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ΣΟΤΡΚΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΜΟ, ΚΡΙΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΨΗ 

ΦΦΡΡΙΙΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΑΑΝΝΣΣΨΨΝΝΙΙΑΑΔΔΟΟΤΤ  

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

  

 Σουρκία και η Γερμανία είναι δυο χώρες σύμμαχοι στο πλαίσιο της 

Βορειοατλαντικής υμμαχίας (Ν.Α.Σ.Ο.) και δύο σημαντικοί 

εμπορικοί εταίροι στους κόλπους της Σελωνειακής Ένωσης της 

Ε.Ε.. Η σχέση αυτή αποκτά ήδη από τη δεκαετία του 1960 μια διαφορετική 

βάση, καθώς λόγω της μαζικής μετανάστευσης κατοικούν πλέον μόνιμα στην 

Γερμανία πάνω από 3 εκατ. πολίτες τουρκικής καταγωγής. Ψστόσο, μια σειρά 

αλληλεπιδράσεων, που αναπτύχθηκαν κατά κύριο λόγο από τις αρχές του 

2017, ανατρέπουν την ισορροπία των διμερών σχέσεων, δημιουργώντας 

έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Η εξέλιξη αυτή εγκυμονεί 

κινδύνους ευρύτερης αποσταθεροποίησης λόγω της συνεχόμενης 

κλιμάκωσης τόσο στους κόλπους του Ν.Α.Σ.Ο. όσο και στο πλαίσιο της 

υμφωνίας Ε.Ε.-Σουρκίας για τη διαχείριση προσφυγικών ροών. Με άλλα 

λόγια, η μελέτη των σχέσεων Σουρκίας-Γερμανίας καθίσταται ουσιώδης, 

καθώς επηρεάζει την ισορροπία ισχύος στο Ν.Α.Σ.Ο., όπως και τις ροές 

προσφύγων στην Ε.Ε., γεγονός που προκαλεί κλυδωνισμούς στα θεμέλια της 

Ευρώπης. 

ύμφωνα με τη ρεαλιστική προσέγγιση των Διεθνών χέσεων, ο 

πρωταρχικός στόχος των κρατών στο άναρχο διεθνές σύστημα είναι η 

επιβίωσή τους και η πραγμάτωση του εθνικού τους συμφέροντος. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ανεξάρτητες μονάδες του διεθνούς συστήματος στοχεύουν 

στην απόκτηση μεγαλύτερης ισχύος πάντα σε σχέση με τα άλλα κράτη, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την κυριαρχία των σχετικών κερδών επί των 

απολύτων στο ρεαλιστικό παράδειγμα. Έτσι, τα κράτη επικυρώνουν 

συμφωνίες και τάσσονται υπέρ των διεθνών θεσμών και οργανισμών μόνο 

εφόσον εξυπηρετούνται τα δικά τους εθνικά συμφέροντα και ισχυροποιείται 

Η 
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η θέση τους στο διεθνές σύστημα1. ε περιόδους κρίσεων, όμως, ορισμένα 

κράτη -όπως είναι στην περίπτωσή μας η Σουρκία- προβάλλουν 

αναθεωρητικές τάσεις στο πλαίσιο των διεθνών θεσμών και αναμιγνύονται σε 

εσωτερικά ζητήματα άλλων κρατών προκειμένου να αποκτήσουν ισχύ τόσο 

προς την εσωτερική όσο και προς τη διεθνή κοινή γνώμη. Απώτερος σκοπός 

αυτής της επιθετικής αναθεωρητικής συμπεριφοράς είναι η ανάδειξή τους σε 

ηγεμόνες του περιφερειακού υποσυστήματος στο οποίο μετέχουν. Παρ’ όλο 

που η επέμβαση ενός κράτους σε ζητήματα που υπόκεινται στην εσωτερική 

δικαιοδοσία ενός άλλου κράτους συνιστά κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 2 

παράγραφος 7 του Καταστατικού Φάρτη του Ο.Η.Ε., αμφότερα τα κράτη 

κατέφυγαν σε τέτοιες πρακτικές για διαφορετικούς λόγους το καθένα2. Σο 

ερώτημα που εγείρεται από τα ανωτέρω είναι: «ποιές είναι οι αιτίες που οι 

σχέσεις Σουρκίας-Γερμανίας έφτασαν σε αδιέξοδο και για ποιό λόγο 

παρατηρείται πλέον μια πιο συμφιλιωτική τάση και από τις δύο πλευρές;». 

Βάσει της ανωτέρω προβληματικής, η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται 

ως εξής: «μολονότι σε περιόδους διεθνών κρίσεων και αναταραχών τα κράτη  

τείνουν να παραβούν τους κανόνες διεθνούς δικαίου στοχεύοντας στη 

μεγιστοποίηση της ισχύος τους, όταν αντιληφθούν ότι οι πρακτικές αυτές 

δεν προωθούν το εθνικό τους συμφέρον προσπαθούν να συμμορφωθούν με το 

status quo, εγκαταλείποντας τις ηγεμονικές τους αξιώσεις». Η ανάλυση μιας 

κρίσης λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο είτε διμερών διακρατικών σχέσεων, όπου 

ορίζεται ως κρίση εξωτερικής πολιτικής, είτε του διεθνούς συστήματος, όπου 

εκτός από τα κράτη ενδέχεται να συμμετέχουν και διεθνείς οργανισμοί 

έμμεσα ή άμεσα. την περίπτωση αυτή η κρίση ορίζεται ως διεθνής3. Η 

μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η επαγωγική κατά την οποία το γενικό 

συμπέρασμα εξάγεται από τα επιμέρους γεγονότα, ενώ η βιβλιογραφία 

περιλαμβάνει εξίσου πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης. Η 

παρούσα ανάλυση θα επικεντρωθεί κυρίως στην κρίση εξωτερικής πολιτικής 

μεταξύ Σουρκίας-Γερμανίας, δηλαδή θα καταγραφούν τα γεγονότα που 

οδήγησαν τις διμερείς διπλωματικές σχέσεις σε αδιέξοδο υπό το πρίσμα του 

ρεαλισμού. τη συνέχεια, ωστόσο, θα γίνει μνεία στις βασισμένες στην αρχή 

της καλής πίστης προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων, καθώς και στα 

αποτελέσματά τους. Σέλος, θα σκιαγραφηθεί η θέση της Ε.Ε. στα ανωτέρω 

                                                 
1 Βλ. JACKSON Robert, SORENSEN Georg, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών 
χέσεων, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 2006, 110, 112. 

2 Βλ. Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, Καταστατικός Φάρτης 

των Ηνωμένων Εθνών. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14 ] 

3 Βλ. BRECHER Michael and WILKENFELD Jonathan, A Study of Crisis, Εκδόσεις The 

University of Michigan, Michigan, 1997, 3-5. 
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ζητήματα με γνώμονα τη υμφωνία για το προσφυγικό και την ενταξιακή 

πορεία της Σουρκίας στην Ε.Ε.. 

Παρ’ όλο που κατά το 2016 διαδραματίστηκαν γεγονότα που 

προκάλεσαν εντάσεις στις διπλωματικές σχέσεις Σουρκίας-Γερμανίας, όπως η 

αναγνώριση από το Γερμανικό Κοινοβούλιο της γενοκτονίας των Αρμενίων 

από τους Νεότουρκους κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το 

2017 είναι το έτος που εντοπίζεται η μεγαλύτερη κλιμάκωση της έντασης 

μεταξύ των δύο έως και τη διεξαγωγή των γερμανικών εκλογών, στα τέλη 

επτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2017 και ενώ πλησίαζαν 

οι γερμανικές εκλογές ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν αντιτάχθηκε για 

μια ακόμη φορά στην γερμανική πολιτική ηγεσία με σκοπό να εξυπηρετήσει 

ίδια συμφέροντα. Εν όψει των εκλογών, ο Σούρκος Πρόεδρος προέτρεψε τους 

ομοεθνείς του στη Γερμανία να μην ψηφίσουν τα παραδοσιακά συστημικά 

κόμματα, το οσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (S.P.D.), τη 

Φριστιανοδημοκρατική Ένωση (C.D.U.) με ηγέτη την Άνγκελα Μέρκελ και 

τους Πράσινους γιατί «αυτά είναι εχθροί της Σουρκίας από τη στιγμή που 

έχουν συμπεριφερθεί επιθετικά και με ασέβεια προς αυτήν»4. Παραδοσιακά 

οι τουρκικής καταγωγής Γερμανοί πολίτες ψήφιζαν υπέρ των 

οσιαλδημοκρατών και των Πρασίνων, συνεπώς αυτή η προτροπή του Ρ.Σ. 

Έρντογαν έθετε σε κίνδυνο την εκλογική τους δύναμη στις επερχόμενες 

εκλογές. Έτσι, μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο Σούρκος Πρόεδρος 

επιχείρησε «να δηλητηριάσει» το πολιτικό κλίμα της Γερμανίας 

υπονομεύοντας δύο μεγάλα κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο. Η 

έμμεση προτροπή του Έρντογαν προς τους τουρκικής καταγωγής 

ψηφοφόρους είναι να ψηφίσουν το νέο κόμμα υμμαχία των Γερμανών 

Δημοκρατών υπό την ηγεσία Σούρκων εθνικιστών, το οποίο έχει ως 

κομματικό σύνθημα «Υίλοι των Σούρκων! τηρίξτε τους!»5. Η απάντηση του 

Βερολίνου ήταν άμεση με την Καγκελάριο να υπογραμμίζει ότι όλοι οι 

Γερμανοί πολίτες έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν ελεύθερα χωρίς 

παρεμβάσεις από τρίτους, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, 

Sigmar Gabriel, διαβεβαίωσε ότι δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε ανάμειξη στα 

                                                 
4 Βλ. The Telegraph, “Erdogan urges Turks in Germany to reject Merkel, saying her party 

is 'the enemy'”, 18 Αυγούστου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/18/erdogan-urges-turks-germany-reject-merkel/, 

τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018 ] 

5 Βλ. ESCRITT Thomas, “German parties fret about Turkish voters as Erdogan makes 

mark”, Reuters, 13 επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/us-germany-election-turks/german-parties-fret-about-

turkish-voters-as-erdogan-makes-mark-idUSKCN1BO1H1, τελευταία πρόσβαση: 

12/01/2018] 
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εσωτερικά ζητήματα της χώρας6. 

Ένα ακόμη εμπόδιο στις σχέσεις Σουρκίας-Γερμανίας αποτελούν οι 

χιλιάδες Σούρκοι πολίτες που ζητούν πολιτικό άσυλο στην Γερμανία μετά 

την απόπειρα πραξικοπήματος, καθώς έχουν βάσιμους φόβους για την 

ασφάλειά τους αν παραμείνουν στην πατρίδα τους. Ανάμεσα σε αυτούς 

βρίσκονται και πολλοί ακαδημαϊκοί, οι οποίοι υπογράφοντας το αίτημα «Δεν 

θέλουμε να είμαστε μέρος αυτού του εγκλήματος» καταδικάζουν τις 

τουρκικές ένοπλες επιθέσεις εναντίον των αμάχων Κούρδων. Οι πεποιθήσεις 

τους αυτές και η εναντίωσή τους στις πρακτικές του τουρκικού καθεστώτος 

θεωρήθηκαν από τις τουρκικές αρχές ως τρομοκρατικές ενέργειες7. 

Επιπροσθέτως, το γεγονός, ότι η Γερμανία αρνείται να παραδώσει στην 

Σουρκία τα ονόματα των αιτούντων πολιτικό άσυλο, καθώς οι γερμανικές 

αρχές θεωρούν πως δεν θα τύχουν μιας δίκαιης δίκης, εξοργίζει τις 

τουρκικές αρχές που την κατηγορούν για υπόθαλψη τρομοκρατών8. 

Οι πολυάριθμες αιτήσεις Σούρκων πολιτών για πολιτικό άσυλο στην 

Γερμανία οφείλονται στο ότι πάνω από 50.000 άτομα, μεταξύ αυτών 

πολιτικοί της αντιπολίτευσης, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές και δημοσιογράφοι, 

έχουν συλληφθεί από τις 15 Ιουλίου του 2016, όταν έλαβε χώρα το 

αποτυχημένο πραξικόπημα στην Σουρκία. Η Γερμανία, όπως και άλλα 

δυτικά κράτη, υποστηρίζουν πως ο Έρντογαν χρησιμοποιεί τις συλλήψεις ως 

μέσο απομάκρυνσης των αντιφρονούντων από την εσωτερική σκηνή της 

χώρας9. Οι ανησυχίες της γερμανικής κυβέρνησης έγιναν πιο έντονες, όταν 

οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν το Υεβρουάριο του 2017 το δημοσιογράφο και 

ανταποκριτή της γερμανικής εφημερίδας Die Welt στην Σουρκία, Deniz 

Yücel. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν σχετίζονται με την 

κατασκοπεία10. Πιο συγκεκριμένα, τον κατηγόρησαν για συμμετοχή σε 

                                                 
6 Βλ. Deutsche Welle, “ Erdogan tells German Turks not to vote for Angela Merkel”, 18 

Αυγούστου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.dw.com/en/erdogan-tells-german-turks-

not-to-vote-for-angela-merkel/a-40149680, τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018 ] 

7 Βλ. WINTER Chase, “Turkey plans charges against Turkish peace academics in 

Germany”, Deutsche Welle, 30 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.dw.com/en/turkey-plans-charges-against-turkish-peace-academics-in-

germany/a-41164096, τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018] 

8 Βλ.. ό.π.. 

9 Βλ. The Guardian, “Journalist for German newspaper arrested in Turkey”, 27 

Υεβρουαρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2017/feb/27/journalist-for-german-newspaper-

arrested-in-turkey, τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018 ] 

10 Βλ. Deutsche Welle, “German diplomat allowed to visit detained journalist Yucel in 

Turkey”, 4 Απριλίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.dw.com/en/german-diplomat-

allowed-to-visit-detained-journalist-yucel-in-turkey/a-38287056, τελευταία πρόσβαση: 

12/01/2018 ] 
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τρομοκρατική οργάνωση και για διάδοση προπαγάνδας και παραπλανητικών 

πληροφοριών υπέρ του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (Ε.Κ.Κ.), 

καθώς και του κινήματος Γκιουλέν. Οι αντιδράσεις από την γερμανική 

κυβέρνηση ήταν δριμείς, καθώς μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών, 

Wolfgang Schäuble, κατηγόρησε το τουρκικό κράτος πως συμπεριφέρεται 

σαν την κομμουνιστική ανατολική Γερμανία με το να συλλαμβάνει πολίτες 

χωρίς να τους επιτρέπει προξενική βοήθεια11. Μετά τη φυλάκιση του Yücel, 

συνελήφθη επίσης η γερμανικής υπηκοότητας δημοσιογράφος Meşale Tolu 

και ο Γερμανός ακτιβιστής Peter Steudtner ακριβώς με τις ίδιες 

κατηγορίες12. Ο τελευταίος, ωστόσο, σε δικαστήριο που έγινε μερικούς μήνες 

μετά κρίθηκε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος13. Μετά την αποφυλάκιση του 

Steudtner παραμένουν φυλακισμένοι στην Σουρκία και άλλοι Γερμανοί 

υπήκοοι ως «πολιτικοί κρατούμενοι»14. 

Μετά τη φυλάκιση του Yücel η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών 

αναζωπυρώθηκε και απέκτησε μία εμφανώς πολιτική διάσταση, όταν 

ακυρώθηκαν οι επισκέψεις δύο υπουργών της τουρκικής κυβέρνησης, του 

υπουργού Ενέργειας και του υπουργού Δικαιοσύνης, στη γερμανική 

επικράτεια. Οι δύο υπουργοί είχαν προγραμματίσει ομιλίες προς τους 

Σούρκους πολίτες εν όψει του δημοψηφίσματος για την αναθεώρηση του 

υντάγματος σχετικά με τις προεδρικές εξουσίες και αρμοδιότητες15. 

Επακόλουθο των γεγονότων αυτών ήταν οι σφοδρές κατηγορίες της 

τουρκικής πλευράς προς την Γερμανία. Αναλυτικότερα, ο υπουργός 

Εξωτερικών της Σουρκίας, Μεβλούτ Σσαβούσογλου, κατηγόρησε τη Γερμανία 

για δύο μέτρα και δύο σταθμά, επειδή επέτρεψε έναν χρόνο πριν, το 2016, 

στο Ε.Κ.Κ. να οργανώσει συγκέντρωση των Κούρδων στην Κολωνία. Εν 

συνεχεία, υπογράμμισε ότι δεν συνάδει με τις δημοκρατικές αρχές της 

                                                 
11 Βλ. BBC, “Erdogan says Germany cannot scare Turkey with threats”, 21 Ιουλίου 2017. 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.bbc.com/news/world-europe-40684698, τελευταία πρόσβαση: 

12/01/2018 ] 

12 Βλ. Deutsche Welle, “Further arrest of German national in Turkey threatens to spark 

diplomatic row”, 12 Μαΐου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.dw.com/en/further-arrest-

of-german-national-in-turkey-threatens-to-spark-diplomatic-row/a-38821635, τελευταία 

πρόσβαση: 12/01/2018 ] 

13 Βλ. ELDEN Neyran, FRASER Suzan, “Turkish court frees 8 activists from jail pending 

verdicts”, Chicago Tribune, 26 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/sns-bc-eu--turkey-activists-trial-

20171025-story.html, τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018 ] 

14 Βλ. ό.π.. 

15 Βλ. SHALAL Andrea, TOKSABAY Ece, “German authorities block events where 

Turkish ministers to speak”, Reuters, 2 Μαρτίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-germany/german-authorities-block-

events-where-turkish-ministers-to-speak-idUSKBN1691WQ, τελευταία πρόσβαση: 

12/01/2018]  
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Γερμανίας να υποστηρίζει την εκστρατεία του «Όχι» στο δημοψήφισμα, να 

παρεμβαίνει δηλαδή στην εσωτερική πολιτική σκηνή άλλου κράτους16. Ο 

Πρόεδρος Έρντογαν αντέδρασε στην ακύρωση των προγραμματισμένων 

ομιλιών των υπουργών της κυβέρνησης του Κ.Δ.Α. παρομοιάζοντας τις 

πρακτικές της γερμανικής κυβέρνησης με αυτές τις ναζιστικής Γερμανίας 

και χαρακτήρισε τις πράξεις της φασιστικές προκαλώντας έντονες 

αντιδράσεις από την μεριά του Βερολίνου17. υνέπεια αυτών των δηλώσεων 

ήταν να απαγορευθεί εκ νέου ομιλία του Σούρκου Προέδρου προς τους 

ομοεθνείς του στην Γερμανία τον Ιούλιο, παρ’ όλο που βρισκόταν ήδη στο 

Αμβούργο στο πλαίσιο της συνόδου των G-20. Η βαρύτητα των εκφράσεων 

που χρησιμοποιούνται φανερώνουν τη συνεχώς κλιμακούμενη σύγκρουση 

των δύο κρατών. 

Από τα ανωτέρω είναι εμφανές πως δημιουργούνται συνεχείς 

κλυδωνισμοί όχι μόνο στις σχέσεις των τουρκικών ομάδων στην γερμανική 

επικράτεια, αλλά και στις εξωτερικές σχέσεις των δύο κρατών. Οι τελευταίες, 

ωστόσο, άρχισαν να παρουσιάζουν σημάδια βελτίωσης από τον Οκτώβριο του 

2017, όπως προαναφέρθηκε. Αναλυτικότερα, ο πρώην Καγκελάριος Gerhard 

Schröder επισκέφτηκε την Άγκυρα προκειμένου να συζητήσει με τον 

Έρντογαν τα ακανθώδη ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών18. Οι δύο πολιτικοί 

διατηρούν μια στενή σχέση, στοιχείο που ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, 

Sigmar Gabriel, θεώρησε πως πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να 

αποκλιμακωθεί η κρίση. Έτσι, δρομολογήθηκε η μεσολάβηση του βετεράνου 

πολιτικού τη στιγμή που οι διμερείς σχέσεις ήταν πιο τεταμένες από ποτέ19. 

Όντως η συγκεκριμένη επίσκεψη απέφερε θετικά αποτελέσματα, καθώς 

ακολούθησε η αποφυλάκιση του ακτιβιστή Steudtner, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως20. Η επίσκεψη του Schröder στην Σουρκία αποτέλεσε τον 

πρόδρομο της συνάντησης των δύο υπουργών Εξωτερικών στην Αττάλεια ένα 

μήνα περίπου αργότερα. ύμφωνα με τον Σούρκο υπουργό Εξωτερικών, στη 

                                                 
16 Bλ. WINTER Chase, “Turkish foreign minister accuses Germany of double standards”, 

Deutsche Welle, 3 Μαρτίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.dw.com/en/turkish-

foreign-minister-accuses-germany-of-double-standards/a-37793744, τελευταία πρόσβαση: 

12/01/2018 ] 

17 Βλ. The Telegraph, “Erdogan accuses Germany of behaving 'like Nazis' after Turks 

banned from political rallies”, 5 Μαρτίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/05/erdogan-accuses-germany-behaving-like-

nazis-turks-banned-political/, τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018] 

18 Βλ. KNIGHT Ben, “Schroder's 'back channel' helped free Steudtner from Turkey”, 

Deutsche Welle, 27 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.dw.com/en/schr%C3%B6ders-back-channel-helped-free-steudtner-from-

turkey/a-41143646, τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018] 

19 Βλ. ό.π.. 

20 Βλ. ό.π.. 



Τόμος 1, Τεύτος 1 Ιανοσάριος 2018 

 

7 

συζήτηση συμπεριλήφθηκαν τα δυσεπίλυτα ζητήματα των δύο χωρών όπως 

και οι αμοιβαίες προσδοκίες προς την βελτίωση της κατάστασης21. 

Παραμένοντας στο ίδιο συμφιλιωτικό κλίμα, ο προεδρικός εκπρόσωπος της 

Σουρκίας, İbrahim Kalın, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή της πορεία 

επεσήμανε ότι η Γερμανία είναι πολύ σημαντική χώρα για την Σουρκία22. 

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την σύλληψη Κούρδων 

διαδηλωτών του Ε.K.K., το οποίο είναι παράνομο τόσο στην Γερμανία όσο 

και στην Ε.Ε.. Από μία άλλη οπτική γωνία, η συνάντηση των υπουργών 

Εξωτερικών των δύο κρατών μπορεί να ερμηνευθεί και ως σημάδι 

ικανοποίησης του Βερολίνου σχετικά με τη στάση της τουρκικής 

κυβέρνησης κατά την αποφυλάκιση του Steudtner23. Σέλος, 

πραγματοποιήθηκε στα μέσα Νοεμβρίου η επίσκεψη του Γερμανού 

υπουργού Wolfang Böhmer στην Άγκυρα στο πλαίσιο της συνάντησής του με 

την Σουρκάλα αναπληρωτή Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην οποία επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι τα 

ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται επαρκώς στην Σουρκία μετά το 

αποτυχημένο πραξικόπημα24. 

ε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη εκδώσει 

από το 2016 μη δεσμευτικό ψήφισμα με το οποίο ζήτησε από τις κυβερνήσεις 

των κρατών-μελών τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την 

Σουρκία με αφορμή τα γεγονότα που ακολούθησαν του αποτυχημένου 

πραξικοπήματος και την καταστρατήγηση του κράτους δικαίου στην γείτονα 

χώρα25. Όμως, τα κράτη είναι διχασμένα ως προς αυτό το θέμα, καθώς μερικά 

από αυτά, όπως η Πολωνία, η ουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο τάσσονται 

υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, ενώ η Αυστρία  παραδείγματος 

χάρη εξέφρασε την επιθυμία της διακοπής των συνομιλιών26. Από την άλλη 

                                                 
21 Βλ. TOKYAY Menekse, “Turkey and Germany take steps to restore ties”, Arab News, 8 

Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.arabnews.com/node/1189891/middle-east, 

τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018] 

22 Βλ. ό.π.. 

23 Βλ. ό.π.. 

24 Βλ. Daily Sabah, “Ankara, Berlin increase efforts to keep dialogue channels open, 

rebuild trust”, 14 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/11/15/ankara-berlin-increase-efforts-to-keep-

dialogue-channels-open-rebuild-trust, τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018 ] 

25 Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Χήφισμα σχετικά με τις σχέσεις της Ε.Ε.-Σουρκίας, 24 

Νοεμβρίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-

0450&language=EL] 

26 Βλ. Daily Sabah, “Merkel wants less EU pre-accession funds, more refugee aid for 

Turkey”, 19 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dailysabah.com/eu-

affairs/2017/10/19/merkel-wants-less-eu-pre-accession-funds-more-refugee-aid-for-
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πλευρά, δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η πολιτική της Σουρκίας 

είναι προσανατολισμένη προς την Ευρώπη. Η Ε.Ε. και η Σουρκία 

επιδιώκουν, είναι αλήθεια, στενότερη συνεργασία στον τομέα του εμπορίου 

μέσω της Σελωνειακής Ένωσης, σε ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες 

και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του 

ελέγχου των προσφυγικών ροών η Ε.Ε. και η Σουρκία υπέγραψαν το 2016 

μια υμφωνία με σκοπό τη δραστική μείωση της παράτυπης μετανάστευσης 

στην επικράτεια της Ε.Ε. από την Σουρκία και τη δημιουργία νέων ασφαλών 

και νόμιμων μεταναστευτικών οδών προς την Ευρώπη. Οι πρόσφυγες 

φιλοξενούνται από το Μάρτιο του 2016, στην Σουρκία με αντάλλαγμα 3 δις 

ευρώ (1 δις από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και 2 δις από τα κράτη-μέλη 

έως το τέλος του 2017) και διευκολύνσεις στις θεωρήσεις εισόδου (visa) των 

Σούρκων πολιτών27. Ένα χρόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Μ. 

Σσαβούσογλου απείλησε με μονομερή αναστολή αυτής της υμφωνίας ως ένα 

είδος αντιποίνων, καθώς όπως προαναφέρθηκε, η Γερμανία και η Ολλανδία 

απαγόρευσαν στους Σούρκους πολιτικούς να διεξάγουν προεκλογικές 

εκστρατείες στο έδαφός τους εν όψη του δημοψηφίσματος28. Για την Ευρώπη 

αυτή η εξέλιξη αποτελεί το χειρότερο σενάριο καθώς αδυνατεί να 

διαχειριστεί μόνη της αυτήν την κρίση. Η απάντηση της Γερμανίας στις 

προκλητικές δηλώσεις του Σούρκου υπουργού Εξωτερικών ήρθε λίγους 

μήνες αργότερα, όταν η Καγκελάριος πρότεινε στους Ευρωπαίους ομολόγους 

της να εξετάσουν τη μείωση της προενταξιακής βοήθειας της Σουρκίας, η 

οποία ανέρχεται περίπου στα 4 δις ευρώ, γεγονός που σηματοδοτεί τη 

γενικότερη δυσαρέσκεια προς τις θέσεις και τις πρακτικές της τελευταίας29. 

υμπερασματικά, είναι εμφανές πως οι επιδιώξεις και τα συμφέροντα της 

Σουρκίας δεν συμπίπτουν πάντοτε με αυτά της Γερμανίας, ωστόσο οι μεταξύ 

τους συνομιλίες τις περισσότερες φορές καρποφορούν αποδίδοντας αμοιβαία 

οφέλη.  

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας ότι ένα κράτος 

αντιμετωπίζοντας μια κρίση στις εξωτερικές σχέσεις του με ένα άλλο κράτος 

ή ομάδα κρατών παρουσιάζει αναθεωρητικές και προκλητικές πρακτικές 

επιδιώκοντας την ισχυροποίηση της θέσης του στο περιφερειακό του 

                                                                                                                                             
turkey/amp, τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018] 

27 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “EU-Turkey Statement” 17 Μαρτίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-

agenda-migration/background-information/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf] 

28 Βλ. Deutsche Welle, “Turkey threatens to unilaterally suspend EU refugee deal”, 16 

Μαρτίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.dw.com/en/turkey-threatens-to-unilaterally-

suspend-eu-refugee-deal/a-37957097, τελευταία πρόσβαση: 12/01/2018] 

29 Βλ. Daily Sabah, “Merkel wants less EU pre-accession funds, more refugee aid for 

Turkey”, ό.π.. 
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υποσύστημα. Όταν, ωστόσο, συνειδητοποιήσει την αλληλεξάρτηση που 

ενυπάρχει -ειδικά στον οικονομικό τομέα- τότε συμπεριφέρεται πιο 

υποχωρητικά χωρίς να εγκαταλείπει τις εθνικές του θέσεις. Με άλλα λόγια, 

η αποκλιμάκωση της έντασης των σχέσεων Σουρκίας-Γερμανίας είναι 

γεγονός, ενώ παράλληλα η ομαλοποίηση τους διαφαίνεται όλο και πιο 

καθαρά. Σέλος, η ολική ρήξη των σχέσεων είναι ένα μάλλον απίθανο σενάριο 

καθώς οι φιλικές σχέσεις αποδίδουν κυρίως οικονομικά και πολιτικά οφέλη 

και στις δύο χώρες. 

 

* * * * * 
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Η ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ ΑΚΗΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΗΝ 

ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΞΟΤΙΑ. Η ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΤ ΣΟ 

ΣΟΦΑΣΡΟ ΣΟΤ Κ.Δ.Α. 

ΦΡΙΣΙΝΑ ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ 
Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

ι πρόσφατες εξελίξεις στην Σουρκία έχουν αναδείξει μια 

συστηματική διάβρωση της ελευθερίας λόγου, δεδομένων των 

συλλήψεων και προφυλακίσεων ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού 

δημοσιογράφων και διανοούμενων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την τουρκική 

δικαιοσύνη. Ανάμεσα στις κατηγορίες που τους προσάπτονται, 

περιλαμβάνονται η συμμετοχή στο κίνημα του Γκιουλέν, που θεωρείται από 

την τουρκική κυβέρνηση ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα 

της 15ης Ιουλίου, καθώς και στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (Ε.Κ.Κ.), το 

οποίο η Σουρκία θεωρεί ως τρομοκρατική οργάνωση. Σον τελευταίο χρόνο, οι 

εκτεταμένες εξουσίες που απέκτησε η κυβέρνηση μέσω της κήρυξης της 

χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έχουν εντείνει τη διαδικασία 

εκκαθάρισης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) από αντιτιθέμενες 

φωνές. Παρ’ ό,τι ένας αριθμός δημοσιογράφων έχουν αφεθεί ελεύθεροι, 

αρκετοί παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι δίκες εκατοντάδων βρίσκονται σε 

εξέλιξη1. 

το πλαίσιο των εξελίξεων αναφορικά με τον περιορισμό της 

ελευθερίας λόγου, επιχειρείται μια ισχυροποίηση της θέσης του 

κυβερνώντος κόμματος στο πολιτικό σύστημα της Σουρκίας, καθώς και μια 

προσπάθεια του Προέδρου Ρ. Σ. Έρντογαν να αποκτήσει μεγαλύτερο 

περιθώριο ελιγμών, δίχως να βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιτιθέμενες στις 

πολιτικές του φωνές. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η κυβερνώσα ηγεσία 

επιχειρεί να χρησιμοποιήσει με κατάλληλο τρόπο τα διαθέσιμα νομικά μέσα 

                                                           
1 Βλ. Reporters Without Borders, “Turkey: nearly 70 journalists on trial in one week”, 7 

Δεκεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://rsf.org/en/news/turkey-nearly-70-journalists-

trial-one-week, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  

ο 
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τόσο για τη σύλληψη όσο και για την παραπομπή σε δίκη των 

δημοσιογράφων και διανοουμένων, που εξέφραζαν απόψεις που ενίοτε 

τίθενται εναντίον των κυβερνητικών πρακτικών. 

την παρούσα ανάλυση επιχειρείται να εξεταστεί ο ρόλος που 

διαδραματίζει η δικαστική εξουσία στην προσπάθεια περιορισμού της 

ελευθερίας λόγου από την τουρκική πολιτική ηγεσία. Σα βασικά ερωτήματα 

τίθενται ως εξής: Επιχειρεί η τουρκική πολιτική ηγεσία να καταστείλει 

αντιτιθέμενες φωνές μέσω της σύλληψης και παραπομπής τους στη 

δικαιοσύνη για μια σειρά κατηγοριών; Προκύπτει κάποια προσπάθεια του 

Κ.Δ.Α. να ασκήσει επιρροή στη δικαστική εξουσία, με σκοπό να 

ισχυροποιηθεί η θέση της εκτελεστικής εξουσίας εντός του συστήματος; Η 

υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: «τη βάση υπολογισμών του 

εθνικού συμφέροντος, η πολιτική ηγεσία μιας κυρίαρχης μονάδας, μπορεί να 

επιχειρήσει να περιορίσει τις ελευθερίες λόγου και έκφρασης, μέσω της 

χειραγώγησης της δικαστικής εξουσίας, έτσι ώστε να επιδιωχθούν 

αποτελεσματικά οι πολιτικοί στόχοι της κυβέρνησης. Η πρακτική που 

ακολουθήθηκε στις δίκες μεγάλου αριθμού των συλληφθέντων και μη 

δημοσιογράφων, που λαμβάνουν χώρα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, 

δύναται να ρίξει κάποιο φως στην εξέλιξη αυτού του ζητήματος.  

 Η εξέταση της υπόθεσης εργασίας γίνεται με βάση το ερμηνευτικό 

πλαίσιο που παρέχει η σχολή του κλασικού ρεαλισμού, σύμφωνα με την 

οποία η διεκδίκηση ισχύος από την κυβέρνηση μιας χώρας για τη 

διασφάλιση της επιβίωσης του κράτους ως κυρίαρχης μονάδας του διεθνούς 

συστήματος, ενδέχεται να οδηγήσει σε κινήσεις που ενισχύουν τη θέση της 

στην εσωτερική πολιτική σκηνή2. Έτσι, επιχειρώντας να συσπειρώσει γύρω 

της τους πολίτες, προβαίνει σε περιστολή πολιτικών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών, οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ισχύ της και να 

την ανατρέψουν. Για την εξέταση της υπόθεσης εργασίας ακολουθείται η 

επαγωγική μέθοδος, καθώς μέσα από την ανάλυση ειδικών παραδειγμάτων 

επιχειρείται η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. τις γραμμές που 

ακολουθούν, επιχειρείται η εξέταση των δικών που λαμβάνουν χώρα κατά 

δημοσιογράφων, ως συνέχεια της προσπάθειας περιορισμού των 

αντιτιθέμενων φωνών, με σκοπό να ισχυροποιηθεί η θέση του κυβερνώντος 

κόμματος τόσο στην εσωτερική πολιτική όσο και στη διεθνή σκηνή.  

                                                           
2 Βλ. MORGENTHAU, Hans J., THOMPSON Kenneth W., και CLINTON W. David, 

Politics among nations: the struggle for power and peace, Βοστόνη, McGraw-Hill, 2006, 3-

18. 
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τις 11 επτεμβρίου του 2017, έλαβε χώρα η έκτη ακρόαση των 

δημοσιογράφων και στελεχών της τουρκικής εφημερίδας Cumhuriyet, στο 

δικαστήριο της φυλακής υψίστης ασφαλείας της ηλυβρίας, δυτικά της 

Κωνσταντινούπολης3. Οι κατηγορούμενοι, 17 διευθυντές, δημοσιογράφοι και 

συντάκτες της Cumhuriyet, της μεγαλύτερης κεμαλο-εθνικιστικής 

ημερήσιας εφημερίδας της χώρας, κατηγορούνται για συμμετοχή σε 

τρομοκρατική οργάνωση. Σο δικαστήριο αποφάσισε την παραμονή στη 

φυλακή των 6 δημοσιογράφων, που βρίσκονται ήδη υπό κράτηση από τις 31 

Οκτωβρίου του 2016, μεταξύ των οποίων και ο αρχισυντάκτης της 

Cumhuriyet, Murat Sabuncu, μέχρι την επόμενη ακρόαση που ορίστηκε για 

τις 25 επτεμβρίου4. ύμφωνα με τους εισαγγελείς η Cumhuriyet πέρασε 

υπό τον έλεγχο υποστηρικτών του Υετχουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η 

τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε την απόπειρα 

πραξικοπήματος, ενώ τα δημοσιογραφικά και διοικητικά στελέχη της 

κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση5. Κατά την 

επόμενη συνεδρία της ακροαματικής διαδικασίας της 25ης επτεμβρίου, στην 

οποία μάρτυρες κατέθεσαν υπέρ των κατηγορουμένων, το δικαστήριο 

αποφάσισε την αποφυλάκιση του δημοσιογράφου Kadri Gürsel, χωρίς ωστόσο 

άρση των κατηγοριών εναντίον του6. Ο Gürsel, όπως και ορισμένοι από τους 

συναδέλφους του παρέμειναν 11 μήνες υπό κράτηση. 

Ακολούθησαν άλλες δύο ακροάσεις, η πρώτη την 31η Οκτωβρίου και η 

δεύτερη την 25η Δεκεμβρίου. Κατά τις δύο αυτές ακροάσεις δεν προέκυψε 

κάποια θετική εξέλιξη, ενώ η δεύτερη που επρόκειτο να διαρκέσει 2 μέρες, 

διακόπηκε απότομα, όταν ο δικαστής απέβαλε έναν από τους 

κατηγορούμενους, τον Ahmet Şık, θεωρώντας ότι παρακωλύει τη 

διαδικασία7. Η αιτία της αποβολής του δημοσιογράφου ήταν η δήλωσή του, 

                                                           
3 Βλ. SEZER Can, "Turkish court rules opposition newspaper journalists must remain in 

custody" Reuters, 11 επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-newspaper/turkish-court-rules-

opposition-newspaper-journalists-must-remain-in-custody-idUSKCN1BM2SU, Σελευταία 

πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018] 

4 Βλ .SEZER Can, ό.π.. 

5 Βλ. ό.π.. 

6 Βλ. Reuters, “Turkish court releases jailed journalist in opposition newspaper case”, 26 

επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-

newspaper/turkish-court-releases-jailed-journalist-in-opposition-newspaper-case-

idUSKCN1C10G6, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018] 

7 Βλ. Deutsche Welle, “Tempers flare inside Turkish courtroom in government's 

Cumhuriyet 'terror' trial”, 25 Δεκεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.dw.com/en/tempers-flare-inside-turkish-courtroom-in-governments-

cumhuriyet-terror-trial/a-41930925, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  
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ότι «το αποτυχημένο πραξικόπημα χρησιμοποιείται σαν μέσο δίωξης των 

αντιπάλων του Προέδρου Έρντογαν, ο οποίος αντιμετωπίζει τους επικριτές 

του σαν τρομοκράτες»8. Η εκδίκαση της υπόθεσης της εφημερίδας 

Cumhuriyet έχει χαρακτηριστεί από διαδικαστικές παραβιάσεις, έλλειψη 

αμεροληψίας και σεβασμού στο δικαίωμα υπεράσπισης, όπως αποδεικνύεται 

από την περίπτωση του Ahmet Şık. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι της Cumhuriyet Murat 

Sabuncu, Akın Atalay, Önder Çelik, Turhan Günay, Mustafa Kemal 

Güngör, Kadri Gürsel, Hakan Kara, Musa Kart, Güray Öz και Bülent 

Utku προσέφυγαν κατά της Σουρκικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήδη από τον Μάρτιο του 20179. Οι 

προσφεύγοντες κατήγγειλαν το τουρκικό κράτος, χρησιμοποιώντας ως 

δικαιολογητική βάση το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής ύμβασης για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, με τίτλο «Ελευθερία και ασφάλεια»10, για τις 

συνθήκες προφυλάκισης και τη διάρκειά της, καθώς και το άρθρο 10 με 

τίτλο «Ελευθερία έκφρασης»11, για την παραβίαση του δικαιώματός τους για 

ελεύθερη έκφραση. 

Παράλληλα με τα παραπάνω γεγονότα, τον επτέμβριο ξεκίνησε και η 

δίκη 30 δημοσιογράφων της εφημερίδας Zaman, της οποίας η λειτουργία 

ανεστάλη το 2016 με κυβερνητικό διάταγμα, αφού προηγουμένως της είχε 

επιβληθεί καθεστώς επιτροπείας. Σο δημοσιογραφικό και διοικητικό 

προσωπικό της εφημερίδας, βρίσκεται αντιμέτωπο με ποινές ισόβιας 

κάθειρξης12. ύμφωνα με το κατηγορητήριο, το προσωπικό της Zaman 

επιχείρησε να ανατρέψει το συνταγματικό καθεστώς, την Σουρκική Βουλή 

και την τουρκική κυβέρνηση, ξεπερνώντας τα «όρια» της ελευθεροτυπίας13. 

Από το προσωπικό της Zaman, 21 δημοσιογράφοι και αρθρογράφοι 

                                                           
8 Βλ. Deutsche Welle, ό.π.. 

9 Βλ. Bianet, “ECtHR Grants Turkey 2nd Extension of Time Limit for Statement of 

Defence in Cumhuriyet Trial”, 25 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://bianet.org/english/media/190941-ecthr-grants-turkey-2nd-extension-of-time-limit-

for-statement-of-defence-in-cumhuriyet-trial, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018] 

10 Βλ. European Convention on Human Rights, Ρώμη, 1950. [Αναγνώστηκε στο: 

http://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=#n1359128122487_pointer, 

Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]   

11 Βλ. ό.π.. 

12 Βλ. Reuters, “Turkey starts trial of 30 newspaper staff for links to coup attempt”, 18 

επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-

court/turkey-starts-trial-of-30-newspaper-staff-for-links-to-coup-attempt-

idUSKCN1BT25P, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  

13 Βλ. Reuters, ό.π.. 
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βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση πάνω από 400 ημέρες, γεγονός που 

συνιστά κατάχρηση του περιοριστικού αυτού μέτρου14. 

Σα αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος των δημοσιογράφων της Zaman 

φαίνεται πως είναι αδύναμα, καθώς το βασικότερο αποδεικτικό είναι ότι 

αρθρογραφούσαν για την εφημερίδα Zaman. Φαρακτηριστικά, κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης ακρόασης που έλαβε χώρα στις αρχές Δεκεμβρίου 

2017, ο δημοσιογράφος της Zaman, Mehmet Özdemir, που τη στιγμή εκείνη 

βρισκόταν στη φυλακή περίπου 16 μήνες, ζήτησε από το δικαστήριο να του 

εκθέσει τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται εναντίον του και 

δικαιολογούν όχι μόνο τη δίκη, αλλά και τη συνέχιση της κράτησής του15. 

Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Ζήτησα να μάθω για τις αποδείξεις εναντίον μου στις 

7 Ιουνίου, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση. Ζήτησα το ίδιο κατά την πρώτη 

ακρόαση. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ακρόαση και ακόμα τίποτα»16. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 11 Ιανουαρίου, το υνταγματικό 

Δικαστήριο της Σουρκίας αποφάσισε ότι τα τοπικά δικαστήρια θα έπρεπε να 

απελευθερώσουν από την προδικαστική κράτηση τον Şahin Alpay, πρώην 

αρθρογράφο της εφημερίδας Zaman, και τον Mehmet Altan, πρώην 

παρουσιαστή του τηλεοπτικού σταθμού Can Erzincan TV και αρθρογράφου 

της Özgür Düşünce. Σο υνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι κατά την 

κράτησή τους είχαν παραβιαστεί θεμελιώδη δικαιώματά τους17. Ωστόσο, η 

απόφαση αυτή όχι μόνο δεν εφαρμόστηκε από τα τοπικά δικαστήρια, αλλά 

προκάλεσε και την αντίδραση σημαντικών προσώπων της κυβέρνησης. 

υγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Bekir Bozdağ, δήλωσε ότι 

«Με αυτήν την απόφαση, το υνταγματικό Δικαστήριο ξεπέρασε τα 

                                                           
14 Βλ. Turkey Purge, “Trial for Zaman journalists, columnists starts Monday”, 17 

επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://turkeypurge.com/trial-for-zaman-journalists-

columnists-starts-monday, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  

15 Βλ. Turkish Minute, “3 former Zaman staff members released, columnists kept in 

prison”, 8 Δεκεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.turkishminute.com/2017/12/08/3-former-zaman-staff-members-released-

columnists-kept-in-prison/, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018] 

16 Βλ. Turkish Minute, ο.π.. 

17 Βλ. GUMRUKCU Tuvan, BUTLER Daren, “Turkey says local court to evaluate ruling 

on jailed journalists”, Reuters, 12 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-journalists/turkey-says-local-court-to-

evaluate-ruling-on-jailed-journalists-idUSKBN1F10F0, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 

2018] 
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νομοθετικά και συνταγματικά όριά του», ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος της χώρας, 

Ρ.Σ. Έρντογαν εξέφρασε την εναντίωσή του στην εν λόγω απόφαση18. 

Η κυβέρνηση έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2017 είχε αναστείλει 

την λειτουργία αρκετών Μ.Μ.Ε. στο εσωτερικό, ενώ είχε καταφέρει να 

φιμώσει πλήθος δημοσιογράφων συλλαμβάνοντάς τους. Ωστόσο, οι δικαστικές 

υποθέσεις που αφορούν ξένους δημοσιογράφους, που εργάζονται για ξένα 

μέσα ενημέρωσης δεν εξέλειπαν. τις 12 Οκτωβρίου, τουρκικό δικαστήριο 

καταδίκασε in absentia την δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Ayla 

Albayrak, σε 2 χρόνια φυλάκισης19. Η αιτία για την καταδικαστική απόφαση 

ήταν ένα άρθρο που είχε δημοσιεύσει το 2015, στο οποίο γινόταν αναφορά 

στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας και 

μαχητών του Ε.Κ.Κ., στα νοτιοανατολικά της χώρας, γεγονός που το 

δικαστήριο έκρινε ως «τρομοκρατική προπαγάνδα»20. 

Οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δίκες των 

δημοσιογράφων και συγγραφέων κατά την περίοδο αυτή, όπως και η 

γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αναφορικά με την 

ελευθεροτυπία, έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. 

Η πρώτη σημαντική αντίδραση προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

τα τέλη Νοεμβρίου, οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. 

συμφώνησαν από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αποσύρουν 105 

εκατ. ευρώ που θα χρησίμευαν για τη χρηματοδότηση πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων στην Σουρκία, καθώς και άλλων 70 εκατ. ευρώ, στα οποία η 

Άγκυρα θα έχει πρόσβαση μόνο εφόσον αλλάξει η κατάσταση αναφορικά με 

την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της21. Όπως 

δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Siegfried Muresan: «Όσο η Σουρκία δεν σέβεται την 

ελευθερία του λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και απομακρύνεται από τα 

                                                           
18 Βλ. Deutsche Welle, “Turkish leaders criticize top court ruling to release journalists”, 12 

Ιανουαρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.dw.com/en/turkish-leaders-criticize-top-

court-ruling-to-release-journalists/a-42126193, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  

19 Βλ. Aljazeera, “Wall Street Journal journalist sentenced in Turkey”, 12 Οκτωβρίου 2017. 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.aljazeera.com/news/2017/10/wall-street-journal-journalist-

sentenced-turkey-171012090754640.html, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  

20 Βλ. Aljazeera, ό.π.. 

21 Βλ. EMMOTT Robin, “In warning to Ankara, EU cuts funds for Turkey's membership 

bid”, Reuters, 30 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-

eu-turkey/in-warning-to-ankara-eu-cuts-funds-for-turkeys-membership-bid-

idUSKBN1DU2D4, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  
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ευρωπαϊκά δημοκρατικά πρότυπα, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα 

τέτοιο καθεστώς με κεφάλαια της Ε.Ε.»22. 

Επί προσθέτως, την ανησυχία του για την κατάσταση της 

ελευθεροτυπίας στην Σουρκία εξέφρασε και ο εκπρόσωπος ελευθεροτυπίας 

του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη υνεργασία στην Ευρώπη 

(Ο.Α..Ε.), Harlem Désir. ε δήλωσή του στις 25 Δεκεμβρίου, κατόπιν της 

απόφασης τουρκικού δικαστηρίου να παραμείνει υπό κράτηση το προσωπικό 

της Cumhuriyet, κάλεσε τις τουρκικές αρχές να απελευθερώσουν όλους τους 

φυλακισμένους δημοσιογράφους στη χώρα και να αποσύρουν τις αβάσιμες 

κατηγορίες εναντίον τους23. 

το διάστημα που έλαβαν χώρα οι ανωτέρω δίκες, ο Πρόεδρος Ρ. Σ. 

Έρντογαν προέβη σε κάποιες ανησυχητικές δηλώσεις. τις 20 επτεμβρίου, 

στο Υόρουμ του Bloomberg «Global Business» στη Νέα Τόρκη, ο Σούρκος 

Πρόεδρος εξήγησε τον λόγο για τον οποίο η χώρα του έχει φυλακίσει τόσο 

μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων. ύμφωνα με τα λεγόμενά του: «Δεν είναι 

δημοσιογράφοι, είναι τρομοκράτες»24. 

Για να διαφωτιστούν καλύτερα τα παραπάνω δεδομένα και να 

κατανοηθεί ο ρόλος του δικαστικού συστήματος στη σημερινή λογοκριτική 

πολιτική της κυβέρνησης, κρίνεται χρήσιμο να ανατρέξουμε σε κάποιες 

σημαντικές πρακτικές της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Ήδη από το 

2010, παρατηρείται μια προσπάθεια άσκησης κάποιου βαθμού επιρροής μέσω 

μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σύστημα που είχε προτείνει το κυβερνών 

Κ.Δ.Α.. Οι πιο αμφιλεγόμενες προτάσεις αφορούσαν την αλλαγή της 

σύνθεσης του υνταγματικού Δικαστηρίου και την αναθεώρηση του 

Ανώτατου υμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων, προτάσεις που η 

αντιπολίτευση ερμήνευσε ως μέτρα που θα υπονόμευαν σοβαρά την 

ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας25. τη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2016, η 

τουρκική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε νομοθεσία, η οποία προβλέπει 

                                                           
22 Βλ. EMMOTT Robin, ό.π.. 

23 Βλ. Hurriyet Daily News, “International security organization OSCE calls on Turkey to 

release journalists”, 26 Δεκεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.hurriyetdailynews.com/international-security-organization-osce-calls-on-

turkey-to-release-journalists-124790, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  

24 Βλ. MACLELLAN Lila, “In a chilling assertion, Turkey’s Erdogan says imprisoned 

journalists are not journalists but terrorists”, Quartz, 20 επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε 

στο: https://qz.com/1212875/the-american-midwest-is-quickly-becoming-a-blue-collar-

version-of-silicon-valley/, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  

25 Βλ. TASPINAR Omer, “Judicial Independence and Democracy in Turkey”, Brookings, 
2010. [Αναγνώστηκε στο: https://www.brookings.edu/opinions/judicial-independence-and-

democracy-in-turkey/, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  
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αναδιάρθρωση της δικαστικής εξουσίας. ύμφωνα με το νέο νόμο, 

προβλεπόταν η απομάκρυνση ενός μεγάλου μέρους από τους 711 δικαστές 

στα δύο ανώτατα δικαστήρια της χώρας, το υμβούλιο της Επικρατείας, στο 

οποίο προσφεύγουν πολίτες κατά της κυβέρνησης, και το Ανώτατο Εφετείο26. 

Ο αριθμός των δικαστών συνολικά θα μειωθεί και θα διοριστούν νέοι από το 

Ανώτατο υμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων, το οποίο εξαρτάται άμεσα 

από το Τπουργείο Δικαιοσύνης. Ακόμη, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ο 

Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν θα είναι σε θέση να διορίσει ένα τέταρτο των 

δικαστών στο υμβούλιο της Επικρατείας27. Η πρόσφατη συνταγματική 

τροποποίηση κινείται στο ίδιο πλαίσιο ενισχύοντας το ρόλο της εκτελεστικής 

εξουσίας στο διορισμό δικαστών28. Ως μια ακόμη ένδειξη της επιρροής που 

επιχειρείται να ασκηθεί επί της δικαστικής εξουσίας από την κυβέρνηση, 

μπορεί να θεωρηθεί η μετά το πραξικόπημα καθαίρεση πλήθους δικαστών 

και εισαγγελέων από το αξίωμά τους μέσω προεδρικών διαταγμάτων. Ο 

αριθμός των δικαστών που καθαιρέθηκαν ανέρχεται σε περίπου 4.40029. 

Εν κατακλείδι, διερευνώντας την κατάσταση υπό το φως των 

πρακτικών που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. τα προηγούμενα 

χρόνια και σε συνδυασμό με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λαμβάνουν 

χώρα οι δίκες κατά των δημοσιογράφων και διανοουμένων την τρέχουσα 

περίοδο, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις μιας προσπάθειας χειραγώγησης της 

δικαστικής εξουσίας προς όφελος της εκτελεστικής. Διαφαίνεται ότι η 

τουρκική κυβέρνηση καταφέρνει έτσι ένα διπλό στόχο, που εξυπηρετεί την 

προσπάθειά της να κατέχει μια ισχυρή θέση στο πολιτικό σύστημα της 

Σουρκίας. Αφενός, καταστέλλει φωνές διαφωνούντων στο εσωτερικό της 

χώρας, καταπατώντας το δικαίωμα ελευθεροτυπίας, και αφετέρου, επηρεάζει 

την αμερόληπτη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, επιτυγχάνοντας 

έναν ανησυχητικό βαθμό παρέμβασης και παρεμπόδισης τη δίκαιης 

διεξαγωγής των δικών όσων βρίσκονται την εν λόγω περίοδο ενώπιον της 

δικαιοσύνης. 

                                                           
26 Βλ. Reuters, “Turkey's parliament passes law to restructure judiciary, bolstering 

Erdogan”, 1 Ιουλίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-turkey-

judiciary/turkeys-parliament-passes-law-to-restructure-judiciary-bolstering-erdogan-

idUSKCN0ZH4IZ, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  

27 Βλ. Reuters, ό.π.. 

28 Βλ. BORA Birce, “Turkey's constitutional reform: All you need to know”, Al Jazeera, 17 

Ιανουαρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/turkey-constitutional-reform-

170114085009105.html, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018]  

29 Βλ. Turkey Purge, “Turkey’s post-coup crackdown”, 5 Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε 

στο:https://turkeypurge.com/, Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2018] 
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ΟΙ ΣΟΤΡΚΙΚΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ 

Α.Ο.Ζ. ΚΑΙ Ο ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΟΤ ΣΙ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΤΗ 

ΩΩΣΣΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΣΣΡΡΟΟΤΤ  

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

ο Κυπριακό είναι ένα από τα μακροβιότερα άλυτα ζητήματα στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό 

χρονολογούνται από το 1974, μετά την εισβολή και την παράνομη 

κατοχή της Βόρειας Κύπρου από την Σουρκία, και συνεχίζονται μέχρι και 

τις μέρες μας, χωρίς τα μέρη να έχουν καταλήξει σε μια κοινώς αποδεκτή 

λύση. Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη προσπάθεια εξεύρεση λύσης, 

σημειώνονται παραβιάσεις της Κυπριακής Α.Ο.Ζ. από την Σουρκία, ενώ, από 

την πλευρά της, η Κυπριακή Δημοκρατία διεξάγει έρευνες και γεωτρήσεις 

για εξεύρεση και εξόρυξη υδρογονανθράκων. Η εξέταση του ερευνητικού 

ερωτήματος που ακολουθεί παρακάτω έγινε βάσει των κεντρικών αξιωμάτων 

της ρεαλιστικής σχολής σκέψης, με έμφαση στον επιθετικό ρεαλισμό. 

ύμφωνα με τη σχολή αυτή, η δράση των κυρίαρχων δρώντων υπαγορεύεται 

από την αναζήτηση ισχύος ως εργαλείο για την επιβολή ηγεμονίας στην 

περιφέρεια που βρίσκονται και κατά συνέπεια την προστασία του εθνικού 

συμφέροντός τους1.  

Η Κύπρος έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία λόγω της 

γεωγραφικής της θέσης, η οποία την τοποθετεί στην «καρδιά» της 

Ανατολικής Μεσογείου. Για το λόγο αυτό, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για 

την Σουρκία, η οποία επιδιώκει την ικανοποίηση των εθνικών συμφερόντων 

και της ασφάλειάς της. Για να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω επιδιώξεις της 

Σουρκίας, η Άγκυρα επιχειρεί να ανατρέψει την ισορροπία ισχύος στην 

περιοχή προς το συμφέρον της. Μέσω παραβιάσεων και παρενοχλήσεων στην 

κυπριακή Α.Ο.Ζ., επιχειρεί να αυξήσει την ισχύ της, έτσι ώστε να υπερέχει 

                                                           
1 Βλ. MEARSHEIMER John, Η Σραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Εκδόσεις 

Ποιότητα, Αθήνα, 2011, σελ. 29, 39, 41, 62. 

Σ 
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έναντι της Κύπρου και των συμμάχων της. Εάν επιτύχει αυτή η στρατηγική 

της Σουρκίας, τότε η ίδια θα βρίσκεται πολύ κοντά στην ικανοποίηση των 

ηγεμονικών της βλέψεων στην περιοχή. Θα έχει, δηλαδή, καταστήσει το 

εαυτό της περιφερειακό ηγεμόνα, κυριαρχώντας στο υποσύστημα της 

Ανατολικής Μεσογείου. ύμφωνα με τα παραπάνω, το ερευνητικό ερώτημα 

που προκύπτει είναι το εξής: «υμβάλλει η τουρκική επιθετικότητα στην 

Ανατολική Μεσόγειο, η οποία, αφενός, σχετίζεται με την επιδίωξη της 

ισχύος, και αφετέρου, στοχεύει στην εγκαθίδρυση της τουρκικής ηγεμονίας 

στην περιοχή, στην επίλυση του Κυπριακού;». Η επίδραση αυτή στην 

επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να εξεταστεί με γνώμονα την επιθετική 

πολιτική της Άγκυρας στην Κύπρο, η οποία επιδεινώνει τις σχέσεις μεταξύ 

Κύπρου και Σουρκίας και κατά συνέπεια μπορεί να λειτουργήσει ως 

τροχοπέδη για την επίλυση του Κυπριακού. Ως αφορμή για την 

επιθετικότητα αυτή λογίζεται η σπουδαιότητα των ενεργειακών πηγών για 

τις στρατηγικές επιδιώξεις της Σουρκίας. Η εν λόγω πολιτική της Σουρκίας, 

εκφράζεται κυρίως μέσω προκλήσεων και παραβιάσεων της Κυπριακής 

Α.Ο.Ζ.. Κατά συνέπεια, η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: 

«Κυρίαρχες οντότητες επιδιώκουν την αύξηση της ισχύος τους για την 

επίτευξη τόσο των εθνικών συμφερόντων τους όσο και περιφερειακής 

ηγεμονίας, με αποτέλεσμα να θέτουν εμπόδια στην επίλυση διεθνών 

ζητημάτων». τις γραμμές που ακολουθούν θα γίνει αναφορά αρχικά στη 

γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου λόγω της σημαντικότητας των 

υδρογονανθράκων στην περιφέρειά της για την Σουρκία, εν συνεχεία στις 

τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ. και στην προσπάθεια επίλυσης 

του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων, και τέλος, στην επιρροή που 

ασκούν σε αυτή την προσπάθεια οι προκλήσεις της Σουρκίας. 

Ως προς τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου, είναι κοινός τόπος 

ότι η χώρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Σουρκία, όπως δηλώνει και ο 

Σούρκος ακαδημαϊκός και πρώην πρωθυπουργός Α. Νταβούτογλου στο βιβλίο 

του Σο τρατηγικό Βάθος, το οποίο εκδόθηκε το 2001, «Μπορεί [η Κύπρος] 

να αποτελέσει στρατιωτική βάση για τον έλεγχο της Κασπίας Θάλασσας, του 

Περσικού Κόλπου, των υδάτινων αρτηριών του Άντεν και του Ορμούζ, καθώς 

και της Ανατολικής Μεσογείου»2. Αν αναλογιστεί κανείς πως στην κυπριακή 

Α.Ο.Ζ. υπάρχουν και κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, τότε το 

κράτος που θα τα αξιοποιήσει, επόμενο είναι να ισχυροποιηθεί στην 

περιοχή. Ση σημασία αυτή των κοιτασμάτων στην κυπριακή Α.Ο.Ζ. 

επιβεβαίωσε και ο Σούρκος υπουργός Ενέργειας, Μπεράτ Άλμπαϊρακ, 

                                                           
2 Βλ ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ Αχμέτ, Σο τρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Σουρκίας, 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2011, σελ. 274. 
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δηλώνοντας τον Οκτώβριο του 2017 πως πρόθεση της Άγκυρας είναι να 

ξεκινήσουν άμεσα τουρκικές γεωτρήσεις εντός της Α.Ο.Ζ. αυτής3. ύμφωνα 

και με το διευθύνοντα σύμβουλο της ιταλικής εταιρείας ΕΝΙ, η οποία 

δραστηριοποιείται εντός της κυπριακής Α.Ο.Ζ., ακόμη και αν τα κοιτάσματα 

είναι μικρά, «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορέσουν να καλύψουν τις 

ανάγκες μιας μικρής αγοράς σε φυσικό αέριο, όπως είναι αυτή της Κύπρου»4. 

Πέραν των ίδιων των γεωτρήσεων, πρέπει να γίνει αναφορά και στον υπό 

σχεδιασμό αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Ο εν λόγω αγωγός θα μεταφέρει 

φυσικό αέριο στην Ευρώπη διαμέσου της Κυπριακής Α.Ο.Ζ. και αποτελεί 

μια εναλλακτική λύση για το ζήτημα της μεταφοράς φυσικού αερίου στην 

Ευρώπη, η προμήθεια του οποίου εν προκειμένω γίνεται από μη ευρωπαϊκές 

χώρες, όπως η Ρωσία5. Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Τπουργείου 

Μεταφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αλέκος Μιχαηλίδης, στην Κύπρο 

θα δημιουργηθεί μια νέα βιομηχανία, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών 

που θα προκύψουν από τις νέες πηγές υδρογονανθράκων6. Επόμενο είναι να 

αναβαθμιστούν και οι υπάρχουσες υποδομές, όπως οι λιμένες στην 

περίπτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου7. Η ναυτιλία αναμένεται, 

επίσης, να αναπτυχθεί ραγδαία, καθώς είναι αναγκαία για τη μεταφορά του 

φυσικού αερίου από τα τερματικά υγροποίησης8. υνεπώς, μπορεί να γίνει 

αντιληπτή τόσο η οικονομική όσο και στρατηγική σημασία των ενεργειακών 

πηγών εντός της Κυπριακής Α.Ο.Ζ., καθώς και της επιθυμίας της Σουρκίας 

για εκμετάλλευση και κατηγοριοποίησή τους ως εθνικά συμφέροντα. Η 

πιθανή εκμετάλλευση των εν λόγω πηγών θα είχε ως επακόλουθο την 

αύξηση της ισχύος της Σουρκίας και τον περιορισμό της κυπριακής ισχύος 

αντίστοιχα. 

                                                           
3 Βλ. Πολίτης, «Τπουργός Ενέργειας Σουρκίας: Θα ξεκινήσουμε γεωτρήσεις και στην 

Κύπρο», 11 Οκτωβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: http://politis.com.cy/article/ipourgos-

energias-tourkias-tha-xekinisoume-geotrisis-ke-stin-kipro, τελευταία πρόσβαση: 

26/12/2017] 

4 Βλ. Πρώτο Θέμα, «Ξεκινούν γεωτρήσεις στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ που διεκδικεί 

η Σουρκία», 24 Νοεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.protothema.gr/greece/article/734963/xekinoun-geotriseis-sto-temahio-6-tis-

kupriakis-aoz-pou-diekdikei-i-tourkia/, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

5 Βλ. SigmaLive, «Αντίστροφη μέτρηση για γεωτρήσεις στην ΑΟΖ (βίντεο-χάρτες)», 27 

Νοεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.sigmalive.com/news/energia/471899/antistrofi-metrisi-gia-geotriseis-stin-aoz-

vinteoxartes, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

6 Βλ. SigmaLive, «Cyprus Energy, Oil & Gas: Οι προοπτικές για την ενέργεια», 3 

Οκτωβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.sigmalive.com/news/energia/459310/cyprus-energy-oil-amp-gas-oi-prooptikes-

stin-energeia, τελευταία πρόσβαση: 28/12/2017] 

7 Βλ. ό.π.. 

8 Βλ. ό.π.. 
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Προχωρώντας στις παραβιάσεις της Κυπριακής Α.Ο.Ζ., πρέπει να 

γίνει σαφές ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα ενεργειακά κοιτάσματα 

εντός της Κυπριακής Α.Ο.Ζ. και της επιθυμίας της Σουρκίας για 

εκμετάλλευση των τελευταίων. Η Σουρκία επιδιώκει φανερά να ερευνά για 

κοιτάσματα αξιοποιήσιμα εντός της Κυπριακής Α.Ο.Ζ., μέσω παραβίασής 

της. το σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η τουρκική κυβέρνηση 

αγόρασε τρυπάνι και κρατούσε σε ετοιμότητα πλατφόρμα, εξετάζοντας την 

περίπτωση εγκατάστασής της είτε στα δυτικά είτε στα ανατολικά της 

Κυπριακής Α.Ο.Ζ.9. Παράλληλα, το σεισμολογικό πλοίο Μπαρμπαρός δεν 

απέφευγε να αμφισβητήσει συχνά την κυπριακή Α.Ο.Ζ.10. Ένας από τους πιο 

συνήθεις τρόπους που επιλέγει η Σουρκία για να παραβιάσει και να 

αμφισβητήσει την Α.Ο.Ζ. της Κύπρου είναι η έκδοση NAVTEX, δηλαδή 

σημάτων που ειδοποιούν τα πλοία για τοποθέτηση εγκαταστάσεων, 

κατασκευών και ύπαρξη ζωνών ασφαλείας11. Οι τουρκικές NAVTEX, ως επί 

το πλείστον, σχετίζονται με δέσμευση χώρου για ασκήσεις με πραγματικά 

πυρά και αποτελούν  «απάντηση» σε κάθε ενέργεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για έρευνα ή γεώτρηση εντός της Α.Ο.Ζ. της. χετικό 

παράδειγμα είναι η πρόκληση της Σουρκίας με έκδοση NAVTEX για άσκηση 

με πραγματικά πυρά δεσμεύοντας όλα τα οικόπεδα της Κυπριακής Α.Ο.Ζ., 

επειδή η αμερικανικών συμφερόντων εταιρεία Exxon Mobil ξεκίνησε 

έρευνες το Δεκέμβριο του 201712. το σημείο αυτό είναι χρήσιμο να 

αναλυθεί σύντομα ο λόγος, για τον οποίο η Σουρκία παραβιάζει την 

κυπριακή Α.Ο.Ζ.. Η Σουρκία, νομικά, δεν έχει αναγνωρίσει την Α.Ο.Ζ. της 

Κύπρου, όπως την έχει εξαγγείλει η τελευταία. Θεωρεί ότι η Α.Ο.Ζ. της 

Κύπρου θα πρέπει να είναι μικρότερη, ενώ η ίδια η Σουρκία έχει 

συμφωνήσει με το ψευδοκράτος για ορισμό της υφαλοκρηπίδας13. Έτσι, όταν 

                                                           
9 Βλ. Ο Υιλελεύθερος, «Σουρκική πλατφόρμα στην Κυπριακή ΑΟΖ», 31 Δεκεμβρίου 2017 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/472010/toyrkiki-

platforma-stin-kypriaki-aoz, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

10 Βλ. SigmaLive, «Διπλή τουρκική άσκηση με πραγματικά πυρά στην Κυπριακή ΑΟΖ»,  6 

επτεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: http://www.sigmalive.com/news/local/453499/dipli-

tourkiki-askisi-me-pragmatika-pyra-stin-kypriaki-aoz, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

11 Βλ. Ιστοσελίδα Τπουργείου Εξωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας, «Ζώνες Ασφαλείας: 

Διεθνής ύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας» [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.mod.gov.cy/mod/cjrcc.nsf/all/7459F6856B660094C22579D40037F63C/$file/%C

E%96%CE%A9%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE

%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3.pdf?openelement, τελευταία πρόσβαση: 

26/12/2017] 

12 Βλ. SigmaLive, «κηνικό έντασης στήνεται στην Κυπριακή ΑΟΖ – Νέες NAVTEX», 19 

Δεκεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: http://www.sigmalive.com/news/local/476830/skiniko-

entasis-stinetai-stin-kypriaki-aoz-nees-navtex, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

13 Βλ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ Αναστάσιος, Exclusive Economic Zones in Eastern Mediterranean and 
the Reasons for Disputes, Comparing and Elaborating Related Case Studies (Greece – 
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η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε σχέδια για να ορίσει την Α.Ο.Ζ. της στον 

Ο.Η.Ε., η Σουρκία απάντησε με ΝΑVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά 

στα νότια της Κύπρου14. Επιπροσθέτως, το γεγονός πως αξιώνει την 

ενσωμάτωση του οικοπέδου 6 της Κυπριακής Α.Ο.Ζ. στη δική της, αποτελεί 

ευθεία πρόκληση και μη αναγνώριση της Κυπριακής Α.Ο.Ζ., όπως αυτή έχει 

εξαγγελθεί15. υμπληρωματικά, πρέπει να σημειωθεί πως η Σουρκία 

δηλώνει πως δεν αναγνωρίζει την κυπριακή Α.Ο.Ζ. και ότι οι 

Σουρκοκύπριοι, κατά συνέπεια το ψευδοκράτος, έχουν ίσα δικαιώματα στα 

ενεργειακά κοιτάσματα όπως με τους Ελληνοκύπριους16. Σουρκία και 

ψευδοκράτος θεωρούν, επίσης, πως το τελευταίο έχει χωρικά ύδατα, μέσα 

στα οποία υπάρχει ικανή ποσότητα υδρογονανθράκων17. Ακόμη και οι 

ισχυρισμοί της Σουρκίας, πως έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική 

Μεσόγειο, δεν προσανατολίζονται τυχαία και προς την συμπερίληψη των 

οικοπέδων της κυπριακής Α.Ο.Ζ., καθώς σε εκείνη την περιοχή αναμένεται 

να πραγματοποιηθούν οι γεωτρήσεις εκ μέρους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας18. Επομένως, η Σουρκία έχει κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 

δυνατότητα να παρενοχλεί το γειτονικό της κράτος και να δρα ως 

περιφερειακός ηγεμόνας.  

Όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του ζητήματος, 

από το 1973 και έπειτα, επιδιώκεται η εύρεση χρυσής τομής μεταξύ των δύο 

πλευρών, χωρίς όμως αποτέλεσμα19. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται 

                                                                                                                                                                       
Turkey/Israel – Lebanon – Cyprus – Turkey), Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών, 2013-14, σελ. 

17-19 

14 Βλ. Capital, «Με προκλήσεις απαντά η Σουρκία στην οριοθέτηση της κυπριακής ΑΟΖ», 

24 Οκτωβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: http://www.capital.gr/epikairotita/3249516/me-

prokliseis-apanta-i-tourkia-stin-oriothetisi-tis-kupriakis-aoz, τελευταία πρόσβαση: 

26/12/2017] 

15 Βλ. SigmaLive, «Διπλή τουρκική άσκηση με πραγματικά πυρά στην Κυπριακή ΑΟΖ», 

ό.π.. 

16 Βλ. Η Ναυτεμπορική, «Ξεκινά η ερευνητική γεώτρηση στο τεμάχιο 6 της κυπριακής 

ΑΟΖ», 30 Δεκεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1308220/ksekina-i-ereunitiki-geotrisi-sto-

temaxio-6-tis-kupriakis-aoz, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

17 Βλ. Phile News, «Υυσικό αέριο και στον Απόστολο Ανδρέα», 29 Οκτωβρίου 2017 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/447657/fysiko-aerio-

kai-ston-apostolo-andrea, τελευταία πρόσβαση: 27/12/2017] 

18 Βλ. Phile News, «ΑΟΖ και βορείως της Κύπρου», 22 Οκτωβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/443563/aoz-kai-boreios-tis-kyproy, 

τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

19 Βλ. Ιστοσελίδα Τπουργείου Εξωτερικών Κυπριακής Δημοκρατίας, «Σο Κυπριακό 

Πρόβλημα: Σελευταίες εξελίξεις» [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa09_gr/mfa09_gr?OpenDocument, τελευταία 

πρόσβαση: 26/12/2017] 
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χωρίς επιτυχία, με πιο πρόσφατες τις συνομιλίες στο Κρανς Μοντανά, οι 

οποίες περιήλθαν σε αδιέξοδο λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας. Από τη λήξη 

των διαπραγματεύσεων ξεκίνησε ένα «παιχνίδι» απόδοσης ευθυνών, όπου η 

μια πλευρά κατηγορούσε την άλλη για την αποτυχία στην Ελβετία. Η 

Σουρκία και οι Σουρκοκύπριοι κατηγορούν την ελληνοκυπριακή πλευρά για 

«λάθος νοοτροπία»20, ενώ οι Ελληνοκύπριοι καλούν τους Σουρκοκύπριους να 

απεμπολήσουν τις θέσεις τους, οι οποίες είναι γενικότερα, όπως αναφέρουν, 

ανεδαφικές21. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, δήλωσε πως η Γαλλία θα 

στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση 

του Κυπριακού, όπως και στο ενεργειακό, καθώς στην κυπριακή Α.Ο.Ζ. 

δραστηριοποιείται επίσης η γαλλικών συμφερόντων εταιρεία Total22. 

Διαφαίνεται, συνεπώς, ότι η Κύπρος διαθέτει και άλλους συμμάχους στο 

διαπραγματευτικό τραπέζι, πέραν της Ελλάδας. το σημείο αυτό, καλό είναι 

να γίνει μια αναφορά στο πλαίσιο που πρότεινε η κάθε πλευρά για ένα νέο 

γύρο διαπραγματεύσεων. Ο Ελληνοκύπριος Πρόεδρος, Ν. Αναστασιάδης, 

έθεσε θέμα τέλους κατοχής του νησιού και επανένωσης γενικότερα, ενώ και 

ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Ι. Κασουλίδης, τόνισε στις 5 επτέμβρη 

του 2017 την ετοιμότητα της Κύπρου για επανέναρξη των συνομιλιών23. ε 

αντίστοιχο τόνο κινήθηκε και ο Σουρκοκύπριος ηγέτης, Μ. Ακιντζί, 

αναφέροντας πως πρέπει να προχωρήσουν οι συνομιλίες. Ωστόσο, έθεσε 

διαφορετικούς στόχους από τον Αναστασιάδη. Δήλωσε ανοικτά πως οι 

Σουρκοκύπριοι είτε θα δημιουργήσουν δική τους κυρίαρχη δομή, είτε θα 

ζήσουν μαζί με τους Ελληνοκύπριους, όχι όμως σαν μειονότητα24. Ως προς 

τις εγγυήσεις, και οι δύο πλευρές παρέμειναν σταθερές, με τον Πρόεδρο 

                                                           
20 Βλ. Πρακτορείο Anadolu, «UN report misreads failed Cyprus talks», 11 Οκτωβρίου 2017 

[Αναγνώστηκε στο: http://aa.com.tr/en/todays-headlines/turkey-un-report-misreads-failed-

cyprus-talks/933106, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

21 Βλ. Cyprus Mail, «Anastasiades calls on Turkey, Turkish Cypriots to abandon 

positions», 3 Νοεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: http://cyprus-

mail.com/2017/11/03/anastasiades-calls-turkey-turkish-cypriots-abandon-positions/, 

τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

22 Βλ. Liberal, «υνάντηση Αναστασιάδη-Macron: Η Γαλλία θα στηρίξει την Κύπρο στις 

διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό», 3 Νοεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.liberal.gr/arthro/175400/epikairotita/2017/sunantisi-anastasiadi-Macron-i-

gallia-tha-stirixei-tin-kupro-stis-diapragmateuseis-gia-to-kupriako.html, τελευταία 

πρόσβαση: 26/12/2017] 

23 Βλ. CNN Greece, «Κασουλίδης: Δεν πρέπει να χαθεί η προοπτική λύσης για το 

Κυπριακό», 5 επτεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/96212/kasoylidis-den-prepei-na-xathei-i-prooptiki-

lysis-gia-to-kypriako, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

24 Βλ. Sigma Live, «Ακιντζί: Δε θέλουμε να γίνουμε ο 82ος νομός της Σουρκίας», 14 

επτεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.sigmalive.com/news/kypriako/455279/akintzi-den-theloume-na-ginoume-o-

82os-nomos-tis-tourkias, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 
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Αναστασιάδη να τονίζει πως βιώσιμη λύση θα επέλθει χωρίς κατοχικό στρατό 

και εγγυήσεις25. Από την άλλη, ο Σουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε πως όταν οι 

Σουρκοκύπριοι νιώσουν πιο ασφαλείς, θα προχωρήσει η πλήρης κατάργηση 

των εγγυήσεων και η αποχώρηση του στρατού26. το πλαίσιο αυτό η Σουρκία, 

δια στόματος του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, R. Akdağ, δήλωσε πως θα 

τηρήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη υνθήκη Εγγυήσεως για την 

προστασία των Σουρκοκυπρίων27. το πλαίσιο της ασφάλειας και προστασίας 

των Σουρκοκυπρίων, προτάθηκε από τον «υπουργό Εξωτερικών» του 

ψευδοκράτους μία λύση «τύπου Μονακό», όπου το πειρατικό κράτος θα 

εξαρτάται από την Σουρκία σε θέματα εξωτερικών και ασφαλείας28. Η 

Σουρκία με την πρόταση αυτή σκόπευε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την 

παρουσία της στην Κύπρο, και να ικανοποιήσει τα εθνικά συμφέροντά της 

στην περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου. 

Περνώντας από τις διαπραγματεύσεις και την επιδίωξη αύξησης της 

ισχύος της Σουρκίας για εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων της, στην 

επίδραση που ασκούν στις διαπραγματεύσεις οι απειλές που εκτοξεύει η 

Σουρκία προς την Κυπριακή Δημοκρατίας για τις έρευνες στην Α.Ο.Ζ., 

πρέπει να σημειωθεί πως το ενεργειακό ζήτημα εντάσσεται σε μια 

γενικότερη προσπάθεια ενδυνάμωσης του ψευδοκράτους. το πλαίσιο αυτό, 

τέθηκαν στο τραπέζι σχέδια μεταφοράς νερού, ενέργειας και αναζήτησης 

υδρογονανθράκων από την Σουρκία, έτσι ώστε να ενισχυθεί το παράνομο 

μόρφωμα της Βορείου Κύπρου29. Όπως εξήγησε στην τουρκική εφημερίδα 

Daily Sabah, ο «υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας» του ψευδοκράτους, 

Sunat Atun, στις 16 Οκτωβρίου 2017, η Σουρκία και το ψευδοκράτος 

συνεργάζονται πάνω σε διάφορα σχέδια, τα οποία θα έχουν θετικά 

αποτελέσματα σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο30. Σο πρώτο εξ αυτών 

                                                           
25 Βλ. Η Ναυτεμπορική, «Ν. Αναστασιάδης: Η Κύπρος δε μπορεί να επιβιώσει με εγγυητές 

τους κατακτητές της», 8 επτεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.naftemporiki.gr/story/1274406/n-anastasiadis-i-kupros-den-mporei-na-

epibiosei-me-egguites-tous-kataktites-tis, τελευταία πρόσβαση: 26/12/2017] 

26 Βλ. SigmaLive, όπ. έπ. 

27 Βλ. SigmaLive, «Ακντάγ: τρατηγικής σημασίας η ΣΔΒΚ για την Σουρκία», 2 Νοεμβρίου 

2017 [Αναγνώστηκε στο: http://www.sigmalive.com/news/kypriako/466217/akntag-

stratigikis-simasias-i-tdvk-gia-tin-tourkia, τελευταία πρόσβαση: 26/2/2018] 

28 Βλ. Hurriyet Daily News, «Monaco-like autonomy an option», 4 Οκτωβρίου 2017 

[Ανακτήθηκεαπό: http://www.hurriyetdailynews.com/monaco-like-autonomy-an-option-

turkish-cypriot-pm-120337, τελευταίαπρόσβαση: 26/2/2018] 

29 Βλ. Daily Sabah, «Turkey’s cooperation with Northern Cyprus to expand horizon in 

energy, regional politics», 16 Οκτωβρίου 2017 [Ανακτήθηκεαπό: 

https://www.dailysabah.com/energy/2017/10/17/turkeys-cooperation-with-northern-cyprus-

to-expand-horizon-in-regional-energy-politics, τελευταίαπρόσβαση: 26/2/2018] 

30 Βλ. ό.π.. 
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των σχεδίων αφορά στην κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού από την 

Σουρκία στη Βόρεια Κύπρο. Σο δίκτυο αυτό υπάρχει από το 2015, ενώ μέσα 

από τα λεγόμενα του ίδιου του Σούρκου Προέδρου Έρντογαν, υπάρχει 

δυνατότητα μεταφοράς του νερού αυτού τόσο στη Νότια Κύπρο όσο και σε 

άλλες χώρες που μπορεί να μαστίζονται από λειψυδρία31. Σο δεύτερο σχέδιο 

σχετίζεται με τη μεταφορά ενέργειας από την Σουρκία στο ψευδοκράτος, 

μέσω καλωδίων. Η παροχή ενέργειας θα γίνεται από το εργοστάσιο 

πυρηνικής ενέργειας στο Άκκουγιου, με την υπογραφή της συμφωνίας για το 

έργο να υπολογίζεται στο τέλος του έτους και την εκκίνηση των μεταφορών 

να τοποθετείται σε χρονική περίοδο ενός με δύο έτη32. Σο τρίτο σχέδιο αφορά 

στις σεισμικές έρευνες για εξεύρεση υδρογονανθράκων στην Κυπριακή 

Α.Ο.Ζ.. τις έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων συμμετέχει από το 

2015 το τουρκικό σεισμολογικό πλοίο Μπαρμπαρός, ενώ μετά από υμφωνία 

μεταξύ των δύο μερών δόθηκε άδεια εξερεύνησης στην Σουρκία για περίοδο 

30 ετών33. το σημείο αυτό είναι χρήσιμο να σημειωθεί πως ο «υπουργός» 

Atun δήλωσε πως οι Ελληνοκύπριοι εξήγγειλαν Α.Ο.Ζ. χωρίς να 

συμπεριλάβουν τους Σουρκοκύπριους. Ως απάντηση, η Σουρκία και το 

ψευδοκράτος κινήθηκαν προς υποστήριξη των τουρκικών διεκδικήσεων στο 

νησί34. Για τα παραπάνω σχέδια ο «υπουργός» του ψευδοκράτους τόνισε πως 

«Βόρεια Κύπρος και Σουρκία αποτελούν τη βέλτιστη διαδρομή για τη 

μεταφορά ενέργειας προς την Ευρώπη», τονίζοντας έτσι πως σύμφωνα με τις 

τιμές της αγοράς είναι πιο προσοδοφόρα σε σχέση με τη διαδρομή μέσω 

Ελλάδας35. Επιθυμητός στόχος από τη δημιουργία αυτής της διαδρομής είναι 

η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Σουρκοκυπρίων, που σύμφωνα με τον 

αναπληρωτή πρωθυπουργό της Σουρκίας Φ. Σσαβούσογλου, είναι 

μεγαλύτερης σημασίας από τις ίδιες τις διαπραγματεύσεις36. Από τις 

παραπάνω παραμέτρους γίνεται αντιληπτή η σημασία των ενεργειακών 

πηγών που βρίσκονται εντός της Κυπριακής Α.Ο.Ζ. για την Σουρκία, η 

οποία χρησιμοποιεί τις ενεργειακές πηγές ως αφορμή για να παραβιάζει την 

Α.Ο.Ζ. της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, σε περίπτωση που το 

ψευδοκράτος ενισχυόταν ενεργειακά, η Σουρκία θα αύξανε την ισχύ της 

                                                           
31 Βλ. ό.π.. 

32 Βλ. ό.π.. 

33 Βλ. ό.π.. 

34 Βλ. ό.π.. 

35 Βλ. ό.π.. 

36 Βλ. Daily Sabah, «Enhancing Turkish Cyprus’s welfare is Turkey’s priority», 16 

Νοεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/11/17/enhancing-turkish-cypruss-welfare-is-

turkeys-priority, τελευταία πρόσβαση: 28/12/2017] 



ΤΤόόμμοοςς  11,,  ΤΤεεύύττοοςς  11    ΙΙααννοοσσάάρριιοοςς  22001188  

 
27 

στην περιοχή, μέσω ισχυροποίησης ενός «κράτους»-δορυφόρου της. Η 

σημασία που αποδίδεται από την Σουρκία στα κοιτάσματα ενέργειας και όχι 

στις διαπραγματεύσεις έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία κωλυμάτων και 

προβλημάτων στις διαπραγματεύσεις. 

υμπερασματικά, επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση εργασίας πως 

«Κυρίαρχες οντότητες επιδιώκουν την αύξηση της ισχύος τους για την 

επίτευξη των εθνικών συμφερόντων τους και περιφερειακής ηγεμονίας, με 

αποτέλεσμα να θέτουν εμπόδια στην επίλυση διεθνών ζητημάτων». την 

περίπτωση της Κύπρου, η Σουρκία επιδιώκει μέσω προκλήσεων και 

παραβιάσεων να αυξήσει την ισχύ της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου. Αφορμή, τα κοιτάσματα ενέργειας, τα οποία μπορούν να δώσουν 

πλεονέκτημα στο κράτος που τα εκμεταλλεύεται. Απώτερος στόχος, η 

επίτευξη περιφερειακής ηγεμονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε 

παράνομη πρόκληση, όμως, της Σουρκίας, καθώς και η δηλωμένη αδιαφορία 

της για το αν θα επιτευχθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση, δημιουργεί 

προβλήματα στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. 

 

* * * * * 
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ΟΙ ΣΟΤΡΚΟ-ΓΑΛΛΙΚΕ ΦΕΕΙ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 

ΣΟΤ ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΟΤ ΈΡΝΣΟΓΑΝ 

ΣΟ ΠΑΡΙΙ 

ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΨΨΠΠΑΑΟΟΤΤΔΔΑΑΚΚΗΗ  

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

την αυγή του 2018, η εξωτερική πολιτική της Σουρκίας επιδιώκει τη 

σύναψη σχέσεων με άλλα κράτη, γεγονός που παραπέμπει σε μια 

αέναη προσπάθεια απόκτησης όσο το δυνατόν περισσότερης ισχύος 

στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος. Η 

τούρκο-γαλλική φιλία μετράει πολλά χρόνια ύπαρξης, καθώς άρχισε στις 

αρχές του 16ου αιώνα με την επιστολή του βασιλιά Υραγκίσκου Α‟ στον 

Οθωμανό σουλτάνο ουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή και συνέχισε να 

αναπτύσσεται. Γιατί όμως ο Σούρκος Πρόεδρος επέλεξε τη Γαλλία ως πρώτη 

ευρωπαϊκή χώρα επίσκεψής του για το νέο έτος; Ποιες πολιτικές φέρνουν 

πιο κοντά τα δύο κράτη στη Μέση Ανατολή; Σι στάση τηρούν σχετικά με τον 

εμφύλιο στη υρία και την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ από τις Η.Π.Α. ως 

πρωτεύουσας του Ισραήλ; Πώς η τουρκική πλευρά επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει τη σχέση της με τη Γαλλία, ως όχημα για την είσοδό της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ένα είναι σίγουρο ότι οι στενές σχέσεις μεταξύ 

Άγκυρας και Παρισίων μόνο κύρος μπορεί να προσδώσουν στην Σουρκία, 

προκειμένου να αναβαθμίσει τη θέση της στο διεθνές σύστημα. Δεδομένου 

ότι η παραπάνω θεώρηση εμπίπτει στις βασικές παραδοχές του ρεαλισμού, η 

παρούσα ανάλυση θα θεμελιωθεί πάνω στην ρεαλιστική θεωρία1. 

υγκεκριμένα, η κρατοκεντρική φύση της θεωρίας του ρεαλισμού αναγάγει 

το κράτος ως την πλέον κυρίαρχη και αυτόνομη οντότητα στους κόλπους του 

άναρχου διεθνούς συστήματος2. Η ισχύς αποτελεί το «νόμισμα» 

συνδιαλλαγής των κρατών στις διεθνείς σχέσεις, ενώ ανάμεσα στους 
                                                           
1 Βλ. ΗEYWOOD Andrew, Διεθνείς σχέσεις και πολιτική στην παγκόσμια εποχή, Αθήνα, 

Εκδόσεις Κριτική, 2013, σελ.364-366. 

2 Βλ. HEYWOOD Andrew, Βασικές έννοιες της πολιτικής επιστήμης, Θεσσαλονίκη, 

Εκδόσεις Επίκεντρο, 2011, σελ. 169-170. 
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συντελεστές που την ορίζουν βρίσκεται η οικονομία, η στρατιωτική 

ικανότητα, ο πληθυσμός, η εδαφική έκταση και οι φίλιοι δρώντες-σύμμαχοι3. 

Επίσης, τα κράτη αντιμετωπίζονται σαν «μαύρα κουτιά ή μπάλες 

μπιλιάρδου, αποστεωμένα από τα άτομα που τα απαρτίζουν, τους 

εσωτερικούς πολιτικούς συλλογισμούς και τις ιδεολογίες που τα διέπουν»4. 

Οι ενέργειες του Σούρκου Προέδρου επαληθεύουν τη θεωρία του επιθετικού 

ρεαλισμού, δεδομένης της ατέρμονης προσπάθειας της τουρκικής ηγεσίας να 

αποκτήσει ισχύ εις βάρος άλλων κρατών για να καταστεί περιφερειακός 

ηγεμόνας, ακόμη κι αν έρχεται με αυτόν τον τρόπο σε ανοιχτή αντιπαράθεση 

με μεγάλες δυνάμεις του διεθνούς συστήματος (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής). 

Οι κατευθυντήριες αρχές της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, όπως 

αυτές εκφράστηκαν από τον ακαδημαϊκό, πρώην υπουργό Εξωτερικών και 

πρώην πρωθυπουργό, Αχμέτ Νταβούτογλου, βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό 

στη βάση της ρεαλιστικής προσέγγισης των διεθνών σχέσεων, στοχεύοντας 

στη μεγέθυνση της κρατικής ισχύος και στη βελτίωση της θέσης της χώρας 

στο διεθνές σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτές τις αρχές εντάσσεται «η 

αρχή της ανάπτυξης σχέσεων με τις χώρες που βρίσκονται πέραν της άμεσης 

περιφέρειας της Σουρκίας»5. Αναφορικά με αυτή την αρχή, η Σουρκία 

στράφηκε στην ανάπτυξη σχέσεων με χώρες που έχουν ισχυρό 

μουσουλμανικό στοιχείο –όπως συμβαίνει και με την περίπτωση της 

Γαλλίας-προκειμένου να διευρύνει τη σφαίρα επιρροής της. 

Σην 5η Ιανουαρίου 2018, έλαβε χώρα στο Παρίσι της Γαλλίας, η 

επίσημη επίσκεψη του Σούρκου Προέδρου Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, όπως 

είχε ήδη ανακοινωθεί από την 30η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους6. 

Μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας βρέθηκαν τόσο ζητήματα εξωτερικής 

πολιτικής όσο και εσωτερικά θέματα της Σουρκίας. Ανάμεσα στα πρώτα, 

συζητήθηκαν τα εκατέρωθεν στρατηγικά συμφέροντα στη Μ. Ανατολή, 

καθώς και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο έλεγχος των 

μεταναστευτικών ροών, που έχουν ως αφετηρία την εν λόγω ταραγμένη 
                                                           
3 Βλ. HAGUE Rod, HARROP Martin, υγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση, Αθήνα, 

Εκδόσεις Κριτική, 2011, σελ. 47-49. 

4 Βλ. MEARSHEIMER John, Η Σραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σελ. 29, 39, 41, 62. 

5 Βλ. KOUSKOUVELIS Ilias, “The problem with Turkey‟s „Zero Problems‟”, The Middle 
East Quarterly, Σόμος 20, Σεύχος 1, 2013, σελ. 47-56. 

6 Βλ. Le Monde, «Le président turc Erdogan annonce une visite en France le 5  janvier », 

30 Δεκεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.lemonde.fr/international/article/2017/12/30/le-president-turc-erdogan-

annonce-une-visite-en-france-le-5-janvier_5236107_3210.html, Σελευταία πρόσβαση: 

10/1/2018] 
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περιοχή. Παράλληλα, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μονοπώλησαν το 

ενδιαφέρον οι συνδιαλλαγές αναφορικά με την ενταξιακή πορεία της 

Σουρκίας στην Ε.Ε., γεγονός που έρχεται σε άμεση συνάρτηση με τις 

εσωτερικές διεργασίες στην Σουρκία. ε αυτό το σημείο, η γαλλική πλευρά 

εξέφρασε τις ανησυχίες της για το δημοκρατικό έλλειμμα που παρουσιάζεται 

στην τουρκική επικράτεια, πράγμα που φανερώνει η καταπάτηση του 

κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Η επίσκεψη του Ρ.Σ. Έρντογαν έλαβε χώρα κατά την περίοδο του 

διπλωματικού αδιεξόδου και απομονωτισμού της γείτονος χώρας, όπως αυτή 

δημιουργήθηκε μετά τη ρήξη των σχέσεων ανάμεσα στην ίδια και τον ισχυρό 

σύμμαχό της, τις Η.Π.Α.. Ακόμη, την ίδια περίοδο επικρατούσε αναβρασμός 

στο Ισραήλ, λόγω της μονομερούς απόφασης του Αμερικάνου Προέδρου, Ντ. 

Σραμπ, να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως επίσημη πρωτεύουσα της χώρας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Γαλλία όσο και η Σουρκία έχουν κοινά 

στρατηγικά συμφέροντα, μεταξύ άλλων, σε χώρες της Μ. Ανατολής, όπως το 

Ισραήλ και η υρία. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Jean-

Yves Le Drian, δήλωσε ότι: «Η Σουρκία παραμένει πολυεπίπεδος 

στρατηγικός σύμμαχος στο μεταναστευτικό, στη μάχη κατά της τρομοκρατίας 

και των κρίσεων εδαφικής κυριαρχίας»7.  

Σο σημαντικότερο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής που συζητήθηκε 

ήταν οι προσπάθειες της Σουρκίας για ένταξη στην Ε.Ε. οι οποίες ξεκίνησαν 

το 19638. Ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, υπογράμμισε την ανάγκη 

επανεξέτασης της ευρωπαϊκής πορείας της Σουρκίας, τη διατήρηση του 

τουρκικού λαού στις τάξεις της Ευρώπης και τη συμπόρευση του τουρκικού 

κράτους με τα ευρωπαϊκά9. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η θέση της Γαλλίας 

για την είσοδο της Σουρκίας στην Ε.Ε., καθώς το Παρίσι υποστήριξε την 

ανάγκη επιδίωξης μιας σχέσης όχι στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης, 

αλλά στη βάση μιας ειδικής συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή, πρότεινε ο 

Γάλλος ηγέτης να είναι στα πρότυπα μιας εταιρικής σχέσης με τελικό σκοπό 

την «αγκίστρωση» της Σουρκίας και του τουρκικού λαού στην Ευρώπη, 

προκειμένου το μέλλον της να οικοδομείται με το βλέμμα προς την Ευρώπη. 

                                                           
7 Βλ. MARC Semo, «Visite à Paris d‟Erdogan, de plus en plus isolé sur la scène 

internationale», Le Monde, 5 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/01/05/visite-a-paris-d-erdogan-de-plus-en-plus-

isole-sur-la-scene-internationale_5237742_3214.html, Σελευταία πρόσβαση: 10/1/2018] 

8 Βλ. SEMO Marc, «Face à Erdogan, Macron propose un « partenariat » plutôt que 

l‟intégration de la Turquie à l‟UE», Le Monde, 6 Ιανουαρίου 2018 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/01/06/face-a-erdogan-macron-propose-un-

partenariat-plutot-que-l-integration-de-la-turquie-a-l-ue_5238179_3214.html,Σελευταία 

πρόσβαση: 10/1/2018] 

9 Βλ. ό.π.. 
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Έτσι, ο Πρόεδρος Μακρόν πρότεινε να διεξαχθεί εντός των επόμενων μηνών 

«ένας ήρεμος διάλογος» όπου θα «επανασχεδιαστεί, επαναδιατυπωθεί η 

σχέση της Σουρκίας με την Ε.Ε. σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πραγματικότητες του σήμερα»10. Οι δηλώσεις αυτές έφεραν την 

έντονη αντίδραση του Ρ.Σ.Έρντογαν. Ειδικότερα, ο Σούρκος Πρόεδρος 

ανέφερε ότι: «Δεν μπορούμε να εκλιπαρούμε συνεχώς για την είσοδό μας 

στην Ε.Ε.. Η Σουρκία περιμένει εδώ και 54 χρόνια στον προθάλαμο της 

Ε.Ε.. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τύχει τέτοιας μεταχείρισης. Αυτή η 

κατάσταση μας έχει κουράσει και θα μας υποχρεώσει να λάβουμε μία τελική 

απόφαση, καθώς δεν μπορούμε να ικετεύουμε επί μονίμου βάσεως την 

ένταξή μας στην Ε.Ε.»11. Προς το παρόν, οι δύο χώρες υπέγραψαν αμυντικές, 

τραπεζικές και εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της 

προγραμματισμένης πώλησης 25 γαλλικών αεροσκαφών A330 στις Σουρκικές 

Αερογραμμές (Σ.Η.Τ.). 

τη συνέχεια αυτών των δηλώσεων, ο Ε. Μακρόν τόνισε ότι οι 

ενταξιακές διαδικασίες έχουν λάβει αρνητική τροπή, δεδομένης της 

εσωτερικής πολιτικής διακυβέρνησης η οποία πολλές φορές αναγάγει τον 

Σούρκο Πρόεδρο σε «τύραννο», άποψη που απορρέει από το δυτικό Σύπο και 

τα δυτικά μοντέλα διακυβέρνησης12. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε στους 

κόλπους των ευρωπαϊκών κρατών κυρίως μετά το δημοψήφισμα στο οποίο 

προχώρησε ο Έρντογαν, στοχεύοντας στην απόκτηση περισσότερων εξουσιών. 

Έτσι, προκειμένου η Σουρκία να αποκτήσει βάσιμες πιθανότητες εισόδου 

στην Ένωση, οφείλει πρώτα να διορθώσει τα κακώς κείμενα που λαμβάνουν 

χώρα στο εσωτερικό της και θέτουν υπό οξεία κριτική το πολίτευμα του 

κράτους.  

Η Γαλλία μέσα από τη γέννηση του διαφωτισμού, επηρέασε σε μεγάλο 

βαθμό το ιδεολογικό-ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος και για αυτό αποτελεί μια χώρα που πρεσβεύει παραδοσιακά 

τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού. Οι συλλήψεις ακαδημαϊκών, 

δασκάλων και δημοσιογράφων που τάσσονται κατά του υφιστάμενου 

καθεστώτος στην Σουρκία, καθώς και η σύλληψη πολλών πολιτών, όπως ο 

ακτιβιστής Osman Kavala -με σημαντική δράση στη Γαλλία και δράσεις για 

την ακαδημαϊκή ελευθερία, όπως το Petition for peace- με την επίπλαστη 

                                                           
10 Βλ. ό.π.. 

11 Βλ. ό.π.. 

12 Βλ. Le Monde, «Macron : la situation en Turquie ne permet «aucune avancée» avec 

l‟UE», 5 Ιανουαρίου 2018 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/01/05/pour-macron-les-evolutions-recentes-de-

la-turquie-ne-permettent-aucune-avancee-dans-ses-relations-avec-l-

ue_5238077_3214.html, Σελευταία πρόσβαση: 10/1/2018] 
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κατηγορία ότι συμμετείχαν και υπέσκαπταν την απόπειρα πραξικοπήματος 

του Ιουλίου του 2016, αποτελούν τρανές καταπατήσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ενέργειες τις οποίες καταδικάζει η Ε.Ε.. υνεπώς, η μοναδική 

δίοδος της Σουρκίας στην προσπάθεια ένταξής της, είναι η αναδιοργάνωση 

και η αναθεώρηση των εσωτερικών της πρακτικών13. 

τη συχέχεια, αυτές οι κατηγορίες χρησιμοποιήθηκαν από το Μακρόν 

στη συζήτησή του με τον Σούρκο Πρόεδρο, κατά την προσπάθεια του πρώτου 

να αναδείξει τα λάθη που πρέπει να διορθώσει η συμβαλλόμενη χώρα, 

προκειμένου να οδηγηθεί σε μια ομαλή λειτουργία του κράτους δικαίου. 

Ψστόσο, το επικριτικό ύφος του Γάλλου ηγέτη είχε ως αποτέλεσμα την 

έντονη αντίδαση του Σούρκου Προέδρου, κατά τη συνέντευξη Σύπου, ο 

οποίος έσπευσε να προασπίσει τις θέσεις του, αναφέροντας ότι οι 

συλληφθέντες δημοσιογράφοι αποτελούν υποκινητές της τρομοκρατίας, 

καθώς μέσα από τα άρθρα τους δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την 

ανάδειξη εξτρεμιστικών δράσεων14. Σο κλίμα, μέσα στο οποίο 

πραγματοποιήθηκε η τόσο τεταμένη συνέντευξη Σύπου, είχε ως αποτέλεσμα 

ο Έρντογαν να επιτεθεί και σε έναν δημοσιογράφο που του απηύθυνε 

ερώτηση σχετικά με την εφημερίδα Cumhuriyet, αποκαλώντας τον φερέφωνο 

εχθρικών προς εκείνον πολιτικών15. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βάσεις για αυτή την επίσκεψη είχαν τεθεί 

πολύ νωρίτερα, ιδίως στις αρχές Νοεμβρίου, όταν η Σουρκία συμφώνησε να 

αγοράσει ένα σύστημα αεράμυνας μέσω της ιταλό-γαλλικής σύμπραξης 

Eurosam (9 Νοεμβρίου)16. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 

εξοπλιστικού ανεφοδιασμού της γείτονος χώρας, μετά την εκτράχυνση των 

σχέσεων με τις Η.Π.Α., μια περίοδο κατά την οποία δόθηκε έμφαση στον 

αεροπορικό σχεδιασμό, τόσο με την αγορά του αντιαεροπορικού συστήματος 

μεγάλου βεληνεκούς (S-400 Triumf/SA-21 Growler) από τη Ρωσία όσο και με 

                                                           
13 Βλ. Le Monde, «Le «parler vrai» de Macron à l‟épreuve des autocrates », 6 Ιανουαρίου 

2018 [Αναγνώστηκε στο: http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/06/le-parler-vrai-de-

macron-a-l-epreuve-des-autocrates_5238276_3232.html, Σελευταία πρόσβαση: 10/1/2018] 

14 Βλ. RT, «Interpellé par un journaliste de France 2 sur le terrorisme, Erdogan, agacé, 

accuse les Etats-Unis», 6 Ιανουαρίου 2018 [Αναγνώστηκε στο: 

https://francais.rt.com/international/47056-interpelle-par-journaliste-sur-terrorisme-

erdogan-accuse-usa, Σελευταία πρόσβαση 10/1/2018] 

15 Βλ. Deutsche Welle, “Erdogan in Paris: Journalists are 'gardeners' of terrorism”, 5 

Ιανουαρίου 2018 [Αναγνώστηκε στο: http://www.dw.com/en/erdogan-in-paris-journalists-

are-gardeners-of-terrorism/a-42037145, Σελευταία πρόσβαση: 10/1/2018] 

16 Βλ. CHAPERON Isabelle, JEGO Marie, «Défense: Ankara donne des gages à l‟OTA N», 

Le Monde, 9 Νοεμβρίου 2017 [Αναρτήθηκε από: 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/09/defense-ankara-donne-des-gages-a-l-

ota-n_5212537_3234.html, Σελευταία πρόσβαση: 10/1/2018] 
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την προμήθεια του πυραυλικού συστήματος άμυνας από την Eurosam. Σην 

ίδια χρονική περίοδο μαινόταν ο εμφύλιος στη υρία, στον οποίο η Σουρκία 

επιθυμούσε να εμπλακεί με κάθε τρόπο, προκειμένου να αποκομίσει πιθανά 

οφέλη. Ακόμη, η διπλωματική περιθωριοποίηση είχε απορροφήσει μεγάλο 

τμήμα του αισθήματος ασφαλείας και της διπλωματικής ισχύος της χώρας, 

δημιουργώντας έντονους προβληματισμούς για την υπονόμευση της θέσης 

της στο διεθνές σύστημα. Έτσι, η αγορά αμυντικών αεροπορικών 

προγραμμάτων θα έδινε μια νέα πνοή τόσο στη διασφάλιση της εθνικής 

κυριαρχίας όσο και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Η επίσκεψη του 

Σούρκου Προέδρου στο Παρίσι, έδωσε τη δυνατότητα στις δύο 

συμβαλλόμενες πλευρές να σχεδιάσουν τη σύμβαση μελέτης στον τομέα της 

αεροπορικής άμυνας, στο πλαίσιο της σύμπραξης Eurosam. Από την πλευρά 

της η Γαλλία ήθελε η σύμμαχος χώρα να είναι ικανή να αναχαιτίσει 

οποιαδήποτε τρομοκρατική ενέργεια, μεταναστευτική κρίση ή ενδεχόμενες 

εδαφικές ανακατατάξεις στο περιφεριακό υποσύστημα της Ανατολικής 

Μεσογείου.  

το επίπεδο της Κοινωνίας των Πολιτών, η επίσκεψη του Έρντογαν 

στο Παρίσι δεν άφησε αμέτοχα τα επαγγελματικά σωματεία, τα πολιτικά 

κόμματα αλλά και τις μειονοτικές εθνικές οργανώσεις. Αρχικά, τόσο οι 

συνδικαλιστικές ομάδες των δημοσιογράφων όσο και εκείνες των δικηγόρων 

φαίνεται ότι άσκησαν εντόνη πίεση στο Γάλλο Πρόεδρο προκειμένου να 

τηρήσει αυστηρή στάση απέναντι στις καταπατήσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που γίνονται στην Σουρκία, όπερ και εγέννετο17. Ακόμη, σε 

αυτή την προσπάθεια των επαγγελματικών ομάδων, προστέθηκαν οι 

οργανισμοί προάσπισης των δικαωμάτων του ανθρώπου και διάφορα αριστερά 

κόμματα, που διαδήλωσαν για να διεκδικήσουν τα συμφέροντα των 

καταπιεσμένων Σούρκων πολιτών και συναδέλφων τους. Ειδικότερα, το 

Κομουνιστικό Κόμμα Γαλλίας (Parti Communiste Français - PCF) 

καταδίκασε την επίσκεψη του Σούρκου Προέδρου και προχώρησε σε έντονες 

διαμαρτυρίες και αντιδράσεις, εκφράζοντας την οργή του απέναντι στις 

βιαιότητες που λαμβάνουν χώρα καθημερινά κατά του κουρδικού λαού18. 

Από την πλευρά τους, οι Κούρδοι της Γαλλίας σε διαδήλωση που διεξήγαγαν 

με σύνθημα «Έρντογαν, δολοφόνε!», απέδωσαν φόρο τιμής στις τρεις 

                                                           
17 Βλ. SEMO Marc, «Journalistes et avocats dénoncent les purges d‟Ankara», Le Monde, 5 

Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/01/05/journalistes-et-avocats-denoncent-les-

purges-d-ankara_5237876_3214.html, Σελευταία πρόσβαση: 10/1/2018]  

18 Βλ. ROJ Info, «PCF: la visite à Paris «du dictateur Erdogan» est un outrage à l‟égard 

des Kurdes», 2 Ιανουαρίου 2018 [Αναγνώστηκε στο: http://rojinfo.com/pcf-visite-a-paris-

dictateur-erdogan-outrage-a-legard-kurdes/, Σελευταία πρόσβαση: 10/1/2018] 
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Κούρδισσες ακτιβίστριες που δολοφονήθηκαν το 2013 στο Κουρδικό 

Ινστιτούτο στο Παρίσι και εναντιώθηκαν έντονα απέναντι στη θέληση του 

Μακρόν να διαπραγματευτεί με τον Σούρκο ηγέτη19. Επίσης, το 

υντονιστικό υμβούλιο των Αρμενικών Οργανώσεων της Γαλλίας (Conseil 

de Coordination des organisations Armeniennes de France – CCAF), μια 

εβδομάδα μετά την επίσκεψη, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, χαρακτήρισε τον 

΄Ερντογαν ως δικτάτορα20. Έτσι, η προεδρική συνάντηση βρήκε σε 

αναβρασμό τη γαλλική κοινωνία, γεγονός που επηρέασε κι άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, όπως τη Γερμανία, και επαλήθευσε την αρνητική στάση των πολιτών 

της ευρωπαϊκής επικράτειας απέναντι στις ενέργειες του τουρκικού 

πολιτικού καθεστώτος.  

υμπερασματικά, η επιθυμία του Προέδρου Έρντογαν να επισκεφθεί 

τη Γαλλία έγινε στην προσπάθεια εξεύρεσης νέων στρατηγικών συμμάχων, 

ικανών να προάγουν τη διαφύλαξη της κρατικής ισχύος της Σουρκίας και 

την επίτευξη των περιφερειακών της επιδιώξεων. Η εκτράχυνση των 

σχέσεων με τις Η.Π.Α. έθεσε εν‟ αμφιβόλω την παραμονή της χώρας στο 

αμερικάνικο άρμα, μειώνοντας την ετερόφωτη ισχύ που λάμβανε 

παραδοσιακά από αυτό το μεγάλο σύμμαχο. Γι‟ αυτό το λόγο, σύμφωνα με τις 

υποθέσεις του ρεαλισμού, και ειδικότερα του επιθετικού ρεαλισμού, η 

Σουρκία έσπευσε να αναζητήσει ισχύ από άλλο σύμμαχο, προκειμένου να 

διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την κυριαρχία της στο περιφερειακό βάθρο 

ισχύος της Ευρασίας, αποτρέποντας την όποια υποβάθμιση της θέσης της στο 

άναρχο διεθνές περιβάλλον. Επίσης, αυτός ο διπλωματικός-συμμαχικός 

ελιγμός, πέρα από την επίτευξη στρατιωτικών συμφερόντων που ενίσχυσαν 

την κρατική ασφάλεια, άνοιξε τον δρόμο για την αναθέρμανση των σχέσεων 

της χώρας με τα ευρωπαϊκά κράτη, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο αρχών 

του Αχμέτ Νταβούτογλου αναφορικά με την εύρυθμη διπλωματία τόσο σε 

κρατικό όσο και θεσμικό επίπεδο. Έτσι, παρόλο που φαντάζει δύσκολη και 

μη επιτεύξιμη η ένταξη της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια κρατών, 

τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα, αυτή η προσπάθεια 

αποτελεί πάγιο διπλωματικό στόχο, καθώς ο θεσμός της προσφέρει 

σημαντικά συμφέροντα, που πολλές φορές μια μεμονωμένη χώρα δεν είναι 

ικανή να της τα παρέχει. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη την ήπια κρίση 

                                                           
19 Βλ. RT France,«„Erdogan assassin!‟: des milliers de Kurdes réclament justice pour des 

militantes tuées à Paris», 6 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://francais.rt.com/france/47072-erdogan-assassin-milliers-kurdes-reclament-justice-

militantes-tuees-paris, Σελευταία πρόσβαση: 10/1/2018] 

20 Βλ. L‟Orient le jour, «Erdogan à Paris: le visage d'un „dictateur‟ dénoncent les 

Arméniens de France», 6 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.lorientlejour.com/article/1092933/erdogan-a-paris-le-visage-dun-dictateur-

denoncent-les-armeniens-de-france.html, Σελευταία πρόσβαση: 10/1/2018] 



ΤΤεεηηρράάδδιιαα  ΤΤοοσσρρκκιικκώώνν  κκααιι  ΕΕσσρρααζζιιααηηιικκώώνν  ΜΜεελλεεηηώώνν  

 

36 

ισχύος που υφίστανται οι Η.Π.Α. εξαιτίας αφενός της ανάδειξης της Κίνας 

ως δυνητικού ηγεμόνα κι αφετέρου της έλλειψης εμπιστοσύνης που εμπνέει 

ο Πρόεδρος Σραμπ για τους συμμάχους της χώρας, τότε κρίνεται έτσι κι 

αλλιώς αναγκαία η εξεύρεση νέων συμμάχων. το άναρχο διεθνές σύστημα, 

υπάρχουν πλείστοι παράγοντες που μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση μια 

μεγάλη δύναμη, για αυτό όλα τα κράτη πρέπει να προσαρμόζονται και να 

αναζητούν εταίρους, προκειμένου να επιβιώσουν στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.  

 

* * * * * 
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Η ΤΜΥΩΝΙΑ ΡΩΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΚΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΣΩΝ S-400: ΟΔΕΤΟΝΣΑ ΠΡΟ ΜΙΑ ΟΤΙΑΣΙΚΗ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ Η ΜΙΑ ΛΤΚΟΥΙΛΙΑ; 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΩΣΑ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

 Σουρκία αποτελεί ένα κράτος μέλος του Ν.Α.Σ.Ο., το οποίο τα 

τελευταία χρόνια επιδιώκει την ανάπτυξη μιας στενότερης 

συνεργασίας με τη Ρωσία, η οποία θεωρείται βασικός ανταγωνιστής 

της «ηγέτιδας» δύναμης του δυτικού συνασπισμού, δηλαδή των Η.Π.Α.. Για 

τη δυτική συμμαχία, η σχέση αυτή αποτελεί ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη, 

η οποία αξίζει να μελετηθεί πιο ενδελεχώς. υγκεκριμένα, στόχος της 

μελέτης αυτής είναι να εξετασθεί η στρατηγική σημασία σύναψης της 

υμφωνίας ανάμεσα στην Σουρκία και τη Ρωσία για την αγορά του ρωσικού 

αντι-πυραυλικού συστήματος S-400, τα πολιτικό-διπλωματικά κίνητρα των 

δύο χωρών, αλλά και το αν αυτή η υμφωνία συνεπάγεται ότι τα δύο κράτη 

κινούνται προς μια στενότερη συνεργασία. Η τουρκική απόφαση γεννά μια 

πληθώρα ερωτημάτων, με βασικότερο το αν πρόκειται για ένα σημάδι 

απομάκρυνσης από τη Δύση ή για ένα τέχνασμα προκειμένου η Σουρκία να 

ενισχύσει τη διαπραγματευτική της ισχύ στο πλαίσιο της νατοϊκής 

συμμαχίας. Μήπως η Άγκυρα και η Μόσχα οδεύουν προς μια στενότερη 

σχέση συνεργασίας ή πρόκειται για μια λυκοφιλία; τα ερωτήματα αυτά θα 

επιχειρηθεί παρακάτω η εξεύρεση απαντήσεων. 

Η προκείμενη ανάλυση έχει βασιστεί στην εξής υπόθεση εργασίας: 

«Δύο δυνάμεις άνισης ισχύος, με ανταγωνιστικές σχέσεις, αναπτύσσουν βάσει 

ευκαιριακών συμφερόντων, συνεργασία σε ζητήματα ασφαλείας και έτσι 

επηρεάζονται αρνητικά οι συμμαχικοί άξονες της μικρότερης σε ισχύ 

δύναμης». Μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και χρησιμοποιώντας την 

επαγωγική μέθοδο, εξετάσθηκαν τα ακόλουθα: αρχικά, τον τρόπο με τον 

οποίο δρουν οι κρατικοί δρώντες στο ευρύτερο διεθνές σύστημα, ενώ στη 

συνέχεια εξετάζεται η συμπεριφορά της Σουρκίας και της Ρωσίας, ως προς 

Η 
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τις διμερείς τους σχέσεις. Ακόμη, γίνεται αναφορά στην προσπάθεια της 

Σουρκίας, να αποκτήσει νέο αμυντικό σύστημα αεράμυνας με ταυτόχρονη 

εξέταση των συνεπειών-αντιδράσεων που έχουν οι κινήσεις στις οποίες έχει 

προβεί, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σέλος, αξιολογείται κατά 

πόσο η σχέση των δύο χωρών βασίζεται σε ευκαιριακά ή όχι συμφέροντα. 

Οι κύριοι δρώντες του διεθνούς συστήματος διακατέχονται από ένα 

πνεύμα έντονου ανταγωνισμού. Ένα κράτος υπό τις συνθήκες της διεθνούς 

αναρχίας στο πλαίσιο της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τα υπόλοιπα κράτη 

με τα οποία ενδεχομένως και να συνεργάζεται, καταλήγει στο να αναπτύσει 

σχέσεις ανταγωνισμού με τους άλλους δρώντες1. Μολαταύτα, υπάρχουν 

ζητήματα στα οποία μια ορισμένη χρονική περίοδο τα συμφέροντα των 

δρώντων μπορούν να συμπίπτουν και ως εκ τούτου οι δρώντες να ωθηθούν 

προς τη συνεργασία. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να μελετηθούν 

οι συνεχώς εναλλασσόμενες σχέσεις ανάμεσα στην Σουρκία και τη Ρωσία. 

Διαχρονικά οι διμερείς σχέσεις της Σουρκίας με τη Ρωσία κινούνται 

ανάμεσα στο δίπολο ανταγωνισμού και συνεργασίας. Σο Νοέμβριο του 2015 η 

Σουρκία κατέρριψε ένα ρωσικό βομβαρδιστικό, γεγονός που προκάλεσε 

έντονη ρήξη στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Κατά την υπό εξέταση χρονική 

στιγμή όμως, οι συνθήκες στο διεθνές σύστημα είναι τέτοιες που επιτρέπουν 

στις δύο χώρες να απομακρυνθούν από τις διαφορές τους, όπως το 

προαναφερθέν περιστατικό, και να επικεντρωθούν στα σημεία που 

συγκλίνουν, επιδιώκοντας μια στενότερη συνεργασία. Σρανταχτή απόδειξη 

της επιθυμίας τους για συνεργασία, αποτελεί η υπογραφή της μάλλον μη 

επιθυμητής, από τη μεριά της Δύσης, υμφωνίας για την προμήθεια ρωσικών 

πυραύλων εδάφους-αέρος S-400 στην Σουρκία, η οποία υπολογίζεται να 

κοστίσει στην Άγκυρα περίπου 2.5 δις $ και η παράδοση αναμένεται να γίνει 

το 20192. Σα S-400 είναι το πιο προηγμένο μεγάλου εύρους αντι-πυραυλικό 

σύστημα της Ρωσίας. 

Η Σουρκία εδώ και αρκετά χρόνια αναζητά προμηθευτή για την αγορά 

νέου αμυντικού συστήματος αεράμυνας3 με σκοπό να προστατευτεί από 

πιθανές επιθέσεις γειτόνων της, όπως η υρία και το Ιράν. Επιλέγοντας το 

ρωσικό αμυντικό σύστημα, η Άγκυρα προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των 

                                                           
1 Βλ. JACKSON R., SORENSEN G., Introduction to International Relations, Oxford, 

Oxford University Press, 2013, σελ. 82-86. 

2 Βλ. BBC News, “Turkey signs deal to get Russian S-400 air defense missiles”, 12 

επτεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: http://www.bbc.com/news/world-europe-41237812] 

3 Αφότου η Γερμανία , Ολλανδία και οι Η.Π.Α. αρνήθηκαν να ανανεώσουν τη υμφωνία για 

τα Patriot. Επιπρόσθετα, πριν πέντε χρόνια βρισκόταν κοντά στην αγορά να αγοράσει 

κινεζικού συστήματος, μετά, όμως, από πιέσεις των νατοϊκών εταίρων της, αποσύρθηκε από 

τη υμφωνία. 
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νατοϊκών της εταίρων, οι οποίοι θεωρούν ότι θα είναι δύσκολο, αν όχι 

ακατόρθωτο, το εν λόγω σύστημα να ενσωματωθεί στο ευρύτερο νατοϊκό 

αμυντικό σύστημα αεράμυνας δεδομένου ότι δεν είναι συμβατό. Ωστόσο, ο 

σημαντικότερος παράγοντας για το Ν.Α.Σ.Ο. είναι η διαλειτουργικότητα 

(interoperability) του συστήματος. Η διαλειτουργικότητα δεν απαιτεί όλοι οι 

σύμμαχοι να έχουν τους ίδιους εξοπλισμούς, αλλά να μπορούν να έχουν 

κοινές υπηρεσίες που να επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ τους4. 

Ως προς το ζήτημα της αγοράς των ρωσικών S-400, ο Γ.Γ. του 

Ν.Α.Σ.Ο., J. Stoltenberg, τόνισε ότι η Σουρκία δεν επιδιώκει να 

ανταγωνιστεί το Ν.Α.Σ.Ο. με την αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400. 

Αντιθέτως, έκρινε ότι μια τέτοια κίνηση αποτελεί απόφαση την οποία η 

Σουρκία δύναται να λάβει ως κυρίαρχο κράτος. Θεωρεί δηλαδή, ότι έχει κάθε 

δικαίωμα να πάρει αυτήν την απόφαση5. ύμφωνα με τον J. Stoltenberg, η 

αγορά δεν θα επηρεάσει τη συνεργασία της χώρας με το Ν.Α.Σ.Ο. ή τη 

συμμετοχή της στις δραστηριότητες του οργανισμού6. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι 

η Σουρκία η οποία βρισκόταν σε συζητήσεις με τις χώρες του EUROSAM, 

στις αρχές Δεκεμβρίου, κατέληξε τελικά σε υμφωνία για να αγοράσει 

παρόμοια οπλικά συστήματα και από τη Δύση7. Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν και εκείνοι, όπως ο τρατηγός Petr Pavel, πρόεδρος της 

τρατιωτικής Επιτροπής του Ν.Α.Σ.Ο., που πιστεύουν ότι η αρχή της 

κυριαρχίας σημαίνει ότι τα κράτη είναι υπεύθυνα στο να αντιμετωπίζουν 

και τις συνέπειες των αποφάσεών τους, εννοώντας ότι η απόφαση της 

Σουρκίας είναι μεν σεβαστή και νόμιμη, αλλά ενδέχεται να επιφέρει  

συνέπειές στη συνεργασία της με το Ν.Α.Σ.Ο.8. 

                                                           
4 Βλ. NATO, “Interoperability: Connecting NATO Forces”, 6 Ιουνίου 2017 [Αναγνώστηκε 

στο: https://www.nato.int/cps/em/natohq/topics_84112.htm] 

5 Βλ. LAGENDIJK Joost, “How alarming is Turkey’s purchase of Russian arms?” Raamop 
Rusland 24 Οκτωβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.raamoprusland.nl/dossiers/europa/749-should-nato-worry-about-turkey-s-

purchase-of-russian-arms] 

6 Βλ. Al Jazeera, “Turkey’s S-400 purchase not a message to NATO”, 11 Οκτωβρίου 2017 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.aljazeera.com/news/2017/11/turkey-400-purchase-message-

nato-official-171112122033735.html] 

7 Βλ. Daily Sabah, “No angst over Turkey’s air defense deal with Russia, NATO chief 

says”, 11 Οκτωβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2017/10/11/no-angst-over-turkeys-air-defense-

deal-with-russia-nato-chief-says]  

8 Βλ. Daily Sabah, “S-400 purchase will restrict Turkey’s access to NATO technology, US 

official says”, 17 Νοεμβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/defense/2017/11/17/s-400-purchase-will-restrict-turkeys-

access-to-nato-technology-us-official-says]   
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Οι Σούρκοι στρατιωτικοί ειδικοί, από τη μεριά τους, τείνουν να 

υποβαθμίζουν τη σπουδαιότητα της εν λόγω αγοράς9. Τποστηρίζουν ότι η 

Σουρκία δεν θέλει να αποχωρήσει από το Ν.Α.Σ.Ο., αλλά επιθυμεί να 

αποκτήσει μια καλύτερη θέση σε αυτό. Η τουρκική ηγεσία αισθάνεται ότι τα 

ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας της10 δε γίνονται κατανοητά από τη Δύση, 

για αυτό και προσπαθεί μόνη της να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να 

προστατευθεί. Διατείνονται δε, ότι το σύστημα των S-400 θα χρησιμοποιηθεί 

κυρίως για να επιλυθεί το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

τουρκική αεράμυνα εξαιτίας των εκκαθαρίσεων που ακολούθησαν μετά την 

απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 201611. Για τους Σούρκους 

στρατιωτικούς ειδικούς η απόφαση της αγοράς των S-400 σχετίζεται με 

οικονομικούς και τεχνικούς λόγους και όχι με την αποστολή ενός είδους 

ηχηρού πολιτικού μηνύματος προς τη Δύση12. 

Η απόφαση της Σουρκίας, να επιμείνει στην αγορά των ρωσικών 

πυραυλικών συστημάτων, έχει τόσο πρακτική όσο και πολιτική σημασία. 

Καταρχάς, αναμένεται ότι θα ειδωθεί ως ένα ακόμη σημάδι της σταδιακής 

απομάκρυνσης της Άγκυρας από τους δυτικούς της συμμάχους. Η έλλειψη 

εμπιστοσύνης των δυτικών απέναντι στην Σουρκία δεν είναι κάτι το 

καινούριο, καθώς η Άγκυρα στο παρελθόν είχε ακολουθήσει πρακτικές που 

έθεταν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των δυτικών συμμάχων της. Αυτό που 

τώρα έχει αλλάξει είναι ότι ο Έρντογαν έχει μετατραπεί σε έναν φιλόδοξο 

και ενεργητικό δρώντα που πραγματοποιεί «ανοίγματα» και στην 

εθνικιστική παράταξη, με απώτερο σκοπό να προσελκύσει μεγαλύτερα 

σύνολα της τουρκικής κοινωνίας στην παράταξή του. Ακόμη περισσότερο, με 

τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. να μην έχουν τη σπουδαιότερη θέση στον έμπρακτο 

σχεδιασμό του μέλλοντος της υρίας, η Σουρκία αναγκάζεται να προσεγγίσει 

τη Ρωσία13.  

Η τουρκική προσέγγιση της Ρωσίας δεν σημαίνει ότι η Σουρκία είναι 

διατεθειμένη «να γυρίσει την πλάτη της» στο Ν.Α.Σ.Ο. και να επιδιώξει μια 

στρατηγική συνεργασία με τη Μόσχα, καθώς η δεύτερη δεν της προσφέρει 

μια βιώσιμη εναλλακτική έναντι της προϋφιστάμενης συνεργασίας της με τη 

Δύση. Η σχέση των δύο χωρών βασίζεται στην αρχή του αμοιβαίου οφέλους 

και γενικότερα στο σκεπτικό του δούναι και λαβείν, το οποίο γεννήθηκε από 

                                                           
9 Βλ. Ό.π.. 

10 Ειδικά αναφορικά με τους Κούρδους και με το ζήτημα του Fethullah Gülen. 

11 Βλ. LAGENDIJK Joost, ό.π.. 

12 Βλ. Al Jazeera, “Turkey’s S-400 purchase…”, ό.π.. 

13 Βλ. LAGENDIJK Joost, ό.π.. 
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την ανάγκη της Σουρκίας να έχει μια θέση στο τραπέζι διαπραγματεύσεων 

για το ζήτημα της υρίας. Από την άλλη μεριά, πρέπει να αναφερθεί, ότι 

έχει προηγηθεί η απομόνωση της Σουρκίας στην περιοχή, εξαιτίας των 

κακών σχέσεων που διατηρεί με χώρες όπως το Ισραήλ, τη υρία, το Ιράν 

κ.ο.κ.. Σο γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι η Άγκυρα δεν είχε άλλη επιλογή 

από το να βελτιώσει τις σχέσεις της με ορισμένες χώρες, προκειμένου να 

αποφύγει την πλήρη απομόνωση.  

Επιπρόσθετα, η Σουρκία επιθυμεί να μεγαλώσει το εύρος των 

συμμάχων της, αλλά και των προμηθευτών στρατιωτικού εξοπλισμού, μέσω 

της διαφοροποίησής τους. Δεν λείπουν κι εκείνοι που πιστεύουν ότι η αγορά 

των ρωσικών S-400 θα προωθήσει μια βαθύτερη στρατιωτική συνεργασία 

μεταξύ των δύο χωρών14. Ακόμη, όμως, και αν πράγματι συμβεί κάτι τέτοιο, 

η Μόσχα πιθανότατα να μην είναι σε θέση ή ακόμη και να μην είναι 

διατεθειμένη να δώσει στην Άγκυρα ούτε καν ένα μικρό μέρος από τα όσα 

της παρέχει η Δύση, τόσο ως προς το πολιτικό-οικονομικό όσο και ως προς το 

αμυντικό σκέλος15. 

Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι η Άγκυρα έσπευσε να 

διασκεδάσει τις εντυπώσεις περί στενής συμμαχίας με τη Μόσχα μέσα από 

μια σειρά από συμβολικές κινήσεις και δηλώσεις που απογοήτευσαν το 

Κρεμλίνο. Καταρχάς, η ρωσική ηγεσία δεν εξέλαβε καθόλου θετικά το 

γεγονός ότι ο Έρντογαν αναφέρθηκε στην Κριμαία ως κομμάτι της 

Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στο Κίεβο16. Από την 

άλλη, ο Έρντογαν εξακολουθεί να ενοχλείται με τη διατήρηση του 

καθεστώτος κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τη Ρωσία σε ορισμένα 

τουρκικά προϊόντα, όπως η ντομάτα και άλλα αγαθά17. Σο σπουδαιότερο 

σημείο σύγκρουσης των συμφερόντων των δύο χωρών, όμως, δεν είναι άλλο 

από την υπόθεση της υρίας18. Η Ρωσία εξακολουθεί να στηρίζει τον αλ-

Άσαντ, ενώ η Σουρκία επιθυμεί την απομάκρυνσή του από την εξουσία. 

υνεπώς, η ρώσο-τουρκική συνεργασία δεν είναι τόσο στενή όσο θέλουν οι 

δύο χώρες να δείχνουν πως είναι. 

                                                           
14 Βλ. Ό.π.. 

15 Βλ. SORIC Miodrag, “Opinion: Vladimir Putin and Recep Tayyip Erdogan – Real 

Friends?” Deutsche Welle, 10 Οκτωβρίου 2017 [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.dw.com/en/opinion-vladimir-putin-and-recep-tayyip-erdogan-real-friends/a-

40897508] 

16 Βλ. Ό.π.. 

17 Βλ. Ό.π..  

18 Βλ. Ό.π..  
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Εν κατακλείδι, η υπόθεση εργασίας ότι: «Δύο δυνάμεις άνισης ισχύος, 

με ανταγωνιστικές σχέσεις, αναπτύσσουν βάσει ευκαιριακών συμφερόντων, 

συνεργασία σε ζητήματα ασφαλείας και έτσι επηρεάζονται αρνητικά οι 

συμμαχικοί άξονες της μικρότερης σε ισχύ δύναμης», επαληθεύεται. Πρέπει 

να καταστεί σαφές ότι τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια 

συνεργασίας των οποιονδήποτε κρατών, όπως για παράδειγμα το πόσο 

περισσότερη σχετική ισχύ θα αποκτήσει το ένα σε σχέση με το άλλον ή το 

πως θα επηρεαστούν άλλες προϋπάρχουσες συμμαχίες τους, παίζουν 

κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στις δύο εξεταζόμενες 

χώρες. Δεν αποκλείεται η περίπτωση της συνεργασίας στο επίπεδο της 

αγοράς του ρωσικού οπλικού συστήματος των S-400 να βασίζεται σε 

ευκαιριακά συμφέροντα, τα οποία να μην είναι ικανά να προωθήσουν μια 

ουσιαστική συνεργασία ανάμεσα στα δύο εξεταζόμενα κράτη. Μόλις τα 

συμφέροντα αυτά παρέλθουν, θα χαθεί η αφορμή γι’αυτήν τη μάλλον 

ευκαιριακή συνεργασία. Σόσο η Σουρκία όσο και η Ρωσία δεν αποκλείεται να 

αναζητήσουν τρόπους που θα μπορέσουν να τους αποφέρουν τα μεγαλύτερα 

δυνατά οφέλη. Δεν αποτελεί εξωπραγματικό σενάριο, να παρουσιαστεί για 

μια από τις δύο χώρες κάποια ευκαιρία να αποκτήσει περισσότερα οφέλη, η 

οποία όμως, να μην προωθεί τα συμφέροντα και των δύο χωρών. Σότε η 

προκειμένη συνεργασία πιθανότατα θα θυσιαστεί στο βωμό του αγώνα για 

απόκτηση του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους, αφού τελικά η συνεργασία 

τους δε βασίζεται πραγματικά σε ισχυρά θεμέλια.  

 

* * * * * 
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ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ: ΕΠΙΔΙΩΞΗ 

ΣΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΕΩΝ ΜΕ ΣΙ ΦΩΡΕ 

ΣΗ ΜΕΗ ΑΝΑΣΟΛΗ 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΦΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

το πλαίσιο μιας περιόδου αλλαγής συσχετισμών ισχύος στην 

περιφέρειά της, η Άγκυρα καλείται να εξετάσει τα συμφέροντά της με 

γνώμονα τους υπολογισμούς κόστους-οφέλους και να εκμεταλλευτεί 

οιεσδήποτε ευκαιρίες συνεργασίας για να μην οδηγηθεί στην απομόνωση. Οι 

οικονομικές σχέσεις της Σουρκίας με τους δρώντες στην εγγύς χερσαία 

περιφέρειά της αποκτούν από αυτή τη σκοπιά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

εξέχουσα σημασία για την ερμηνεία της στρατηγικής της συμπεριφοράς σε 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

την παρούσα ανάλυση επιχειρείται να εξεταστεί κατά πόσο η 

Σουρκία προσπαθεί μέσω των εμπορικών της συναλλαγών να καταστεί 

δεσπόζουσα περιφερειακή δύναμη. Ο Max Weber υποστήριζε ότι «η εθνική 

αυτοσυντήρηση και η οικονομική ανάπτυξη είναι δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος»1. O πλούτος αντανακλά τη λανθάνουσα ισχύ ενός κράτους2 και 

η οικονομική ισχύς είναι το θεμέλιο της στρατιωτικής ισχύος, συνεπώς τα 

κράτη νοιάζονται για το σχετικό πλούτο3. Επομένως, μήπως οι οικονομικές 

σχέσεις με τους έτερους περιφερειακούς δρώντες αποτελούν μέσο 

προώθησης του εθνικού συμφέροντος και λειτουργούν ως εφαλτήριο για την 

αναθεώρηση του status quo προς όφελος ενός δυνητικού περιφερειακού 

ηγεμόνα; Η εξέταση του βασικού ερευνητικού ερωτήματος γίνεται με βάση 

                                                           
1 Βλ. MOMMSEN J. Wolfgang, Max Weber and German Politics, 1890-1920, αγγλική μτφ. 

Michael S. Steinberg, Chicago, University of Chicago Press, 1984, 39. 

2 Βλ. MEARSHEIMER John, Η Σραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, 141. 

3 Βλ. MEARSHEIMER, ό.π., 300. 

 



ΤΤεεηηρράάδδιιαα  ΤΤοοσσρρκκιικκώώνν  κκααιι  ΕΕσσρρααζζιιααηηιικκώώνν  ΜΜεελλεεηηώώνν  

 
44 

τα θεωρητικά εργαλεία που παρέχει η ρεαλιστική σχολή σκέψης των 

Διεθνών χέσεων. Η οικονομία υπηρετεί τις πολιτικές επιδιώξεις του 

κράτους, το οποίο ως ο βασικός δρώντας του διεθνούς συστήματος προσπαθεί 

να διασφαλίσει την επιβίωσή του και να αποκτήσει περισσότερη ισχύ. 

Επειδή είναι σχεδόν αδύνατο για οποιοδήποτε κράτος να αποκτήσει 

πλανητική ηγεμονία, επιδιώκεται η περιφερειακή ηγεμονία, η κυριαρχία, 

δηλαδή, σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές4. Έτσι, με βάση το εθνικό 

συμφέρον, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσχερείς διεθνείς συγκυρίες, 

η Σουρκία επιχειρεί μέσω των οικονομικών της σχέσεων και της ήπιας 

ισχύος της, αλλά και εκμεταλλευόμενη τα ενεργειακά ζητήματα της 

περιοχής, να ασκήσει επιρροή στη Μέση Ανατολή και να διαδραματίσει το 

ρόλο του περιφερειακού ηγεμόνα. Η υπό εξέταση υπόθεση εργασίας μπορεί 

να διατυπωθεί ως εξής: «τα κυρίαρχα κράτη επιδιώκουν την απόκτηση 

οικονομικής ισχύος μέσω πολυεπίπεδης οικονομικής διπλωματίας και 

πολυμερών εμπορικών συναλλαγών, ούτως ώστε να ενισχύσουν την πολιτική 

ισχύ τους και να καταστούν περιφερειακοί ηγεμόνες». Για την εξέταση της 

παραπάνω υπόθεσης ακολουθήθηκε η επαγωγική μέθοδος, δηλαδή η 

ανάλυση από το ειδικό στο γενικό. Για τους σκοπούς της ανάλυσης θα 

εξεταστούν, κατά τη χρονική περίοδο επτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017, οι 

διμερείς οικονομικές σχέσεις της Σουρκίας με συγκεκριμένες χώρες της 

ευρύτερης Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα με το Ιράκ, το Ιράν, το 

Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ και τη αουδική Αραβία. Η παρούσα μελέτη 

θα επιτρέψει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων όσον αφορά τη χρήση 

των οικονομικών, εμπορικών και διπλωματικών σχέσεων από κυρίαρχα 

κράτη για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής τους πολιτικής.  

Η Σουρκία επιδιώκει στενές σχέσεις με τις χώρες της Μέσης 

Ανατολής, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας αλλά και στενών ιστορικών, 

πολιτισμικών και θρησκευτικών δεσμών. Ο απώτερος σκοπός της είναι η 

δημιουργία σφαίρας επιρροής στη σημαντική αυτή εγγύς χερσαία περιοχή 

και στην ανάδειξή της σε περιφερειακό στρατηγικό δρώντα. Επομένως, η 

Σουρκία εμπλέκεται ενεργά στη Μέση Ανατολή όχι μόνο για να εξασφαλίσει 

την επιβίωσή της, αλλά για να ικανοποιήσει κυρίως τις ηγεμονικές της 

βλέψεις, αποσκοπώντας στην καθιέρωσή της σε περιφερειακή δύναμη. 

Αντικειμενικός σκοπός της Άγκυρας, είναι να καταστεί πολιτικός, 

οικονομικός και ενεργειακός κόμβος, γεγονός που θα της επιτρέψει να 

ασκήσει αποτελεσματικά τον ηγεμονικό ρόλο που επιδιώκει στην περιοχή. 

Για την υλοποίηση του εν λόγω  σκοπού επιδιώκονται πρωτίστως στενές 

διμερείς και πολυμερείς σχέσεις σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής, οι οποίες 

                                                           
4 Βλ. MEARSHEIMER, ό.π., 101. 
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θα επιφέρουν σταδιακά οικονομική αλληλεξάρτηση και ενδεχομένως να 

δημιουργήσουν μια σχέση εξάρτησης των αδύναμων εταίρων προς όφελος 

της Άγκυρας, η οποία θα έχει εξασφαλίσει τη διείσδυσή της σε νέες αγορές. 

Σοιουτοτρόπως, η σύναψη οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών θα 

οδηγήσει σε περαιτέρω πολιτική συνεργασία και στην εμπέδωση μιας 

«πολιτικής αλληλεξάρτησης» μεταξύ των «εταίρων».  

Οι διμερείς σχέσεις της Σουρκίας με το Ιράκ συνιστούν 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξωτερικής πολιτικής της Σουρκίας στη 

Μέση Ανατολή. Οι ενεργειακές και εμπορικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν 

από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας μεταξύ της Άγκυρας και της 

Βαγδάτης έχουν προκαλέσει αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των δύο 

χωρών5. Σο Ιράκ αντιλαμβάνεται την Σουρκία ως έναν χρήσιμο σύμμαχο για 

την ανοικοδόμηση της οικονομίας του. Αντίστοιχα, το Ιράκ είναι ένας από 

τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της Σουρκίας6.  

Ας σημειωθεί ότι το Ιράκ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός 

στον Ο.Π.Ε.Κ. μετά τη αουδική Αραβία και διαθέτει το πέμπτο μεγαλύτερο 

αποθεματικό αργού πετρελαίου μετά τη Βενεζουέλα, τη αουδική Αραβία, 

τον Καναδά και το Ιράν7. Η Σουρκία εισάγει πετρέλαιο από το Ιράκ διότι 

επιδιώκει τη μείωση της εξάρτησής της από τη Ρωσία και το Ιράν. Λόγω των 

αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της, η Άγκυρα παρέκαμπτε μέχρι 

πρότινος την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης στο εμπόριο πετρελαίου 

και συνεργαζόταν με την Κουρδική Αυτόνομη Περιοχή του Β. Ιράκ που είχε 

στην κατοχή της τα κοιτάσματα πετρελαίου και ως εκ τούτου είχε 

προσελκύσει τεράστιες τουρκικές επενδύσεις8. Παρόλα αυτά, μετά την 

ανακήρυξη του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία των Κούρδων του Β. 

Ιράκ αποκαθίστανται οι σχέσεις Βαγδάτης-Άγκυρας για την εκμετάλλευση 

των κοιτασμάτων9. Αναλυτικότερα, μετά το αμφισβητούμενο δημοψήφισμα 

για ανεξαρτησία των Κούρδων του Βόρειου Ιράκ στις 25 επτεμβρίου 2017, 

                                                           
5 Βλ. TURUNC Hasan, “Turkey and Iraq”, Turkey's Global Strategy, LSE IDEAS Special 

Reports, Μάιος 2011, 40.  [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-Turkeys-Global-

Strategy.pdf , τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

6 Βλ. TURUNC, “Turkey and Iraq”, 40. 

7 Βλ. US Energy Information Administration, “Iraq/Analysis-Energy Sector Highlights”, 

2016. [Αναγνώστηκε στο: https://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=IRQ, 

τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017]  

8 Βλ. TURUNC, “Turkey and Iraq”, 40. 

9 Βλ. Iraq's Ministry of Oil, “The Ministry of Oil invites international companies to invest 

in the implementation of pipeline export of new Iraqi crude oil”, Βαγδάτη, 24 Δεκεμβρίου 

2017. [Αναγνώστηκε στο: https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1809, 

τελευταία πρόσβαση: 8 Δεκεμβρίου 2017] 
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το Ιράκ άρχισε να εκτρέπει τμήματα του αγωγού πετρελαίου Κιρκούκ-

Σζεϊχάν για να παρακάμψει την Κουρδική Αυτόνομη Περιοχή (Κ.Α.Π./ 

K.R.G.) και να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου στην Σουρκία10. τις 16 

Οκτωβρίου 2017, η κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ ανακατέλαβε το Κιρκούκ, 

καθώς οι μαχητές της κουρδικής Peshmerga εκδιώχθηκαν από την 

περιοχή11. Μετά την ανακατάληψη των πετρελαιοπηγών, η Βαγδάτη 

διαπραγματεύτηκε με την Άγκυρα για τις εξαγωγές πετρελαίου στην 

Σουρκία από την περιοχή Κιρκούκ μέσω του τουρκικού λιμένα Σζεϊχάν12. Ο 

υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Jabar Ali Al-Luiebi, συναντήθηκε με τον 

Fatih Yıldız, πρέσβη της Σουρκίας στη Βαγδάτη, επιβεβαιώνοντας την 

επιθυμία του Τπουργείου να επιταχύνει την αποκατάσταση του ιρακινού 

αγωγού με τη συμβολή τουρκικών εταιρειών13. Με ανακοίνωσή του, το 

ιρακινό Τπουργείο γνωστοποίησε ότι αντιπροσωπεία του τουρκικού 

Τπουργείου Ενέργειας ολοκλήρωσε συναντήσεις με ιρακινούς ανώτερους 

αξιωματούχους στη Βαγδάτη, χωρίς να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία. Οι 

συναντήσεις επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και 

στην άρση των τεχνικών και διοικητικών εμποδίων για την επανέναρξη των 

εξαγωγών πετρελαίου προς την Σουρκία14. Ο Assim Jihad, εκπρόσωπος του 

Τπουργείου Πετρελαίου, δήλωσε ότι ο υπουργός έδωσε εντολή στις 

ενδιαφερόμενες εταιρείες και αρχές να προετοιμάσουν τα απαραίτητα 

έγγραφα ενός νέου αγωγού από το Baiji στο Fishkhabor προκειμένου να 

μεταφερθεί αργό πετρέλαιο από πετρελαϊκά πεδία του Κιρκούκ στο 

                                                           
10 Βλ. Daily Sabah, “Iraq aims to by-pass KRG, boost oil exports to Turkey through own 

pipeline”, 10 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/mideast/2017/10/10/iraq-aims-to-by-pass-krg-boost-oil-

exports-to-turkey-through-own-pipeline, τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

11 Βλ. DEWAN Angela, “Iraqi forces take key city Kirkuk from Kurdish control”, CNN, 16 

Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://edition.cnn.com/2017/10/15/middleeast/kirkuk-iraq-kurds-military/index.html , 

τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

12 Βλ. AKSOY Afra, “Turkey, Iraq discuss Kirkuk oil exports via Ceyhan port”, Anadolu 
Agency, 1 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://aa.com.tr/en/economy/turkey-iraq-

discuss-kirkuk-oil-exports-via-ceyhan-port/954145 , τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 

2017] 

13 Βλ. Iraq's Ministry of Oil, “The Minister of Oil meets with the Turkish Ambassador to 

Baghdad”, Βαγδάτη, 5 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=944, τελευταία πρόσβαση: 

8 Δεκεμβρίου 2017] 

14 Βλ. Iraq’s Ministry of Oil, “Oil Exportation Mechanisms Tops the Talks of The Turkish 

Oil Delegation in Baghdad”, Βαγδάτη, 19 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=950, τελευταία πρόσβαση: 

8 Δεκεμβρίου 2017] 
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τουρκικό λιμάνι Σζεϊχάν15. Εν τέλει, στις 24 Δεκεμβρίου το ιρακινό 

Τπουργείο Πετρελαίου εξέδωσε επίσημα σχέδιο υλοποίησης του νέου 

αγωγού εξαγωγής αργού πετρελαίου από το Ιράκ στην Σουρκία με διορία 

υποβολής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων εταιρειών στις 24 Ιανουαρίου 

του νέου έτους16. 

Η επιδίωξη στενών διμερών σχέσεων γίνεται εμφανής και στην 

περίπτωση του Ιράν. Σο αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στην 

Σουρκία φαίνεται να έχει προκαλέσει επανεκτίμηση των σχέσεων της 

Σουρκίας με το Ιράν17, καθώς η χώρα δεν δίστασε να εκφράσει την 

υποστήριξή της στον Σούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν. Σαυτόχρονα, 

η απειλή δημιουργίας κουρδικού κράτους στη Βόρεια υρία, απειλή ολοένα 

και πιο απτή λόγω του δημοψηφίσματος για ανεξαρτησία των Κούρδων του 

γειτονικού Βόρειου Ιράκ, επανακαθόρισε τις προτεραιότητες της Σουρκίας 

στη υρία, επιτρέποντας μια εκ νέου «δοκιμαστική» προσέγγιση μεταξύ 

Σουρκίας και Ιράν18. Η προσέγγιση αυτή είναι εμφανής στις οικονομικές 

σχέσεις της Σουρκίας με το Ιράν. Οι επικεφαλής των Κεντρικών Σραπεζών 

της Σουρκίας και του Ιράν υπέγραψαν προσχέδιο Μνημονίου υνεννόησης, 

το οποίο ορίζει ότι στις μεταξύ τους συναλλαγές θα χρησιμοποιούνται τα 

εθνικά τους νομίσματα19. Επιπρόσθετα, με την παρουσία του Ιρανού 

Προέδρου, Φασάν Ρουχάνι, ο Ιρανός υπουργός Βιομηχανίας, Ορυχείων και 

Εμπορίου, Mohammad Shariatmadari, και ο Σούρκος υπουργός 

Οικονομικών, Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί, υπέγραψαν Μνημόνιο υνεργασίας για τις 

μεταφορές και τη διευκόλυνση διελεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες20.  

                                                           
15 Βλ. Iraq's Ministry of Oil, “The Ministry of Oil: Construction of new Oil Exportation 

Pipeline from Baiji to Fishkhabor”, Βαγδάτη, 27 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=956, τελευταία πρόσβαση: 

8 Δεκεμβρίου 2017] 

16 Βλ. Iraq's Ministry of Oil, “The Ministry of Oil invites international companies to 

invest in the implementation of pipeline export of new Iraqi crude oil”, 24 Δεκεμβρίου 

2017. 

17 Βλ. AKBARZADEH Shahram και JAMES Barry, “Iran and Turkey: not quite enemies 

but less than friends”, Third World Quarterly, 38 (4), 990. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2016.1241139 , τελευταία 

πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

18 Βλ. AKBARZADEH και JAMES, “Iran and Turkey: not quite enemies but less than 
friends”, 990. 

19 Βλ. Fars News Agency, “Iran, Turkey Agree to Use National Currencies in Trade 

Transactions”, 10 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13960718001016 , τελευταία πρόσβαση: 5 

Δεκεμβρίου 2017] 

20 Βλ. Fars News Agency, “Iran, Turkey Ink Economic MoU”, 27 Νοεμβρίου 2017. 

[Αναγνώστηκε στο: http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13960906000543 , τελευταία 

πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 
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Μετά την επιβολή διεθνούς εμπάργκο στο Κατάρ από τη αουδική 

Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο από 

τις 5 Ιουνίου 201721, η Σουρκία εκμεταλλεύτηκε την κρίση ως παράθυρο 

ευκαιρίας και αύξησε τις εξαγωγές της προς αυτό κατά 90%. Οι εξαγωγές 

της Σουρκίας προς το Κατάρ ανερχόταν το 2016 (Ιούνιος-επτέμβριος) στα $ 

114 εκατ., ενώ το 2017 στα $ 216 εκατ.22. Η στήριξη της Σουρκίας προς το 

Κατάρ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού έχει παρακινήσει τη χώρα να 

λάβει επενδυτικές αποφάσεις. Έχοντας ήδη επενδύσει $ 18 δις στην 

Σουρκία, οι αρχές της χώρας ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για επενδύσεις $ 

19 δις μέσα στο 2018, προωθώντας το Κατάρ ανάμεσα στους πρώτους πέντε 

επενδυτές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Σουρκία23. ημαντικοί 

αξιωματούχοι του Οικονομικού Κέντρου του Κατάρ (Q.F.C.) συναντήθηκαν 

με τον Σούρκο υπουργό Οικονομικών και Εμπορίου, Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί, με 

σκοπό να πληροφορήσουν και να προσελκύσουν Σούρκους επιχειρηματίες, 

προκειμένου οι τελευταίοι να επενδύσουν στο Κατάρ24. Επιπροσθέτως, η 

εταιρεία φυσικού αερίου του Κατάρ Qatargas ανακοίνωσε την υπογραφή 

μεσοπρόθεσμης υμφωνίας πώλησης και αγοράς υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (LNG) με την τουρκική εταιρεία φυσικού αερίου BOTAŞ. ύμφωνα 

με τους όρους της υμφωνίας, από την 1η Οκτωβρίου 2017, η Qatargas θα 

παραδώσει 1,5 εκατ. τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως 

για τρία χρόνια στην τουρκικών συμφερόντων BOTAŞ25. Κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης του Σούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, στο Κατάρ 

το Νοέμβριο του 2017, υπεγράφη Μνημόνιο υνεργασίας μεταξύ των 

Κεντρικών Σραπεζών των δύο χωρών με σκοπό τη διοργάνωση κοινών 

                                                           
21 Βλ. BBC, “Qatar crisis: What you need to know”, 19 Ιουλίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40173757, τελευταία πρόσβαση: 5 

Δεκεμβρίου 2017]  

22 Βλ. Daily Sabah, “Turkey's exports to Qatar see 90 percent rise since blockade”, 30 

Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/economy/2017/10/31/turkeys-exports-to-qatar-see-90-

percent-rise-since-blockade , τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

23 Βλ. ALAKENT Betül,  “Qatar poised to invest $19B in Turkey next year”, Daily 
Sabah, 18 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/economy/2017/10/18/qatar-poised-to-invest-19b-in-turkey-

next-year , τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

24 Βλ. Qatar Tribune, “Top QFC officials meet with Turkish economy minister”, 7 

Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/94599 , 

τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

25 Βλ. Qatargas, “Qatargas and BOTAŞ (Turkey) sign new LNG agreement”, 20 

επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.qatargas.com/english/MediaCenter/Pages/Press%20Releases/Qatargas-and-

BOTA%C5%9E-(Turkey)-Sign-New-LNG-Agreement.aspx, τελευταία πρόσβαση: 5 

Δεκεμβρίου 2017] 
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σεμιναρίων, προγραμμάτων και αμοιβαίων εκπαιδευτικών επισκέψεων. Η 

Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας δήλωσε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες 

εξυπηρετούν τον στρατηγικό σκοπό της βελτίωσης των διεθνών οικονομικών 

σχέσεων της χώρας26.   

Η Σουρκία, το Ιράν και το Κατάρ συνομολόγησαν, επίσης, από κοινού 

υμφωνία Εμπορίου και Μεταφορών, η οποία υπογράφηκε από τους 

αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου, με σκοπό τη διευκόλυνση 

των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών και διελεύσεων προϊόντων ανάμεσα 

στις τρεις χώρες. Σο Ιράν θα αποτελέσει ουσιαστικά χώρα διέλευσης για το 

εμπόριο μεταξύ Κατάρ και Σουρκίας27. 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο η Σουρκία προέβη και σε άλλες 

διμερείς συνεργασίες στην περιοχή. Η χώρα προχώρησε στην υπογραφή 

Πρωτοκόλλου υνεργασίας για την ανάπτυξη διμερούς εμπορίου με το 

Κουβέιτ28. Προέβη, επίσης, σε προχωρημένες συνομιλίες με το Ισραήλ για 

δημιουργία αγωγού φυσικού αερίου29. Παράλληλα, επιχειρηματικοί 

εκπρόσωποι της Σουρκίας και της Παλαιστίνης από τους τομείς της 

ενέργειας, των καλλυντικών, των φαρμάκων, των πλαστικών και του 

κατασκευαστικού τομέα συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη30. το 

πλαίσιο Επιχειρηματικού και Επενδυτικού Υόρουμ στην 

Κωνσταντινούπολη υπήρξε συνάντηση του υπουργού Οικονομικών της 

Σουρκίας, Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί, με τον υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων 

της αουδικής Αραβίας, Majid Abdullah Alkasabi. Ο Σούρκος υπουργός 

                                                           
26 Βλ. ERGOCUN Gokhan, “Turkish, Qatari central banks sign cooperation pact”, 

Anadolu Agency, 16 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://aa.com.tr/en/economy/turkish-qatari-central-banks-sign-cooperation-pact/966984, 

τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

27 Βλ. MEMO Middle East Monitor,“Turkey, Iran and Qatar sign new trade-transport 

agreement”, 27 Νοεμβρίου 2017. [Ανακτήθηκε  από: 

https://www.middleeastmonitor.com/20171127-turkey-iran-and-qatar-sign-new-trade-

transport-agreement/ , τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

28 Βλ. DEİK, “DEİK and Burgan Bank concluded a cooperation protocol for development 

of bilateral trade between Turkey and Kuwait”, Πόλη του Κουβέιτ, 31 Οκτωβρίου 2017. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.deik.org.tr/press-releases-deik-and-burgan-bank-

concluded-br-a-cooperation-protocol-for-br-development-of-bilateral-trade-br-between-

turkey-and-kuwait, τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 

29 Βλ. SENGUL Ebru, TİRYAKİOGLU Muhsin Baris, “Turkey, Israel discuss price, route 

of gas pipeline”, Anadolu Agency, 13 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://aa.com.tr/en/economy/turkey-israel-discuss-price-route-of-gas-pipeline/934833, 

τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017]  

30 Βλ. DEİK, “Turkish and Palestinian business representatives met in Istanbul”, 

Κωνσταντινούπολη, 2 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.deik.org.tr/press-

releases-turkish-and-palestinian-business-br-representatives-met-in-istanbul , τελευταία 

πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017] 
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Οικονομικών δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα αναπτύξουν συνεργασία στους 

τομείς των πετροχημικών, του τουρισμού και του κατασκευαστικού 

κλάδου31.  

Οι στενές οικονομικές και ενεργειακές σχέσεις της Σουρκίας με τις 

χώρες της Μέσης Ανατολής αποδεικνύονται μείζονος σημασίας για την 

πραγμάτωση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Η Μέση 

Ανατολή είναι μια περιοχή βαθιά συγκρουσιακή, αλλά και νευραλγικής 

στρατηγικής σημασίας. Επομένως, οι ενεργειακές εξελίξεις και οι 

ηγεμονικές βλέψεις της Σουρκίας στο εν λόγω περιφερειακό υποσύστημα 

επηρεάζουν την ισορροπία ισχύος στο διεθνές σύστημα. 

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας της παρούσας 

ανάλυσης, καθώς η Σουρκία έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη 

δημιουργία στενών οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, 

αποσκοπώντας στην απόκτηση οικονομικής ισχύος και στην ανάδειξή της σε 

περιφερειακή δύναμη. Η απομάκρυνσή της από την Ε.Ε. και οι τεταμένες 

αμερικανοτουρκικές σχέσεις εντείνουν την ανάγκη της Σουρκίας για 

οικοδόμηση μακροχρόνιων οικονομικών δεσμών με τη Μέση Ανατολή. 

υμπερασματικά, συνάγεται ότι η Σουρκία αποζητά αγαστή οικονομική 

συνεργασία με τους δρώντες στην εγγύς χερσαία περιφέρειά της, ούτως ώστε 

να διασφαλίσει την επιβίωσή της, αλλά και τη δεσπόζουσα θέση στο 

περιφερειακό της υποσύστημα.  

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Βλ. DEİK, “New period in DEİK cooperation with Saudi Arabia”, Κωνσταντινούπολη, 

22 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.deik.org.tr/press-releases-new-period-

in-deik-cooperation-with-saudi-arabia, τελευταία πρόσβαση: 5 Δεκεμβρίου 2017]  
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Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΗ ΑΓΚΤΡΑ. Η 

ΑΠΕΙΛΗΣΙΚΗ ΡΗΣΟΡΙΚΗ ΈΡΝΣΟΓΑΝ ΠΕΡΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΑΠΟ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΣΟΤΡΚΙΚΕ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ. 

ΧΡΙΣΙΝΑ – ΑΝΘΗ ΣΟΤΡΚΟΜΙΧΑΛΗ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

 σχέση της Σουρκικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) έχει ανά τα χρόνια υπάρξει εξαιρετικά περίπλοκη και ανά 

διαστήματα ταραχώδης. Η Σουρκία βρίσκεται σε καθεστώς 

υποψήφιας προς ένταξη χώρας από τα 1999. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

αγεφύρωτες αποκλίσεις μεταξύ των δύο, οι οποίες εμποδίζουν την χώρα να 

ενταχθεί ως κράτος μέλος, με βασικότερο σκόπελο το Κυπριακό.  

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το καλοκαίρι του 2016, ωστόσο, 

το χάσμα Ε.Ε. και Σουρκίας διευρύνθηκε. οβαρά ζητήματα έχουν αναδυθεί 

σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η καταπάτησή τους στη 

γείτονα, η ελευθερία του Σύπου καθώς και η απόκλιση της χώρας από τα 

ευρωπαϊκά δημοκρατικά ιδεώδη. Εν όψει των εξελίξεων και των συνεχών 

συστάσεων της Ε.Ε. για εσωτερική αναμόρφωση, η τουρκική ηγεσία και 

συγκεκριμένα ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν απείλησε ότι η Σουρκία 

θα αποστασιοποιηθεί εντελώς από την Ένωση. 

Σα αυστηρά κατασταλτικά μέτρα εναντίον όσων θεωρούνται «εχθροί 

του καθεστώτος Έρντογαν» και η συνεχής παράταση της «κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης» στη γείτονα, έχουν δώσει χώρο στον Έρντογαν να 

περιορίσει βασικές ελευθερίες των Σούρκων πολιτών και να καταπατήσει 

θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η βιαιότητα των τουρκικών αρχών και η 

έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα στο όνομα της «ασφάλειας του 

καθεστώτος» και της «δημοκρατίας», απομακρύνουν την Σουρκία, ολοένα και 

περισσότερο, από το ευρωπαϊκό δημοκρατικό πνεύμα και τις αξίες της 

Ένωσης, η τήρηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

Η 
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πλήρη ένταξη μιας χώρας στην Ε.Ε.. Σο αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής 

είναι μεγάλες τριβές και στασιμότητα στις διμερείς σχέσεις.  

Οι δυο πλευρές, παρά τις όποιες διαφορές τους, καθορίζουν τους 

δεσμούς τους σε μεγάλο βαθμό από τις υποχρεώσεις που απορρέουν και από 

τις διμερείς συμφωνίες τους. ταθμό για τις διμερείς σχέσεις αποτελεί το 

«Κοινό χέδιο Δράσης Ε.Ε. – Σουρκίας» για τη ρύθμιση των προσφυγικών 

ροών από την Σουρκία προς τα κράτη μέλη της Ένωσης. Σο σχέδιο αυτό 

βασίζεται σε αμοιβαίες παραχωρήσεις και ανταλλάγματα προκειμένου η 

Σουρκική Δημοκρατία  να «κρατήσει» στην επικράτειά της περί τα 3 εκατ. 

προσφύγων. Εντούτοις, με βάση τη υμφωνία αυτή, αλλά και τις ενταξιακές 

τις υποχρεώσεις η Σουρκία οφείλει να αναδιαμορφώσει πολλές πτυχές του 

δημόσιου βίου της και να στηρίξει βαθιά την επαναφορά του κράτους 

δικαίου, έτσι ώστε να λάβει όσα επιθυμεί από την Ε.Ε., όπως π.χ. την 

απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου (visa) για Σούρκους πολίτες στα κράτη 

μέλη της Ένωσης. Μολαταύτα, η τουρκική ηγεσία φαίνεται απλώς να 

απαιτεί να καρπωθεί τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις διμερείς 

σχέσεις, ενώ συνάμα τονίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα πως η Σουρκία 

δεν έχει καμιά ανάγκη την Ε.Ε. και πως οι δεσμοί με την Ένωση μπορούν να 

διακοπούν όποτε το επιθυμεί1. Με βάση τα προαναφερθέντα ανακύπτει το 

εξής ερώτημα: « Θα μπορούσε η τουρκική ηγεσία, επί πραγματικού, να 

διακόψει τις σχέσεις της με την Ε.Ε., όπως υποστηρίζει; Μήπως οι δηλώσεις 

αυτές απλώς αποτελούν παραπλανητική διαπραγματευτική τακτική, με 

στόχο να αυξήσει η Σουρκία τη διαπραγματευτική ισχύ της στη δεδομένη 

συνθήκη;». 

την παρούσα ανάλυση, επιχειρείται η διαφώτιση της περιπλοκότητας της 

ευρωπαϊκής πορείας της Σουρκίας και ταυτόχρονα η εξέταση του κατά πόσον 

οι απειλές της Σουρκικής ηγεσίας για πλήρη απομάκρυνση από την Ε.Ε. και 

αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το «Κοινό χέδιο Δράσης», 

έχουν βάση ή αποτελούν προϊόν παραπλάνησης με στόχο να αποκομίσει η 

χώρα τα μέγιστα οφέλη από τις διμερείς σχέσεις με την Ένωση. 

υνεπώς, η υπόθεση εργασίας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Η 

ηγεσία ενός κράτους στην προσπάθειά της να αυξήσει τα οφέλη που 

απορρέουν από διμερείς σχέσεις και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της 

ικανότητα, ενδέχεται να κάνει χρήση παραπλανητικών δηλώσεων, το 

περιεχόμενο των οποίων δεν επιδιώκεται επί πραγματικού».  

                                                           
1 Βλ. BBC, “President Erdogan tells BBC: EU wastes Turkey's time”, 12/07/2017. 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/eu-must-say-clearly-if-it-doesnt-

want-turkey-president-erdogan-117661, Σελευταία πρόσβαση: 12/12/2017] 
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Για την εξέταση της ανωτέρω υπόθεσης εργασίας γίνεται χρήση των 

θεωρητικών εργαλείων του ρεαλισμού στις διεθνείς σχέσεις. ύμφωνα με τη 

ρεαλιστική σχολή, τα κράτη, τα οποία αποτελούν τους κυρίαρχους δρώντες 

του διεθνούς συστήματος, δρουν ορθολογικά με στόχο τη μεγιστοποίηση των 

οφελών τους και την αύξηση της ισχύος τους. ύμφωνα με τον J. 

Mearsheimer οι ηγέτες κάνουν χρήση της παραπλάνησης στις διεθνείς 

σχέσεις, όπου απουσιάζει μια ανώτατη αρχή που θα «τιμωρήσει το ψέμα»2, 

προκειμένου να ασκήσουν πιέσεις και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της 

χώρας τους. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα ανάλυση είναι η 

επαγωγική. Επιδιώκεται, δηλαδή, η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων από 

τη μελέτη ειδικών πρόσφατων εξελίξεων επί του ζητήματος που ερευνάται. 

Αρχικά, εξετάζονται οι σκόπελοι της ενταξιακής διαδικασίας και της 

απελευθέρωσης θεώρησης εισόδου, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν συνεχεία, μελετάται η  απειλητική ρητορική του 

Σούρκου Προέδρου συναρτήσει δηλώσεων Ευρωπαίων ηγετών και 

αξιωματούχων, ενώ παράλληλα αναλύονται τα βαθύτερα κίνητρα των 

δηλώσεών του. Σέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας 

ανάλυσης και δίνεται  απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα. 

τις 6 επτεμβρίου του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια 

Έκθεση Προόδου για τις διμερείς σχέσεις με την Σουρκική Δημοκρατία και 

την κατάσταση των σχέσεων αυτών από τη σκοπιά της πορείας και 

εφαρμογής του Κοινού χεδίου Δράσης3. Σα περισσότερα σημεία της 

Έκθεσης επικεντρώθηκαν στη μείωση των προσφυγικών ροών, 

επιδεικνύοντας θετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά στην πρόοδο για τη μείωση 

των νόμιμων προσφύγων που περνούν τα σύνορα της Ε.Ε.. Πέραν αυτών, 

όμως, η Έκθεση έθιξε –και προκάλεσε την αντίδραση της τουρκικής 

πλευράς– έναν από τους σημαντικότερους σκοπέλους στις ευρώ-τουρκικές 

σχέσεις, τη για ακόμη μία φορά αναβολή της απελευθέρωσης της θεώρησης 

εισόδου (visa) για τους Σούρκους πολίτες που επισκέπτονται κράτη μέλη της 

Ε.Ε.. 

Η μη απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου οφείλεται στην 

εκκρεμότητα επτά προϋποθέσεων οι οποίες είναι αναγκαίες για την 

ελεύθερη διακίνηση στα σύνορα της Ε.Ε., παρά την όποια πρόοδο στην 

εφαρμογή του Κοινού χεδίου Δράσης4 : 

                                                           
2 Βλ. MEARSHEIMER J. John, Why Leaders Lie. The Truth about Lying in International 
Politics. Οξφόρδη: Oxford University Press, 2014, σελ18. 

3 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Seventh Report on the Progress made in the implementation 

of the EU-Turkey Statement”, 6 επτεμβρίου 2017. 

4 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  ό.π., σελ.10. 
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 Έκδοση βιομετρικών ταξιδιωτικών εγγράφων που να είναι πλήρως 

εναρμονισμένα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

 Τιοθέτηση των μέτρων για την πάταξη της διαφθοράς όπως αυτά 

αναφέρονται στον «Οδικό Χάρτη» (Roadmap) της απελευθέρωσης της 

θεώρησης εισόδου.  

 Κατάληξη σε μια επιχειρησιακή συνεργασία με την Europol. 

 Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου και των πρακτικών που 

αφορούν στην τρομοκρατία, έτσι ώστε να εναρμονιστεί με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 Εναρμόνιση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των 

προσωπικών δεδομένων με τα πρότυπα της Ε.Ε.. 

 Προσφορά αποτελεσματικής δικαστικής και νομικής συνεργασίας σε 

περιπτώσεις εγκληματικών ενεργειών προς όλα τα μέλη της Ένωσης. 

 Εφαρμογή της υμφωνίας «Επανένταξης Ε.Ε.- Σουρκίας» και όλων 

των παραμέτρων της , ακόμη και αυτών που αφορούν σε τρίτες χώρες. 

 

Σα ζητήματα αυτά παραμένουν άλυτα και σε στασιμότητα εδώ και δύο 

περίπου χρόνια. Η ευρωπαϊκή πλευρά είναι κάθετη στους όρους της, ενώ 

παράλληλα η Σουρκία φαίνεται σταθερά απρόθυμη να κάνει το επόμενο 

βήμα για να συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα. Σο παράδοξο είναι, ωστόσο, 

πως ακόμη και χωρίς τις απαιτούμενες αλλαγές ο Σούρκος Πρόεδρος 

επιμένει στην απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου (visa). 

Ο Ρ.Σ. Έρντογαν, έχοντας παρατείνει το «καθεστώς έκτακτης 

ανάγκης» στη γείτονα, θεωρεί μάλλον αδύνατη τη συμμόρφωση με τα επτά 

εναπομείναντα σημεία, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε εν αμφιβόλλω την 

«ασφάλεια του έθνους», τουλάχιστον όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται μετά 

το πραξικόπημα. Κυριότερο σημείο ακαμψίας αποτελεί ο νόμος για την 

τρομοκρατία στην Σουρκία. τη βάση αυτού έχουν γίνει οι περισσότερες 

συλλήψεις και διώξεις αντιφρονούντων στη γείτονα και ο Σούρκος Πρόεδρος 

δεν φαίνεται πρόθυμος να τον καταργήσει. Ο Έρντογαν θεωρεί πως η Ένωση 

θέτει «τεχνητά εμπόδια»5 στην επίσπευση της διαδικασίας, ενώ συγχρόνως 

κατηγορεί την Ε.Ε. πως «απέτυχε στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. τις 

                                                           
5 Βλ. Deutsche Welle, “Erdogan: Turkey no longer needs EU membership but will not 

abandon talks”, 20 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.dw.com/en/erdogan-

turkey-no-longer-needs-eu-membership-but-will-not-abandon-talks/a-40771731. 

Σελευταία πρόσβαση: 21/12/2017] 
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μέρες μας, η Ευρώπη έχει γίνει ένα μέρος όπου οι τρομοκράτες μπορούν να 

κινούνται ελευθέρα»6.   

Σον ίδιο μήνα που δόθηκε στη δημοσιότητα η εν λόγω Έκθεση, 

διεξήχθη έντονη συζήτηση στη Γερμανία από την Α. Μέρκελ και τον Μ. 

ούλτς για το ενδεχόμενο του εξ ολοκλήρου «παγώματος» της ενταξιακής 

διαδικασίας της Σουρκίας, στη βάση της τεράστιας απόκλισης της από τα 

ιδεώδη της Ένωσης7. Η συζήτηση αυτή εξόργισε τον Σούρκο Πρόεδρο ο 

οποίος έσπευσε το δίχως άλλο να κατηγορήσει τη Γερμανίδα καγκελάριο ως 

«Ναζί»8, ενώ λίγο καιρό αργότερα έσπευσε να διαβεβαιώσει την 

κοινοβουλευτική του ομάδα πως «Για να πω την αλήθεια, όμως, δεν 

χρειαζόμαστε πλέον την ένταξη στην Ε.Ε.»9. 

Η σκληρή ρητορική του Έρντογαν και η πλήρης αδιαφορία για τη 

συμμόρφωση με τις προ-ενταξιακές υποχρεώσεις της Σουρκίας, δεν άφησαν 

αδιάφορη την Ευρώπη. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που έκανε στο 

πρακτορείο Reuters ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ 

Γιούνκερ, «οι υποψήφιες χώρες πρέπει να δίνουν ύψιστη σημασία στο 

κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα.»10. ε 

ανταπάντηση ο Σούρκος Πρόεδρος δήλωσε  στο Σουρκικό  Κοινοβούλιο πως 

μια Ευρώπη χωρίς την Σουρκία θα καταβάλλεται από εσωτερικές διαμάχες 

και  φόβο, ενώ δεν δίστασε να υπενθυμίσει «Η Ε.Ε. χρειάζεται την Σουρκία 

(και όχι το αντίστροφο).(..) Εάν θέλουν να διακόψουν τις σχέσεις , θα 

συνεχίσουμε το δρόμο μας»,11 υπονοώντας για ακόμη μία φορά, πως είναι 

πρόθυμος να απομακρυνθεί από την Ε.Ε., χωρίς η χώρα να έχει κάποιο 

ουσιαστικό πλήγμα, καθώς δεν είναι εκείνη που έχει ανάγκη την 

συνεργασία- αναφερόμενος εμμέσως στο Κοινό χέδιο δράσης για το 

                                                           
6 Βλ. Deutsche Welle, ό.π.. 

7 Βλ. Financial Times, “Merkel says Turkey „should not become an EU member», 3 

επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.ft.com/content/cf9f2566-90cc-11e7-

a9e6-11d2f0ebb7f0. Σελευταία πρόσβαση: 15/12/2017] 

8 Βλ. Πρώτο Θέμα, “Ο Ερντογάν κατά Μέρκελ και ούλτς: Όσα λένε παραπέμπουν στον 

ναζισμό και τον φασισμό!”, 6 επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.protothema.gr/world/article/711335/o-erdogan-katigorei-merkel-kai-ton-soults-

oti-osa-lene-parapeboun-ston-nazismo-kai-ton-fasismo/. Σελευταία πρόσβαση: 15/12/2017] 

9 Βλ. Deutsche Welle, ό.π.. 

10 Βλ. Reuters, “Juncker chides EU candidate Turkey, upbeat on Western Balkans”, 13 

επτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-eu-juncker-

enlargement/juncker-chides-eu-candidate-turkey-upbeat-on-western-balkans-

idUSKCN1BO1CC. Σελευταία πρόσβαση: 14/12/2017] 

11 Βλ. Hurriyet Daily News, “Turkey doesn‟t need EU anymore: President Erdoğan”, 1 

Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-doesnt-

need-european-union-president-erdogan-says-120199. Σελευταία πρόσβαση: 12/12/2017] 
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προσφυγικό, προσθέτοντας «Μάλλον (οι Ευρωπαίοι), έχουν παρεξηγήσει την 

υπομονή μας.»12.  

Οι αμοιβαίες αψιμαχίες μεταξύ Ε.Ε. και Σουρκίας δεν έχουν, όμως, 

σταματήσει εκεί. Οι συνεχείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 

απραγία της Σουρκίας σε θέματα παρεμπόδισης παράτυπων μεταναστών που 

περνούν τα σύνορα της και «μπαίνουν» στην Ε.Ε., οδήγησαν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις 30 Νοεμβρίου 2017, να αποφασίσει την περικοπή μέρους της 

χρηματοδότησης προς την Σουρκία που απορρέει από την υποψηφιότητά 

της13. Για την ακρίβεια, για το 2018 περικόπτονται 175 εκατ. ευρώ από την 

προβλεπόμενη Προενταξιακή Βοήθεια, ποσό το οποίο ενδέχεται να αυξηθεί 

στην περίπτωση που η Άγκυρα δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της 

απέναντι στην Ε.Ε. εντός του έτους. υγκεκριμένα, ο επικεφαλής της 

διαπραγμάτευσης για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, . Μουρεσάν, δήλωσε 

ότι «Όσο η Σουρκία δεν σέβεται την ελευθερία του λόγου, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και παρασύρεται ολοένα και περισσότερο μακριά από τα 

ευρωπαϊκά δημοκρατικά πρότυπα, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το 

καθεστώς αυτό με κεφάλαια της Ε.Ε.»14,. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι 

χρήματα δεν αφαιρούνται από τα 3 δις που δόθηκαν στην Σουρκία μέσω του 

Κοινού χεδίου Δράσης για το προσφυγικό.  

Ο Σούρκος Πρόεδρος δεν φάνηκε να πτοείται από τις περικοπές, 

εξαπολύοντας νέες απειλές προς την Ε.Ε.. Με αφορμή όσα ειπώθηκαν από 

τους Ευρωπαίους αρμόδιους, δήλωσε: «εκείνοι που θεωρούν πως θα 

καταρρακώσουν την Σουρκία με κυρώσεις, σύντομα θα δουν πως τρέφουν 

αυταπάτες»15, υπονοώντας όχι μόνο πως δεν έχει σκοπό να εκπληρώσει τις 

προϋποθέσεις που χρειάζεται για να επανεκινηθεί η προοδευτική πορεία της 

χώρας προς την ένταξη, αλλά και πως στοχεύει να «αντεπιτεθεί». Η πολιτική 

αυτή για τον Έρντογαν συνίσταται σε τρεις άξονες, όπως αυτοί έχουν 

διαμορφωθεί από τη ρητορική του. Πρώτον, την πλήρη αθέτηση του Κοινού 

χεδίου Δράσης για το προσφυγικό. Δεύτερον, την εγκατάλειψη 

                                                           
12 Βλ. Hurriyet Daily News, “Turkey doesn‟t need EU anymore: President Erdoğan”, 1 

Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-doesnt-

need-european-union-president-erdogan-says-120199. Σελευταία πρόσβαση: 12/12/2017] 

13 Βλ. EMMOT Robin, “In warning to Ankara, EU cuts funds for Turkey's membership 

bid», Reuters, 30 Νοεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-

eu-turkey/in-warning-to-ankara-eu-cuts-funds-for-turkeys-membership-bid-

idUSKBN1DU2D4.Σελευταία πρόσβαση: 20/12/2017] 

14 Βλ. EMMOT Robin, ό.π.. 

15 Βλ. Hurriyet Daily News, «Stop targeting Turkey: Erdoğan to EU leaders», 23 

Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/stop-targeting-

turkey-erdogan-to-eu-leaders-121270. Σελευταία πρόσβαση: 12/12/2017] 
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εξολοκλήρου της ενταξιακής του προσπάθειας και, τρίτον, την πλήρη 

εναντίωση στην Ε.Ε., την οποία έχει στο παρελθόν απειλήσει και με 

επιθέσεις16. 

Παρά τις προηγούμενες εξελίξεις, εντύπωση προκάλεσε το Δεκέμβριο 

του 2017 η μεταστροφή της συμπεριφοράς του Έρντογαν. Ο Σούρκος 

Πρόεδρος δήλωσε αναφορικά με την Ε.Ε. πως «Ο στόχος μας είναι να 

μειώσουμε τους εχθρούς και να αυξήσουμε τους φίλους […] Δεν έχουμε 

κανένα πρόβλημα  με τη Γερμανία, το Βέλγιο ή την Ολλανδία»17. Οι χώρες 

που ανέφερε δεν ήταν τυχαίες, αντιθέτως ήταν τα κράτη μέλη της Ένωσης 

που η κυβέρνησή του είχε απειλήσει με τρομοκρατικές επιθέσεις λίγο καιρό 

πριν. Ο ίδιος ο Έρντογαν απέδωσε τη μεταστροφή του αυτή στην από κοινού 

εναντίωση των Ευρωπαϊκών ηγετών, στο ζήτημα της μεταφοράς της 

αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ από το Σελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ18.  

Είναι αλήθεια, ότι το ζήτημα της αμερικανικής πρεσβείας είναι 

μείζον για την Σουρκία, ωστόσο, η μεταστροφή στη στάση της τουρκικής 

ηγεσίας προς την Ε.Ε. συνδέεται και με τη δημοσιοποίηση μιας 

δημοσκόπησης με βάση την οποία «8 στους 10 Σούρκους στηρίζουν την 

ενταξιακή προσπάθεια»19, την οποία μάλιστα συνδέουν άρρηκτα με 

οικονομικά οφέλη.  Η εν λόγω δημοσκόπηση υπενθύμισε τη σημασία της 

ευρωπαϊκής ένταξης για την Σουρκία, η οποία πράγματι συνδέεται με 

πολιτικά και οικονομικά οφέλη, που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα στην 

επιδίωξη της να εγκαθιδρύσει ηγεμονία στο περιφερειακό της υποσύστημα 

και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των Σούρκων πολιτών. Αν και η χρήση 

της παραπλανητικών δηλώσεων που στόχο έχουν να πείσουν για τη μη 

αναγκαιότητα συνεργασίας με την Ε.Ε. , μπορεί να βελτιώνει τη 

διαπραγματευτική θέση της χώρας έναντι στην Ε.Ε. που ιδιαιτέρα εν μέσω 

της προσφυγικής κρίσης βασίζεται στην τουρκική συνεργασία, εντούτοις, η 

                                                           
16 The Independent, “Turkey's Erdogan warns Europeans 'will not walk safely on the 

streets' if diplomatic row continues”, 22 Μαΐου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-erdogan-germany-netherlands-

warning-europeans-not-walk-safely-a7642941.html. Σελευταία πρόσβαση: 12/12/2017] 

17 Βλ. KARAGÖZ Serdaroz, “Erdoğan: Turkey wants good relations with EU, member 

states”, Daily Sabah, 27 Δεκεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/eu-affairs/2017/12/28/erdogan-turkey-wants-good-relations-

with-eu-member-states. Σελευταία πρόσβαση :02/01/2018] 

18 Βλ. KINGSLEY Patrick, “Turkey‟s Erdogan Tries to Play Nice, After a Year of Bashing 

Europe», The New York Times, 28 Δεκεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2017/12/28/world/europe/erdogan-turkey.html. Σελευταία 

πρόσβαση: 21/12/2017] 

19 Βλ. GIRIT Ilker, “8 in 10 Turks back EU membership, survey finds”, Πρακτορείο 

Anadolou, 12 Δεκεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://aa.com.tr/en/europe/8-in-10-

turks-back-eu-membership-survey-finds/1002211. Σελευταία πρόσβαση: 18/12/2017] 
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κοινή γνώμη δεν στηρίζει την απομάκρυνση. Επομένως, και προκειμένου να 

μην απολέσει την εσωτερική του νομιμοποίηση, ο Σούρκος Πρόεδρος 

«κατέβασε τους τόνους», έστω και προσωρινά. 

τις αρχές Ιανουαρίου του 2018, ο Σούρκος Πρόεδρος επέστρεψε στις 

δηλώσεις του περί εγκατάλειψης των ενταξιακών προσπαθειών, δηλώνοντας 

πως «η Σουρκία κουράστηκε να περιμένει στο κατώφλι της Ε.Ε.»20, σε 

συνάντησή του με το Γάλλο Πρόεδρο Εμ. Μακρόν. Πρόσθεσε, ακόμη, πως 

«δεν μπορούμε συνεχώς να εκλιπαρούμε την ένταξή μας στην Ένωση»21. ε 

μια αποτίμηση των όσων αναφέρθηκαν είναι μάλλον εύκολο να εξάγει κανείς 

το συμπέρασμα πως ο Έρντογαν δεν είναι διατεθειμένος να μεταβάλει επί 

πραγματικού την οποιαδήποτε κατάσταση επικρατεί στη γείτονα, 

προκειμένου να κάνει ένα βήμα μπροστά στην ενταξιακή πορεία. 

Εντούτοις, η διττή ρητορική του χρήζει περεταίρω ανάλυσης. Οι λόγοι του 

Σούρκου Προέδρου λειτουργούν άλλοτε δημιουργώντας την εντύπωση πως 

επιθυμεί την ένταξη διακαώς – π.χ. «Θα απορρίψουμε όποια πρόταση, εάν 

δεν μιλάμε για την πλήρη ένταξη»22- και άλλοτε τον σκιαγραφούν έτοιμο να 

εγκαταλείψει την Ε.Ε. και το Κοινό χέδιο Δράσης. Η παράταση, ωστόσο, 

της στασιμότητας των διμερών σχέσεων και η αδράνεια του Έρντογαν να 

κινηθεί έμπρακτα, είτε προς την μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, 

καταδεικνύουν το γεγονός πως η στάση του είναι συχνά προϊόν 

παραπλάνησης. Παρά τις συνεχείς απειλές για εγκατάλειψη της ενταξιακής 

προσπάθειας, δεν προχωρά σε τέτοια βήματα. Απεναντίας, όταν τα ζωτικά 

συμφέροντά της Σουρκίας, π.χ. Ιερουσαλήμ, εύνοια της κοινής γνώμης, 

συμπίπτουν με την Ε.Ε. σπεύδει να τονίσει τις φιλικές του προθέσεις. Οι 

αξιώσεις για την απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου είναι επίσης 

ενδεικτικές πως ο Έρντογαν δεν επιθυμεί «να σπάσει» τους δεσμούς του με 

την Ε.Ε., αντίθετα προσπαθεί να εξασφαλίσει για τους Σούρκους ένα από τα 

βασικά προτερήματα των Ευρωπαίων. Γιατί λοιπόν συνεχίζει τις φρούδες 

απειλές;  

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι απλή. Η σκληρή και 

παραπλανητική ρητορική είναι ικανή να ασκήσει πιέσεις στους εταίρους. Η 

Ε.Ε. έχει όντως πολλά να χάσει από μια ενδεχόμενη αθέτηση του Κοινού 

                                                           
20 Βλ. Al Jazeera, “Erdogan: Turkey 'tired' of EU membership process”, 6 Ιανουαρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2018/01/erdogan-turkey-tired-eu-

membership-process-180105213814481.html. Σελευταία πρόσβαση: 6/01/2018] 

21 Βλ. Al Jazeera, ό.π.. 

22 Βλ. Hawar News Agency, “Erdogan threatens Europe with terrorism”, 20/01/2018. 

[Αναγνώστηκε στο: http://en.hawarnews.com/erdogan-threatens-europe-with-terrorism/. 

Σελευταία πρόσβαση: 20/01/2018] 
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χεδίου Δράσης, για παράδειγμα, για το προσφυγικό. Είναι επομένως λογικό 

η τουρκική ηγεσία να κάνει παραπλανητικές δηλώσεις που αφορούν στα 

σημεία, όπου η Σουρκία έχει «το πάνω χέρι», προκειμένου να αποκομίσει 

όσα παραπάνω οφέλη γίνεται από την Ένωση και την παρούσα κατάσταση, 

χωρίς όμως να στοχεύει στην πραγματοποίηση των απειλών. 

Καταληκτικά, επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση εργασίας μας ότι 

Σουρκία κάνει χρήση της μεθόδου της παραπλάνησης προκειμένου να 

εξασφαλίσει τα ζωτικά της συμφέροντα και να βελτιώσει τη 

διαπραγματευτική της θέση απέναντι στην Ε.Ε.. Άλλωστε, η ένταξη της 

Σουρκίας στην Ε.Ε. αποτελεί στρατηγικό στόχο για τη χώρα, καθώς της 

προσφέρει δικαίωμα λόγου στην Ένωση, αλλά και πολύτιμα οικονομικά και 

πολιτικά οφέλη, καταλυτικής σημασίας που μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά στην ανάδειξή της ως περιφερειακό ηγεμόνα στην περιοχή. 

Οι ευρώ-τουρκικές σχέσεις αποτελούν ένα περίπλοκο αντικείμενο 

μελέτης με εξελίξεις σε βάθος χρόνου και ποικίλες πτυχές. Σόσο η Σουρκία 

όσο και η Ε.Ε. διαιωνίζουν την προενταξιακή διαδικασία, γεγονός που 

υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα των σχέσεων και την πολύτιμη 

γεωστρατηγική θέση της Σουρκίας για την Ε.Ε. και το αντίστροφο. Η 

μοναδικότητα των διμερών σχέσεων καθιστά τα ευρώ-τουρκικά ένα 

σημαντικό αντικείμενο μελέτης, στο πλαίσιο του οποίου καλείται κανείς να 

εστιάσει και να κατανοήσει, τα  βαθύτερα κίνητρα και συμφέροντα που 

έχουν ως αποτέλεσμα τη διαιώνιση μιας «σταθερά ασταθούς» σχέσης, όπως 

αυτή της Ε.Ε. με την Σουρκική Δημοκρατία. 

 

* * * * * 
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