθή πιεπξά ζπλέδεζε ηελ Σ.Δ. κε ην θππξηαθφ θαη απέζπξε ην βέην ηεο κε 

αληάιιαγκα ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ 

Δ.Δ. ην πξψην εμάκελν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Γηάζθεςεο. Ζ 

εθαξκνγή ηεο λέαο ζπκθσλίαο πξνζέθξνπζε πάιη ζε δπζθνιίεο. Σν ρξεκαηνδνηηθφ 

πξσηφθνιιν «πάγσζε» πάιη ιφγσ έληαζεο ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο πνπ 

πξνθάιεζε ε θξίζε ζηα Ίκηα.(Καδάθνο ζε Βεξέκε&Νηφθν 2002, ζει.351) 

Ζ θξίζε θνξπθψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1997 ζηελ Κνπεγράγε, φηαλ νη 

αξρεγνί θξαηψλ θαη νη πξσζππνπξγνί ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ηνπνζέηεζαλ ηελ Σνπξθία 

κφλε ζε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία ρσξψλ, ελψ αληίζεηα άλνηγαλ ηνλ δξφκν γηα ηελ 

έληαμε ζηηο δέθα ρψξεο ηεο Κέληξν-αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηελ Κχπξν. Ζ θξάζε-

θιεηδί ήηαλ φηη ε Σνπξθία «δελ πιεξνί φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζα επέηξεπαλ λα εμεηαζζεί ην ελδερφκελν 

δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνζρψξεζεο».(Ρφκπηλο 2004, ζει.173)    

Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο Κχπξνπ θαη ν απνθιεηζκφο ηεο Σνπξθίαο πξνθάιεζε ηελ 

έληνλε αληίδξαζε ηεο Σνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαη πνιηηηθήο εγεζίαο. Έηζη ε Σνπξθία 

απνθάζηζε λα παγψζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Δ.Δ. κέρξη λα δηνξζσζεί ε αδηθία φπσο 
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ραξαθηήξηδαλ, ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Κνξπθήο, Σνχξθνη αμησκαηνχρνη.(ν.π. 

ζει. 174) 

   Ζ ηνπξθηθή εγεζία, κνινλφηη αηζζάλζεθε λα «ζίγεηαη» απφ ηελ απφθαζε 

ηεο ΔΔ ην 1997, αλαδήηεζε ηξφπνπο λα πηέζεη γηα επαλεμέηαζε ηεο. Σν έθαλε κε 

πείζκα θαη ππνκνλή θαη πέηπρε κηα λίθε αθνχ ζηεξηδφηαλ ζε ζθιεξά νηθνλνκηθά θαη 

ζηξαηεγηθά δεδνκέλα. Σειηθά, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1999 ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

ηνπ Διζίλθη ηεο απελεκήζε ην θαζεζηψο ηεο ππνςεθίαο πξνο έληαμε ρψξαο. ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνεδξίαο αλαθέξεηαη, φηη, ε Σνπξθία είλαη ππνςήθην θξάηνο πνπ 

πξννξίδεηαη λα πξνζρσξήζεη ζηελ Έλσζε κε βάζε ηα ίδηα θξηηήξηα ηα νπνία ηζρχνπλ 

γηα ηα ινηπά ππνςήθηα θξάηε. Με βάζε ηελ πθηζηάκελε επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ Σνπξθία, φπσο θαη γηα ηα άιια ππνςήθηα θξάηε, ζα ηζρχεη κηα πξνεληαμηαθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή ζα πεξηιακβάλεη εληζρπκέλν πνιηηηθφ δηάινγν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ πξνζρψξεζεο. (Helsinki European Council 1999) Καζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ απφθαζε ηνπ Διζίλθη έπαημε ε ζηάζε πνπ ηήξεζε ε Διιάδα ε νπνία 

απνδείρηεθε σο κηα  πνιχ ζνθή πνιηηηθή θίλεζε θαζψο φζν πην θνληά βξίζθεηαη ε 

Σνπξθία ζηελ Δ.Δ ηφζν πην απνηειεζκαηηθνί θαζίζηαληαη νη κνρινί πίεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο ηνπξθηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Σν επφκελν βήκα ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ ήηαλ ε 

ζπκθσλία γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε Δ.Δ.-Σνπξθίαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000, φπνπ 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Σνπξθίαο λα 

γίλεη κέινο ηεο ΔΔ. Σν θείκελν ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο επηβεβαηψλεη ηα πνιηηηθά 

θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ζηα νπνία είρε θαηαιήμεη ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο  ην Γεθέκβξην ηνπ 1997. Σν ππνςήθην κέινο έπξεπε λα 
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πεηχρεη ζηαζεξφηεηα ησλ ζεζκψλ πνπ λα εγγπψληαη ηε Γεκνθξαηία, ην θξάηνο 

δηθαίνπ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην ζεβαζκφ ησλ κεηνλνηήησλ. Δπηπιένλ κηα 

ιεηηνπξγνχζα νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ελφο κέινπο. Δπίζεο, ζα έπξεπε λα ξπζκηζηνχλ νη ππάξρνπζεο ζπλνξηαθέο θαη άιιεο 

δηαθνξέο κε ηελ πκθσλία ηνπ Διζίλθη θαη ηνλ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

 

Σα Κπιηήπια ηηρ Κοπεγσάγηρ 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Διζίλθη (Γεθέκβξηνο 1999) αλαγλσξίζζεθε 

ζηελ Σνπξθία ην θαζεζηψο ηεο ππνςήθηαο ρψξαο. Ζ Σνπξθία φθεηιε, ζχκθσλα κε ηα 

πκπεξάζκαηα ηνπ Διζίλθη, λα ζεβαζηεί ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 49 

θαη ζηηο αξρέο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 6 παξ.1 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δ.Δ. θαη λα 

αθνινπζήζεη κηα πξνεληαμηαθή ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηα 

εληαμηαθά θξηηήξηα, φπσο απηά έρνπλ νξηζζεί ζε ζεηξά Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ, κε 

θχξην ζεκείν αλαθνξάο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο ην 1993. 

   Σα θξηηήξηα ηα νπνία φθεηιε λα πιεξνί ε Σνπξθία γηα ηελ έλαξμε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ήηαλ πνιηηηθά, φπσο ε ζηαζεξφηεηα ζεζκψλ πνπ εγγπψληαη ηελ 

δεκνθξαηία, ην θξάηνο δηθαίνπ, ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ην ζεβαζκφ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ. Οηθνλνκηθά Κξηηήξηα φπσο ε χπαξμε κηαο 

ιεηηνπξγνχζαο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηθαλφηεηαο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο. 

Καζψο θαη θξηηήξην ηνπ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο δειαδή ε ηθαλφηεηα αλάιεςεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πξνζήισζεο ζηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο 
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έλσζεο.(Κχπξνο & Δπξσπατθή Έλσζε, Δληαμηαθέο Γηαπξαγκαηεχζεηο: Σα Κξηηήξηα 

ηεο Δ.Δ. γηα Γηεχξπλζε)  

 

Σα Κπιηήπια ύγκλιζηρ ζηην Δςπωπαϊκή Κοινόηηηα 

ην άξζξν 121 παξ. 1 ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο αλαθέξνληαη ηέζζεξα θξηηήξηα ζχγθιηζεο, ηα νπνία ε Σνπξθία πξέπεη λα 

δηεθπεξαηψζεη φηαλ ζα έρεη πιεζηάζεη ην λήκα ηεο έληαμεο. Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηηκψλ, δειαδή ην πνζνζηφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 1,5% εθείλνπ ησλ θξαηψλ κειψλ 

κε ηηο κεγαιχηεξεο επηδφζεηο. Ζ δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε, δειαδή ν ιφγνο ηνπ 

εηήζηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο  δελ 

πξέπεη λα είλαη αλψηεξνο ηνπ 3% , θαη ν ιφγνο κεηαμχ ηνπ αθαζάξηζηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο θαη ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 60%. Ζ 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, δειαδή ην θξάηνο κέινο γηα δχν έηε δελ πξέπεη λα έρεη 

ππνηηκήζεη ην λφκηζκά ηνπ θαη πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη αλειιηπψο  ζην κεραληζκφ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο. 

Μαθξνπξφζεζκα επηηφθηα , ηα νλνκαζηηθά καθξνπξφζεζκα επηηφθηα δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 2% εθείλα ησλ ηξηψλ κειψλ, κε ηηο 

θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ άπνςε ζηαζεξφηεηαο ηηκψλ.(Introducing the Euro: conver 

gencecriteria) 
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Ζ ποπεία ηων ενηαξιακών διαππαγμαηεύζεων 

   ην Δπξσπατθφ ζπκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ (24-25/10/02) νη αξρεγνί ησλ 

Κξαηψλ θαη ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο Δ.Δ.  ραηξέηεζαλ ηελ πξφνδν πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ε Σνπξθία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξσζεο ησλ πνιηηηθψλ 

θξηηεξίσλ. Γηαπίζησζαλ σο εθ ηνχηνπ, φηη έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην ην ζέκα ηεο 

έλαξμεο ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αλέζεζαλ ζην ζπκβνχιην λα 

πξνεηνηκάζεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα επέηξεπαλ ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 

Κνπεγράγεο λα ιάβεη απνθάζεηο γηα ηελ επφκελε θάζε ηεο πξνεληαμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Σνπξθίαο, επί ηελ βάζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

πκβνπιίσλ ηνπ Διζίλθη , ηνπ Λάθελ θαη ηεο εβίιιεο.(Presidency Conclusions 2002 

ζει.3) 

   Έηζη, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γεθεκβξίνπ 2004 απνθάζηζε ηελ 

έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο-Σνπξθίαο, νη νπνίεο 

μεθίλεζαλ ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2005, ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, 

θαζψο ε Σνπξθία πιεξνί ηθαλνπνηεηηθψο θαη φρη πιήξσο ηα πνιηηηθά θξηηήξηα ηεο 

Κνπεγράγεο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. ε αληηζηάζκηζκα ηεο ελ ιφγσ έιιεηςεο, ζην απζηεξφ 

Γηαπξαγκαηεπηηθφ Πιαίζην ηεο Σνπξθίαο πξνζεηέζεζαλ ζπγθεθξηκέλα 

πξναπαηηνχκελα, φπσο ε ηήξεζε ησλ ζρέζεσλ θαιήο γεηηνλίαο, ε επίιπζε ησλ 

ζεκαληηθψλ δηκεξψλ δηαθνξψλ θαη ε επίδεημε πξνφδνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

Κππξηαθνχ. Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ηνπξθηθήο ππνςεθηφηεηαο, ε 

δηαπξαγκάηεπζε αλακέλεηαη λα είλαη καθξά θαη θνπηψδεο. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά 

ηελ δηάξθεηά ηεο παξέρεηαη κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξίαο αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ γηα ηελ ρψξα καο ζεκάησλ.(Chislett 2006, ζει.33) 
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Καηά ηελ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνέθπςαλ πξνβιήκαηα, εμαηηίαο 

ηεο ζπλερηδφκελεο άξλεζεο ηεο Σνπξθίαο λα εθαξκφζεη ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν 

ζηελ πκθσλία Αγθχξαο (Πξσηφθνιιν πνπ επεθηείλεη ηελ Σεισλεηαθή Έλσζε ΔΔ-

Σνπξθίαο ζηα 10 λέα Κξάηε Μέιε), ην νπνίν απνηειεί ζπκβαηηθή ηεο ππνρξέσζε. Σν 

δήηεκα δηεπζεηήζεθε ζην πκβνχιην Γεληθψλ Τπνζέζεσλ θαη Δμσηεξηθψλ ρέζεσλ 

(ΓΤΔ) ηνπ Γεθεκβξίνπ 2006, φπνπ απνθαζίζζεθε φηη 8 ζπγθεθξηκέλα Κεθάιαηα 

δελ ζα αλνίμνπλ θαη θαλέλα άιιν δελ ζα θιείζεη, έσο φηνπ ε Σνπξθία εθαξκφζεη 

πιήξσο θαη έλαληη φισλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν. 

Παξάιιεια, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα παξαθνινπζεί ζηελά θαη ζα θαηαγξάθεη ηελ 

ηνπξθηθή πξφνδν επί ηνπ ζέκαηνο ζηηο Δθζέζεηο Πξνφδνπ ηνπ 2007, 2008 θαη 2009, 

νπφηε θαη ζα επαλεμεηαζζεί ην φιν ζέκα(ν.π. ζει.33). 

   ηηο 6 Ννεκβξίνπ 2007 αλαθνηλψζεθε ε Έθζεζε Πξνφδνπ ηεο Σνπξθίαο 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φπνπ κεηαμχ άιισλ ηφληδε απφ ηελ κηα πιεπξά ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο θαζψο ε Σνπξθία θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ηε «ζπληαγκαηηθή θξίζε» 

αιιά απφ ηελ άιιε ηφληδε ηελ αλάγθε λα «αλαλεψζεη» ηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ( Communication from the Commission to 

the European Parliament and the Council, “Turkey 2007 Progress Report”, Brussels 

2007). 

Απφ ην 2007 έσο θαη ην 2010 νη Δθζέζεηο Πξνφδνπ ηεο Σνπξθία θηλνχληαη 

ζηα ίδηα πιαίζηα. Σν 2010 νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο πάγσζαλ κεηά ηε καδηθή 

θαηαζηνιή ησλ δηαδειψζεσλ απφ ηελ ηνπξθηθή αζηπλνκία. Αιιά έπεηηα απφ ηελ  

ζεηηθή Έθζεζε Πξνφδνπ ην 2013(παξά ηηο πνιιέο θαηαγγειίεο φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

επλντθή έθζεζε θαη δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ε Σνπξθία δελ 

έρεη πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο αιιαγέο) δείρλεη φηη ε Σνπξθία 
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μαλακπαίλεη ζηνλ δξφκν ηεο έληαμεο(Communication from the Commission to the 

European Parliament and the Council, “Turkey 2013 Progress Report”, Brussels 

2013). 

 ηελ πην πξφζθαηε έθζεζε, απηήλ ηνπ 2014, γίλεηαη επηθξηηηθή αλαθνξά ζηηο 

δειψζεηο θαη πξνθιεηηθέο δξάζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηηο νπνίεο ακθηζβεηείηαη ην 

θπξηαξρηθφ δηθαίσκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ΑΟΕ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

αιιεπάιιειεο εθθιήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ζεβαζκφ ησλ 

θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ εληφο ηεο Απνθιεηζηηθήο 

Οηθνλνκηθήο ηνπο Εψλεο. Γηα πξψηε θνξά δε, θαηαγξάθεηαη ζηελ Έθζεζε θαη ην φηη 

ε ΔΔ θαιεί θαη γηα ην ζεβαζκφ ηεο θπξηαξρίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ επί ησλ 

ρσξηθψλ πδάησλ ηνπο. Δπηπιένλ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη δειψζεηο θαη 

ελέξγεηεο κε ππνβνεζεηηθέο θαη επσθειείο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη, ελψ ππνγξακκίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο Σνπξθίαο λα ζπκβάιεη ελεξγά 

ζηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ θαη ην φηη ν ξφινο ηεο παξακέλεη θαζνξηζηηθφο. 

(Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, 

“Turkey 2014 Progress Report”, Brussels 2014). 

 

Ζ ΣΟΤΡΚΗΑ ΚΑΗ Ζ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΥΔΖ ΜΔ ΣΗ ΖΠΑ 

Οη πξψηεο αλαθνξέο γηα ηηο ακεξηθαλνηνπξθηθέο ζρέζεηο ζπλαληψληαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα φηαλ ε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, (παξφηη αδφθηκνο θαη 

αλαρξνληζηηθφο ν φξνο “Σνπξθία” λα ρξεζηκνπνηείηε σο πξνζδηνξηζκφο γηα ηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, θαζψο εθείλε ηελ πεξίνδν ην “Σνχξθνο” 

ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν σο βξηζηά απφ ηνπο Οζσκαλνχο(Μήιιαο 2001:22).) ήηαλ 

έλαο απφ ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηνπ λένπ θξάηνπο, ην νπνίν δελ έβαιε ζε θίλδπλν 
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ηα εκπνξηθά ηνπ ζπκθέξνληα πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη επίζεκα ηελ Διιεληθή 

Δπαλάζηαζε.  

Χζηφζν, νπζηαζηηθέο ζρέζεηο ζα αξρίζνπλ λα απνθηνχλ κεηά ηνλ 2
ν
 

Παγθφζκην πφιεκν θαη ηδηαίηεξα κε ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηε Βνξεηναηιαληηθή 

πκκαρία. Μεηά απφ κηα ηζρπξή ζπκκαρία θαη απφ ηηο πνιχ θαιέο ζρέζεηο πνπ είραλ 

γηα πιένλ πελήληα ρξφληα, κεηά ηνλ δεχηεξν πφιεκν ζην Ηξάθ γηα πνιινχο αλαιπηέο 

ηα πξάγκαηα πήξαλ άιιε ηξνπή θαη ζήκαλε ηελ έλαξμε κηαο καχξεο πεξηφδνπ γηα ηηο 

ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ. Ζ απφξξηςε απφ ην ηνπξθηθφ θνηλνβνχιην ηεο ακεξηθαληθήο 

πξφηαζεο λα επηρεηξήζεη απφ ηε λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία ζην Β. Ηξάθ θαζψο θαη ην 

πεξηζηαηηθφ ηεο 4 Ηνπιίνπ ηνπ 2003 ζηε νπιετκαλίγηα, φπνπ ηνχξθνη θνκάληνο 

ζπλειήθζεζαλ απφ ακεξηθαλνχο ζηξαηηψηεο, πάγσζε ηε δπλακηθή ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεσλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ ηζηνξηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δπν ρσξψλ 

ζα δνχκε φηη πάληα κεηά απφ κηα πεξίνδν θξίζεο αθινπζνχζε κηα πεξίνδνο χθεζεο 

θαη αλάπηπμεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ θπξίσο ιφγν ησλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ ησλ δπν 

ρσξψλ πνπ επέβαιαλ λα μεπεξαζηνχλ νη φπνηεο δηαθνξέο. Χζηφζν ε πνιηηηθή ηνπ 

AKP θαη ην Γφγκα Νηαβνχηνγινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ αξαβηθφ 

θφζκν πεξηπιέθνπλ ηε θαηάζηαζε.  

Θα δνχκε ινηπφλ φηη ιφγν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ Ζ.Π.Α., κεηαμχ άιισλ, 

ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηα θξάηε πνπ πξνέθπςαλ ζε Καζπία θαη Καχθαζν κεηά ηε 

δηάιπζε ηεο ΔΓ θαη πξνθεηκέλνπ λα  δηαηεξήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζα ρξεηαζηεί 

ζπκκάρνπο πνπ λα γεηηνλεχνπλ κε απηέο ηηο πεξηνρέο φρη κφλν σο ζηξαηησηηθή 

βνήζεηα αλ απαηηεζεί αιιά θαη σο βάζε εμφξκεζεο ησλ δηθψλ ηνπο ζηξαηεπκάησλ. 

Σελ πξνυπφζεζε απηήλ, γηα ακθφηεξεο ηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο, πιεξνί ε Σνπξθία ε 



24 
 

νπνία απφ ην ηέινο ηνπ 2
νπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ, 

έθαλε ζαθή ηελ πξνηίκεζε ηεο σο πξνο ηε ζπκκαρία κε ηηο Ζ.Π.Α.(Boniface 2001, 

ζει.146-147). Ζ ζηάζε απηή ηελ δηθαίσζε θαη επέθεξε ηελ ελίζρπζε ηεο κε ην Γφγκα 

Σξνχκαλ θαη ηελ εηζδνρή ηεο ζην ΝΑΣΟ ην 1952 θαη έθηνηε ηελ δεκηνπξγία κηαο 

ηζρπξήο ζηξαηεγηθήο ζρέζεο, ε νπνία παξά ηα φπνηα ζθακπαλεβάζκαηα δηαξθεί κέρξη 

ηηο κέξεο καο. Δθηφο ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο πξνζπαζεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο 

ηνκείο φπσο ε νηθνλνκία, ε ελέξγεηα, θ.α.(Lesser 2006, ζην Καηξίδεο & Martin 

2006,ζει.102-113). 

Θα πξνβνχκε ζηελ εθηίκεζε φηη νη ζρέζεηο ΖΠΑ-Σνπξθίαο ζην κέιινλ ζα 

επαλέιζνπλ ζηα θαιά επίπεδα ησλ παιαηφηεξσλ εηψλ. Δθηφο εάλ ζπκβνχλ, ε κάιινλ 

ζπλερηζηνχλ αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο νη νπνίεο ζα ζεκαηνδνηήζνπλ 

έλαλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο(π.ρ. ην Γφγκα Davutoĝlu θαη 

ε ινγηθή ησλ "κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ κε ηνπο γείηνλεο") ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ε 

κε ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο ακεξηθαληθήο αλνρήο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηεζλή ζπγθπξία (π.ρ. ζχγθιηζε Ζ.Π.Α.-Ηξάλ) ζα 

επηθέξεη επηδείλσζε ησλ ακεξηθαλνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, θαη ζα νδεγήζεη ζε λέεο 

απξνζδηφξηζηεο γεσπνιηηηθέο αιιαγέο.  

Σελ ηδηαίηεξε ζρέζε ησλ δπν ρσξψλ ζα ζπλαληήζνπκε ιεπηνκεξέζηεξα θαη 

ζηα επφκελα θεθάιαηα θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη πεξηφδνπο θαζψο ν 

ξφινο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Μεζφγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή πάληα ήηαλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ζρέζε ηεο κε ηηο ΖΠΑ, θαη ηνλ ξφιν θξάηνπο δνξπθφξνπ πνπ 

θαηείρε γη απηέο, παξεθθιίλνληαο σζηφζν πνιιέο θνξέο απφ ηνλ ξφιν ηεο απηφλ 

αζθψληαο πνιηηηθέο πνπ πξνθαινχλ θξίζεηο ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ ππεξδχλακε. 
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Ζνωμένερ Πολιηείερ-Δςπωπαϊκή Ένωζη 

 Οη ζρέζεηο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ-Δπξσπατθήο Έλσζεο, μεθηλάλε απφ ηελ 

πξψηε εηθνζαεηία κεηά ηνλ πφιεκν φπνπ νη ακεξηθαλνί ζηήξημαλ ηελ επξσπατθή 

ελνπνίεζε δηφηη κηα ελσκέλε Δπξψπε ρσξίο εζληθηζηηθέο εμάξζεηο ζα κπνξνχζε λα 

απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ εηαίξν γηα ηηο ΖΠΑ. χκθσλα κε ηνπο Ακεξηθαλνχο κφλν 

ελνπνηεκέλε ε Δπξψπε ζα ήηαλ ζηξαηησηηθά, νηθνλνκηθά ηζρπξή θαη πνιηηηθά 

θηιειεχζεξε. Γη‟ απηφ ην ιφγν νη ΖΠΑ ζπλέδξακαλ ζηελ ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο 

ηελ πξψηε εηθνζαεηία κεηά ηνλ πφιεκν, ζε αληίζεζε κε ηνπο κεηέπεηηα εηζεγεηέο ηνπ 

«δηαηξεί θαη βαζίιεπε» Κίζηλγθεξ θαη Νίμνλ.(Αξβαληηφπνπινο 2000, ζει.116-117)  

Ζ ηδηαίηεξε ζρέζε ΖΠΑ-Δ.Δ. θαη ην πσο απηή εθθξάζηεθε κέζα απφ ην 

ΝΑΣΟ θαίλεηαη απφ ηελ πεξίθεκε δηαηχπσζε ηνπ Λφξδνπ Ηsmay,  πνπ δηαηέιεζε 

αξγφηεξα θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο πκκαρίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1952-1957, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΝΑΣΟ δεκηνπξγήζεθε «to keep the Americans in, the 

Russians out, and the Germans down».(Λάβδαο 2012, ζει.261)  

 Οη ΖΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ ππνζηήξημαλ κηα ελνπνηεκέλε 

Δπξψπε, αιιά ηελ ίδηα πεξίνδν είραλ θαη ην πξφβιεκα επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ ξφινπ 

ηνπ ΝΑΣΟ, θαζψο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζα κνηξάδνληαλ απηφ κε ηελ Δ.Δ. Σα 

παξαπάλσ βέβαηα ππφ ην πξίζκα ηνπ θφβνπ ησλ νβηεηηθψλ. Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ 

ςπρξνχ πνιέκνπ θαη ε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο νδήγεζε ηνπο Δπξσπαίνπο ζε 

κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο ΖΠΑ ζε ζέκαηα αζθαιείαο,  θαη ηηο ΖΠΑ ζε 

επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπο αιιά θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε κεηαςπρξνπνιεκηθή 

Δπξψπε. 

 Έηζη ζα δνχκε φηη πιένλ νη ΖΠΑ κπνξεί λα ζέινπλ κηα Δπξψπε νηθνλνκηθά 

ηζρπξή, θαζψο απηφ ζα βνεζνχζε θαη ηελ δηθή ηνπο νηθνλνκία. Αιιά απφ ηελ άιιε 
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πιεπξά ηελ ζέινπλ θαη ιίγν δηραζκέλε έηζη ψζηε λα βξίζθεηαη πην εχθνια ππφ ηνλ 

έιεγρν ηεο, θάηη πνπ κε ηελ επηπιένλ εκβάζπλζε ηεο Έλσζεο ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν 

λα επηηχρνπλ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ηεο 

Μ.Βξεηαλίαο(ζεκαληηθνχ εηαίξνπ ησλ ΖΠΑ) ζηελ Έλσζε απφ ηνλ γαιινγεξκαληθφ 

άμνλα, νδεγεί ηελ Οπάζηγθηνλ ζε αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ δηείζδπζεο ζηα 

Δπξσπατθά δεηήκαηα. 

 

Σοςπκία-Δ.Δ: Ο πόλορ ηων ΖΠΑ  

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην φηη νη ΖΠΑ ζα ήζειαλ κηα Δπξψπε 

νηθνλνκηθά δπλαηή είλαη δεδνκέλν, αθνχ θάηη ηέηνην ζα βνεζνχζε θαη ηελ δηθή ηνπο 

νηθνλνκία. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζα πξνηηκνχζε κηα Δπξψπε πνπ λα κελ 

ήηαλ θαη ιίγν δηραζκέλε. Μηα ιηγφηεξν ελσκέλε Δπξψπε ζα κπνξνχζε λα βξίζθεηαη 

πνιχ πην εχθνια ππφ ηνλ έιεγρν ησλ ΖΠΑ, κε έκκεζν θπζηθά ηξφπν. Κάηη ηέηνην ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί πνιχ πην εχθνια κε ηελ Σνπξθία σο κέινο ηεο ΔΔ. 

Αθφκα, δεδνκέλνπ φηη ε Μ. Βξεηαλία, ν άιινο ζεκαληηθφο ζχκκαρνο ησλ 

ΖΠΑ, είλαη ρσξίο ζεκαληηθνχο (κεγάινπο) ζχκκαρνπο ζηελ Δ.Δ θαη παιεχεη κφλε ηεο 

ηνλ γαιινγεξκαληθφ άμνλα πνπ επηδεηά ηελ εκβάζπλζε ηεο Έλσζεο. Δίλαη ζρεδφλ 

ζίγνπξν φηη ε Σνπξθία, πνπ επίζεο δελ έρεη θακία δηάζεζε λα ζπζηάζεη έζησ θαη 

κέξνο ηεο εζληθήο ηεο θπξηαξρίαο  ζα ήηαλ ζην πιεπξφ ηεο Μ. Βξεηαλίαο ζε απηφ ην 

ζέκα, θάηη πνπ θπζηθά ζα βφιεπε πνιχ θαη ηηο ΖΠΑ, αθνχ δχν απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζπκκάρνπο ηεο ζα είραλ βαξχλνλ ιφγν ζηηο απνθάζεηο ηεο ΔΔ. 

Δίλαη ινηπφλ ζαθέο φηη νη ΖΠΑ βιέπνπλ ζεκαληηθά ζπκθέξνληα πίζσ απφ 

ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Δ.Δ. Δθηφο απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ κε ηελ 
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ππνζηεξηθηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο, νη ΖΠΑ γηα άιιε κηα 

θνξά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Σνπξθία σο παξάδεηγκα πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ ζηηο 

κνπζνπικαληθέο ρψξεο φηη δελ βξίζθνληαη ζε πφιεκν κε ην Ηζιάκ αιιά αληίζεηα 

κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ θαη ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά, θάησ ππφ πξνυπνζέζεηο 

θπζηθά, απηφ θάλεθε θαη ζε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ Οκπάκα φηη ε Σνπξθία απνηειεί 

κηα «ζπνπδαία κνπζνπικαληθή δεκνθξαηία»(Goldman 2015). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

θαη ε δήισζε ηνπ πξψελ ακεξηθαλνχ Τθππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ, Nicholas Burns, 

«είκαζηε απφ ηνπο πην δπλαηνχο ππνζηεξηρηέο ησλ Δπξσπατθψλ θηινδνμηψλ ηεο 

Σνπξθίαο. Καινχκε ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο λα ζηείινπλ μεθάζαξα κελχκαηα φηη ε 

Σνπξθία ζα έρεη, ζην κέιινλ, θσλή ζηελ ΔΔ»(Burns 2007) 

 

ΜΔΟΓΔΗΟ ΚΑΗ  ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ 

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα ε ζέζε ηεο Μεζφγεηνπ πεξέ λέα ζέζε ζηελ δηεζλή 

ζθελή  κεηά απφ κηα καθξά ηζηνξηθή πνξεία θαη έπαςε λα είλαη πιένλ ην θέληξν ηνπ 

θφζκνπ. Ζ πξνέιαζε ηνπ Ηζιάκ είρε αλαραηηηζηεί, ε Βελεηία είρε παξαθκάζεη θαη νη 

βαζηθνί νδνί ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ πνιηηηζκηθψλ αληαιιαγψλ δε δηέζρηδαλ πηα ηα 

λεξά ηεο. ε κηα επνρή πνπ κεγάινη ζαιαζζνπφξνη είραλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

ζηελ εμεξεχλεζε ηεο λέαο Ζπείξνπ θαη ε Βξεηαλία απισλφηαλ πξνο ηελ Ηλδία ε 

Μεζφγεηνο κεηαβαιιφηαλ ζ‟ έλα απφ ηα πεδία αληαγσληζκνχ ησλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ γηα παγθφζκηα θπξηαξρία.(αθθάο 2013, ζει. 440) 
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ηελ αλαηνιή ε άλνδνο ηεο Ρσζίαο εμέζεηε ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία ζ‟ 

έλα θνβεξφ ερζξφ, ηνλ νπνίν δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη. Σν 1739 νη Ρψζνη 

εηζέβαιαλ ζηε Βεζζαξαβία θαη ηε Μνιδαβία, ην 1783 θαηέθηεζαλ ηελ Κξηκαία θαη 

ην 1787-92 πξνέιαζαλ λφηηα ηνπ Γνχλαβε. Δπηηπρίεο ζεκείσζαλ θαη ζηε ζάιαζζα κε 

απνθνξχθσκα ηελ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζή ηνπο ζηε λαπκαρία ηνπ Σζεζκέ ην 

1770(ν.π. ζει. 440). 

H Γαιιία, ζπλεξγαδφηαλ ζηελά κε ηνπο Οζσκαλνχο γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο θαη 

εκπνξηθνχο θαη είρε θαηαιάβεη θπξίαξρε ζέζε ζην δηεζλέο εκπφξην ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ. Βαζηθφο αληαγσληζηήο ηεο Γαιιίαο ήηαλ ε Βξεηαλία, ε νπνία εληζρπκέλε 

κεηά ηελ επηθξάηεζή ηεο επί ηεο Ηζπαλίαο ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα επνθζαικηνχζε ηελ 

Αίγππην, πεξηνρή κε κεγάιε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία. Σν 1797 o Ναπνιένληαο 

ζπλέηξηςε ηηο δπλάκεηο ηεο αξδελίαο θαη ηεο Απζηξίαο θαη πξνέιαζε ζηε βφξεηα 

Ηηαιία ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηε Βηέλλε(ν.π. ζει. 440). 

 Σν ίδην έηνο ε Βελεηία, πνπ γηα πνιινχο αηψλεο απνηεινχζε κεγάιε δχλακε 

ζην κεζνγεηαθφ ρψξν, έραζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο. Κπξίαξρνο ηεο βφξεηα Ηηαιίαο θαη 

ηα επφκελα ρξφληα νιφθιεξεο ζρεδφλ ηεο ηηαιηθήο ρεξζνλήζνπ ν Ναπνιένληαο 

ζθφπεπε λα εηζβάιεη ζηε Βξεηαλία. Δπεηδή φκσο θνβφηαλ φηη κηα ηέηνηα επηρείξεζε 

ζα απνηχγραλε, ζηξάθεθε αλη‟ απηνχ πξνο ηελ Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ην 

ζηξαηησηηθφ ηνπ θχξνο επηβάιινληαο ηε ζέιεζή ηνπ ζηελ «απνιίηηζηε» Αλαηνιή θαη 

λα θαηαζηήζεη ηε Γαιιία ηθαλή λα απνθφςεη ηνπο δεζκνχο ηεο Βξεηαλίαο κε ηελ 

Ηλδία. Σν 1798 απνβηβάζηεθε ζηελ Αίγππην, λίθεζε ηνπο Μακεινχθνπο, αιιά 

εηηήζεθε απφ ηνλ αγγιηθφ ζηφιν ηνπ λαπάξρνπ Νέιζνλ ζηε λαπκαρία ηνπ Ακπνπθίξ. 

Ζ λαπκαρία απηή κεηέβαιε ξηδηθά ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηε Μεζφγεην 
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εγθαηληάδνληαο κηα πεξίνδν βξεηαληθήο απηνθξαηνξηθήο ηζρχνο πνπ δηαηεξήζεθε σο 

ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν(ν.π. ζει. 440). 

 Ζ Δπξψπε βξηζθφηαλ ήδε ζε πνιίηηθν αδηέμνδν θαζψο ζπλερψο μεζπνχζαλ 

δηάθνξεο πνιεκηθέο θξίζεηο. ηελ επφκελε ηξηεηία, κε ηελ ήηηα ηνπ Ναπνιένληα θαη 

ηελ επηθξάηεζε ησλ ζπλαζπηζκέλσλ αληηπάισλ ηνπ ζηελ Δπξψπε, νη πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο έιεμαλ, αιιά παξέκεηλε ην ράνο πνπ είραλ θιεξνδνηήζεη νη ζεκειηαθέο 

κεηαβνιέο ηεο πξνεγνχκελεο εηθνζαεηίαο. Γεληθφ ήηαλ ην αίηεκα γηα εηξήλε, 

ζηαζεξφηεηα θαη ελφηεηα. Οη εγέηεο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ απέβιεπαλ ζηε ράξαμε 

θη επηβνιή ελφο λένπ πνιηηηθνχ ράξηε βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο ηεο ηζνξξνπίαο ησλ 

δπλάκεσλ, ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο παξάιιειεο ελαξκφληζεο ησλ δηαζπκκαρηθψλ 

ζπκθεξφλησλ(ν.π. ζει. 441). 

Ο αληαγσληζκφο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην ζηε 

δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο αλαδχζεθαλ νη βαζηέο δηαθσλίεο ησλ 

επξσπατθψλ δπλάκεσλ ζηα ζέκαηα νξγάλσζεο ηεο επείξνπ. Μεηά ην ζπλέδξην ηεο 

Βεξφλαο ην 1822 ν Γεψξγηνο Κάληγθ δήισζε φηη «ηα πξάγκαηα επηζηξέθνπλ μαλά ζε 

κηα θαηάζηαζε εμ νινθιήξνπ δηαθνξεηηθή: θάζε έζλνο-θξάηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ν ζεφο γηα φινπο». Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο ζα πξνζπαζνχζαλ ζην εμήο λα δηαηεξήζνπλ 

ηε κεηαμχ ηνπο ηζνξξνπία δπλάκεσλ θαη παξάιιεια λα εληζρχζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο 

ζηνλ θφζκν εθαξκφδνληαο απνηθηνθξαηηθή πνιηηηθή (ν.π. ζει. 443). 

Ζ Γαιιία ζηξάθεθε ζην Μαγθξέκπ (βφξεην-δπηηθή Αθξηθή) θαη ην 1830 

θαηέιαβε ην Αιγέξη. ηηο επφκελεο δεθαεηίεο επέθηεηλε ζηαδηαθά ηελ επηξξνή ηεο 

ζηελ ελδνρψξα αληηκεησπίδνληαο ηε ζζελαξή αληίζηαζε ησλ γεγελψλ θαη 

εθαξκφδνληαο πνιηηηθή εληαηηθήο απνηθηνπνίεζεο. Ζ ζέζε ηεο ζηελ πεξηνρή 

εληζρχζεθε πεξαηηέξσ, φηαλ κεηέηξεςε ηελ Σπλεζία θαη ην Μαξφθν ζε πξνηεθηνξάηα 
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ην 1881 θαη ην 1904 αληίζηνηρα, επσθεινχκελε απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο ηνπηθήο 

εμνπζίαο. ηελ Δγγχο Αλαηνιή έθαλε ηελ παξνπζία ηεο αηζζεηή κεηά ηε ζηξαηησηηθή 

ηεο επέκβαζε ζην Λίβαλν ην 1860 ζην πιεπξφ ησλ ρξηζηηαλψλ (θαζνιηθψλ) 

καξσληηψλ(ν.π. ζει. 443). 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ε ξσζηθή πίεζε ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία 

είρε γίλεη πην έληνλε. ηνπο πνιέκνπο ηνπ 1828-29 νη Ρψζνη πξνσζήζεθαλ κέρξη ηελ 

Αδξηαλνχπνιε, γεγνλφο πνπ ψζεζε Βξεηαλνχο θαη Γάιινπο λα ζπλδξάκνπλ ηνπο 

Οζσκαλνχο ζην ιεγφκελν Κξηκατθφ πφιεκν (1853-56), κε ζθνπφ λα εκπνδίζνπλ ηε 

Ρσζία λα θπξηαξρήζεη ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηα Βαιθάληα. Ο πφιεκνο απηφο 

ζπγθξάηεζε ηε ξσζηθή πξνέιαζε γηα έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα, αιιά ην 1877-78 νη 

Ρψζνη έθηαζαλ έμσ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε(ν.π. ζει. 443). 

Οη Βξεηαλνί, έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Μπίζκαξθ, 

θαηφξζσζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο εδαθηθέο αμηψζεηο ηεο Μφζραο ζην ζπλέδξην ηνπ 

Βεξνιίλνπ ην 1878. Δπίζεο θξφληηζαλ λα θάλνπλ ηελ Κχπξν πξνηεθηνξάην θαη λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηελ αληίζηαζε θαηά νπνηαζδήπνηε ξσζηθήο λαπηηθήο θίλεζεο κέζα 

απφ ηα Γαξδαλέιηα. εκαληηθφ γεγνλφο ζηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 

απνηέιεζε ε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ. Ζ θαηαζθεπή ηεο μεθίλεζε σο 

γαιιννζσκαληθφ έξγν ην 1859 θαη νινθιεξψζεθε ην 1869. Σν 1875 ε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε αγφξαζε ηηο κεηνρέο ηνπ ρεδίβε (αληηβαζηιηά) ηεο Αηγχπηνπ Ηζκαήι 

κεηαηξέπνληαο νπζηαζηηθά ηε δηψξπγα ζε απηνθξαηνξηθή θηήζε. Ζ δηάλνημή ηεο 

ζεκαηνδφηεζε έλα κεγάιν βήκα ζηε δηαδηθαζία «παγθνζκηνπνίεζεο» ηεο 

Μεζνγείνπ, θαζψο ε ηζρχο ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο ζηε Μεζφγεην άξρηζε φιν 

θαη πεξηζζφηεξν λα ζπλπθαίλεηαη κε ηηο θηιφδνμεο πνιηηηθέο ηνπο ζηε Μέζε θαη ηελ 

Άπσ Αλαηνιή(ν.π. ζει. 444). 
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Ηδηαίηεξα γηα ηε Βξεηαλία ε απφθηεζε απεπζείαο ζαιάζζηαο ζχλδεζεο κε ηελ 

Ηλδία κέζσ ηεο Μεζνγείνπ είρε ηεξάζηηα εκπνξηθή ζεκαζία. Μεγάιεο πνζφηεηεο 

πξψησλ πιψλ θαη αγαζψλ κεηαθέξνληαλ κε αηκφπινηα, πνπ δηέζρηδαλ κε αζθάιεηα 

θαη ηαρχηεηα ηηο ζαιάζζηεο νδνχο πέξα απφ ην νπέδ. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ε 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία, ν «αζζελήο ηεο Δπξψπεο», ήηαλ ζηα πξφζπξα ηεο 

θαηάξξεπζεο. Ο βαιθαληθφο εζληθηζκφο βξηζθφηαλ ζηελ θνξχθσζή ηνπ θαη νη 

Νεφηνπξθνη απεξγάδνληαλ ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ηνπξθηθνχ έζλνπο - 

θξάηνπο(ν.π. ζει. 443). 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ Οζσκαλψλ ζηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο 

Γεξκαλίαο άλνημε ην δξφκν γηα ηελ αγγινγαιιηθή δηείζδπζε ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ζ 

Βξεηαλία ππνζρέζεθε ζηνπο Άξαβεο απηνδηάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε 

ζπλδξνκή ηνπο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Παξάιιεια φκσο δεζκεχηεθε, κε ηε γλσζηή 

δηαθήξπμε Μπάιθνπξ (1917), γηα ηελ ίδξπζε «εζληθήο εζηίαο» ζηελ Παιαηζηίλε γηα 

ην δηάζπαξην εβξατθφ πιεζπζκφ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ε Μέζε Αλαηνιή πεξηήιζε 

ζην θαζεζηψο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Δληνιψλ (mandate system), πνπ ππφ ηελ αηγίδα 

ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ πξνζέθεξε κηα λνκηκνθαλή θάιπςε θαη έλα δηαθνξεηηθφ 

φλνκα γηα ηελ επξσπατθή απνηθηνθξαηία(ν.π. ζει. 444). 

Ζ Βξεηαλία έιαβε ηελ Δληνιή γηα ην Ηξάθ θαη ηελ Παιαηζηίλε θαη ε Γαιιία 

γηα ηε πξία. Σν Ηξάθ ήηαλ πεξηνρή κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα, 

επεηδή απνηεινχζε ηκήκα ηεο ρεξζαίαο νδνχ πξνο ηνλ Πεξζηθφ Κφιπν θαη ηελ Ηλδία 

θαη βξηζθφηαλ θνληά ζηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ηνπ λνηίνπ Ηξάλ, πνπ είραλ 

αλαθαιπθζεί ην 1908 (ιίγν αξγφηεξα αλαθαιχθζεθαλ ηα πινχζηα θνηηάζκαηα ηεο 

Μνζνχιεο θαη ηνπ Κηξθνχθ). ηελ Παιαηζηίλε ε Βξεηαλία ήξζε αληηκέησπε κε ηελ 
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αξαβν-εβξατθή αληηπαξάζεζε θαη πξνζπάζεζε αλεπηηπρψο λα βξεη κηα ιχζε πνπ ζα 

ηθαλνπνηνχζε θαη ηηο δχν αληηκαρφκελεο πιεπξέο.(ν.π. ζει.445) 

 ηε πξία ε Γαιιία εθάξκνζε ηελ ηαθηηθή ηνπ δηαίξεη θαη βαζίιεπε, 

ελζαξξχλνληαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη 

εζληθψλ κεηνλνηήησλ ηεο ρψξαο. ηελ Αίγππην ε βξεηαληθή επηξξνή, αξρηθά θπξίσο 

νηθνλνκηθή, εμειίρηεθε θαλεξά ζε πνιηηηθή ηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ 

αηψλα. Αθφκα φκσο θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξνηεθηνξάηνπ ην 

1922 ε Βξεηαλία ζπλέρηζε λα έρεη ηνλ πξψην ιφγν ζε ζεκειηψδε γηα ηα ζπκθέξνληά 

ηεο δεηήκαηα: ζηε δηψξπγα ηνπ νπέδ (γηα ηελ αζθάιεηα ησλ απηνθξαηνξηθψλ ηεο 

επηθνηλσληψλ), ηελ εζληθή άκπλα, ηελ πξνζηαζία ησλ μέλσλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νπδάλ. Μάιηζηα κε ηε ζπκθσλία ηνπ 1936 

εμαζθάιηζε ηε ζηάζκεπζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηε δψλε ηεο δηψξπγαο ηνπ 

νπέδ.(ν.π. ζει. 445) 

ηε γεηηνληθή Ληβχε θπξίαξρε δχλακε ήηαλ απφ ην 1912 ε Ηηαιία. Σε 

δεθαεηία ηνπ 1930 ν Μνπζνιίλη πξνψζεζε ηνλ έληνλν απνηθηζκφ ηεο ρψξαο κε φξακα 

ηελ αλαβίσζε ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο ζηε Mare Nostrum. Σν φξακα απηφ ηνλ 

νδήγεζε ζηελ εηζβνιή ζηελ Αβεζζπλία ην 1935, ζηελ ηειεπηαία θαη πην βάλαπζε 

απφ ηηο επξσπατθέο ηκπεξηαιηζηηθέο θαηαθηήζεηο. Σα επφκελα ρξφληα βνήζεζε ην 

Φξάλθν λα επηθξαηήζεη ζηνλ ηζπαληθφ εκθχιην πφιεκν, ελψ ηνλ Απξίιην ηνπ 1939, 

γηα λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ ηηαιηθή θπξηαξρία ζηελ Αδξηαηηθή θαη λα αλνίμεη ην 

δξφκν πξνο ηα θεληξηθά θαη λφηηα Βαιθάληα, πξνζάξηεζε ην βαζίιεην ηεο 

Αιβαλίαο(ν.π. ζει. 445). 

ηε Μεζφγεην κεηά ην Β‟ παγθφζκην πφιεκν, ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, 

αλαδχζεθε ζηελ Αίγππην ν Νάζζεξ, κηα ζχλζεηε θπζηνγλσκία: πνιηηηθφο θαη 
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θνηλσληθφο κεηαξξπζκηζηήο, ππέξκαρνο ηεο αξαβηθήο ελφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο, 

εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο ησλ Αδεζκεχησλ, ερζξφο ηεο απνηθηνθξαηίαο, πνιέκηνο ηνπ 

θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι. Ζ πνιηηηθή ηνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ Άγγιν-Γάιισλ, 

νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηζξαήι πξνζπάζεζαλ λα ηνλ αλαηξέςνπλ. Ζ 

ζηξαηησηηθή φκσο επίζεζε πνπ εμαπέιπζαλ ελαληίνλ ηεο ρψξαο ηνπ ζηα ηέιε 

Οθησβξίνπ 1956 θαηέιεμε ζε θηάζθν θαη δηαθφπεθε κεηά απφ ηζρπξέο πηέζεηο ησλ 

Ακεξηθαλψλ θαη ησλ νβηεηηθψλ(ν.π. ζει445). 

Ζ θξίζε ζην νπέδ είρε ηξεηο ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο: θαηέδεημε ηελ αδπλακία 

ησλ Άγγιν-Γάιισλ λα πξναζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

ψζεζε ηηο ΖΠΑ λα δηαηππψζνπλ ην δφγκα Ατδελράνπεξ· θαη αλέδεημε ηνλ Νάζζεξ 

αδηακθηζβήηεην εγέηε ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ αξαβηθή αλεμαξηεζία θαη ελφηεηα. Σελ 

ίδηα πεξίνδν ε Γαιιία αληηκεηψπηζε ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηηο απνηθίεο ηεο ζηε 

βφξεηα Αθξηθή. To 1956 ην θίλεκα αλεμαξηεζίαο ζην Μαξφθν εμαζθάιηζε ηε 

δεκηνπξγία θξάηνπο απαιιαγκέλνπ απφ ηελ επξσπατθή επίβιεςε. Σν ίδην έηνο 

απφθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ε Σπλεζία θαη ην θφκκα Νηεζηνχξ ηνπ κεηξηνπαζνχο 

εζληθηζηή Μπνπξγθίκπα αλήιζε ζηελ εμνπζία. Ζ πεξίπησζε ηεο Αιγεξίαο, πνπ είρε 

ζπλδεζεί κε  ηε Γαιιία απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1830, ήηαλ πνιχ πην πεξίπινθε. Ζ 

Αιγεξία δελ ήηαλ απνηθία ηεο Γαιιίαο αιιά δηνηθεηηθή ηεο πεξηθέξεηα. Σν Παξίζη 

ζεσξνχζε ηελ Αιγεξία απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ κεγαιείνπ θαη γνήηξνπ ηνπ 

ζην κεηαπνιεκηθφ θφζκν θαη, φηαλ μέζπαζε ε επαλάζηαζε ησλ Αιγεξηλψλ 

εζληθηζηψλ ην 1954, ηελ αληηκεηψπηζε κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη εμαηξεηηθή 

ζθιεξφηεηα. Παξ‟ φια απηά, ρξεηάζηεθαλ ε ζπκβηβαζηηθή δηάζεζε θαη νη 

δηπισκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ πξνέδξνπ Νηε Γθνι γηα λα ζηακαηήζνπλ νη 

ερζξνπξαμίεο θαη λα παξαρσξεζεί θαη ζηε ρψξα απηή αλεμαξηεζία ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1962(ν.π. ζει. 443). 
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ην εμήο ε γαιιηθή ηζρχο ζα απνθηνχζε λέν πεξηερφκελν βαζηδφκελε φρη ζηε 

δχλακε ησλ φπισλ θαη ηελ απνηθηνθξαηία, αιιά ζηε ζεκειίσζε ηεο επξσπατθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ελφηεηαο. Αληίζεηα ε Αιγεξία εηζήιζε ζε κηα καθξνρξφληα πεξίνδν 

πνιηηηθνχ απηαξρηζκνχ κε ηνπο εγέηεο ηεο επαλάζηαζεο λα απνδίδνπλ ηα κεγάια 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζηε γαιιηθή θιεξνλνκηά. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 έλαο 

ζθνδξφο εκθχιηνο πφιεκνο μέζπαζε ζηε ρψξα αλάκεζα ζην δηεθζαξκέλν 

ζηξαηησηηθφ θαηεζηεκέλν θαη ηνπο ηζιακηζηέο, πνπ δεηνχζαλ θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο(ν.π. ζει. 446). 

Σν ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη ζην ρψξν ηεο 

Μεζνγείνπ. Ζ δεκνθξαηία απνθαηαζηάζεθε ζηηο πξψελ ζνζηαιηζηηθέο-

θνκκνπληζηηθέο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη φια ζρεδφλ ηα θξάηε ηνπ επξσπατθνχ 

λφηνπ είλαη πιένλ κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηηο αξαβηθέο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ 

νη θνηλσλίεο βξίζθνληαη ζε αλαβξαζκφ θαη ζ‟ έλα ζηάδην κεηάβαζεο πξνο πην 

αλνηρηέο κνξθέο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα 

πεξεηαίξσ αλάιπζε δείρλεη απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο φηη ε Μεζφγεηνο απνηειεί κηα 

νηθνλνκία ππφ θπξηαξρία(Nouschi 2003, ζει. 420). 

Σα κεζνγεηαθά θξάηε έρνπλ αλαπηχμεη, ηδηαίηεξα κεηά ηε επξσκεζνγεηαθή 

ππνπξγηθή δηάζθεςε ηεο Βαξθειψλεο ην 1995, έλα πνιπκεξέο πιαίζην ζπλεξγαζίαο 

θαη δηαιφγνπ ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Αθφκα 

πην ζεκαληηθφ, ε Μεζφγεηνο σο ζαιάζζηα ιεθάλε έρεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθή ζεκαζία, 

αθνχ απνηειεί θέληξν ηνπ ζεξηλνχ καδηθνχ ηνπξηζκνχ θαη δίαπιν γηα ηε κεηαθνξά 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ απφ ηε Μέζε Αλαηνιή πξνο ηε Γχζε. Ζ ζηελή ζχλδεζή ηεο 

κε ηνλ έμσ θφζκν, ε «παγθνζκηνπνίεζή ηεο», πνπ μεθίλεζε κε δεηιά βήκαηα απφ ην 

16ν αηψλα, είλαη ζήκεξα αδηακθηζβήηεην γεγνλφο(αθθάο 2013, ζει. 446). 
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Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΒΑΡΚΔΛΧΝΖ  

H ππνγξαθή ηεο ηδξπηηθήο Γήισζεο ηεο Βαξθειψλεο εγθαηλίαζε ηελ 

Δπξσκεζνγεηαθή Δηαηξηθή ρέζε. Ζ Γηαδηθαζία ηεο Βαξθειψλεο δξνκνινγήζεθε ην 

1995 ζηε Γηάζθεςε ηεο Βαξθειψλεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη 15 ππνπξγνί 

Δμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο Έλσζεο θαη νη 12 ησλ ηξίησλ κεζνγεηαθψλ 

ρσξψλ: Αιγεξίαο, Κχπξνπ, Αηγχπηνπ, Ηζξαήι, Ηνξδαλίαο, Ληβάλνπ, Μάιηαο, 

Μαξφθνπ, πξίαο, Σπλεζίαο, Σνπξθίαο θαη Παιαηζηηληαθήο Αξρήο. Ζ Γήισζε ηεο 

Βαξθειψλεο θαη ην πξφγξακκα εξγαζίαο, πνπ πηνζεηήζεθαλ νκφθσλα απφ ηηο είθνζη 

επηά ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ, απνηππψλνπλ μεθάζαξα ηε βνχιεζε ησλ ζπλέδξσλ λα 

μεπεξαζηνχλ νη θιαζηθέο δηκεξείο ζρέζεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ επί καθξφλ ζηηο 

επξσκεζνγεηαθέο ζρέζεηο θαη λα θαζηεξσζεί έλα λέν ζπλεθηηθφ πιαίζην 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο(εκίηε 2008, ζει. 6).   

Οη ζχλεδξνη ππνγξάκκηζαλ φκσο, παξάιιεια, φηη ην λέν πνιπκεξέο πιαίζην 

ζα ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο εηαίξνπο θαη ζα ζπκπιεξψλεη ηνλ 

πξνβιεπφκελν δηκεξή δηάινγν. Δπνκέλσο, ε λέα Δπξσκεζνγεηαθή Δηαηξηθή ρέζε 

εκπεξηέρεη δχν δηαζηάζεηο: ηελ πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε (ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ 

Έλσζεο θαη κεζνγεηαθψλ ρσξψλ αιιά θαη ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ίδησλ 

ησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ), θαη ηε δηκεξή δηάζηαζε (θπξίσο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο) 

(ν.π. ζει. 7). 

Ζ Δπξσκεζνγεηαθή Δηαηξηθή ρέζε πνπ εγθαηληάζηεθε κε ηε Γήισζε ηεο 

Βαξθειψλεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επξχηεηα ηνπ πεδίνπ ζπλεξγαζίαο, θαζψο 

ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο αιιειέλδεηνπο άμνλεο(Βarcelona Declaration and Work 

Programme adopted at the Euro-Mediterranean Conference): 
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1. έλαλ άμνλα πνιηηηθήο θαη αζθάιεηαο: ζηφρνο είλαη ε νξηνζέηεζε κηαο 

θνηλήο πεξηνρήο εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

δηαιφγνπ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαη αζθάιεηαο. 

2. έλαλ νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ άμνλα: ζηφρνο είλαη ε 

νηθνδφκεζε κηαο δψλεο θνηλήο επεκεξίαο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζηαδηαθήο εγθαζίδξπζεο κηαο δψλεο ειεχζεξσλ 

ζπλαιιαγψλ (ΕΔ) κέρξη ηνπ 2010· θαη, ηέινο, 

3. έλαλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ άμνλα πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο θαηαλφεζεο κεηαμχ 

ησλ πνιηηηζκψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ αληαιιαγψλ ζηνπο θφιπνπο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

ηε Γήισζε ηεο Βαξθειψλεο απνηππψλεηαη ε πεπνίζεζε φηη ν 

καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο λέαο Δπξσκεζνγεηαθήο Δηαηξηθήο ρέζεο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο ζπληνληζκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξηψλ αιιειεμαξηψκελσλ 

αμφλσλ. Ζ έιιεηςε ζαθψλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ ησλ αμφλσλ αληαλαθιά 

ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα φζνλ αθνξά 

ηηο έλλνηεο «αζθάιεηα» θαη «αλάπηπμε». ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θπξηαξρεί πιένλ 

ε έκθαζε ζηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθφ-

πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο αζθάιεηαο(Ξελάθεο ζε Ξελάθεο&Σζηληζηδέιεο 2006). 

Χζηφζν, νη δηεζλείο εμειίμεηο άιιαμαλ πνιιά απφ ηα αξρηθά δεδνκέλα ηεο 

Δηαηξηθήο ρέζεο. Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ απνθαζηζηηθά ηελ Δηαηξηθή ρέζε 

είλαη ην δήηεκα ηεο ηξνκνθξαηίαο κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ θαζψο θαη ε θξίζε ζηε 

Μέζε Αλαηνιή. Οη εμειίμεηο απηέο, έρνπλ νδεγήζεη ζε απμεκέλε πίεζε ηεο Έλσζεο 

γηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ζηνλ πξψην άμνλα (πνιηηηθή θαη αζθάιεηα), κε 
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απνηέιεζκα λα έρεη ζηαδηαθά ππνβαζκηζζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ δεχηεξνπ. Οη Σξίηεο 

κεζνγεηαθέο ρψξεο έρνπλ εθθξάζεη ηελ έληνλε δπζθνξία ηνπο γηα ηελ εμέιημε απηέο 

επηθέξνληαο ηελ θαρππνςία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ(Ξελάθεο 2005, ζει. 214-238). 

Απφ ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζήκεξα, ε αξαβηθή 

άλνημε, θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζε ζα ηα δνχκε αλαιπηηθφηεξα θαζψο θαη 

ηνλ ξφιν ηεο Σνπξθίαο ζε απηήλ ζε παξαθάησ θεθάιαην. 
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Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ ΣΖΝ ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΟΓΔΗΟ 

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ ΣΟ ΝΑΣΟ ΣΟ 1952 

ΔΧ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΦΤΥΡΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ 1991 

 

Ζ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ ΝΑ ΓΗΝΔΗ  ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΝΑΣΟ. 

Ζ Σνπξθία ιφγν ηεο ζεκαζίαο ηεο σο εκπφδην έλαληη ηεο ζνβηεηηθήο 

δηείζδπζεο ζηε Μέζε Αλαηνιή ζα γίλεη απνδέθηεο (καδί κε ηελ Διιάδα) ηεο 

ακεξηθαληθήο βνήζεηαο φπσο απηή εθθξάζηεθε κε ην Γφγκα Σξνχκαλ ην 1947. Οη 

ΖΠΑ ζπκκεξίζηεθαλ ηε βξεηαληθή άπνςε ε νπνία ηνπνζεηνχζε ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην ζην ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Πεξαηηέξσ, ε 

Σνπξθία εληζρχζεθε κε ζηξαηησηηθφ πιηθφ θαη δεκηνπξγία αεξνπνξηθψλ ππνδνκψλ, 

ελψ ην 1952 έγηλε δεθηή (καδί κε ηελ Διιάδα) ζηνπο θφιπνπο ηνπ ΝΑΣΟ. 

Ζ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηε Βνξεηναηιαληηθή ζπκκαρία ήηαλ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα θαη ηελ αλήγαγαλ ζε κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηηο ρψξαο. Απνηέιεζκα απηνχ λα πξνζπαζνχλ επί ζεηξά εηψλ λα πείζνπλ 

ηνπο ακεξηθάλνπο θαη άιινπο ζπκκάρνπο, γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

αζθάιεηα ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Μεζνγείνπ, ηεο θεληξηθήο Αζίαο θαη 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.  

Μεηά ηελ άλνδν ηνπ Μάν Σζε-Σνπλγθ θαη ηελ αλαθήξπμε ηεο Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ πλζήθε Φηιίαο, πκκαρίαο θαη 

Ακνηβαίαο Βνήζεηαο κε ηε Μφζρα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1949, έθαλε ηελ ακεξηθαληθή 

ζηξαηεγηθή λα αιιάμεη πξνηεξαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ γεσγξαθηθή δηαλνκή ησλ 

θξίζεσλ, έηζη απφ ηελ Δγγχο Αλαηνιή ην ‟47, πέξαζε ζηελ δπηηθή Δπξψπε ην ΄48 θαη 
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ηελ Άπσ Αλαηνιή ην ‟50. Πεξηνρή φπνπ κεηά ηελ απφζπξζε ησλ ακεξηθαληθψλ 

πνιεκηθψλ δπλάκεσλ θαηνρήο απφ ηελ Κνξέα ηνλ Ηνχλην ηνπ ‟49 νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο δελ είραλ ηελ παξακηθξή ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ θπξίσο 

Αζία(Αζαλαζνπνχινπ 1999, ζει.265-266). 

Ζ ζηξνθή ησλ ακεξηθαλψλ πξνο ηελ άπσ Αλαηνιή πξνβιεκάηηδε ηδηαίηεξα 

ηελ Σνπξθία ε νπνία ήιπηδε ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ησλ ακεξηθαλνηνπξθηθψλ 

ζρέζεσλ αιιά θαη ζε θάπνηα ηζρπξή ακεξηθαληθή εγγχεζε πξνο απηήλ. Πξνο ηελ 

επίηεπμε απηνχ, ηνχξθνη αμησκαηνχρνη ππνζηήξημαλ φηη πξαγκαηηθφο ζηφρνο ηεο 

Ρσζίαο είλαη ε Δπξψπε, θαη ε Άπσ Αλαηνιή δελ απνηειεί παξά έλα παηρλίδη 

πεξίζπαζεο ηεο ακεξηθαληθήο πξνζνρήο ελψ πξνεηνίκαδαλ έλα θηχπεκα πξνο ηελ 

Δπξψπε(ν.π. ζει. 267). Χζηφζν παξά ηηο ζπλερφκελεο πηέζεηο απφ ηελ Σνπξθία γηα 

πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο απφ ηελ Οπάζηλγθηνλ,  ην ηέηη Νηηπάξηκελη έθξηλε φηη ηα 

ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηελ Σνπξθία εμππεξεηνχληαλ κε ηελ σο έρεη 

θαηάζηαζε(ν.π. ζει. 269). 

ηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο(1950) ε Σνπξθία ζέινληαο λα δείμεη ηελ αθνζίσζε 

ηεο πξνο Ζλσκέλα Έζλε θαη ηελ ηνπξθνακεξηθαληθή ζπλεξγαζία έζηεηιε δχλακε 

4.500 αλδξψλ. Έηζη εμππεξεηνχζε θαη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα ειπίδνληαο φηη κε ηελ 

επίδεημε κηαο ηέηνηαο αθνζησκέλεο ζηάζεο ζα βνεζνχζε ζηελ απνδνρή ηεο ζην 

Βφξεην Αηιαληηθφ χκθσλν θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο γηα 

πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο απφ ηε Οπάζηγθηνλ(ν.π. ζει. 289). Έηζη ινηπφλ κηα 

εβδνκάδα κεηά ηελ αλαθνίλσζε γηα ηελ απνζηνιή ζηξαηησηψλ ζηελ Κνξέα, ε 

Σνπξθία θάλεη αίηεζε θαη γηα έληαμε ζην ΝΑΣΟ(ν.π. ζει. 291.) 

Ζ Σνπξθία πίεδε φιν θαη πεξηζζφηεξν  γηα απνδνρή θηλνχκελε απφ ηελ 

εηιηθξηλή αλεζπρία ηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο επξχηεξεο 
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πεξηνρήο θαζψο έβιεπε πνιχ πηζαλφ ηνλ θίλδπλν απφ ηελ νβηεηηθή Έλσζε, πνιχ 

εληνλφηεξα απφ φηη ακεξηθαλνί. Δθηφο απηνχ γηα ηνπο πνιινχο Σνχξθνπο απνδνρή 

ζην χκθσλν ζήκαηλε θαη απνδνρή ηεο ρψξαο ηνπο σο επξσπατθή(ν.π. ζει. 295). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζχκθσλα κε ην Φνξέηλ θηο ππήξραλ ηφζν πνιηηηθά αιιά θαη 

ζηξαηησηηθά πξνβιήκαηα ζηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο, θαζψο εάλ γηλφηαλ απνδεθηή 

έπξεπε λα γηλφηαλ θαη ε Διιάδα. «Απηφ ζα θαηαξξάθσλε ηελ αξρή πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδνληαλ ε ζπλζήθε, δειαδή ηελ αξρή κηα αηιαληηθήο θνηλφηεηαο πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο κνηξάδνληαλ ηηο ίδηεο παξαδφζεηο. 

Δάλ δηεπξχλνληαλ ε ζπλζήθε δελ ζα απνηεινχζε ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα 

ζηξαηησηηθή ζπκκαρία έλαληη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο»(ν.π. ζει. 299). 

Χζηφζν θφβνη φηη Γ.Γεξκαλία κπνξνχζε λα γίλεη ε Ν.Κνξέα ηεο Δπξψπεο 

έθαλε ηελ Οπάζηλγθηνλ λα ζθέπηεηαη πην ζνβαξά ηα δεηήκαηα αζθαιείαο ζηελ 

πεξηνρή θαη άξρηζε ζηγά ζηγά ηελ ζηξαηηθνπνίεζε ηεο πκκαρίαο.(ν.π. ζει. 307) Έηζη 

ην ηέηη Νηηπάξηκελη άξρηζε λα εμεηάδεη ζνβαξά ην αίηεκα ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο 

ζηε πκκαρία. Παξά ηαχηα, νη ακεξηθαλνί δελ αηζζάλνληαλ αθφκα έηνηκνη 

ζηξαηησηηθά ψζηε επηζήκσο λα επεθηαζνχλ ζηελ λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη 

ζθέπηνληαλ πσο ζα πείζνπλ ηελ Σνπξθία γηα ην ελδηαθέξνλ ηεο Οπάζηλγθηνλ ρσξίο 

λα αλαιάβνπλ λέεο δεζκεχζεηο. (ν.π. ζει. 318-319)  

Έηζη, ηελ πεξίνδν 1951-52 ε ζχλδεζε ηεο Σνπξθίαο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο 

Διιάδαο σο απνηέιεζκα ηεο έληαμεο ηεο πξψηεο απνηεινχζε κείδνλ ζέκα  κεηαμχ 

Άγγισλ θαη Ακεξηθαλψλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Παξ φια 

απηά αθφκα θαη ηηο αξρέο ηνπ ‟51 ε ζχλδεζε κε ην ΝΑΣΟ δελ είρε πξννδεχζεη. 

Χζηφζν θάπνπ εθεί νη θσλέο γηα επηπιένλ ακεξηθαληθέο εγγπήζεηο πξνο ηελ Σνπξθία 

ιφγν ηεο ιεπηήο ζέζεο πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη ζηε νβηεηηθή Έλσζε, είραλ απμεζεί 
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ζηελ Οπάζηγθηνλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Βξεηαλία ζπλέρηζε λα θέξλεη έληνλεο 

αληηξξήζεηο γηα ηε ζρεηηθή έληαμε, λα πξνβάιεη εκπφδηα θαη λα ζέιεη λα δηαηεξήζεη 

ηνλ επηρεηξεζηαθφ έιεγρν ηεο Σνπξθίαο.  

Ο θφβνο γηα ζνβηεηηθή εμάπισζε ζηελ Δπξψπε θαη έλα θηχπεκα ηχπνπ 

Κνξέαο, έθαλε ηηο ΖΠΑ λα αλαζεσξήζνπλ ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ ζα ηεο πξνζέθεξε ε έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζην ΝΑΣΟ, νθέιε πνπ δελ ήηαλ 

δεδνκέλα εθφζνλ ε Σνπξθία δελ ιάκβαλε πεξαηηέξσ επηβεβαηψζεηο αζθαιείαο. Ζ 

Σνπξθία αζθνχζε έιεγρν ζε κηα γεσζηξαηεγηθά πνιχ ζεκαληηθή πεξηνρή, ηα ζηελά 

ησλ Γαξδαλειίσλ ζηνλ Βφζπνξν, ηελ θχξηα πχιε εμφδνπ ηεο Μφζραο ζηνλ θφζκν, 

θαη κνηξάδνληαλ ζχλνξα 530 ρικ κε ηνπο νβηεηηθνχο. Ζ ηνπξθηθή καρεηηθή 

ζπκκεηνρή, ε ρξήζε ηνπξθηθψλ βάζεσλ θαη ην θιείζηκν ησλ ζηελψλ ζηελ νβηεηηθή 

Έλσζε ίζσο δελ ήηαλ δεδνκέλα φζν ε Σνπξθία παξέκελε εθηφο πκθψλνπ. Ζ έληαμε 

ηεο ζηνλ Οξγαληζκφ επζχλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ππνζηήξημε πνπ ηεο 

πξνζέθεξαλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο παξά ηα εκπφδηα πνπ έζεηαλ νη Βξεηαλνί.(ν.π. 

ζει. 394-395) 

Ζ γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Σνπξθίαο έπαημε κείδνλα ξφιν ζηηο ζρέζεηο ηεο κε 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη απνηέιεζε ην βαζηθφ δηαπξαγκαηεπηηθφ ηεο ραξηί φια 

απηά ηα ρξφληα κέρξη θαη ηελ έληαμε ηεο ζην ΝΑΣΟ ην 1952 φπνπ θπξίσο ν 

ζηξαηεγηθφο ηεο ξφινο εληάρηεθε ζηα πιαίζηα ηεο άκπλαο ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο. Ζ Σνπξθία ζα ήηαλ ην αλάρσκα ηνπ ΝΑΣΟ ηφζν πξνο ηελ Δπξψπε φζν θαη 

πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή απέλαληη ζηε νβηεηηθή Έλσζε. Οη ηνπξθηθέο δπλάκεηο ζα 

θαζπζηεξνχζαλ ηελ πξνέιαζε ηνπ θφθθηλνπ ζηξαηνχ ηφζν πξνο ηελ 

πινπηνπαξαγσγηθή πεξηνρή ηνπ πεξζηθνχ θφιπνπ φζν θαη πξνο ην ζηξαηεγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο νπέδ.(Αζαλαζνπνχινπ ζην Βεξέκε&Νηφθν 2002, ζει.374) Αιιά θαη 
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γηα ηελ Σνπξθία πιένλ εμαζθαιηδφηαλ ε επηβεβαίσζε αζθαιείαο πνπ αλαδεηνχζε 

φια απηά ηα ρξφληα απφ ηηο ΖΠΑ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, θαζψο νπνηαδήπνηε 

επίζεζε απέλαληη ηεο ζήκαηλε επίζεζε ζηε πκκαρία άξα ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο βνήζεηα απφ φια ηα κέιε ηεο. 

 

ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΗ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ  

Μεηά ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζην ΝΑΣΟ ην 1952 νη ακεξηθαλνηνπξθηθέο 

ζρέζεηο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη νπζηαζηηθφηεξα. Χζηφζν, παξά ηελ λέα δπλακηθή 

ησλ ζρέζεσλ, αληί γηα κηα πξαγκαηηθή ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε, ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δπν ρσξψλ ήηαλ κηα ζρέζε «πειαηεηαθήο κνξθήο»(Uslu 2003, ζει.24) 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ‟74, θαζψο ε Σνπξθία δερφηαλ φισλ ησλ εηδψλ ηηο ζηξαηησηηθέο 

πξνκήζεηεο απφ ηηο ΖΠΑ θαη επζπγξακκίδνληαλ απφιπηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

Οπάζηλγθηνλ γηα ην ΝΑΣΟ. 

εκαληηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθάιεζαλ ηξηβέο ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο είλαη ε επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ ζηνλ Λίβαλν έπεηηα απφ έθθιεζε ηεο εθεί 

θπβέξλεζεο ιφγν αλαηαξαρψλ κεηαμχ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1958. Οη ΖΠΑ πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξήζνπλ άκεζα ρξεζηκνπνίεζαλ  ηελ ηνπξθηθή  

βάζε Incirlik ρσξίο σζηφζν λα ζπδεηήζνπλ ην ζρέδην κε ηελ Σνπξθία αιιά κφλν 

αλαθνηλψλνληαο ην, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε έληνλα αληηακεξηθαληθά αηζζήκαηα ζηελ 

θνηλή γλψκε παξφηη νη ΖΠΑ είραλ ιάβεη έγθξηζε απφ ηελ θπβέξλεζε. Αθφκα κε 

αθνξκή ην γεγνλφο απηφ άξρηζε λα ηίζεηαη ην δήηεκα γηα ην αλ ε Σνπξθία έπξεπε λα 

παξέρεη ππνζηήξημε ζηελ Οπάζηγθηνλ  κφλν ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο ε ζην «πιαίζην ησλ ακνηβαίσλ ζπκθεξφλησλ» έπξεπε λα ζπλδξάκεη αθφκα 
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θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα ζίγνληαλ κε θάπνην ηξφπν.(Harris 

1972, ζει. 67) 

Έηζη ινηπφλ ζα δνχκε παξαθάησ, φηη ελψ αξρηθά, φπσο είρακε δεη, νη 

ακεξηθαλνηνπξθηθέο ζρέζεηο κέρξη ην ‟64 ήηαλ ζρέζεηο θαηά βάζε πειαηεηαθέο, κεηά 

ην ηειεγξάθεκα ηνπ Πξνέδξνπ Σδφλζνλ γηα κε επέκβαζε ζηελ Κχπξν νη κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο απέθηεζαλ κηα κνξθή πεξηζζφηεξν «κηθξνχ θξάηνπο- κεγάινπ 

θξάηνπο».(Uslu 2003, ζει.216)  

Ζ Σνπξθία θνβνχκελε ηε ζέιεζε ησλ ειιελνθππξίσλ γηα έλσζε κε ηελ 

Διιάδα, γεγνλφο πνπ ζα πεξηφξηδε ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα ζην Αηγαίν θαη ζα 

πεξηφξηδε ηελ ειεπζεξία ηεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ απεηινχζε κε 

ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζην λεζί. Αθφκε ππνζηήξηδε φηη έπξεπε λα πξνζηαηέςεη ηελ 

ηνπξθηθή κεηνλφηεηα απφ αθξαία εζληθηζηηθά ζηνηρεηά ηεο ειιεληθήο πιεηνλφηεηαο 

ζην λεζί, πνπ ζηα πιαίζηα ηνπ αγψλα ηνπο γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα ζα κπνξνχζαλ 

φπσο απνδείρηεθε ζηελ ζπλέρεηα λα πξνβνχλ ζε βίαηα επεηζφδηα(πξφθαζε πνπ ε 

ειιεληθή πιεπξά ηεο έδσζε ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί). Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ είραλ θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ Κχπξν κέρξη ην 1945. Σα 

γεσζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Μεζφγεην κεηά ην 

1950 έθαλαλ ηελ Ακεξηθή λα ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνο ην λεζί θαη λα 

επηδηψμεη κηα εηξεληθή ιχζε κεηαμχ ησλ δπν ζπκκάρσλ ηεο ζην ΝΑΣΟ, Διιάδαο-

Σνπξθίαο. Αθφκα ήζειαλ λα απνηξέςνπλ ηνπο νβηεηηθνχο απφ ηνλ λα απνθηήζνπλ 

δχλακε ζηελ Κχπξν πνπ ζα ηνπο έδηλε ιφγν ηεο ζέζεο ηνπ λεζηνχ ππεξνρή ζηε 

Μεζφγεην. 
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Έηζη, κεηά απφ ζεηξά γεγνλφησλ ζηελ Κχπξν, ε Σνπξθία απεηιεί κε 

ζηξαηησηηθή επέκβαζε. Σν ηέηη Νηηπάξηκελη αληηδξά κέζσ ηνπ ηειεγξαθήκαηνο 

ηνπ Πξνέδξνπ  Σδφλζνλ ην 1964 θαη πξνεηδνπνηεί γηα κε επέκβαζε ζηελ Κχπξν. 

 

«NATO allies have not had a chance to consider whether they have an 

obligation to protect Turkey against the Soviet Union if Turkey takes a 

step which results in Soviet intervention without the full consent and 

understanding of its NATO allies…I must tell you in all candor that the 

United States cannot agree to the use of any United States supplied 

military equipment for a Turkish intervention in Cyprus under present 

circumstances»(Harris 1972, ζει.67) 

 

Σν ηειεγξάθεκα Σδφλζνλ επεξέαζε βαζηά ηα ηνπξθηθά αηζζήκαηα, πνπ 

έβιεπαλ γηα άιιε κηα θνξά λα πξνδίδνληαη κπξνζηά ζηα ζπκθέξνληα ηεο κεγάιεο 

παγθφζκηαο δχλακεο. Μεηά ην ηειεγξάθεκα Σδφλζνλ ηα αληηακεξηθαληθά αηζζήκαηα 

ζηελ Σνπξθία αλέβεθαλ θαηαθφξπθα,  κεγάιεο δηαδειψζεηο έιαβαλ ρψξα έμσ απφ 

ηελ ακεξηθαληθή πξεζβεία ζηελ Άγθπξα κε πνιινχο δηαδεισηέο λα εθηνμεχνπλ 

πέηξεο ελαληίνλ ηεο. 

ηαλ ζηηο 15 Ηνπιίνπ ηνπ 1974 ν Πξφεδξνο Μαθάξηνο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ηελ ειιεληθή ρνχληα κε ηνλ ακςψλ ηα πξάγκαηα ρεηξνηέξεςαλ ζην λεζί. ηηο 20 

Ηνπιίνπ νη Σνπξθία εηζέβαιε ζηελ Κχπξν θαη θαηέιαβε ην Βφξεην ηκήκα ηεο. Σν 
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Ακεξηθαληθφ Κνγθξέζν άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηελ επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο θαη 

ςήθηζε ηελ κε πψιεζε φπισλ θαη ρνξήγεζεο βνήζεηαο πξνο απηήλ, έσο φηνπ 

δηεπζεηεζεί ην ζέκα ηεο Κχπξνπ.(Hale 1992, ζει.160). Παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

άξζε ηεο απαγφξεπζεο  δελ άιιαμε θάηη θαη ην εκπάξγθν δηήξθεζε κέρξη ην ‟78. Ζ 

Σνπξθία αληέδξαζε θεξχζζνληαο αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ακεξηθαληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ εθηφο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ακηγψο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ΝΑΣΟ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κηα ρψξα απνηειεί πεξηθεξηθή δχλακε ελψ ε άιιε 

παγθφζκηα, ζίγνπξα ηα ζπκθέξνληα απνθιίλνπλ. Παξ φια απηά, ηα θνηλά ζηξαηεγηθά 

ηνπο ζπκθέξνληα ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ. 

Ζ πηψζε ηνπ θηινακεξηθαληθνχ θαζεζηψηνο ζην Ηξάλ, ην 1979 θαη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ αληηακεξηθαληθνχ ζενθξαηηθνχ θαζεζηψηνο, έθεξε ηελ Σνπξθία 

πάιη ζην πξνζθήλην θαη αχμεζε ηε βαξχηεηα ηεο σο ζηξαηεγηθνχ εηαίξνπ ΖΠΑ. Θα 

δνχκε ινηπφλ φηη ην γεγνλφο πσο ε Σνπξθία δηέζεηε ζηξαηεγηθφ βάζνο, ζεκαληηθφ 

κέγεζνο ελφπισλ δπλάκεσλ, κε θαηεζηξακκέλεο ππνδνκέο (φπσο π.ρ. ε Διιάδα ιφγσ 

ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ) ηεο έδσζαλ θαη πάιη απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 κεγάιε 

βαξχηεηα σο ζηξαηεγηθφ εηαίξν θαζψο θαη κεγάιε παξνρή πφξσλ θαη αλαβάζκηζαλ 

ηνλ ξφιν ηεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Μεζνγείνπ 

Ζ επλντθή  ζηάζε ησλ Ζ.Π.Α. ππέξ ηεο Σνπξθίαο θάλεθε ζε γεγνλφηα φπσο ε 

ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν θαη ε πινπνίεζε ηνπ «δφγκαηνο Οπφιζηεηεξ» ηελ 

δεθαεηία ηνπ ‟80, δειαδή ε επηινγή ηεο αλαηνιηθήο Σνπξθίαο σο  ρψξνο ζηάζκεπζεο 

θαη αλάπηπμεο ηεο ππφ δεκηνπξγία ακεξηθαληθήο δχλακεο ηαρείαο αλάπηπμεο, ην 

νπνίν ζπλέπεζε κε ην θηινακεξηθαληθφ ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα θαη ηελ αλάιεςε 

ηεο πξσζππνπξγίαο απφ ηνλ Σνπξγθνχη Οδάι. 
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ηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ απηήο εληάζζνληαη νη θνηλέο αλεζπρίεο ΖΠΑ- 

Σνπξθίαο φζνλ αθνξά ηνλ θνκνπληζκφ, ηελ επαλεκθάληζε ηεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο νβηεηηθνχο(πφιεκνο Αθγαληζηάλ „79-„89) ,θαζψο θαη ε 

νκεξία ησλ ακεξηθαλψλ δηπισκαηψλ ζηελ ακεξηθαληθή πξεζβεία ζηελ 

Σερεξάλε(1981). Σνπξθία θαη ΖΠΑ αξρίδνπλ θαη πάιη λα ζπγθιίλνπλ θαη λα 

δηαθαίλνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπο γεγνλφο πνπ 

επηζθξαγίδεηαη ην 1980 κε ηελ ππνγξαθή ηεο (DECA) πλζήθεο Αζθαιείαο θαη 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο.(Hale 1992, ζει.165) κσο θαη πάιη δελ έιεηςαλ ηα 

ζεκεία ηξηβήο, θαη απηφ δηφηη παξφηη ηε δεθαεηία ηνπ „80 ε ζέζε ησλ ΖΠΑ ήηαλ φηη 

δελ ππάξρεη θακία απφδεημε γηα βηαηφηεηεο θαη βαζαληζηήξηα ζε ζρέζε κε  

επηρεηξήζεηο θαηά ηνπ PKK, απφ ην 1989 ν ηφλνο άιιαμε θαη Ακεξηθαλνί 

αμησκαηνχρνη άξρηζαλ λα ρξεψλνπλ ζηελ Σνπξθία παξαβηάζεηο θαηά ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαζψο θαη εθζέζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ηνπξθηθφο ηχπνο θαη νη ζπγγξαθείο ηνπ δελ ήηαλ ειεχζεξνη 

λα εθθξάζνπλ ηεο απφςεηο ηνπο. Ζ Σνπξθία ζηήξηδε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο απηή ζην 

Άξζξν 301 ηνπ Σνχξθηθνπ πληάγκαηνο «πεξί πξνζβνιήο ηεο ηνπξθηθφηεηαο». Οη 

ΖΠΑ θαηαιφγηδαλ ζην άξζξν απηφ, φηη απνηεινχζε πξφζρεκα ηεο θπβέξλεζεο γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ζηελ ρψξα.(Celik 1999, ζει.70) 
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Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΟΤΡΚΗΑ ΣΖΝ ΜΔΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΟΓΔΗΟ 

ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΤΥΡΟΠΟΛΔΜΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΧ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΟΓΟ ΣΟΤ 

ΑΚΡ ΣΖΝ ΔΞΟΤΗΑ 

 

ΣΟ ΓΗΔΘΝΔ ΤΣΖΜΑ 

Μεηά ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ζην δηεζλέο ζχζηεκα  ζεκεηψλνληαη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε δξψληεο, δξψκελα θαη θαηακεξηζκφ ηζρχνο. «Μεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο δελ ππάξρεη αληίπαιε ππεξδχλακε ε 

ζπλδπαζκφο κεγάισλ δπλάκεσλ πνπ λα κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη ηηο 

ΖΠΑ».(Αξβαληηφπνπινο 2000, ζει.91) Πιένλ ζην κεηαδππνιηθφ ζχζηεκα 

δηαθξίλνληαη ζηνηρεία κνλνπνιηθνχ αιιά θαη πνιππνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ΖΠΑ 

έρνπλ ηελ πξσηνθαζεδξία ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη κπνξνχλ λα πξνσζνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπο ζε φιν ηνλ πιαλήηε. Έρνπλ ην ξφιν ππεξδχλακεο κε ηελ νπνία νη 

ππφινηπεο κεγάιεο δπλάκεηο ζπλεξγάδνληαη(ν.π, ζει92) 

Οη ππφινηπεο κεγάιεο δπλάκεηο ηνπ κνλνπνιηθνχ κεηαςπρξνπνιεκηθνχ 

ζπζηήκαηνο δελ έρνπλ ηζρχ ζε πιαλεηηθφ επίπεδν φπσο νη ΖΠΑ, αιιά δξνπλ θπξίσο 

ζε πεξηθεξεηαθά ππνζπζηήκαηα. Σέηνηεο δπλάκεηο είλαη ε Ρσζία ζηελ Δπξαζία, ε 

Γαιιία θαη ε Γεξκαλία ζηελ Δπξψπε, ην Ηξάλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ε Κίλα θαη ε Ηλδία 

ζηελ Αζία, ε Βξαδηιία ζηελ Λ.Ακεξηθή, ε Νφηηα Αθξηθή θαη ε Νηγεξία ζηελ 

Αθξηθή».(Brzezinski ζε ν.π. ζει 92) 

Τπάξρνπλ θαη νη δεπηεξεχνπζεο πεξηθεξηθέο δπλάκεηο κε αληαγσληζηηθά 

ζπκθέξνληα κε ηηο κεγάιεο δπλάκεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο θνκβηθά θξάηε γηα ηελ 

ππεξδχλακε εμηζνξξνπψληαο ηηο κεγάιεο δπλάκεηο. Απηέο είλαη ε Μ.Βξεηαλία ζε 
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ζρέζε κε ηνλ γαιινγεξκαληθφ άμνλα, ε Οπθξαλία ζε ζρέζε κε ηε Ρσζία, ε Ηαπσλία 

ζε ζρέζε κε ηελ Κίλα, ην Παθηζηάλ ζε ζρέζε κε ηελ Ηλδία, ε Αξγεληηλή ζε ζρέζε κε 

ηελ Βξαδηιία, ε Σνπξθία θαη ην Ηζξαήι ζε ζρέζε κε ην Ηξάλ θαη κε ην 

Ηξάθ.(Huntington ζε ν.π. ζει.92) 

  

 

ΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

Θα δνχκε ινηπφλ φηη ε ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ κπνξεί λα ηεξκάηηζε ηε 

ζεκαζία ηεο Σνπξθίαο σο ςπρξνπνιεκηθνχ ζπκκάρνπ ησλ ΖΠΑ έλαληη ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, σζηφζν νη ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ άξρηζαλ λα αλαζεξκαίλνληαη 

ήδε απφ ην „79 φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ Σνπξθία παξείρε 

ππνζηήξημε ζηηο δπλάκεηο πνπ έδξαζαλ ζηνλ πξψην Πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ην 1991 θαη 

αξρηζε λα δηαθαίλεηαη ν ζηξαηεγηθφο ξφινο ηεο, θαη ε αλάδεημε ηεο ζε θξάηνο 

ζχκκαρν πξψηεο γξακκήο γηα ηηο ΖΠΑ ζηε Μέζε Αλαηνιή.(Αζαλαζνπνχινπ ζε 

Βεξέκε&Νηφθν 2002, ζει.374) 

 Καηά ηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ ν ηνχξθνο πξσζππνπξγφο Σ.Οδάι 

θπξίσο γηα ιφγνπο ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ κε ηηο ΖΠΑ, έζπεπζε λα επηθνηλσλήζεη κηα 

κέξα κεηά ηελ ηξαθηλή επίζεζε ζην Κνπβέηη κε ηνλ ακεξηθαλφ πξφεδξν Σ.Μπνχο θαη 

δεζκεχηεθε φηη ζα θιείζεη ηνλ πεηξειαηαγσγφ Ηξάθ-Σνπξθίαο θαη λα ζπλδέζεη ηελ 

Σνπξθία κε ηελ πξνζπάζεηα επηβνιήο θπξψζεσλ ζην Ηξάθ. Γφζεθε άδεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπ ακεξηθαλνχο ε αεξνπνξηθή βάζε Ηληζηξιίθ, ζηελ λφηηα 

Σνπξθία. (Makovsky ζε Chase, Hill θαη Kennedy 2001, ζει.169) Πξάγκαηη ε βνήζεηα 
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πνπ παξείρε ε Σνπξθία ζηηο ΖΠΑ εθηηκήζεθε θαη νδήγεζε ζηελ επίζθεςε ηνπ 

πξνέδξνπ Μπνπο θαη ηελ ππφζρεζε γηα πεξαηηέξσ βνήζεηα. 

 Αθφκα, ε Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα παίμεη θνκβηθφ ξφιν γηα ηηο ΖΠΑ 

ζηελ αλάδπζε ησλ αλεμάξηεησλ ηνπξθφθσλσλ δεκνθξαηηψλ ζηνλ Καχθαζν θαη ηελ 

Κεληξηθή Αζία. Ζ αλάπηπμε ζ απηέο ηηο πεξηνρέο νηθνλνκηθνπνιηηηθψλ ακεξηθαληθψλ 

ζπκθεξφλησλ είλαη απηφ πνπ δεκηνχξγεζε ηελ πεπνίζεζε ζηελ Οπάζηγθηνλ φηη ε 

Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη έλαλ επηπξφζζεην ξφιν ζηελ πεξηνρή. χκθσλα 

κε ηνλ ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ  Σ.Μπέηθεξ «ε Σνπξθία είλαη 

γεσζηξαηεγηθά αζπλήζηζηα ζεκαληηθή φρη κφλν γηα ηηο ΖΠΑ αιιά θαη γηα νιφθιεξν 

ηνλ ειεχζεξν θφζκν». ε κηα πεξηνρή αδχλακσλ νηθνλνκηψλ θαη δεκνθξαηηψλ, 

πνιηηηθήο αζηάζεηαο, ηξνκνθξαηίαο θαη εζληθψλ δηακαρψλ, ε Σνπξθία απνηειεί παξ‟ 

φιεο ηηο παζνγέλεηεο ηνπ έλα δεκνθξαηηθφ, ιατθφ θξάηνο πνπ αληιεί ηηο 

θηινζνθηθνπνιηηηθέο δνκέο ηνπ απφ ηε Γχζε. Απηή ήηαλ ε επηθξαηνχζα άπνςε θαη 

επί ησλ θπβεξλήζεσλ Μ.Κιίληνλ. .(Αζαλαζνπνχινπ ζε Βεξέκε&Νηφθν 2002, 

ζει.375) 

 Πξάγκαηη, ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ρξεκαηνδνηήζεθε ε 

δεκηνπξγία εληφπηαο βηνκεραληθήο βάζεο γηα παξαγσγή πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ, ηελ 

επηπιένλ πξνκήζεηα νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, απνθηήζεθε ηερλνγλσζία πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ εθηφμεπζε ηνπ πξψηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δνξπθφξνπ (1994). Δθηφο 

απφ ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα, ππνζηεξίρζεθε ε ηνπξθηθή πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ αγσγνχ πεηξειαίνπ Μπαθνχ-Σζετράλ θαζψο έγηλαλ θαη πξνζπάζεηεο απφ ηελ 

θπβέξλεζε Κιίληνλ θαη γηα νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κέζσ δαλείσλ θαη πξνκεζεηψλ ζε 

αγξνηηθά πξντφληα θαη πξψηεο χιεο γεληθφηεξα, αθνχ ε Σνπξθία ήηαλ κηα ζεκαληηθή 

αγνξά γηα ηηο Ζ.Π.Α Έηζη, ε Σνπξθία ζπλέρηζε λα ππνζηεξίδεη ηηο ΖΠΑ θαη ζηηο 
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επηρεηξήζεηο ηεο ζηα Βαιθάληα κεηά ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο παξέρνληαο 

νπζηαζηηθή ζηήξημε ζηα πιαίζηα ηνπ ΝΑΣΟ ζην Κνζζπθνπέδην. Δπίζεο, ππήξμε 

ζεκαληηθφο αξσγφο εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ κε ην Ηζξαήι, 

ηνπ αιινχ ζεκαληηθνχ εηαίξνπ ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή. 

 Γελ έιεηςαλ φκσο θαη νη πξνζηξηβέο. Ζ θπβέξλεζε Κιίληνλ δελ 

ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Άγθπξα γηα ην ζέκα ησλ Κνχξδσλ ζην Βφξεην Ηξάθ, ελψ ε 

ζηξαηησηηθή βνήζεηα γηα ηελ πεξίνδν 1994-1997 απέβε πξνβιεκαηηθή. Παξά ηελ 

επλντθή ηξνπή πνπ πήξε γηα ηελ Σνπξθία ε θξίζε ησλ Ηκίσλ (ράξε ζηελ ακεξηθαληθή 

παξέκβαζε) ην πξφγξακκα πξνκήζεηαο ηξηψλ θξεγαηψλ αλεζηάιε . 

Ζ άλνδνο ηνπ ηζιακηζηή εγέηε Ν.Δξκπαθάλ ην 1996 πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξνζπάζεηα ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ κε ην Ηξάλ θαη ηνλ κνπζνπικαληθφ θφζκν, 

πξνθάιεζε ηελ αλεζπρία ησλ ακεξηθαλψλ ηζπλφλησλ γηα «πηζαλή εμάπισζε ηνπ 

θνληακεληαιηζκνχ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο». Ζ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο Δξκπαθάλ 

ην 1997 απφ ηνλ «εγγπεηή ηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο», ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, 

ηθαλνπνίεζε ηηο δπηηθνεπξσπατθέο θπβεξλήζεηο θαη ηηο ΖΠΑ . Ζ πεξίνδνο απηή 

θαηέζηεζε ζαθέο φηη αλ πνηέ ε Σνπξθία απνκαθξπλζεί απφ ηε Γχζε, ηα ζπκθέξνληα 

ησλ Ζ.Π.Α. ζα δέρνληαλ αλεπαλφξζσην πιήγκα. Δπηπιένλ ζα ράλνληαλ έλαο αθφκα 

παξάγνληαο πεξηνξηζκνχ ηεο επηζεηηθφηεηαο ηεο Σνπξθίαο έλαληη ηεο Διιάδαο ζην 

Αηγαίν θαη ηελ Κχπξν, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα πνιέκνπ. (Makovsky ζην Chase, 

Hill θαη Kennedy 2001, ζει.174) 

Ζ Ακεξηθή ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ηελ Σνπξθία θαη ζηελ ηεισληαθή ζχλδεζε 

ηεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ην θαηαθέξλεη ην 1996. Οη ΖΠΑ ζα ζπλερίζνπλ λα ζηεξίδνπλ ηελ 

επξσπατθή πνξεία ηεο Σνπξθίαο έσο θαη ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ έπιεμε ηελ Σνπξθία ην 2000 θαη ζηε δηακάρε ηεο κε ΓΝΣ νη ΖΠΑ ηελ 
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ζηεξίδνπλ θαη ε Οπάζηγθηνλ ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ Σνπξθίαο-ΓΝΣ 

θαη ηεο παξέρεηαη ην πνζφ ησλ 10 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ(Kara 2007 ζει.26,27) 

Σέινο, κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11εο επηεκβξίνπ 2001, ε θπβέξλεζε Μπνπο 

εμέδσζε ηελ λέα εζληθή ζηξαηεγηθή. ηα πιαίζηα απηά ε ακεξηθαληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ζπκκαρηψλ γηα λίθε ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ηελ πξφιεςε επηζέζεσλ ελαληίνλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο. Ζ Σνπξθία 

έζπεπζε λα εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλφο θαη λα ζηεξίμεη ηηο ΖΠΑ κε ηελ ειπίδα φηη 

αξγφηεξα ζα ιάκβαλε αλάινγε ζηήξημε γηα ην PPK. Έηζη ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο εθηφο 

απφ νηθνλνκηθνχ εηαίξνπ αξρίδεη πάιη λα αλεβαίλεη ζην επίπεδν ζηνπ ζηξαηεγηθνχ 

εηαίξνπ αζθαιείαο, θαη φπσο είρακε δεη λσξίηεξα λα απνθηά άιιε κηα θνξά ηνλ ξφιν 

ηνπ αληίβαξνπ απέλαληη ζηα θξάηε «παξίεο» ζηελ πεξηνρή φπσο ζα ραξαθηεξηζηνχλ 

απφ ηηο ΖΠΑ ην Ηξάθ θαη ην Ηξάλ ιφγν ηεο ζηήξημεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Έηζη βιέπνπκε θαη ζην θεθάιαην απηφ, φηη ν ξφινο ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή είλαη άκεζα εμαξηψκελνο απφ ηηο πνιηηηθέο ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή 

θαη κε ηα ζπκθέξνληα ησλ Ζ.Π.Α., νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ κε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο απφ ηηο πνιηηηθνθηινζνθηθέο δνκέο ηεο Γχζεο, ζηε ζπλεξγαζία  

ζε ζέκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη αζθάιεηαο, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξνβνιή 

ακεξηθαληθήο δχλακεο ζηηο ζπλνξεχνπζεο πεξηνρέο, θαη ζπλαληψληαη κε ηηο 

θηινδνμίεο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ε νπνία ζέιεη λα αλαδεηρζεί ε 

Σνπξθία ζε ζεκαληηθή πεξηθεξεηαθή δχλακε ζηελ γεσζηξαηεγηθή πεξηνρή ηεο 

Δπξαζίαο θαη ζε θπξίαξρν ηνπηθφ παξάγνληα ζηνλ άκεζν γεσγξαθηθφ πεξίγπξν ηεο, 

φπσο είλαη ε Μεζφγεηνο θαη ε Μέζε Αλαηνιή. 
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Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ TO ΚΟΜΜΑ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ(AKP) 

ΑΝΔΡΥΔΣΑΗ ΣΖΝ ΔΞΟΤΗΑ(2002) ΔΧ ΚΑΗ ΖΜΔΡΑ 

 

Κνκβηθήο ζεκαζίαο γεγνλφο απνηειεί ε ηνπξθηθή άξλεζε ην 2003 γηα αξσγή 

ζην έξγν ηεο ακεξηθαληθήο εηζβνιήο ζην Ηξάθ. Ζ πξάμε απηή έρεη ηε βάζε ηεο ζηνλ 

θφβν αλφδνπ ηνπ θνπξδηθνχ εζληθηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ θίλδπλν αζθάιεηαο 

πνπ πξνέθππηε ζηα λνηηναλαηνιηθά ζχλνξα ηεο. εκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ε 

θαηλνχξηα πξνζέγγηζε πνπ εηζήγαγε ν Ahmet Davutoĝlu απφ ην 2002 πνπ ην ΑKP 

αλήιζε ζηελ εμνπζία θαη αλαζεσξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο άμνλεο ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο, ζηνπο νπνίνπο έσο ηφηε θπξηαξρνχζε ν ακεξηθαληθφο 

παξάγνληαο. 

Βάζε ηεο πξνζέγγηζεο Νηαβνχηνγινπ, ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο 

απφ ην 2002 θαη κεηά, ζηνρεχεη ζηε ινγηθή ησλ "κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ κε ηνπο 

γείηνλεο". Ζ ςπρξνπνιεκηθή, ζπκβαηηθή ινγηθή φηη ε Σνπξθία πεξηβάιιεηαη απφ 

ερζξηθέο ρψξεο θαη πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε εηνηκφηεηα λα ηηο αληηκεησπίζεη, 

αληηθαηαζηάζεθε απφ εθείλε ησλ "κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ κε ηνπο 

γείηνλεο"(Davutoĝlu 2010), επαλαπξνζδηνξίδνληαο ην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ 

φκνξσλ ρσξψλ ηεο κε ηελ εκπινθή ηεο ζπλεξγαζίαο αληί ηεο 

ζχγθξνπζεο.(Αλαιπηηθφηεξα γηα ην δφγκα Davutoĝlu ζα δνχκε ζε παξαθάησ 

θεθάιαην) 

ηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηηο αξαβηθέο ρψξεο θαη ην Ηξάλ κέζσ ηνπ 

εκπνξίνπ ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, επηδηψθεη ιχζε ζην δήηεκα ηεο 

γελνθηνλίαο κε ηελ Αξκελία θαη αζθεί θξηηηθή ζην Ηζξαήι. Αθφκα απνξξίπηεη ηνλ 

ξφιν ηεο γέθπξαο κεηαμχ Ηζιάκ-Γχζεο ξφιν πνπ έπαηδε γηα δεθαεηίεο ε Σνπξθία 
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γηαηί κέζσ απηνχ ηνπ ξνινχ ζεσξεί φηη εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα άιισλ ρσξψλ 

θαη φρη ηα δηθά ηεο(Γεξηδηψηεο 2012, ζει.1). χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ εμσηεξηθψλ 

A.Davutoĝlu  ε έσο ηψξα εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο πξέπεη λα αλαζεσξεζεί 

θαη λα ζηνρεχζεη πεξηζζφηεξν ζηελ δηεθδίθεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο παξά ζην λα 

είλαη αξεζηή ζηε Γχζε, γεγνλφο πνπ καθξνπξφζεζκα ζα ηελ θάλεη πεξηζζφηεξν 

αξεζηή ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ζηελ Γχζε. (Davutoĝlu 2010) 

Παξά ηελ λέα αληίιεςε ζε ζρέζε κε ηνπ γείηνλεο, ν Α. Νηαβνχηνγινπ 

πηζηεχεη φηη ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Σνπξθίαο ιφγν ηεο θνκβηθήο ηεο ζεκαζίαο ζηε 

πεξηνρή, θαζψο νη ΖΠΑ ρξεηάδνληαη ζπκκάρνπο ζηελ Αθξηθή, ηελ Δπξαζία, ηελ 

Μέζε Αλαηνιή, ζα ζπλερίζεη φπσο θαη ζην παξειζφλ λα απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ζηελ πνιηηηθή ηεο Οπάζηγθηνλ ζηελ πεξηνρή άξα θαη ε Σνπξθία κπνξεί λα ειπίδεη ζε 

πεξηζζφηεξα αληαιιάγκαηα απφ απηήλ.(Μάδεο 2008, ζει.46) 

Ζ ξήμε ζηηο ακεξηθαλνηνπξθηθέο ζρέζεηο έξρεηαη κε ηελ απφξξηςε ηελ 1
ε
 

Μαξηίνπ ηνπ 2003 απφ ην ηνπξθηθφ θνηλνβνχιην ηεο ζηξαηησηηθήο βνήζεηαο ζην 

Ηξάθ. εκαληηθφο ιφγνο ήηαλ ε αχμεζε ηνπ θνπξδηθνχ εζληθηζκνχ ν νπνίνο ζα 

πξνθαινχληαλ απφ έλα ηνπξθηθφ κέησπν ζην θνπξδηθφ Β.Ηξάθ(Larabee 2008, ζει.8). 

Αιιά θαη ν έληνλνο αληηακεξηθαληζκφο πνπ επηθξαηνχζε ηελ πεξίνδν απηή φρη κφλν 

απφ ηνπο ηζιακηζηέο αιιά θαη απφ ηνπο αξηζηεξνχο δηαλννχκελνπο θαζψο θαη ηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπ ηχπνπ πνπ ελαληηψλνληαλ ζηελ εηζβνιή ζην γεηηνληθφ 

θξάηνο.(Cagaptay 2004, ζει.47) 

Ζ έληαζε κεγάισζε εηδηθά κεηά ην πεξηζηαηηθφ ηεο 4
εο

 Ηνπιίνπ ζηε 

νπιετκαλίγηα,  κηα θεληξηθή πφιε ζην Β.Ηξάθ φπνπ ζηξαηηψηεο ησλ ακεξηθαληθψλ 

δπλάκεσλ ζπλέιαβαλ ζηξαηηψηεο ησλ ηνπξθηθψλ εηδηθψλ δπλάκεσλ κε ηελ θαηεγνξία 

πσο ζηφρεπαλ λα δνινθνλήζνπλ εθιεγκέλνπο αμησκαηνχρνπο ηεο πεξηνρήο. Πνιινί 
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Σνχξθνη ζρνιίαζαλ ην γεγνλφο ιέγνληαο φηη νη ΖΠΑ ππνζηήξημαλ ηνπ θνχξδνπο ηνπ 

Β.Ηξάθ αληί ησλ ζπκκάρσλ ηνπο ζην ΝΑΣΟ. ζν γηα ηηο ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο 

ην πεξηζηαηηθφ παξακέλεη έσο ζήκεξα αγθάζη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.(ν.π. 2004, 

ζει.47) 

Αθφκα, ε θαηάξξεπζε ησλ ηνπξθντζξαειηλψλ ζρέζεσλ, δηφγθσζε ηηο 

δηαθνξέο πνπ ππήξραλ. Ζ ζχκπιεπζε ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Δ.Δ πηνζεηψληαο θνηλφ 

κέησπν ζπκθσλψληαο φηη γηα λα επηηεπρηεί ζηαζεξφηεηα ζηε Μέζε Αλαηνιή πξέπεη 

λα ππάξμεη ιχζε ζηε δηακάρε Ηζξαήι-Παιαηζηηλίσλ θαζψο θαη νη δειψζεηο ηνπ 

Σ.Δξληνγάλ πνπ θαηεγφξεζε ην Ηζξαήι γηα ηξνκνθξαηία έπεηηα απφ ηε δνινθνλία 

ηνπ αξρεγνχ ηεο Υακάο πξνθάιεζαλ αθφκα κεγαιχηεξε έληαζε ζηηο ζρέζεηο 

Σνπξθίαο Ηζξαήι θαη θαη‟ επέθηαζε Σνπξθίαο- ΖΠΑ.(ν.π. ζει.48) 

Έπεηηα, ε πξνζπάζεηα ηεο γηα ζχγθιηζε κε ην Ηξάλ θαη ηε πξία, φηαλ γηα ηηο 

ΖΠΑ απηέο νη ρψξεο ζπληζηνχζαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ηνλ ιεγφκελν "Άμνλα 

ηνπ Καθνχ", δηφγθσζε ηηο δηαθνξέο πνπ ππήξραλ. Οη αιιαγέο ζηε ράξαμε εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαίλνληαη θαη απφ ηηο ζπκθσλία ηνπ Σ.Δξληνγάλ  κε ηε Μφζρα γηα 

δηέιεπζε ηνπ ξσζηθνχ αγσγνχ south stream απφ ηα ρσξηθά χδαηα ηεο Σνπξθίαο ην 

2007, θαζψο θαη ε αλαθνίλσζε ην 2009  γηα δεκηνπξγία αγσγνχ ακςνχληαο-

Σζετράλ γηα κεηαθνξά ξσζηθνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ ζα θαηέιεγε ζηε Μεζφγεην     

Αθφκα ε ίδξπζε ηνπ εκηαπηφλνκνπ θνπξδηθνχ θξάηνπο ζην βφξεην Ηξάθ 

αλέθαζελ απνηεινχζε γηα ηελ Σνπξθία πηζαλφ θίλδπλν γηα ηελ εδαθηθή ηεο 

θπξηαξρία, επνκέλσο νπνηαδήπνηε ακεξηθαληθή ππνζηήξημε πξνο απηφ εθιακβαλφηαλ 

απφ ηελ Άγθπξα σο πξνζπάζεηα απνδπλάκσζεο ηεο Σνπξθίαο.  Άιινο έλαο 

παξάγνληαο θξίζεο ζηηο ακεξηθαλνηνπξθηθέο ζρέζεηο είλαη ην δήηεκα ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ, ε νπνία ππεξςεθίζηεθε δχν θνξέο απφ 
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ηελ Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Κνγθξέζνπ, ην 2007 θαη ην 2010, παξά 

ηελ αληίζεζε ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, εμνξγίδνληαο ηελ Άγθπξα. 

H πξνζέγγηζε Davutoĝlu -παξφιε ηελ αξρηθή επηηπρία ηεο- ηδηαίηεξα πξνο ηε 

πξία, ηελ Αξκελία θαη ην Ηξάλ, έραζε ηελ δπλακηθή ηεο θαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεψλ 

ηεο κε ηηο παξαπάλσ ρψξεο επηβξαδχλζεθε, πάγσζε θαη νπζηαζηηθά αλεζηάιε. Ζ 

απνηπρία ηεο πνιηηηθήο "κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ κε ηνπο γείηνλεο" θαη ηνπ 

“λεννζσκαληζκνχ” ηνπ Νηαβνχηνγινπ, νπζηαζηηθά ζα νδεγήζεη ηελ Σνπξθία ζε 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνο ηηο ζρεηηθέο ρψξεο, θαη ζε κείσζε ηεο απφθιηζεο 

ζηηο πνιηηηθέο Άγθπξαο-Washington θαη ελδερνκέλσο ζε εμνκάιπλζε ησλ δηκεξψλ 

ζρέζεψλ ηνπο(Γεξηδηψηεο 2012), θάηη πνπ ήδε έρεη θαλεί ηδίσο κεηά θαη ηελ 

επίζθεςε ηνπ πξνέδξνπ Οκπάκα ζηελ Σνπξθία ην 2009. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

επίζθεςεο ν ηνχξθνο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ Αιί Μπακπαηδάλ δήισζε φηη «πξφθεηηαη 

γηα έλα ζεκαληηθφ κήλπκα ζε φιν ηνλ θφζκν» θαη φηη «ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Σνπξθίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζπκπίπηνπλ πιήξσο.» εκείσζε αθφκα φηη  

νη ΖΠΑ απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζηάζε ηεο Σνπξθίαο απέλαληη ζην 

Παθηζηάλ, ην Αθγαληζηάλ, ηε Μέζε Αλαηνιή, ηνλ Καχθαζν θαη ην Ηξάλ θαη φηη «ε 

λέα επνρή ζηηο ΖΠΑ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηελ Σνπξθία». 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θη άιινη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία ζα ζπλερηζηεί. Ο ξφινο ηεο Σνπξθίαο ζηε Μ. Αλαηνιή, ε ζπλεξγαζία ηεο 

κε ηηο ελεξγεηαθέο ρψξεο ηεο Κ. Αζίαο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 

θαζηζηνχλ ειθπζηηθή ζηελ Washington ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν αζηάζεηαο ζηελ 

πεξηνρή, ιφγσ θαη ηεο «αξαβηθήο άλνημεο» θαη ησλ αιιαγψλ πνπ επέθεξε ζε ρψξεο-

θιεηδηά γηα ηελ πεξηνρή, φπσο ε Αίγππηνο, ε Ληβχε θαη ε πξία.(Γεξηδηψηεο 2012) 

Αθφκα oη ΖΠΑ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο Σνπξθίαο σο πξνηχπνπ ζηηο ρψξεο 
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απηέο, θαη ζηελ νηθνδφκεζε ζε απηέο ζηελ κεηά «αξαβηθήο άλνημεο» επνρή 

δεκνθξαηίεο αλάινγεο ηεο ηνπξθηθήο πνπ ην πνιηηηθφ Ηζιάκ ζα ππήξρε ζε ήπηα 

κνξθή θαη ζα αζθνχληαλ απφ κεηξηνπαζείο δπηηθήο πνιηηηθνθηινζνθίαο πνιηηηθνχο 

ζηα πξφηππα ηεο Σνπξθίαο θαη ηνπ AKP. ε θάηη ηέηνην θαίλεηαη λα ζπλεγνξνχλ νη 

ιανί ησλ ρσξψλ απηψλ, θαζψο ζε έξεπλα ηνπ ηνπξθηθνχ εξεπλεηηθνχ ηλζηηηνχηνπ 

Tesev ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ ησλ κνπζνπικαληθψλ θξαηψλ ζα επηζπκνχζαλ κηα 

δεκνθξαηία αλάινγε ηεο Σνπξθίαο ζηε ρψξα ηνπο.(Akgun ζε Σδηάξα 2012, ζει. 13 ). 

Δπίζεο ε Σνπξθία απνηειεί θαη κηα απφδεημε φηη νη ΖΠΑ (θαη ε Γχζε γεληθφηεξα) 

δελ είλαη ζε πφιεκν κε ηα κνπζνπικαληθά θξάηε θαη απελαληίαο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζε πνιιά επίπεδα. 

 

 

ΣΟ ΓΟΓΜΑ ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ ΚΑΗ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ ΜΖΓΔΝΗΚΧΝ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΟΤ ΓΔΗΣΟΝΔ 

 

Σο Γόγμα Νηαβούηογλος 

 «Σν ζηξαηεγηθφ βάζνο»

 ην πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα ηνπ Αρκέη 

Νηαβνχηνγινπ, ηνπ θαζεγεηή δηεζλψλ ζρέζεσλ πνπ είρε ηελ κνλαδηθή επθαηξία λα 

θάλεη πξάμε ην ζεσξεηηθφ ηνπ έξγν σο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ηεο 

Σνπξθίαο(Kibaroglu 2013, ζει. 85-93). Ζ εμσηεξηθή –θαη ηδηαίηεξα ε πεξηθεξηθή- 

πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο απφ ηελ εθινγή ηνπ ΑΚP ζηελ εμνπζία ζηεξίρηεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ, ζηηο απφςεηο, αληηιήςεηο, ηε γεσπνιηηηθή αλάιπζε, ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ππνινγηζκνχο θαη ζρεδηαζκνχο ηνπ πξψελ ζπκβνχινπ ηνπ Δξληνγάλ επί ζεακάησλ 

                                                           

  οι απόυεις ηοσ Ατμέη Νηαβούηογλοσ ζσνδέονηαι με ηην αναβίφζη ηοσ «νεοοθφμανιζμού». 

έτοσν διαησπφθεί ζε βιβλία, ακαδημαχκά άρθρα και ομιλίες, ζημανηικόηερο από ηα οποία είναι ηο 
βιβλίο ηοσ «Σηραηηγικό Βάθος» (Stratejik Derinlik) ηο οποίο πρφηοκσκλοθόρηζε ηο 2001. 
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εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, κεηέπεηηα ππνπξγνχ εμσηεξηθψλ θαη ζήκεξα πξσζππνπξγνχ, 

Αρκέη Νηαβνχηνγινπ(Μάδεο 2008, ζει. 59,67-71) 

 ηελ ιέμε βάζνο, πεξηιακβάλνληαη δπν πεδία: ζην πξψην πεδίν ηνπνζεηεί ην 

«ηζηνξηθφ» θαη «γεσγξαθηθφ» βάζνο ηεο Σνπξθίαο,  Απφ ηζηνξηθήο πιεπξάο, ζεσξεί 

φηη ε Σνπξθία είλαη έλα ζχγρξνλν εζλνθξάηνο πνπ ζπζηάζεθε ηνλ 20
ν
 αηψλα, σο έλαο 

εθ ησλ θιεξνλφκσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο 

ηνπ βάζνπο, επηηξέπεη κηα εζσηεξηθή ζπλνρή ζηηο θηλήζεηο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

νη νπνίεο γίλνληαη ζηνλ παξφλ παηψληαο φκσο ζην παξειζφλ, γηαηί ζεσξεί φηη ε 

Σνπξθία έρεη δηθαηψκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ηζηνξία θαη απηφ ηεο δίλεη θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ην «γεσγξαθηθφ βάζνο». Σν ηζηνξηθφ θαη ην γεσγξαθηθφ βάζνο είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ δίλεη 

ζηελ Σνπξθία ηελ δπλαηφηεηα λα έρεη επηξξνή ζε ηφζεο γεσπνιηηηθέο πεξηνρέο. Έηζη 

ε δεκηνπξγία ηνπ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο ζχκθσλα κε ηνλ Νηαβνχηνγινπ πξέπεη λα 

γίλεη εμεηάδνληαο ηηο γεσπνιηηηθέο, γενπνιηηηζκηθέο θαη γεσνηθνλνκηθέο πηπρέο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ βάζνπο(Νηαβνχηνγινπ 2010, ζει.35-36) 

Καηά ηνλ Νηαβνχηνγινπ, ε Σνπξθία δελ είλαη κηα πεξηθεξεηαθή αιιά κηα 

«θεληξηθή δχλακε» ε νπνία δηαζέηεη πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο. Δίλαη ρψξα ηεο 

Δπξψπεο, ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Μεζνγείνπ, ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ, ηνπ Καπθάζνπ, ηεο 

Κεληξηθήο Αζίαο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αθφκε θαη ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα ζέηεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο ζηελ ππεξεζία ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ άιισλ κεγαιχηεξσλ δπλάκεσλ, αιιά λα δηεθδηθεί ηνλ δηθφ ηεο 

απηφλνκν ξφιν. 

 Έηζη ν Νηαβνχηνγινπ ζέηεη πέληε βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε 

ηνχξθηθε εμσηεξηθή πνιηηηθή(Νηαβνχηνγινπ 2007, ζει. 79-83) 
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Ππώηη Απσή: 

Ηζοπποπία μεηαξύ αζθάλειαρ και δημοκπαηίαρ. 

Υσξίο απηή ηελ αξρή δελ κπνξεί κηα ρψξα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηξξνή ζην 

πεξηβάιινλ ηεο. Ζ αζθάιεηα πξνο ηνπο πνιίηεο δελ κπνξεί λα είλαη ζε βάξνο ησλ 

ειεπζεξηψλ θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε Σνπξθία απφ ην 2002 επηδηψθεη λα 

πξνσζήζεη ηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο ρσξίο φκσο λα ππνζθάςεη ηελ εζληθή αζθάιεηα    

Γεύηεπη Απσή: 

Πολιηική μηδενικών πποβλημάηων ππορ ηοςρ γείηονερ ηηρ Σοςπκίαρ. 

Σα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα θαη νη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο 

θαη θπξίσο ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηνλ Καχθαζν εκπνδίδνπλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα κεδεληζηνχλ. Δμάιινπ ε αζηάζεηα πνπ 

επηθξαηεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηνλ 

Καχθαζν θαη ηε Μεζφγεην επηβάιινπλ ηελ πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ νκφξσλ ρσξψλ 

πνπ επλννχλ ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπκκαρίεο πξνο ακνηβαίν φθεινο. 

Σπίηη Απσή: 

Ανάπηςξη σέζεων με ηιρ γειηονικέρ πεπιοσέρ και πέπαν αςηών. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο ζε Μέζε 

Αλαηνιή ,Καχθαζν θαη Κεληξηθή Αζία αιιά θαη ηελ Ρσζία θαζψο θαη ε Δπξσπατθή 

ηεο ζρέζε ηεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα «εηξεληθνχ δηακεζνιαβεηή» γηα ηελ γεθχξσζε 

ησλ κεηαμχ ησλ δηαθνξψλ θαη εμάιεηςε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Σέηαπηη Απσή : 

Πολςδιάζηαηη εξωηεπική πολιηική. 

Οη ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε άιινπο παγθφζκηνπο πξσηαγσληζηέο πξέπεη λα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο θαη φρη αληαγσληζηηθέο. Μηα ηέηνηα πνιηηηθή αλαθεξνκέλε ζηηο 

ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ηηο ΖΠΑ κέζσ ησλ δηκεξψλ δεζκψλ θαη ηνπ 
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ΝΑΣΟ, ηε δηαδηθαζία έληαμεο  ζηελ ΔΔ, ηελ θαιή γεηηνλία κε ηελ Ρσζία θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο ζηελ Κεληξηθή Αζία κε ην Ηξάλ, απνηειεί έλα αλαπφζπαζην κέξνο κηαο 

ζηαζεξήο πνιηηηθήο πνπ εμππεξεηεί θαη ζπκπιεξψλεη ηελ κηα κε ηελ άιιε. 

Πέμπηη Απσή : 

Ρςθμική Γιπλωμαηία. 

Δπηηπγράλεηαη κε  ηελ έληνλε θαη ζπλερή δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ηνπξθηθήο 

δηπισκαηίαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, θφξα θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο θαη 

επηδηψθεη λα νξγαλψλεη ή θηινμελεί είηε αθνξνχλ άκεζα ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα 

είηε θαη φρη πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ή έζησ λα δειψλεη παξνπζία  ζε δεηήκαηα 

παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ εμππεξεηεί θαη ηα άκεζα 

ζπκθέξνληά ηεο θαη επηδηψθεη λα δεκηνπξγεί ηελ εηθφλα κηαο ππεχζπλεο ρψξαο ε 

νπνία παξέρεη ηάμε θαη αζθάιεηα ζηελ πεξηνρή 

 Απηφ πνπ επηδηψθεη ν Νηαβνχηνγινπ δελ είλαη ε αλαβίσζε ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, αιιά ε δηεθδίθεζε απφ ηελ Σνπξθία ελφο παγθφζκηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ξφινπ. Ήδε ε Σνπξθία έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Καζψο δηαζέηεη ηε 17ε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν, ήδε κεηέρεη ζηε G20, ηε 

ζχλνδν θξαηψλ ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηηο θνξπθαίεο αλεπηπγκέλεο θαη αλαδπφκελεο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη έρεη πξσηαγσληζηήζεη ζηελ δηαρείξηζε ηεο 

παγθνζκίνπ νηθνλνκηθήο θξίζεσο. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο, φπσο 

ηνλ έζεζε ν ίδηνο ν Νηαβνχηνγινπ πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο, είλαη ε είζνδνο ηεο 

Σνπξθίαο ζην θιακπ ησλ δέθα ηζρπξφηεξσλ θξαηψλ κέρξη ην 2023, ηελ επέηεην ησλ 

εθαηφ ρξφλσλ ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. 

Παξάιιεια ν Νηαβνχηνγινπ επηδηψθεη λα αλακνξθψζεη ηε δηεζλή εηθφλα ηεο 

Σνπξθίαο πξνβάιινληάο ηελ σο «ήπηα δχλακε» (soft power). Οη ηζρπξέο έλνπιεο 

δπλάκεηο θαη νη ζηελέο ζρέζεηο ζπκκαρίαο κε ηε Γχζε δελ πξνβάιινληαη πιένλ σο ην 
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ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο. Αληηζέησο θαιιηεξγείηαη ε εηθφλα ηεο ρψξαο σο 

«λεζίδαο δεκνθξαηίαο, νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο» ε νπνία 

επηδηψθεη λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ επίιπζε πεξηθεξεηαθψλ 

θξίζεσλ θαη λα πξσηαγσληζηήζεη ζηνλ δηάινγν κεηαμχ ηεο Γχζεσο θαη ηνπ 

ηζιακηθνχ θφζκνπ. 

Γηα λα εθπιεξψζεη, σζηφζν, ε Σνπξθία ηηο θηινδνμίεο ηεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ρξεηάδεηαη λα απαιιαγεί απφ δχν θαίξηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε. Ο Νηαβνχηνγινπ ζεσξεί αλαγθαία θαη επείγνπζα ηε 

δηεπζέηεζε ησλ δχν θαίξησλ εθθξεκψλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο Σνπξθίαο. Ζ 

επίιπζε ηνπ θνπξδηθνχ δεηήκαηνο επί ηε βάζεη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηνο ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Κνχξδσλ φρη 

κφλνλ απνηειεί πξνυπφζεζε θνηλσληθήο εηξήλεο ζηελ Σνπξθία, αιιά θαη ζα 

εληζρχζεη ηνλ πεξηθεξεηαθφ ξφιν ηεο Σνπξθίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

Ζ άξζε ηεο αληηπαξαζέζεσο κεηαμχ ζπληεξεηηθψλ κνπζνπικάλσλ θαη 

θνζκηθψλ θεκαιηθψλ επί ηε βάζεη ελφο «θηιειεπζέξνπ ζπκβηβαζκνχ» πνπ ζα 

επηβάιεη θαη ζηηο δχν πιεπξέο ακνηβαία αλνρή θαη ζεβαζκφ ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ ζα απαιιάμεη ηελ Σνπξθία απφ κηα γάγγξαηλα. Απηή ηαιαλίδεη ηελ 

εζσηεξηθή ζπλνρή θαη απνζηαζεξνπνηεί ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, κε ηηο ζπλερείο 

αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ θπβεξλήζεσο θαη γξαθεηνθξαηίαο(Γξεγνξηάδεο 2010).  

Απφ ην 2002 πνπ ην ΑΚP αλέιαβε ηελ εμνπζία έσο ζήκεξα ππάξρνπλ 

ζηνηρεηά επηηπρίαο ηνπ δφγκαηνο φπσο ν ξφινο ηεο Αγθχξαο σο δηακεζνιαβεηή ζε 

πεξηθεξηθά δεηήκαηα, ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο ζηα πιαίζηα δηεζλψλ θαη 

πεξηθεξηθψλ νξγαληζκψλ άιια θαη ε πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ εθδεκνθξαηηζκνχ 

ζην εζσηεξηθφ. ίγνπξα ε Σνπξθία θαίλεηαη λα έρεη κηα δπλακηθή σο πεξηθεξηθή 

δχλακε αθνχ ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηεο κνληέιν θαίλεηαη λα έρεη 
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απήρεζε ζε γεηηνληθά αξαβηθά/κνπζνπικαληθά θξάηε θαη αθφκα λα έρεη απνθηήζεη 

άλνηγκα ζε αγνξέο θιεηζηέο παιηφηεξα φπσο ην ηξαθηλφ Κνπξδηζηάλ θαη ε 

Αξκελία(Σδηάξαο 2012, ζει. 9). Ο ίδηνο Αρκέη Νηαβνχηνγινπ σζηφζν, ηφζν ην 2007 

ζε άξζξν ηνπ(Νηαβνχηνγινπ 2007, ζει. 80) αιιά αθφκα θαη ην 2015 ζε νκηιία 

ηνπ(Bekdil 2015) δειψλεη φηη  νη πνιηηηθέο ηνπ δφγκαηνο θαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ θαη 

ζα πεηχρνπλ. Παξ φια απηά, ε αδπλακία ηνπ δφγκαηνο λα ηζρχζεη, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηνπ, ήηαλ εκθαλείο εμ αξρήο θαη επηδεηλψζεθε θαη απφ ηηο 

αξαβηθέο εμεγέξζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή(Σδηάξαο 2012, ζει. 9). 

 

 

Ζ  πολιηική ηων μηδενικών πποβλημάηων 

 Σν λέν γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ  πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Μεζνγείνπ, καξηπξά  φηη ειπίδεο γηα ην πφλεκα θαη ηα 

ζηξαηεγηθά πιάλα ηνπ Αρκέη Νηαβνχηνγινπ, θαη θαη επέθηαζε ηεο Σνπξθίαο, γηα κηα 

εμσηεξηθή «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ», έρνπλ εμαλεκηζηεί. Χζηφζν φπσο αλαθέξακε 

θαη παξαπάλσ ν ίδηνο ν Νηαβνχηνγινπ επηκέλεη φηη ε πνιηηηθή ησλ «κεδεληθψλ 

πξνβιεκάησλ» ζα πεηχρεη, θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη σζηφζν ν 

πξφεδξνο ηεο Σνπξθίαο θαη ηδξπηήο ηνπ ΑKP, Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ(Bekdil 2015). 

 Αθφκα, ε εηθφλα ηεο εηξελνπνηνχ θαη θηιεηξεληθήο ρψξαο πνπ ήζειε λα 

πξνσζήζεη ε Σνπξθία, έξρεηαη ζπρλά ζε αληίζεζε κε γεγνλφηα φπσο νη πξφζθαηεο 

απεηιέο πξνο ηελ Κππξηαθή δεκνθξαηία, ηα δηπισκαηηθά επεηζφδηα κε ηε Γαιιία θαη 

ην Ηζξαήι, ην θνπξδηθφ δήηεκα, ηα ζπλερηδφκελα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα φζνλ 

αθνξά ηεο δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο θαη ηε δηαθπβέξλεζε(Σδηάξαο 2012, ζει. 9). 

 ζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηθή, ε Άγθπξα αθνινχζεζε αληηθαηηθέο 

θαη αζπλεπείο πνιηηηθέο σο πξνο ηα γεσπνιηηηθά ηεο ζρέδηα, θπξίσο πξνο ηηο αξαβηθέο 
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εμεγέξζεηο θαη ήδε απφ ηελ πεξίπησζε ηεο Ληβχεο νπνχ ζηελ αξρή αξλήζεθε ηελ 

εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ σζηφζν κεηά ζπλέβαιε ζηελ Ναηντθέο επηρεηξήζεηο(ν.π. ζει. 

10). Ζ αξρηθή ηεο ζηάζε απνδίδεηαη ζηελ πνιηηηθή ησλ «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ κε 

ηνπο γείηνλεο», ζηάζε φκσο πνπ άιιαμε φηαλ ε πνιηηηθή απηή θφληεπε λα κεηαηξαπεί 

ζε «κεδεληθά πξνβιήκαηα κε δηθηάηνξεο»(Akyol 2012). 

 Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ ζηάζε ηεο ζηελ ζπξηαθή θξίζε. ηελ αξρή είρε 

απνθαζίζεη λα δψζεη ρξφλν ζην χξν πξφεδξν Μπαζάξ Αι Αζαλη γηα λα εθαξκφζεη 

ηηο ππνζρφκελεο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηαζζφηαλ ελάληηα ζε θάζε δηεζλή επέκβαζε. 

ηελ ζπλέρεηα άιιαμε ζηαδηαθά ζηάζε θαη έγηλε ν πην δεηλφο επηθξηηήο ηνπ ζπξηαθνχ 

θαζεζηψηνο, απεηιψληαο αθφκα θαη κε επέκβαζε, - γηα ηελ δεκηνπξγία δψλεο 

αζθαιείαο- κε θπξψζεηο αιιά θαη δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηεζλείο 

ζπλνκηιίεο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο. (Σδηάξαο 2012, 

ζει. 9). 

 Ζ πεξίπησζε ηεο πξίαο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν θνκκάηη γηα ηελ ζηξαηεγηθή 

ηεο Σνπξθίαο θαζψο εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη είρε νηθνδνκήζεη απφ ην 1999 ηδηαίηεξα 

θαιέο ζρέζεηο κε ην ζπξηαθφ θαζεζηψο, ε πξία απνηειεί θαη βαζηθφ πεξηθεξεηαθφ 

ζχκκαρν ηνπ Ηξάλ θαη ε ελαληίσζε ζην θαζεζηψο Αζαλη έζεηε ζε θίλδπλν ηηο ζρέζεηο 

κε ην Ηξάλ. Δθηφο απηνχ, ην ζπξηαθφ θαζεζηψο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην θνπξδηθφ 

δήηεκα, ην νπνίν απνηειεί κείδνλ δήηεκα γηα ηελ Άγθπξα.(ν.π. ζει. 14) 

 Σν Κνπξδηθφ είλαη ην κεγαιχηεξν δήηεκα «(αλα)ζθάιεηαο» ηεο Σνπξθίαο. 

ήκεξα νη Κνχξδνη ζεσξνχληαη ε κεγαιχηεξε εζλφηεηα ρσξίο δηθφ ηεο θξάηνο. 

Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο δνπλ ζηελ Σνπξθία κε πιεζπζκφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 

ηα έμη έσο δεθαελλέα εθαηνκκχξηα θαη απφ ηελ δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο έρεη ππνζηεί δησγκνχο θαη δηαθφξσλ εηδψλ θαηαπηέζεηο. Πεξαηηέξσ, 

θνπξδηθνί πιεζπζκνί ζε κεγάινπο αξηζκνχο ππάξρνπλ ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο ζην 
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β.Ηξάθ ζην β.δ.Ηξάλ ζηε β.πξία ελψ ζε κηθξφηεξνπο ζηελ Αξκελία, ζηε Γεσξγία, ζην 

Αδεξκπατηδάλ, ζην Σνπξθκεληζηάλ, ζηελ Κηξγηζία θαη ζην Καδαθζηάλ(Μάδεο ζε ν.π. 

ζει. 14). 

 Οη θφβνη ηεο Σνπξθίαο εληείλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ίζσο ν Αζαλη ηνπο 

ζηεξίδεη σο αληίπνηλα γηα ηελ ηνπξθηθή ζηάζε. Μέζα ζηελ φιε αζηάζεηα νη θνχξδνη 

βξήθαλ ηελ επθαηξία λα δηεθδηθήζνπλ κεγαιχηεξε απηνλνκία θαη δηθαηψκαηα ζηελ 

β.χξηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ήδε απηφλνκν ηξαθηλφ Κνπξδηζηάλ δεκηνπξγνχλ 

θφβνπο ζηελ Άγθπξα γηα λέα δπλακηθή ψζεζε ηεο απηνλνκίαο ησλ θνχξδσλ θαη ζηελ 

Σνπξθία(Σδηάξαο 2012, ζει. 15-16). 

 Έηζη ε Σνπξθία ζέιεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαζεζηψηνο Αζαλη θαη ηελ 

άκεζε επηζηξνθή ζηελ πεξηθεξηθή ζηαζεξφηεηα. Παξάιιεια, εθηφο απφ ην θνπξδηθφ, 

ε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο ζα επέθεξε θαη κείσζε  ηεο πεξηθεξηθήο ηζρχνο ηνπ Ηξάλ 

θαζψο ζα έραλε έλα ζεκαληηθφ ζχκκαρν ζηελ πεξηνρή(ν.π. ζει. 17) 

 Έηζη θαη νη ζρέζεηο κε ην Ηξάλ παξφηη απφ ην 2002 πνπ ην AKP αλήιζε ζηελ 

εμνπζία βειηηψζεθαλ αξθεηά θαζψο ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηθεξηθνχ ξφινπ πνπ ζέιεη λα 

παίμεη ε Σνπξθία ζηήξημε καδί κε ηελ Βξαδηιία ηελ Σερεξάλε  ζην 

ππξεληθφ/ελεξγεηαθφ ηεο πξφγξακκα θαηαςεθίδνληαο ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ησλ Ζ.Δ. γηα επηβνιή θπξψζεσλ ζην Ηξάλ. Αθφκα ηα δπν θξάηε 

ζπκκεξίδνληαη αλεζπρίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ θνπξδηθφ εζληθηζκφ. Πάξα 

ηαχηα ε Σνπξθία βιέπεη κε θαρππνςία ην Ηξάλ, θαζψο ήδε απφ ηελ επνρή ηεο 

Πεξζηθήο θαη Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο είλαη πεξηθεξηθνί αληαγσληζηέο θαη παξά 

ηελ ζηήξημε ζην ελεξγεηαθφ/ππξεληθφ ηεο πξφγξακκα ε αιήζεηα είλαη φηη ην 

ππξεληθφ ηεο πξφγξακκα δεκηνπξγεί πξαγκαηηθή αλαζθάιεηα ζηελ Άγθπξα. Έηζη, ε 

αιιαγή ηνπ ζπξηαθνχ θαζεζηψηνο εθηφο ησλ άιισλ ζεκαίλεη θαη απνδπλάκσζε ηνπ 
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Ηξάλ, ηνπ κεγάινπ πεξηθεξηθνχ αληαγσληζηή ηεο Άγθπξαο(ν.π 17-19 θαη Grigoriadis 

2015, ζει. 8). 

 Σελ πξνβιεκαηηθή ησλ «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» ηελ ζπλαληάκε θαη κε ην 

Ηξάθ. Ζ ζηηηηθή πνιηηηθή ειίη πνπ βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία ιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ Ηξάλ, ελψ ε Σνπξθία ζηεξίδεη ηελ ζνπληηηθή αληηπνιίηεπζε(Σδηάξαο ζει. 20). 

Αθφκα, ε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ην εκηαπηφλνκν θνπξδηθφ θαζεζηψο 

ηνπ Β.Ηξάθ κεηά ηελ απφζπξζε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ απνηειεί άιιν έλα 

αγθάζη κεηαμχ ηεο ηνπξθηθήο θαη ηεο ηξαθηλήο θπβέξλεζεο φπνπ θαη απηή φπσο θαη 

ην ζχκκαρν ηνπ Ηξάλ ζηεξίδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ Αζαλη ζηελ πξία(Καζίκ ζε 

Μπνδαλίλνπ 2012). 

 Ζ εκπινθή ηεο Σνπξθίαο ζην Ηξάθ δηθαηνινγείηε απφ ην γεγνλφο φηη ε 

Σνπξθία είηε ζα ήζειε λα έρεη κηα έκκεζε επηξξνή ζε απηφ, είηε ζα ήζειε ην Ηξάθ λα 

κεηαηξαπεί ζ έλα ζηαζεξφ θαη αλεπηπγκέλν θξάηνο θηιηθά πξνζθείκελν πξνο απηήλ 

θαη πξνο ηνπο δπηηθνχο ζπκκάρνπο ηεο. Απηφ ζα έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πεξηθεξηθή αζθάιεηα αιιά θαη ζηηο θαιχηεξεο δηπισκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα αιιά θαη νκαιφηεξε δηαρείξηζε ηνπ θνπξδηθνχ δεηήκαηνο. Ζ 

εκπινθή ηνπ Ηξάλ  θαη ηεο .Αξαβίαο ζηα εζσηεξηθά ηνπ Ηξάθ έρνπλ θάλεη ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ πην δχζθνιε ηφζν γηα ηελ Σνπξθία φζν θαη γηα ηνπο 

δπηηθνχο ζπκκάρνπο ηεο πνπ ζηήξηδαλ ζε απηήλ ηελ δηαηήξεζε ησλ δπηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ. (Σδηάξαο 2012 ζει. 

20-21). 

 Ζ απνηπρία ηεο πνιηηηθήο ησλ «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» θαίλεηαη φρη κφλν 

ζηηο ζρέζεηο κε «δχζθνιεο πεξηπηψζεηο ρσξψλ» φπσο ε πξία θαη ην Ηξάλ  αιιά θαη 

ζε πεξηπηψζεηο κέρξη πξφηηλνο ζεκαληηθψλ ζπκκάρσλ ζηελ πεξηνρή φπσο ην 

Ηζξαήι(ν.π. ζει. 21). Μέρξη ηελ άλνδν ηνπ ΑΚΡ, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Άγθπξαο θαη 
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ηεο Ηεξνπζαιήκ θπκαηλφηαλ απφ θαιέο έσο εμαηξεηηθέο. Οη δχν ρψξεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, επσθειήζεθαλ απφ ηηο ακεξηθαληθέο φζν θαη απφ ηηο 

βξεηαληθέο επηηαγέο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. ηελ κεηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν επνρή, 

απνηεινχλ ηα δχν πεξηθεξεηαθά δπηηθά πξνπχξγηα ζε κηα ηαξαρψδε πεξηνρή, νη 

θπβεξλήζεηο ηνπο ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ θηλδχλσλ φπσο ε 

ηξνκνθξαηία, εληζρχνληαο ηε ζρέζε ηνπο θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο(kouskouvelis 

2013). 

 Τπφ ηνλ Δξληνγάλ, νη ζρέζεηο ησλ δπν ρσξψλ έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά. Ζ 

Σνπξθία γηα λα επαλαβεβαηψζεη ηνλ εγεηηθφ πεξηθεξεηαθφ ξφιν ηεο θαη λα θεξδίζεη 

ηνλ αξαβηθφ θφζκν απνζηαζηνπνηείηαη ζηαδηαθά απφ ην Ηζξαήι θαη ηε Γχζε. Σν 

2004, ν Δξληνγάλ θαηεγφξεζε ην Ηζξαήι γηα άζθεζε «θξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο». Οη 

θαθέο ζρέζεηο κε ην Ηζξαήι έθζαζαλ ζην απνθνξχθσκά ηνπο ζηηο 31 Μαΐνπ ηνπ 

2010, φηαλ ην πινίν Μαβί Μαξκαξά, ππφ ηνπξθηθή ζεκαία, πξνζπάζεζε λα ζπάζεη 

ηνλ ηζξαειηλφ απνθιεηζκφ ηεο Γάδαο ππφ ην πξφζρεκα ηεο κεηαθνξάο βνήζεηαο πξνο 

ηνπο Παιαηζηηλίνπο, κε απνηέιεζκα ηα ηζξαειηλά ζηξαηεχκαηα λα επέκβνπλ ζην 

πινίν θαη λα πξνθαιέζνπλ  ηνλ ζάλαην ελλέα αλζξψπσλ. Μεηά απφ απηφ ην 

πεξηζηαηηθφ ε Άγθπξα ππνβάζκηζε ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ηεο κε ην Ηζξαήι θαη  

αθχξσζε θάζε ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Ηεξνπζαιήκ. Παξά ηηο ηζξαειηλέο 

πξνζθνξέο γηα απνδεκίσζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ζπκάησλ ε Σνπξθία ζπλερίδεη λα 

απνξξίπηεη φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ζπκθηιίσζεο. Πην πξφζθαηα, αλαθνίλσζε ηελ 

πξφζεζή ηεο λα πσιήζεη δνξπθνξηθέο εηθφλεο ηνπ Ηζξαήι πνπ έρεη ηξαβήμεη ν 

ηνπξθηθφο δνξπθφξνο Gokturk -θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ηα ζπκθέξνληα θαη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ Ηζξαήι-, θαη έρεη απεηιήζεη ηηο ηζξαειηλέο θαη θππξηαθέο έξεπλεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην(ν.π.). 
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Δλψ ε Σνπξθία κπνξεί λα κελ ζπλνξεχεη άκεζα κε ην Ηζξαήι, είλαη ε κφλε 

αιεζηλή δεκνθξαηία ζηελ πεξηνρή θαη κηα ρψξα κε ηελ νπνία ε Σνπξθία δελ είρε 

κφλν κεδεληθά πξνβιήκαηα γηα δεθαεηίεο, αιιά θαη ζεκαληηθέο θηιηθέο ζρέζεηο. ε 

κηα πξνζπάζεηα ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άξαβεο απφ ηα γεηηνληθά θαη λα 

εθιεθζεί σο ππέξκαρνο ησλ Παιαηζηηλίσλ θαη, ζε θάπνην βαζκφ, ηνπ Ηζιάκ, ε 

Σνπξθία θαηέζηξεςε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ κνλαδηθή γείηνλα πνπ είρε πξαγκαηηθά 

«κεδεληθά πξνβιήκαηα» γηα ρξφληα(ν.π.). 

Σν Ηζξαήι ππφ απηήλ ηελ θαηάζηαζε πνπ έρνπλ ππεηζέιζεη νη ζρέζεηο ηνπ κε 

ηελ Σνπξθία, ηεο απμεκέλεο πεξηθεξηθήο αζηάζεηαο, θαη ηηο εμειίμεηο ζην ελεξγεηαθφ, 

γεσνηθνλνκηθφ επίπεδν, πξνρψξεζε ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηελ Διιάδα θαη ηελ 

Κχπξν. «Γπν θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ “κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ”». Με ηελ Κχπξν ην πξφβιεκα αθνξά ην 

«θππξηαθφ δήηεκα» θαη ην δήηεκα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη κε ηελ Διιάδα ηα 

δεηήκαηα ηεο πθαινθξεπίδαο ην κεηνλνηηθφ θαη ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ. Απηφο ν 

ηξηκεξήο άμνλαο είλαη άιιε κηα απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηε λ αληηκεησπίζεη ε 

ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή(Σδίαξαο 2012, ζει.21). 

ην ίδην αξλεηηθφ πιαίζην θπκαίλνληαη θαη νη ζρέζεηο κε άιιεο δπν ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηελ Αίγππην θαη ηελ Ληβχε. Οη δηκεξείο ζρέζεηο κε ηελ 

Αίγππην παξέκεηλαλ ζην ρακειφηεξν ζεκείν απφ ην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ 

Ηνχιε 2013. Ζ Σνπξθία αξλήζεθε λα αλαγλσξίζεη ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο κε 

επηθεθαιήο ηνλ Ακπληειθαηά ίζη θαη παξέκεηλε ζηαζεξή ζε  απηή ηεο ηε ζέζε, παξά 

ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζηε Γχζε θαη ηε Μέζε Αλαηνιή θαηέιεμαλ 

ζην φηη έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηε λέα θπβέξλεζε. Ζ Σνπξθία παξέκεηλε αλίθαλε 

ζην λα ζπκκεηάζρεη θαη λα αζθήζεη επηξξνή πάλσ ζηελ Αηγππηηαθή εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή πνιηηηθή(Grigoriadis 2015, ζει. 8). 
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Οκνίσο κε ηελ Αίγππην, ε Ληβχε, ε δεηλή θαηάζηαζε ησλ αηγππηηαθφ-

ηνπξθηθψλ ζρέζεσλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πεξηφξηζαλ ηε δπλαηφηεηα 

ηεο Σνπξθίαο γηα κηα επνηθνδνκεηηθή ζπκκεηνρή ζηε ιηβπθή θξίζε. Καζψο ε 

θαηάζηαζε ζηε Ληβχε βξηζθφηαλ ζε ράνο, ε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε θπβέξλεζε 

παξέκεηλε αλαζηαησκέλε κε ηελ Σνπξθία θαη ηνπο δεζκνχο ηεο κε ηνπο ηζιακηζηέο 

αληάξηεο πνπ ηελ πνιεκνχζαλ(ν.π.). Καη ζηηο δπν απηέο πεξηπηψζεηο ζπλαληάκε μαλά 

ηελ απνηπρία ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλ θαη δελ έρνπλ ηφζν άκεζε 

γεηηλίαζε απνηεινχλ φκσο γείηνλεο ζηελ επξχηεξε θαπηή πεξηνρή ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ απφ ηελ αλάιπζε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα φηη ν ξφινο ηεο 

Σνπξθίαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή αξρίδεη λα αλαβαζκίδεηαη θπξίσο κεηά ηελ έληαμε 

ηεο ζην ΝΑΣΟ θαη λα κεηαηξέπεηε ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ γεσπνιηηηθή 

αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δπηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

θπξίσο ησλ ακεξηθαληθψλ Ο ξφινο ηεο απφ ηελ έληαμε ηεο ζηελ ζπκκαρία θαη έπεηηα 

είλαη ζρεδφλ απφιπηα ζπλπθαζκέλνο κε ηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα. ηελ αξρή νη 

ζρέζεηο ηνπο είλαη θαηά βάζε πειαηεηαθέο, έπεηηα «κηθξνχ θξάηνπο- κεγάινπ 

θξάηνπο»(Uslu 2003, ζει.216) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν 

θαη ηελ αιιαγή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ε Σνπξθία απνηειεί έλα απφ ηα ιεγφκελα 

«θνκβηθά θξάηε» γηα ηηο ΖΠΑ(Huntington ζε Αξβαληηφπνπινο 2000 ζει.92). 

Μεηά ηελ άλνδν ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία ην 2003,  βιέπνπκε ηελ ηνπξθηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή λα αιιάδεη θαη λα πξνζπαζεί λα απνθηήζεη έλα πην αλεμάξηεην 

ξφιν ζε ζρέζε κε ηηο ΖΠΑ ζέινληαο λα παίμεη ηνλ ξφιν κηαο πεξηθεξηθήο δχλακεο 

ζηελ πεξηνρή θαη  φρη κηαο δεπηεξεχνπζαο πεξηθεξηθήο δχλακεο φπσο θαηαηαζζφηαλ 

ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαηά ηα πξνεγκέλα ρξφληα ιφγν ηεο εμαξηεκέλεο ζρέζεο ηεο κε 

ηηο ΖΠΑ.  

Οη  λέεο πνιηηηθέο απηέο ηνπ ΑΚΡ πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ηνπ «δφγκαηνο 

Νηαβνχηνγινπ» θαη εηδηθά απηή ηεο πνιηηηθήο ησλ «κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» νπνχ 

αλαιχζακε ζην παξαπάλσ θεθάιαην, ζπκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

απέηπραλ λα ηζρχζνπλ θαη ε Σνπξθία λα απνθηήζεη ηνλ ξφιν πνπ απεξγάδνληαλ 

ζχκθσλα κε ην «Γφγκα» ηνπ Αρκέη Νηαβνχηνγινπ.  

Χζηφζν βιέπνπκε φηη παξφιε ηελ απνηπρία ηεο αξρήο ηνπ δφγκαηνο ησλ 

«κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ» κε ηνπο γείηνλεο –θαζψο απφ ηελ αλάιπζε καο 
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ζπκπεξαίλνπκε φηη κεηά ηελ άλνδν ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

απέθηεζε θαη φρη κεδεληθά- ε Σνπξθία αλαβαζκίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε δηεζλείο 

δξψληεο θαη νξγαληζκνχο θαη παξάιιεια αλαβαζκίδεη ηνλ γεσζηξαηεγηθφ ηεο ξφιν. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε Σνπξθία κπνξεί λα απνηπγράλεη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δφγκαηνο 

πνπ ζηφρεπε λα εθαξκφζεη πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη αλαβάζκηζε ζηνλ γεσζηξαηεγηθφ 

ηεο ξφιν, σζηφζν δελ απνηπγράλεη απαξαίηεηα σο πξνο ηνπο γεσζηξαηεγηθνχο ηεο 

ζηφρνπο.  

Ο ξφινο ηεο ζηαζεξήο ρψξαο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηα δπηηθά 

ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή πνπ θέξεηαη λα έρεη, δελ είλαη ξφινο πνπ δελ θηλδπλεχεη λα 

ράζεη θαζψο νη ζπλερφκελεο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ζα 

κπνξνχζαλ εχθνια λα κεηαβάινπλ ην γεσπνιηηηθφ ζθεληθφ θαη λα πξνζβάινπλ ην 

status quo ηεο Σνπξθίαο. 

Παξάιιεια ,ηα λέα δεδνκέλα πνπ ηίζεληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο φπσο 

ε αιιαγή πνιηηηθήο απφ ην ΑΚΡ, νη αλαηαξαρέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, αιιά θαη ε 

δηεζλή ζπγθπξία φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ε ζχγθιηζε ηεο Σνπξθίαο κε ην Ηξάλ ή ηε 

Ρσζία ή αληίζηνηρα ησλ ΖΠΑ κε ην Ηξάλ. Καζψο θαη ην γεγνλφο φηη βξηζθφκαζηε ζε 

κηα πεξίνδν ζεκαληηθψλ γεσπνιηηηθψλ γεγνλφησλ, φπσο ε «αξαβηθή άλνημε», νη 

εμειίμεηο ζηελ πξία, θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη επηζθαιή ηελ πξφβιεςε φρη 

κφλν ηνλ ξφιν ηεο Σνπξθίαο  ζηελ πεξηνρή ζην κέιινλ, αιιά θαη γηα ην κέιινλ 

νιφθιεξεο απηήο ηεο κεγάιεο πεξηνρήο πνπ εθηείλεηε απφ ηελ Δπξψπε κέρξη ηελ 

Αζία θαη ηελ Αθξηθή. 
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