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ΟΙ ΦΕΕΙ ΣΟΤ Κ.Δ.Α. ΜΕ ΣΙ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΣΗ 

ΔΤΣΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ: ΠΡΟΕΓΓΙΗ Η ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ; 

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΑΚΟΤΣΗ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

 τουρκική κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα ακολουθεί μία 

επιθετική και επεκτατική εξωτερική πολιτική. Οι δηλώσεις και οι 

ενέργειες της Άγκυρας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 έχουν 

δημιουργήσει προβλήματα στις σχέσεις της χώρας τόσο με τις Η.Π.Α. και το 

Ν.Α.Σ.Ο. όσο και με την Ε.Ε.. 

Οι υμφωνίες της Σουρκίας με τη Ρωσία, η προσέγγιση της Κίνας, η 

αντίθεσή της τόσο στην αναγνώριση της Ιερουσαλήμ από τον Αμερικανό 

Πρόεδρο ως πρωτεύουσας του Ισραήλ όσο και στην αποχώρηση των Η.Π.Α. 

από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι μόνο 

κάποια από τα ζητήματα που έχουν δυσαρεστήσει την Ουάσιγκτον και έχουν 

εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον φιλοδυτικό προσανατολισμό της 

Σουρκίας1. Από την πλευρά της, η Σουρκία δηλώνει δυσαρεστημένη από την 

αμερικανική υποστήριξη στις κουρδικές δυνάμεις που αντιμάχονται το 

«Ισλαμικό Κράτος» (Ι.Κ.) στη υρία, αλλά και από την επιμονή των Η.Π.Α. 

να μην εκδώσουν τον αυτοεξόριστο ιμάμη Υετχουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος 

θεωρείται από την τουρκική κυβέρνηση υπεύθυνος για το πραξικόπημα του 

20162. 

Oι σχέσεις της Σουρκίας με την Ε.Ε. δεν είναι σε καλύτερο επίπεδο, 

αφού η στάση της Σουρκίας πάνω σε θέματα δικαιοσύνης και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων,καθώς και οι σκληρές δηλώσεις του Σούρκου Προέδρου Ρετζέπ 

                                                           
1 Βλ. DELMAN, E., SULLIVAN, J. “What is Next for U.S.-Turkey Relations?”, United 
States Institute of Peace, 20 Απριλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.usip.org/publications/2018/04/what-next-us-turkey-relations. Σελευταία 

πρόσβαση: 5 Ιουνίου 2018]. 

2 Βλ. Congressional Research Service, “Turkey: Background and U.S. Relations In Brief”, 

6 Ιουνίου 2018, σελίδες 3, 6-10. [Αναγνώστηκε στο: 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44000.pdf. Σελευταία πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018]. 

Η 
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Σαγίπ Έρντογαν και λοιπών αξιωματούχων της κυβέρνησης εναντίον της 

Ε.Ε., έχουν παγώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας και έχουν 

δυσχεράνει τις διμερείς σχέσεις με αρκετά κράτη μέλη3. Παρ ‟όλα αυτά, 

αξίζει να σημειωθεί πως η Σουρκία παραμένει σημαντικός δρώντας τόσο για 

την Ε.Ε., λόγω των εμπορικών σχέσεων και της συμφωνίας για το 

προσφυγικό ζήτημα, όσο και για τις Η.Π.Α. εξαιτίας της γεωστρατηγικής της 

θέσης και της ανάμειξής της στα φλέγοντα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. 

Σο παρόν κείμενο επιδιώκει να εμβαθύνει στον τρόπο με τον οποίο 

επηρεάζονται οι σχέσεις της Σουρκίας με τις Η.Π.Α. και τη Δ. Ευρώπη από 

τις διαφορετικές και συχνά αντιφατικές πολιτικές επιλογές της τουρκικής 

κυβέρνησης που εφαρμόζει, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει. Η υπόθεση εργασίας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «μία 

χώρα η οποία αντιμετωπίζει διλήμματα ασφαλείας επιλέγει να 

απομακρυνθεί ή ακόμη και να αντιταχθεί τους παραδοσιακούς της 

συμμάχους στην προσπάθειά της να προωθήσει τα ζωτικά της συμφέροντα 

και να αποκτήσει περισσότερη ισχύ». Η ανάλυση θα εκπονηθεί με βάση τη 

ρεαλιστική θεωρία των διεθνών σχέσεων, καθώς η επιδίωξη της πραγμάτωσης 

των εθνικών συμφερόντων και η επιθυμία για απόκτηση περισσότερης 

ισχύος στο άναρχο διεθνές σύστημα φέρνει συχνά τις Η.Π.Α. και την 

Σουρκία σε σύγκρουση και καθιστά κατά περιόδους λιγότερο ή περισσότερο 

σημαντική τη διατήρηση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ της Σουρκίας 

και της Ε.Ε.. Η ανάλυση στοχεύει ειδικότερα στην παρουσίαση του τρόπου 

με τον οποίο το εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον και η εσωτερική πολιτική 

σκηνή της Σουρκίας, που βρίσκεται σε αναβρασμό, επηρέασε τις πολιτικές 

της επιλογές και σε πολλές περιπτώσεις δυσχέρανε αντί να ενισχύσει τις 

σχέσεις της Σουρκίας με τις Η.Π.Α. και τη Δ. Ευρώπη κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2018. 

Οι σχέσεις Σουρκίας-Η.Π.Α. εμφανίστηκαν τεταμένες ήδη από τις 

αρχές του έτους, εξαιτίας των αμερικανικών σχεδίων για δημιουργία 

στρατιωτικής δύναμης στη υρία βασισμένης στις υριακές Δημοκρατικές 

Δυνάμεις, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από πολιτοφυλακές Κούρδων. Οι 

πολιτοφυλακές αυτές συνιστούν το στρατιωτικό σκέλος του Κόμματος 

«Δημοκρατική Ένωση» (P.Y.D.) που η τουρκική κυβέρνηση θεωρεί ότι 

συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (E.K.K.), το οποίο έχει 

                                                           
3 Βλ. Euronews, “EU Commission slams Turkey in annual report on country's accession 

prospects”, 17 Απριλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.euronews.com/2018/04/17/eu-

commission-slams-turkey-in-annual-report-on-country-s-accession-prospects. Σελευταία 

πρόσβαση: 6 Ιουνίου 2018] 
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έντονη παρουσία κυρίως στην Σουρκία4. Οι Η.Π.Α. θεωρούν απαραίτητη τη 

συμμετοχή και τη στήριξη των κουρδικών δυνάμεων για την καταπολέμηση 

του «Ι.Κ.», ενώ η Σουρκία αντίθετα αντιμετωπίζει αυτή την υποστήριξη ως 

δίλημμα ασφαλείας που απειλεί την ίδια την επιβίωσή της. Για αυτό το λόγο 

η Σουρκία, τον Ιανουάριο του 2018, απείλησε με επιχείρηση στο Αφρίν, την 

οποία και πραγματοποίησε λίγο αργότερα παρά τις έντονες αντιρρήσεις των 

Η.Π.Α.5. Παράλληλα, η τουρκική ηγεσία δήλωνε έτοιμη να αντικαταστήσει 

τις κουρδικές δυνάμεις με τουρκικές στη Ράκκα και την Μανμπίτζ και 

καλούσε τις Η.Π.Α. να συμπεριφερθούν ως πραγματικοί σύμμαχοι6. 

Ακολούθησαν σκληρές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές με αποκορύφωμα 

τη δήλωση του Σούρκου Προέδρου πως αν οι αμερικανικές δυνάμεις σταθούν 

εμπόδιο στις τουρκικές επιδιώξεις, θα δεχτούν ένα «οθωμανικό χαστούκι»7. 

ε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης, ο Αμερικανός 

υπουργός Εξωτερικών Ρ.Σίλερσον επισκέφθηκε, το Υεβρουάριο του 2018, 

τον Σούρκο Πρόεδρο και κατάφερε, προσωρινά τουλάχιστον, να ρίξει τους 

τόνους. ύμφωνα με δηλώσεις του Σούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ 

Σσαβούσογλου, οι οποίες έγιναν πράξη λίγους μήνες αργότερα, οι Η.Π.Α. 

υποσχέθηκαν πως θα συμβάλουν στην απομάκρυνση των Κούρδων μαχητών 

από την πόλη Μάνμπιτζ8. Ήδη, όμως, από τα μέσα Υεβρουαρίου του 2018 

δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συμφωνία μεταξύ Σουρκίας-Ρωσίας για την 

αγορά δεύτερης συστοιχίας S-4009. Αυτή η υμφωνία ανησύχησε τόσο τις 

                                                           
4 Βλ. «Αναλυτική έκθεση: Οι εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο της χώρας, Ιανουάριος-

Υεβρουάριος 2018», Έδρα Θουκυδίδης, ΓΕΕΘΑ - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάρτιος 2018, 

σελίδες 30-32. [Αναγνώστηκε στο: http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-

arxeia/pamak/2018/ekthesi-ianouarios-fevrouarios-2018.pdf. Σελευταία πρόσβαση: 6 

Ιουνίου 2018]. 

5 Βλ. BERNARD, A., “U.S.-Backed Force Could Cement a Kurdish Enclave in Syria”, New 
York Times, 16 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2018/01/16/world/middleeast/syria-kurds-force.html. Σελευταία 

πρόσβαση: 5 Ιουνίου 2018]. 

6 Βλ. Daily Sabah, “Turkish Military will soon start operation to clear Afrin of terrorists, 

Erdogan says”, 15 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dailysabah.com/war-

onterror/2018/01/15/turkish-military-will-soon-start-operation-to-clear-afrin-of-

terroristserdogan-says. Σελευταία πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018]. 

7 Βλ. Euronews, “Turkish president threatens US forces in Syria with an „Ottoman slap‟”, 

13 Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.euronews.com/2018/02/13/turkish-

president-threatens-us-forces-in-syria-with-an-ottoman-slap- Σελευταία πρόσβαση: 9 

Ιουνίου 2018]. 

8 Βλ. FAULKNER, C., “Turkey and US to step back from brink over Syria”, The 
Telegraph, 16 Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/16/turkey-us-step-back-brink-syria/, Σελευταία 

πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018]. 

9 Βλ. Daily Sabah, “Turkey, Russia to sign deal for second S-400 regiment in 2020”, 14 

Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 
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Η.Π.Α. όσο και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της νατοϊκής συμμαχίας και 

υπονόμευσε το βελτιωμένο κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά την επίσκεψη 

του Σίλερσον. ύμφωνα με δηλώσεις του Ανώτατου υμμαχικού Διοικητή 

του Ν.Α.Σ.Ο. στην Ευρώπη, Κούρτις καπαρότι, η Σουρκία είναι 

«σημαντικός στρατηγικός εταίρος του Ν.Α.Σ.Ο. και των Η.Π.Α., μία 

σημαντική κινητήριος δύναμη στις επιχειρήσεις της περιοχής και 

καθοριστικός δρων στον μακροχρόνιο ανταγωνισμό για τη δημιουργία μίας 

ευνοϊκής για τα αμερικανικά και νατοϊκά συμφέροντα, ισορροπίας ισχύος 

στη Μ. Ανατολή.»10. Η δήλωση αυτή αναγνωρίζει έμμεσα πως η γεωγραφική 

θέση της Σουρκίας την τοποθετεί σε καίριο σημείο για την αντιμετώπιση δύο 

πολύ σημαντικών διλημμάτων ασφαλείας, του «Ι.Κ.» και της επέκτασης της 

ρωσικής σφαίρας επιρροής στη Μέση Ανατολή11. 

Αποτέλεσμα της υμφωνίας μεταξύ της Σουρκίας και της Ρωσίας για 

την αγορά των S-400 ήταν να τεθούν και πάλι ερωτήματα αναφορικά με την 

προσήλωση της Σουρκίας στο Ν.Α.Σ.Ο., αλλά και τη Δύση γενικότερα, αφού 

την ίδια περίοδο ο υπουργός Ευρωπαϊκών Τποθέσεων της Σουρκίας, Ομέρ 

Σσελίκ, απείλησε με λύση της συμφωνίας Ε.Ε.-Σουρκίας για το προσφυγικό 

ζήτημα αν δεν καταγραφεί πρόοδος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της 

Σουρκίας, απορρίπτοντας προτάσεις για τη δημιουργία ενός προνομιακού 

καθεστώτος για τη χώρα του στη βάση μίας εταιρικής σχέσης με την Ε.Ε.12. 

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στα μέσα 

Απριλίου είναι ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί μεταξύ της Σουρκίας 

και της Ε.Ε., καθώς σημειώνεται ότι η Σουρκία «απομακρύνεται από την 

Ε.Ε.»13. Παράγοντες που συντέλεσαν στη διατύπωση του εν λόγω 

συμπεράσματος είναι, μεταξύ άλλων, η απουσία προόδου στο θέμα της 

υιοθέτησης του κοινοτικού κεκτημένου, η επιδείνωση των διμερών σχέσεων 

                                                                                                                                                                       
https://www.dailysabah.com/defense/2018/02/14/turkey-russia-to-sign-deal-for-second-s-

400-regiment-in-2020. Σελευταία πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018]. 

10 Βλ. ό.π.. 

11 Βλ. ΜAJUMDAR D., “Turkey Wants Russia's S-400 Air Defense System”, The National 
Interest, 9 Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://nationalinterest.org/blog/the-

buzz/turkey-wants-russias-s-400-air-defense-system-24821. Σελευταία πρόσβαση: 9 

Ιουνίου 2018]. 

12 Βλ Η Καθημερινή, “Turkey threatens migrant deal with EU”, 20 Υεβρουαρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: 

http://www.ekathimerini.com/225086/article/ekathimerini/news/turkey-threatens-

migrant-deal-with-eu. Σελευταία πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018].  

13 Βλ. Η Καθημερινή, «Αυστηρές προειδοποιήσεις Κομισιόν προς την Σουρκία: 

Απομακρύνεστε από την Ευρώπη», 17 Απριλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.kathimerini.gr/959482/article/epikairothta/politikh/aysthres-proeidopoihseis-

komision-pros-thn-toyrkia-apomakryneste-apo-thn-eyrwph. Σελευταία πρόσβαση: 9 

Ιουνίου 2018]. 
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με πολλά κράτη μέλη και οι επιπτώσεις της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης 

στους τομείς της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες 

γίνονται φανερές και στον τομέα της οικονομίας μέσα από τις διώξεις σε 

βάρος αντιφρονούντων Σούρκων και αλλοδαπών επιχειρηματιών14. Η 

ύνοδος Κορυφής Ε.Ε.-Σουρκίας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 

του 2018 χαρακτηρίστηκε από τη διατήρηση της σκληρής αλλά περισσότερο 

συγκαταβατικής στάσης από την πλευρά της Ε.Ε., ενώ η Σουρκία αν και 

αναγνώρισε την ανάγκη για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ της 

Άγκυρας και των Βρυξελλών, εντούτοις κράτησε μια πιο επιθετική στάση 

αναφορικά με τα αιτήματά της15. 

τις αρχές Μαΐου του 2018, η συμφωνία της Άγκυρας με τη Ρωσία 

προξένησε την έντονη αντίδραση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία με 

σχέδιο νόμου για την Αμυντική Πολιτική αποφάσισε την προσωρινή 

αναστολή της δυνατότητας της Σουρκίας να προμηθεύεται σημαντικά οπλικά 

συστήματα από τις Η.Π.Α.. Γρήγορα η τουρκική κυβέρνηση απάντησε 

απειλώντας να ανταποδώσει αυτές τις κυρώσεις, εάν τελικά υιοθετηθεί το εν 

λόγω νομοσχέδιο16. Η αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας υιοθέτησε το 

προσχέδιο του νομοσχεδίου, ενώ παράλληλα συμπεριέλαβε διάταξη για 

αναβολή της πώλησης των F-35 στην Σουρκία μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι δεν 

θα αγοράσει τους S-400 από τη Ρωσία17. Παρ‟ όλο που η διαδικασία 

υιοθέτησης του νομοσχεδίου δεν έχει οριστικοποιηθεί, το μήνυμα που 

στέλνουν οι Η.Π.Α. στην τουρκική κυβέρνηση είναι σαφές. Αν η χώρα δεν 

συμμορφωθεί, θα υποστεί σοβαρές συνέπειες και θα έρθει αντιμέτωπη με την 

απαγόρευση της παράδοσης των F-35, τον αποκλεισμό της τουρκικής 

βιομηχανίας από τη συμπαραγωγή των F-35 και την αντικατάστασή της με 

άλλους πιθανούς εταίρους18. Αυτή η σκληρή στάση της αμερικανικής 

                                                           
14 Βλ. Eυρωπαϊκή Επιτροπή, “Turkey 2018 Report”, 17 Απριλίου 2018, σελίδες 10, 22, 41, 

52. [Αναγνώστηκε στο: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf. Σελευταία πρόσβαση: 9 Ιουνίου 

2018]. 

15 Βλ. Ευρωπαϊκό υμβούλιο, «ύνοδος των ηγετών ΕΕ-Σουρκίας στη Βάρνα», Βρυξέλλες, 26 

Μαρτίου 2018, [Αναγνώστηκε στο 

http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/internationalsummit/2018/03/26/. Σελευταία 

πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018]. 

16 Βλ. Reuters, “Turkey says it will retaliate if U.S. halts weapons sales”, 6 Μαΐου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-defense/turkey-says-it-

will-retaliate-if-u-s-halts-weapons-sales-

idUSKBN1I7050?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=feedburner&utm_

medium. Σελευταία πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018]. 

17 Βλ. ZΑΝΟΣΣΙ, J., ΣHOMAS, C., “Turkey: Background and U.S. Relations In Brief”, 

Congressional Research Service, 6 Ioυνίου 2018, σελίδα 10. [Αναγνώστηκε στο: 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44000.pdf. Σελευταία πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018]. 

18 Βλ. ό.π.. 
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κυβέρνησης εξηγείται από το γεγονός ότι η Σουρκία προσεγγίζοντας τη 

Ρωσία και αντιδρώντας έντονα σε αποφάσεις των Η.Π.Α. σε ζητήματα της 

Μέσης Ανατολής -όπως η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του 

Ισραήλ- διακινδυνεύει ζωτικά της συμφέροντα.  

τις αρχές Ιουνίου, οι Η.Π.Α. υλοποίησαν την υπόσχεση που είχαν 

δώσει λίγους μήνες πριν κατά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών 

Σίλερσον στην Άγκυρα και έθεσαν σε εφαρμογή ένα σχέδιο (Οδικός Φάρτης) 

σταδιακής αποχώρησης των, υποστηριζόμενων από τις Η.Π.Α., κουρδικών 

δυνάμεων από την πόλη Μανμπίτζ στον έλεγχο των οποίων πέρασε η πόλη 

μετά την επικράτηση επί του «Ι.Κ.» στην περιοχή19. Σο δίλημμα ασφαλείας 

για την Σουρκία παραμένει, όμως, καθώς όπως δήλωσε ο Σσαβούσογλου η 

αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από την Μανμπίτζ και η μετακίνησή 

τους ανατολικότερα του Ευφράτη δεν σημαίνει «ότι θα αποδεχθούμε την 

παραμονή τους στην περιοχή εκείνη. Η κυριότερη απειλή για τη χώρα 

προέρχεται από τα ανατολικά του Ευφράτη έξω από τη Μανμπίτζ. υνεπώς, 

μετά τη Μανμπίτζ ο «Οδικός Φάρτης» θα εφαρμοστεί και εκεί»20. Από αυτές 

τις δηλώσεις μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η επιθετική και 

επεκτατική πολιτική της κυβέρνησης Έρντογαν στα θέματα της Μέσης 

Ανατολής θα συνεχιστεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει το δίλημμα 

ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί από την ύπαρξη των Κούρδων της Β. 

υρίας. 

Η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου φαίνεται πως βοήθησετην Σουρκία 

να πετύχει κάποιους βραχυπρόθεσμους στόχους της στην περιοχή,χωρίς να 

οξύνει τις σχέσεις της με τις Η.Π.Α.. O «Oδικός Φάρτης» μεταξύ άλλων 

αναφέρει πως τελικός στόχος είναι να καταστεί εφικτό να γίνονται κοινές 

περιπολίες. ύμφωνα, όμως, με δηλώσεις αξιωματούχου των ομοσπονδιακών 

αρχών των Η.Π.Α., προς το παρόν, λόγω απουσίας εκπαίδευσης, αυτό δεν 

είναι εφικτό21. Μέσα στον Ιούνιο έγιναν συντονισμένες, αλλά ανεξάρτητες 

περιπολίες στο βόρειο κομμάτι της Μανμπίτζ. Από την άλλη πλευρά, αυτό 

                                                           
19 Βλ. Al Jazeera, “YPG confirms withdrawal from Syria's Manbij after Turkey-US deal”, 5 

Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2018/06/ypg-confirms-

withdrawal-syria-manbij-turkey-deal-180605142952090.html. Σελευταία πρόσβαση: 9 

Ιουνίου 2018].  

20 Βλ. GUMRUKCU, T., TOKSABAY, E. “Turkey, U.S. agree roadmap to avert crisis in 

Syria's Manbij, few details”, Reuters, 4 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey/turkey-us-agree-roadmap-to-avert-crisis-in-

syrias-manbij-few-details-idUSKCN1J01ZC. Σελευταία πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018].  

21 Βλ. Sputnik Νews, “US, Turkey Start Coordinated Patrols in Syrian Town of Manbij”, 

19 Ιουνίου 2018 [Αναγνώστηκε στο: 

https://sputniknews.com/middleeast/201806191065530718-usa-turkey-syria-manbij-

patrol/. Σελευταία πρόσβαση: 20 Ιουνίου 2018].  
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που φαίνεται να μην έχει πετύχει η Άγκυρα μέσα από αυτή τη υμφωνία 

είναι η δυνατότητα να περάσει η Μανμπίτζ στη δική της σφαίρα επιρροής, 

αφού οι Η.Π.Α. μερίμνησαν έτσι ώστε το σχέδιο να προβλέπει την ανάθεση 

του ελέγχου της περιοχής στους γηγενείς πληθυσμούς22. Με αυτόν τον 

τρόπο, η Σουρκία θα αδυνατεί να αναλάβει τη διοίκηση της πόλης.  

Mέσα στο ήδη περίπλοκο κλίμα που διαμορφώθηκε τόσο από τη 

υμφωνία μεταξύ της Σουρκίας και της Ρωσίας, αλλά και από τη στάση της 

τουρκικής κυβέρνησης στο ζήτημα της αμερικανικής υποστήριξης στις 

υριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, προέκυψε και η απόφαση των Η.Π.Α. να 

αποχωρήσουν από τη διεθνή υμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του 

Ιράν23. Αυτή η εξέλιξη δυσαρέστησε την Σουρκία και την έκανε να ταχθεί 

εναντίον της απόφασης. Η στάση της τουρκικής κυβέρνησης μπορεί να 

ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Η Σουρκία επιθυμεί, σε συνεργασία με τη 

Ρωσία, να προχωρήσει την υλοποίηση του πυρηνικού της προγράμματος, 

κατασκευάζοντας πυρηνικούς σταθμούς. Η απόφαση, όμως, των Η.Π.Α., 

δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο και δεν ευνοεί ένα τέτοιου είδους 

εγχείρημα της Άγκυρας. Παράλληλα, υπονομεύει τις προσπάθειες 

καλλιέργειας στενότερων σχέσεων με το Ιράν, καθώς και απόκτησης της 

απαραίτητης τεχνογνωσίας στα πυρηνικά.  

Όλα τα παραπάνω έλαβαν χώρα σε μία περίοδο που η εσωτερική 

πολιτική σκηνή της Σουρκίας βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω των πρόωρων 

διπλών εκλογών του Ιουνίου. Οι ηγέτες των Η.Π.Α. και της Σουρκίας, λίγο 

μετά την επανεκλογή του Ρ.Σ. Έρντογαν, αναγνώρισαν τη σημασία της 

συνέχισης της συνεργασίας τους, ενώ η αμερικανική ηγεσία τόνισε την 

ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατίας στην Σουρκία24. Οι εκλογές έφεραν, 

επίσης, για μια ακόμη φορά, την Σουρκία σε σύγκρουση με την Ε.Ε.. Η 

Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Κ.Ε.Π.Π.Α., Υ. Μογκερίνι, και ο αρμόδιος 

επίτροπος για θέματα διεύρυνσης, Γιοχάνες Φαν, κατήγγειλαν τις συνθήκες 

που επικρατούσαν προεκλογικά. Έτσι, ο δημοκρατικός χαρακτήρας της 

χώρας τίθεται για μία ακόμα φορά σε αμφισβήτηση και αναμένεται να 

                                                           
22 Βλ. The New York Times, “U.S. and Turkey Agree on Kurds‟ Withdrawal from Syrian 

Town”, 4 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2018/06/04/world/middleeast/turkey-syria-kurds-manbij.html. 

Σελευταία πρόσβαση: 9 Ιουνίου 2018].  

23 Βλ. LANDLER, M., “Trump Abandons Iran Nuclear Deal He Long Scorned”, The Νew 
York Times, 8 Μαΐου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 
https://www.nytimes.com/2018/05/08/world/middleeast/trump-iran-nuclear-deal.html. 

Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιιουνίου 2018].  

24 Βλ. The White House, “Press Briefing by Press Secretary Sarah Sanders”, 25 Ioυνίου 

2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/press-briefing-

press-secretary-sarah-sanders-062518/. Σελευταία πρόσβαση: 27 Ιουνίου 2018]. 
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ληφθεί υπόψη στις επόμενες αξιολογήσεις της Σουρκίας από την Ε.Ε., 

καθώς και στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. 

Ένα επιπλέον πλήγμα στις σχέσεις μεταξύ Σουρκίας και Η.Π.Α. ήταν 

η απόφαση των τελευταίων να επιβάλλουν δασμούς από τους οποίους δεν 

εξαιρέθηκε η Σουρκία. Γρήγορα η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε στην 

επιβολή αντιποίνων, εφαρμόζοντας δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, ενώ 

παράλληλα προσπάθησε να μειώσει τη σημασία των αμερικανικών δασμών 

λέγοντας πως «η Αμερική είναι για μας μια σημαντική χώρα, όχι όμως ένας 

σημαντικός οικονομικός εταίρος»25. Με την κίνησή της αυτή, η Άγκυρα 

στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ότι θα παραμείνει ανεξάρτητη στα περιφερειακά 

ζητήματα αν και ρισκάρει να υπονομεύσει κι άλλο όχι μόνο την οικονομία 

της, αλλά και τις διπλωματικές της σχέσεις με τις Η.Π.Α.. 

υμπερασματικά, από τα παραπάνω φαίνεται πως αυτό που 

απασχόλησε κυρίως την τουρκική διπλωματία,κατά το πρώτο εξάμηνο του 

2018, ήταν οι σχέσεις με τις Η.Π.Α. και σε μικρότερο βαθμό οι σχέσεις με 

την Ε.Ε.. Αυτό εξηγείται από το γεγονός πως τα ζωτικά συμφέροντα της 

Σουρκίας επικεντρώνονται στο ζήτημα των Κούρδων και στα τεκταινόμενα 

στη Μέση Ανατολή, θέματα στα οποία εμπλέκονται τις περισσότερες φορές 

άμεσα οι Η.Π.Α.. Παρατηρούμε, επίσης, πως η αρχική υπόθεση εργασίας της 

ανάλυσης, πως μία χώρα που αντιμετωπίζει διλήμματα ασφαλείας επιλέγει 

να απομακρυνθεί ή ακόμη και να αντιταχθεί τους παραδοσιακούς της 

συμμάχους στην προσπάθεια της να προωθήσει τα ζωτικά της συμφέροντα 

και να αποκτήσει περισσότερη ισχύ, επιβεβαιώνεται. Η Σουρκία 

προκειμένου να καταστεί περιφερειακή δύναμη, αυξάνοντας την ισχύ της 

και αντιμετωπίζοντας τα διλήμματα ασφαλείας της, δεν δίστασε να 

αντιταχθεί στις Η.Π.Α. προσπαθώντας να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη 

Ρωσία μέσα από την αγορά των S-400, εστιάζοντας στα φλέγοντα για εκείνη 

ζητήματα και θέτοντας ταυτόχρονα σε δεύτερη μοίρα τις σχέσεις με την 

Ε.Ε.. το δεύτερο εξάμηνο του έτους, η πορεία που θα ακολουθήσουν οι 

σχέσεις Σουρκίας-Η.Π.Α., αλλά και Σουρκίας-Ε.Ε. μοιάζει αβέβαιη και σε 

μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της τουρκικής πολιτικής 

ηγεσίας. Πάντως, οι τόνοι δεν αναμένεται να πέσουν σημαντικά όσο η 

τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να αψηφά και να αντιμάχεται τις αποφάσεις 

των Η.Π.Α. και να ακολουθεί αναθεωρητική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων στενότερη συνεργασία με τη Ρωσία.  

                                                           
25 Βλ. Deutsche Welle, “Turkey strikes back at higher US tariffs”, 21 Ioυνίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.dw.com/en/turkey-strikes-back-at-higher-us-tariffs/a-

44326929. Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2018]. 



 
9 
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ΚΑΙ ΣΟ ΤΡΙΑΚΟ ΖΗΣΗΜΑ 

ΑΒΒΟΤΛΑ ΚΑΡΑΝΣΖΟΤΝΗ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας 

 

 

τις 31 Ιουλίου 2018 ολοκληρώθηκε η διήμερη σύνοδος για το υριακό 

ζήτημα που πραγματοποιήθηκε στο ότσι της Ρωσίας, με 

συμβαλλόμενα μέρη τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Ιράν και την Σουρκία. 

Σα αναφερθέντα κράτη συνεχίζουν τις συνομιλίες για την επίλυση του 

υριακού μέσω της διαδικασίας της Αστάνα, ενώ συμφώνησαν να προβούν σε 

νέα συνάντηση το Νοέμβριο του 2018 1 . Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις 

συνιστούν γεγονός καίριας σημασίας τόσο για τον τερματισμό των 

εχθροπραξιών στη υρία όσο και για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, ιδιαίτερα, δε, μεταξύ Ρωσίας και Σουρκίας. 

Ειδικότερα, μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Σουρκία 

τον Ιούλιο του 2016 και με βασικότερο σημείο αναφοράς την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων για το υριακό στην Αστάνα του Καζακστάν το 2017, 

Κρεμλίνο και Άγκυρα φαίνεται να επενδύουν στην αναβάθμιση των μεταξύ 

τους σχέσεων και την αύξηση της συνεργασίας σε ζητήματα διεθνούς 

πολιτικής, οικονομίας και ενέργειας. Πρόκειται για μία εξέλιξη που 

επηρεάζει άρδην το διεθνές περιβάλλον, τις σχέσεις των δύο κρατών με τους 

υπόλοιπους διεθνείς δρώντες, κρατικούς και μη, αλλά και τη θέση των δύο 

σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι αξιοσημείωτο, ωστόσο, ότι Ρωσία και 

Σουρκία είναι δύο χώρες που παραδοσιακά ανήκουν σε συνασπισμούς με 

αντικρουόμενα συμφέροντα, τόσο διεθνώς όσο και –κυρίως– σε περιφερειακό 

επίπεδο, με την τελευταία να ακολουθεί μεταπολεμικά φίλο-δυτική και 

φίλο-αμερικανική πολιτική και να είναι μέλος του Βορειοατλαντικού 

υμφώνου ήδη από το 1952.  

                                                           
1 Βλ. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, “Final statement by Iran, 

Russia and Turkey on the International Meeting on Syria, Sochi, July 30-31”, 2018, 31 

Ιουλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/international_safety/regprla/-

/asset_publisher/YCxLFJnKuD1W/content/id/3310508. Σελευταία πρόσβαση: 31 Ιουλίου 

2018] 
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την παρούσα ανάλυση πρόκειται να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο 

δύο κράτη με διαφορετικές πολιτικές και συμφέροντα σε ένα ζήτημα, 

αποφασίζουν, τελικά, όχι μόνο να συντονιστούν, αλλά και να συνεργαστούν. 

Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά στους παράγοντες που οδήγησαν την Σουρκία 

στο να αλλάξει εν μέρει τις προτεραιότητές της στην επίλυση του υριακού 

προβλήματος με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καθίσταται αναγκαία η 

συνεργασία της με την ηγεμονική ρωσική υπερδύναμη, της οποίας οι 

επιδιώξεις είναι φαινομενικά διαφορετικές. Η Σουρκία, αντιλαμβανόμενη 

την αύξηση της ισχύος της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή μέσω της εμπλοκής 

της στην κρίση στη υρία, καθώς και την ολοένα και μικρότερη επιρροή της 

Δύσης στο ίδιο ζήτημα, το οποίο είναι υψηλής σημασίας για την ισχύ και 

ακόμη και για τη διατήρηση της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας, οδηγείται 

στο πλευρό της Μόσχας, ιδίως ως προς τη διαχείριση του υριακού. Η 

υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: τα συμφέροντα μίας κρατικής 

οντότητας, και ιδιαίτερα το ζωτικό συμφέρον της επιβίωσης και της 

διατήρησης της εδαφικής της ακεραιότητας έναντι αποσχιστικών κινημάτων 

ωθούν την πρώτη στην εύρεση νέων και ισχυρών συμμάχων ικανών να 

εξασφαλίσουν την επίτευξή τους. Για την εξέταση της υπόθεσης εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν γεγονότα που αφορούν τις σχέσεις Ρωσίας, Σουρκίας και 

υρίας διαχρονικά, καθώς και υπό το πρίσμα των διαπραγματεύσεων στην 

Αστάνα, και επιπλέον, θεωρητικά εργαλεία που παρέχει η σχολή του 

ρεαλισμού, όπως η επιδίωξη του εθνικού συμφέροντος, τα διλήμματα 

ασφαλείας που προκαλούνται από την υπερβολική ενίσχυση μίας αντίπαλης 

οντότητας και η διαρκής επιδίωξη ισχύος στο περιφερειακό και το διεθνές 

περιβάλλον. Αναφορικά με τη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική 

μέθοδος. Επιχειρήθηκε, δηλαδή, μέσω ειδικών παραδειγμάτων και 

γεγονότων στο υριακό και το Κουρδικό ζήτημα, η εξαγωγή γενικών 

συμπερασμάτων σχετικά με την πολιτική της Σουρκίας στις σχέσεις της με 

τη Ρωσία. 

Όπως αναφέρθηκε, οι ρώσο-τουρκικές σχέσεις είναι παραδοσιακά 

ρευστές κι ευμετάβλητες, και αποτελούνται τόσο από περιόδους 

ανταγωνισμού όσο και από συνεργασία. Η πρώτη περίοδος συνεννόησης 

ξεκινά κατά το ρωσικό εμφύλιο και μετέπειτα την Επανάσταση των 

Μπολσεβίκων, που προηγούνται χρονικά του Πολέμου της Ανεξαρτησίας 

στην Σουρκία. Οι καλές σχέσεις των ετών αυτών διατηρούνται περίπου μέχρι 

και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. όταν η Ε...Δ. θα εγείρει 

διεκδικήσεις επί της τουρκικής επικράτειας. Η προσχώρηση της Σουρκίας 

στο Ν.Α.Σ.Ο. το 1952 ήρθε να ενισχύσει την τούρκο-αμερικανική 

προσέγγιση που ξεκίνησε ήδη από το 1945, με αφορμή τις σοβιετικές πιέσεις 

για συγκυριαρχία στα τενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Έτσι η 

σύμμαχος Η.Π.Α. κατέστη αντίβαρο στις απειλητικές διαθέσεις και τα 

συμφέροντα της Μόσχας στην Σουρκία και τη Μέση Ανατολή. Ο Χυχρός 

Πόλεμος ενδυνάμωσε την πολιτική αντιπαλότητα των δύο κρατών, 
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δεδομένου ότι ανήκαν σε αντίπαλους συνασπισμούς2. Μεταψυχροπολεμικά, 

διακρίνονται ορισμένες ανταγωνιστικές τάσεις στην Κεντρική Ασία και τον 

Καύκασο, με χαρακτηριστικότερη την τουρκική στήριξη στην εξέγερση των 

Σσετσένων εναντίον της Μόσχας, χωρίς, όμως, αυτό να διαταράσσει τις 

αυξημένες οικονομικές τους συναλλαγές που έχουν αυξηθεί ήδη από τη 

δεκαετία του 1960 κι έχουν ενταθεί μέσω της ενεργειακής συνεργασίας3.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τις πολιτικές διαφορές και την 

οικονομική κρίση που προηγήθηκε (2000-‟01), η οικονομική συνεργασία 

Ρωσίας–Σουρκίας εντάθηκε, ιδίως μετά την άνοδο στην εξουσία του 

Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) υπό τον Ρ. Σ. Έρντογαν, σε 

τομείς όπως η βιομηχανία, η ενέργεια και ο τουρισμός. Σο 2013, μάλιστα, το 

διμερές εμπόριο άγγιξε τα $32,8 δις, ενώ οι αμοιβαίες επενδύσεις τα $10 δις4. 

Η συμμετοχή των δύο κρατών στο υριακό ζήτημα με αντικρουόμενα 

συμφέροντα και επιδιώξεις, αποδυνάμωσε τις σχέσεις τους και αύξησε την 

εξάρτηση της Σουρκίας από την πολιτική των Η.Π.Α. στην περιοχή. Η 

κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους SU-24 στις 24 Νοεμβρίου 2015 από τις 

τουρκικές δυνάμεις, με την αιτιολογία της παραβίασης του τουρκικού 

εναέριου χώρου, εξέτεινε τη ρήξη των ρώσο-τουρκικών σχέσεων5. Η Μόσχα 

χαρακτήρισε το γεγονός προσχεδιασμένο και προχώρησε στην επιβολή 

κυρώσεων οικονομικού χαρακτήρα και στην ενίσχυση της εναέριας 

στρατιωτικής της παρουσίας στη υρία 6 . Η επανέναρξη των επαφών 

πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016, όταν, μετά την αποτυχημένη 

απόπειρα πραξικοπήματος στην Σουρκία, ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, 

ήταν ο πρώτος ηγέτης κράτους που συνεχάρη τον Σούρκο ομόλογό του για 

την επιτυχημένη αναχαίτιση της απόπειρας7. Από τον Ιανουάριο του 2017, 

Ρωσία και Σουρκία συμμετέχουν, μαζί με το Ιράν σε τριμερείς 

διαπραγματεύσεις αναφορικά με το σταδιακό τερματισμό των εχθροπραξιών 

στη υρία και την εύρεση πολιτικής λύσης, με τη δεύτερη να ακολουθεί 

                                                           
2  Βλ. OZEL Soli, “The Crisis in Turkish-Russian Relations”, Center for American 
Progress, 10 Μαΐου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2016/05/10/137131/the-crisis-in-

turkish-russian-relations/. Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2018] 

3 Βλ. OZEL Soli, ό.π.. 

4  Βλ. KARAKULLUNCU Memduh, TRENIN Dmitri, “Exploring the prospects for 

Russian-Turkish cooperation in a turbulent neighborhood”, Carnegie Moscow Center, 
2014. [Αναγνώστηκε στο: 

https://carnegieendowment.org/files/CP_Turkey2014_web_Eng.pdf. Σελευταία πρόσβαση: 

30 Ιουνίου 2018] 

5 Βλ. OZEL Soli, ό.π.. 

6 Βλ. OZEL Soli, ό.π.. 

7 Βλ. HIRO Dilip, “Russia-Turkey-Iran Triangle: Economic Interests Are Paramount”, 
Yale Global Online, 30 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://yaleglobal.yale.edu/content/russia-turkey-iran-triangle-economic-interests-are-

paramount. Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2018] 
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πολιτική σημαντικά διαφορετική από την αρχική της στάση. Σο υριακό 

ζήτημα αναδεικνύεται, έτσι, ως καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των 

σχέσεων της Άγκυρας με τη Μόσχα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις Σουρκίας–υρίας παρουσιάζονται 

ασταθείς. Ζητήματα, όπως η κυριαρχία της επαρχίας Hatay (Αλεξανδρέττα), 

την οποία ποτέ δεν δέχθηκαν οι ύροι, καθώς και η εκμετάλλευση των 

υδάτων των Ποταμών Σίγρη και Ευφράτη ήταν θέματα που προκαλούσαν 

αντιπαράθεση, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 20008. Αν και 

οι σχέσεις μεταξύ των δύο, μέχρι και πριν το ξέσπασμα της «Αραβικής 

Άνοιξης», είχαν ομαλοποιηθεί ακόμη και σε πολιτικό επίπεδο, εντούτοις, με 

την έναρξη του εμφυλίου στη υρία κατέστη σαφές ότι η επίτευξη του 

Δόγματος Νταβούτογλου για την επίλυση όλων των προβλημάτων με τις 

γειτονικές αραβικές χώρες και την εξομάλυνση των επαφών τους, θα ήταν 

δύσκολη υπόθεση. Σόσο ο τότε πρωθυπουργός της Σουρκίας, Ρ. Σ. Έρντογαν, 

όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Α. Νταβούτογλου, προσπάθησαν να 

διατηρήσουν το θετικό κλίμα, συνιστώντας στο ύριο ηγέτη να προβεί σε 

ειρηνική επίλυση του προβλήματος, προτείνοντάς του, μάλιστα, κι ένα 

σχέδιο επίλυσης της κρίσης 9 . Όταν η εξέγερση στη υρία ξεκίνησε να 

παίρνει διαστάσεις κρίσης, η Άγκυρα άρχισε να αποστασιοποιείται και 

σύντομα κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να προσφέρει βοήθεια στον αλ-

Άσαντ και ότι επίλυση του προβλήματος σήμαινε πτώση της τότε ηγεσίας και 

προκήρυξη εκλογών σε δημοκρατικό πλαίσιο10. Μάλιστα, η Σουρκία έχει 

προσφέρει στήριξη και βοήθεια στη συριακή αντιπολίτευση και τον 

Απελευθερωτικό υριακό τρατό στον αγώνα εναντίον του αλ-Άσαντ11. 

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας της 

Αστάνα κατέδειξε μεγαλύτερη διαλλακτικότητα από πλευράς της τουρκικής 

ηγεσίας μπροστά στο ενδεχόμενο της παραμονής του αλ-Άσαντ στην εξουσία. 

Σο διεθνές περιβάλλον και η ρωσική επέμβαση στη υρία ήδη από το 2015 

                                                           
8 Βλ. BISHKU B. Michael, “Turkish-Syrian Relations: A Checkered History”, Middle East 
Policy Council. Σόμος 19, τεύχος 3, 2012. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.mepc.org/turkish-syrian-relations-checkered-history. Σελευταία πρόσβαση: 26 

Ιουνίου 2018]. 

9  Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, «H κρίση στη υρία και η εξωτερική πολιτική τής 

Σουρκίας προς τις όμορες χώρες τής Μέσης Ανατολής», στο Η Αραβική Άνοιξη. Μελέτες 
Διεθνών χέσεων του ΚΟΤΚΟΤΒΕΛΗ Ηλία (Επιμ.), Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2012, σσ. 84-87. 

10 Βλ. AL-UBAIDI Muthna, “Russia and Turkey in Syria”, The Washington Institute, 25 

Αυγούστου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/syria-between-russia-and-turkey-a-

case-of-divergence-and-convergence. Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2018] 

11  Βλ. HAFEZI Parisa, KARADENIZ Tulay, “Turkey, Iran, Russia say will work for 

stability in Syria”, Reuters, 4 Απριλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-iran/turkey-iran-russia-

say-will-work-for-stability-in-syria-idUSKCN1HB106. Σελευταία πρόσβαση: 24 Ιουνίου 

2018] 
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συνέβαλαν, έτσι ώστε η Σουρκία να θέσει σε νέα βάση τις επιδιώξεις της στη 

Μέση Ανατολή. ημαντικό ρόλο έπαιξε η αμερικανική στήριξη προς την 

κουρδική πολιτοφυλακή «Μονάδες Προστασίας του Λαού» (Y.P.G.) στη 

Βόρεια υρία και προς τις «υριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις», οι οποίες 

απαρτίζονται κυρίως από το Y.P.G., με στόχο την αναχαίτιση του «Ι.Κ.»12. Οι 

δύο αυτές οργανώσεις φαίνεται ότι συνδέονται άμεσα με το Εργατικό Κόμμα 

Κουρδιστάν (Ε.Κ.Κ.). Η σύνδεση αυτή αποτελεί κόκκινο πανί για την 

τουρκική ηγεσία, καθώς μία τυχόν υπερβολική ενίσχυση των Κούρδων της 

βόρειας υρίας και η κατοχύρωση σημαίνουσας θέσης στη διακυβέρνηση της 

υρίας μεταπολεμικά, θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις ελπίδες του 

κουρδικού λαού για ανεξαρτησία και δημιουργία κουρδικού κράτους, με 

πιθανές αξιώσεις για μέρος της τουρκικής επικράτειας όπου πλειοψηφεί το 

κουρδικό στοιχείο 13 . Πρέπει, επιπλέον να υπογραμμιστεί πως παρόμοια 

στήριξη στους Κούρδους της υρίας για την εξάλειψη του «Ισλαμικού 

Κράτους» παρέχει και η Ρωσία14. Σο γεγονός, αν και δεν προκαλεί την άμεση 

αντίδραση της Σουρκίας, όπως η στήριξη από τις Η.Π.Α., είναι υψίστης 

σημασίας για την αλλαγή στις ρώσο-τουρκικές σχέσεις δεδομένης της 

παρουσίας και της επιρροής της Μόσχας στο συριακό ζήτημα15. Τπό αυτές 

τις συνθήκες της διαρκούς ενδυνάμωσης των Κούρδων της Βόρειας υρίας 

τόσο από τις Η.Π.Α. όσο και από τη Ρωσία, η Σουρκία έδωσε τη δική της 

απάντηση με την επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» στο Αφρίν της Βορειοδυτικής 

υρίας και νωρίτερα, το 2016, με την επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη», οι 

οποίες υπογράμμισαν ότι οι εξελίξεις στη Βόρεια υρία αποτελούν θέμα που 

επηρεάζει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συνόρων της ίδιας της 

Σουρκίας. Φαρακτηριστικό είναι ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχαιραν της 

σιωπηρής αποδοχής από τη ρωσική ηγεσία. 

τον αντίποδα, η πολιτική της Ρωσίας στη υρία παρουσιάζεται 

διαχρονικά πιο σταθερή, με εξαίρεση τη συνεργασία με την Σουρκία. Η 

                                                           
12 Βλ. LANDLER Mark, GALL Carlotta, “As Turkey Attacks Kurds in Syria, U.S. Is on 

the Sideline”, The New York Times, 22 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2018/01/22/world/middleeast/turkey-syria-kurds-us.html. 

Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2018] 

13 Βλ. COOK A. Steven, “The Entirely Rational Basis for Turkey's Move into Syria”, The 
Atlantic, 22 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/01/syria-turkey-kurds-ottoman-

isis/551099/. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2018] 

14 Βλ. MICALLEF V. Joseph, “The Enemy of My Enemy: Russia and the Kurds 

Reshape the Syrian Civil War”, Huffington Post, 6 Δεκεμβρίου 2017. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.huffpost.com/entry/the-enemy-of-my-enemy-

rus_b_9282978?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&

guce_referrer_sig=AQAAAAkt9VljZl_CtoazOHJu659OLWRqID9copal9cZ4I848vv0CTpS

Cs8Y06fNj2j1er34IIlAy1TF0zCiz_9qRiShqxQMx6Eb7KvsHiLvoK6zywrIXu-

yYm8AE4LP-rndCKCmuCQYo5N4r-OmMgn_7m8dg9a7NW-rFicklDKXxN53n. 

Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2018] 

15 Βλ. COOK A. Steven, ό.π.. 
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Μόσχα στηρίζει από την αρχή του συριακού εμφυλίου τον Πρόεδρο αλ-Άσαντ 

και τάσσεται υπέρ της παραμονής του στην εξουσία ως προϋπόθεσης για την 

πολιτική λύση16. Παρέχει οπλικά συστήματα και βοήθεια από αέρος στο 

συριακό στρατό, καθώς και διπλωματική στήριξη στο καθεστώς, στο πλαίσιο 

του Ο.Η.Ε.17. Η πρώτη επέμβαση της Ρωσίας στη υρία πραγματοποιήθηκε 

τον Οκτώβριο του 2015 με αεροπορικές επιθέσεις εναντίον βάσεων του 

«Ι.Κ.»., με τη Δύση, η οποία, επίσης, έχει πραγματοποιήσει βομβαρδισμούς, 

να την κατηγορεί για επέκταση των επιθέσεων και σε στόχους που δρουν 

εναντίον του αλ-Άσαντ (αντικαθεστωτικούς), ανεξάρτητων του «Ι.Κ.»18. Ο 

ύριος ηγέτης είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους της Ρωσίας στη 

Μέση Ανατολή, με τη Δαμασκό να αποτελεί σημαντικό εισαγωγέα ρωσικών 

οπλικών συστημάτων, πλεονέκτημα που δε θέλει να απολέσει η Μόσχα19.  

Επιπροσθέτως, από τις σχέσεις της Ρωσίας με το συριακό καθεστώς 

εξαρτάται η παράταση της εκμετάλλευσης της ρωσικής στρατιωτικής βάσης 

στο Φμεϊμίμ και των ναυτικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι της Σαρσό που 

προσφέρει στη Ρωσία τη δυνατότητα πρόσβασης στη Μεσόγειο, κάτι που 

αποτελεί διαχρονικό της στόχο20. Η ρωσική ηγεσία φαίνεται να θέλει να 

προστατεύσει τη υρία και τον αλ-Άσαντ από το να έχουν την ίδια τύχη με 

τις υπόλοιπες χώρες που βίωσαν την «Αραβική Άνοιξη» και τους 

ανατραπέντες ηγέτες τους21 . Αντίθετα, επιδιώκει, επίσης, να καταστήσει 

σαφές ότι η θέση της στη υρία και το πολιτικό της μέλλον είναι ισχυρά, ένα 

ηχηρό μήνυμα για τη Δύση και τις Η.Π.Α. που δεν εκφράζουν έντονο 

ενδιαφέρον για την περιοχή 22 . Σαυτόχρονα, μέσω της έντονης 

δραστηριότητάς της στο υριακό, η Μόσχα αποσκοπεί και στο να στρέψει τα 

βλέμματα μακριά από διεθνή ζητήματα που την αφορούν και προκαλούν τις 

αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, όπως η κρίση στις σχέσεις της με την 

Ουκρανία και η κατάληψη της Κριμαίας23. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, 

η στρατιωτική στήριξη προς τις «Μονάδες Προστασίας του Λαού» (Y.P.G.) 

                                                           
16 Βλ. HAFEZI Parisa, KARADENIZ Tulay, ό.π.. 

17 Βλ. COOK A. Steven, ό.π.. 

18 Βλ. ό.π.. 

19 Βλ. AL-UBAIDI Muthna, ό.π..  

20 Βλ. HILL Fiona, “The Real Reason Putin Supports Assad”, Brookings Institute, 25 

Μαρτίου 2013. [Αναγνώστηκε στο: https://www.brookings.edu/opinions/the-real-reason-

putin-supports-assad/. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2018] 

21 Βλ. LYNCH Colum, “Why Putin Is So Committed to Keeping Assad in Power”, Foreign 
Policy, 7 Οκτωβρίου 2015. [Αναγνώστηκε στο: https://foreignpolicy.com/2015/10/07/putins-

russia-is-wedded-to-bashar-al-assad-syria-moscow/. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2018] 

22 Βλ. LYNCH Colum, ό.π.. 

23 Βλ. DE WAAL Thomas, RUMER Eugene, WEISS S. Andrew, “What Is Putin Really Up 

To in Syria?”, Carnegie Europe, 2 Οκτωβρίου 2015. [Αναγνώστηκε στο: 

https://carnegieeurope.eu/2015/10/02/what-is-putin-really-up-to-in-syria-pub-

61497%20%202%CE%BF. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2018] 
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δεν είναι μόνο αμερικανική αλλά φαίνεται ότι κατά το παρελθόν προήλθε 

και από τη Ρωσική Ομοσπονδία, με απώτερο σκοπό τόσο την επιτυχή 

αντιμετώπιση του «Ι.Κ.», όσο και την καθιέρωση μίας ευνοϊκής εικόνας της 

Ρωσίας στη υρία ως μίας δύναμης που προασπίζει την ασφάλεια στην 

περιοχή24. 

Οι βλέψεις της Ρωσίας για το μέλλον της υρίας έχουν άμεση 

επίδραση στη συριακή πολιτική της Σουρκίας, η οποία φαίνεται να 

επαναπροσδιορίζει τις επιδιώξεις της. Αναλυτικότερα, αντιλαμβανόμενη το 

μειωμένο ενδιαφέρον των Η.Π.Α. για τη υρία σε συνδυασμό με την 

αμετάβλητη στήριξή τους στους Κούρδους της περιοχής, καθώς επίσης 

λαμβάνοντας υπόψιν την επιθυμία της Ρωσίας να διατηρήσει στην εξουσία 

τον αλ-Άσαντ και να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική εσωτερική 

πολιτική σκηνή, προσπαθεί πλέον να εστιάσει στη συνεργασία με τη Ρωσία 

για την εύρεση πολιτικής λύσης25. τόχος πια είναι να μην αποκλειστεί από 

τις αποφάσεις που τελικά θα ληφθούν και να μπορεί να λειτουργήσει 

αποτρεπτικά στις απειλητικές για την εδαφική της ακεραιότητα, επιδιώξεις 

των Κούρδων της περιοχής. Παράλληλα, η Σουρκία διατηρεί σιγήν ιχθύος 

για τη ρωσική υποστήριξη προς τις Κουρδικές δυνάμεις στη υρία, με τη 

Μόσχα, όμως, να φαίνεται να συμφωνεί πλέον με την ανάγκη να 

διατηρηθούν ως έχουν τα σύνορα της υρίας και να μην επιτραπεί η 

κουρδική αυτονόμηση στην περιοχή, χωρίς αυτό, βέβαια, να σημαίνει 

διακοπή της βοήθειας προς τον κουρδικό πληθυσμό26. Από την άλλη πλευρά, 

η Ρωσία κατάφερε να κερδίσει ακόμη έναν ισχυρό σύμμαχο στην περιοχή, ο 

οποίος αποτελεί μάλιστα, έναν κρίσιμο κρίκο της Ατλαντικής υμμαχίας. Η 

αδυναμία της Δυτικής συμμαχίας να ανταποκριθεί στα συμφέροντα και τις 

επιδιώξεις της Σουρκίας στη υρία, οδήγησε την τελευταία στη συνεργασία 

με τη Ρωσία, η οποία είναι αυτή που καλύπτει τελικά το κενό που αφήνουν 

οι Η.Π.Α., εδραιώνοντας έτσι τη θέση της στην περιοχή27. 

Από πολύ νωρίς, ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για το 

υριακό υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. στην Γενεύη, στις οποίες συμμετείχαν 

μεταξύ άλλων και οι δυτικές δυνάμεις. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις δεν 

                                                           
24 Βλ. HILL Fiona, ό.π.. 

25 Βλ. Sputnik News, “Syrian Crisis to Bolster 'Dialogue between Turkey and Russia'”, 19 

Οκτωβρίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

https://sputniknews.com/politics/201610191046510954-syria-crisis-russia-turkey-

cooperation/. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2018] 

26 Βλ. AL-UBAIDI Muthna, “Russia and Turkey in Syria”, The Washington Institute, 25 

Αυγούστου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/syria-between-russia-and-turkey-a-

case-of-divergence-and-convergence. Σελευταία πρόσβαση: 26 Ιουνίου 2018]  

27 Βλ. LANDLER Mark, GALL Carlotta, “As Turkey Attacks Kurds in Syria, U.S. Is on 

the Sideline”, The New York Times, 22 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2018/01/22/world/middleeast/turkey-syria-kurds-us.html. 

Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουλίου 2018]  
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είναι χωρίς εμπόδια, κυρίως λόγω της διαχρονικής απουσίας συμφωνίας 

μεταξύ του καθεστώτος αλ-Άσαντ και της συριακής αντιπολίτευσης για τον 

τρόπο επίλυσης της συριακής κρίσης 28 . Η τροπή αυτή έδωσε ώθηση σε 

διμερείς ή πολυμερείς προσπάθειες μικρότερης κλίμακας, χωρίς να 

αντικαθίσταται πλήρως το βασικό πλαίσιο διαπραγματεύσεων της Γενεύης. 

Έτσι, τον Ιανουάριο του 2017 ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις της Αστάνα για 

την αντιμετώπιση της συριακής κρίσης και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του 

πολέμου. ε αυτές συμμετέχουν η Ρωσία, η Σουρκία και το Ιράν ως οι 

βασικοί εγγυητές της ειρήνης στη υρία, καθώς και εκπρόσωποι από τον 

Ο.Η.Ε., τις Η.Π.Α. και την Ιορδανία που υπάγονται σε καθεστώς 

παρατηρητή 29 . Η βασικότερη απόφαση που ελήφθη στις εν λόγω 

διαπραγματεύσεις ήταν η δημιουργία τεσσάρων ζωνών αποκλιμάκωσης που 

περιλαμβάνουν περιοχές έντονης διαμάχης μεταξύ κυβέρνησης και 

αντιπολίτευσης, όπως η Ανατολική Γούτα, το Φαλέπι, η πόλη Φόμς και η 

Λατάκια (Λαοδίκεια) 30 . Η συμμετοχή της Σουρκίας στη διαδικασία της 

Αστάνα είναι αμφιλεγόμενη για τη Δύση, καθώς αντιλαμβάνεται ότι ο 

βασικότερος σύμμαχός της συμμαχίας (Ν.Α.Σ.Ο.) στη Μέση Ανατολή 

οικοδομεί πλέον τις σχέσεις του με τη Μόσχα μέσα από μια προσπάθεια 

συντονισμού και περιορισμένης συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών 

συμφωνιών, διαπραγματεύσεων και κοινών δεσμεύσεων31. Πρόκειται, δε, για 

μία σημαντική επιτυχία της Ρωσίας, η οποία φαίνεται να κατέχει κεντρικό 

ρόλο στο μέλλον της υρίας και να θέτει στο τραπέζι τα τέσσερα βασικότερα 

για εκείνη θέματα: την εγκαθίδρυση μίας έμπιστης μεταβατικής κυβέρνησης 

με μη θρησκευτικά χαρακτηριστικά, ένα νέο ύνταγμα, τη διεξαγωγή 

εκλογών και τον κοινό αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας32. Για τις Η.Π.Α. 

και την Ε.Ε., ωστόσο, η διαδικασία της Αστάνα δεν είναι παρά το μέσο για 

την έμμεση καθιέρωση του αλ-Άσαντ στη συριακή ηγεσία, διότι, εκτός της 

Σουρκίας, η οποία πλέον δεν αντιτίθεται πια με το ίδιο σθένος στην 

                                                           
28 Βλ. COLLIN Katy, “7 years into the Syrian war, is there a way out?”, Brookings, 16 

Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.brookings.edu/blog/order-from-

chaos/2018/03/16/7-years-into-the-syrian-war-is-there-a-way-

out/?fbclid=IwAR1aVHNa3s4f9_wa3ywZnn8YOjGAvD4MQwbWqI7Qf4ZbZuctvo0pIM1Cg

iw. Σελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2018] 

29 Βλ. Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, “Relations between Turkey–Syria”. 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.mfa.gov.tr/relations-between-

turkey%E2%80%93syria.en.mfa. Σελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2018] 

30 Βλ. AL JAZEERA, “Final de-escalation zones agreed on in Astana”, 15 επτεμβρίου 

2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2017/09/final-de-escalation-

zones-agreed-astana-170915102811730.html. Σελευταία πρόσβαση: 29 Ιουνίου 2018] 

31 Βλ. FANACK, “How Turkey has Changed Its Stance on Syria”, 4 Ιανουαρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://fanack.com/turkey/history-past-to-present/turkey-changed-

stance-on-syria/. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2018] 

32 Βλ. DALAY Galip, “From Astana to Sochi: How de-escalation allowed Assad to return to 

war”, 20 Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.middleeasteye.net/columns/astana-sochi-what-hasn-t-changed-syria-

1381108792. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουλίου 2018] 
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παραμονή του αλ-Άσαντ στην εξουσία, δε συμμετέχει καθοριστικά στη λήψη 

των αποφάσεων καμία δύναμη που να προωθεί τα αιτήματα της Δύσης 

αναφορικά με το πολιτικό μέλλον της υρίας33. 

τις αρχές του 2018 οι εξελίξεις στη υρία φάνηκε να παίρνουν 

διαφορετική τροπή. τις 20 Ιανουαρίου, η Σουρκία ξεκίνησε στρατιωτική 

επιχείρηση εναντίον των Κούρδων του Αφρίν, περιοχή της Βόρειας υρίας, 

με την ονομασία «Κλάδος Ελαίας»34. την κίνησή του αυτή ο τουρκικός 

στρατός είχε την στήριξη του Απελευθερωτικού υριακού τρατού, όπως και 

στην επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη» τον Αύγουστο του 201635. Μετά από 

μήνες προειδοποιήσεων από την Σουρκία για ακόμη μία επέμβαση στην 

περιοχή, εάν οι «Μονάδες Προστασίας του Λαού» (Y.P.G.) δεν έπαυαν να 

συνεργάζονται με το Ε.Κ.Κ.36, η Άγκυρα πραγματοποίησε τις απειλές της 

χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση στο Αφρίν ως «το δικαίωμα της Σουρκίας 

στην αυτοάμυνα»37. τόχος της, σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές πηγές, 

να δημιουργήσει μία ζώνη ασφαλείας βάθους 30 χιλιομέτρων κατά μήκος των 

συνόρων υρίας–Σουρκίας, και να πετύχει την εξάλειψη των τρομοκρατών 

από τα δυτικά της υρίας έως και το προάστιο Μανμπίτζ και τα σύνορα με το 

Ιράκ38. την απόφαση αυτή φαίνεται να συνέβαλε τόσο η διαρκής ενίσχυση 

των Κούρδων της περιοχής μέσω της απαρέγκλιτης αμερικανικής στήριξης 

όσο και οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές στην Σουρκία, καθώς επίσης και 

η ρωσική αποδοχή των τουρκικών σχεδίων για τουρκική επέμβαση στη 

υρία39. Αναλυτικότερα, ο ανεμπόδιστος βομβαρδισμός της περιοχής από τα 

τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο εναέριος χώρος 

της υρίας ελέγχεται από τη Μόσχα, αλλά και η απόσυρση του Ρωσικού 

Κέντρου για τη υμφιλίωση στη υρία από την περιοχή, δείχνουν ότι η 

Ρωσία, αν και υποστηρίζει την αμοιβαία συνεννόηση και παραχώρηση, έχει 

                                                           
33 Βλ. FANACK, “How Turkey has Changed Its Stance on Syria”, ό.π.. 

34 Βλ. ALIRIZA Bulent, YEKELER Zeynep, “Understanding Turkey‟s Afrin Operation”, 
Center for Strategic and International Studies, 25 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.csis.org/analysis/understanding-turkeys-afrin-operation. Σελευταία πρόσβαση: 

28 Ιουλίου 2018] 

35 Βλ. ALIRIZA Bulent, YEKELER Zeynep, ό.π..  

36 Βλ. GALL Carlotta, “Syrian Militias Enter Afrin, Dealing a Setback to Turkey”, The 
New York Times, 22 Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2018/02/22/world/middleeast/syria-afrin-kurds-ypg.html. 

Σελευταία πρόσβαση: 8 επτεμβρίου 2018] 

37 Βλ. ALIRIZA Bulent, YEKELER Zeynep, ό.π.. 

38 Βλ. ό.π.. 

39 Βλ. PHILLIPS Christopher, “Assad and Putin are the real winners in Turkey‟s Afrin 

operation”, Middle East Eye, 5 Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.middleeasteye.net/columns/assad-real-winner-turkey-s-afrin-operation-

1351267440. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουλίου 2018] 
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δώσει έστω και άτυπα, το πράσινο φως για την επέμβαση στην Άγκυρα40. Η 

ανάγκη της Μόσχας να διατηρήσει καλές σχέσεις με την Σουρκία, αλλά και 

με το Ιράν, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει την πολιτική λύση που 

επιθυμεί στο υριακό μέσω της διαδικασίας της Αστάνα, την οδηγεί στο να 

περιορίσει τη στήριξη προς τους Κούρδους της Βόρειας υρίας, αν και στο 

παρελθόν έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες του κουρδικού πληθυσμού για 

αυτονομία41. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τουρκική επιχείρηση στο Αφρίν δεν 

αφήνει αδιάφορη ούτε τη Ρωσία, αλλά ούτε και το καθεστώς αλ-Άσαντ λόγω 

της σημαντικής αλλαγής που επιφέρει στις ισορροπίες δυνάμεως στην 

περιοχή. Από τη μία πλευρά, η αμερικανική επιρροή και ισχύς στην περιοχή 

περιορίζονται εμφανώς, καθώς δύο σύμμαχοι των Η.Π.Α. συγκρούονται 

μεταξύ τους, ένας εκ των οποίων αποτελεί και μέλος του Ν.Α.Σ.Ο., 

αποδυναμώνοντας έτσι και την ίδια τη συμμαχία 42 . Από την άλλη, η 

στρατιωτική στήριξη που δέχτηκαν οι Κούρδοι του Αφρίν από το συριακό 

καθεστώς, οδήγησε στην αποδυνάμωση των αιτημάτων τους για ανεξαρτησία, 

προσφέροντας στον αλ-Άσαντ την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση του στο 

εσωτερικό της χώρας αλλά και να αιτιολογήσει την παρουσία του στην 

περιοχή ως προσπάθεια προστασίας του εγχώριου πληθυσμού έναντι της 

τουρκικής επέμβασης43. Έτσι, ακόμη κι αν η Σουρκία πέτυχε το στόχο για 

μείωση της ισχύος των Κούρδων, εντούτοις η ενδυνάμωση του Προέδρου αλ-

Άσαντ μέσα από –εκτός των άλλων– τη σύγκρουση στο Αφρίν, αποτελεί στην 

πραγματικότητα επιτυχία της Μόσχας. 

Πέραν της συνεργασίας τους στην αντιμετώπιση της συριακής κρίσης, 

Ρωσία και Σουρκία διατηρούν και ενισχύουν την εν λόγω σχέση και σε 

τομείς οικονομικού χαρακτήρα, όπως η ενέργεια. τις 10 Οκτωβρίου 2016 

Μόσχα και Άγκυρα υπέγραψαν διακυβερνητική συμφωνία για την 

κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου με την ονομασία Turkish Stream 

που θα ξεκινά από τη Ρωσία και θα μεταφέρει αέριο προς την Σουρκία και 

την Ε.Ε.44. Η Σουρκία στηρίζει την οικονομία των 80 εκατ. κατοίκων της 

στην εισαγωγή ενέργειας, με το 60% των αποθεμάτων της σε φυσικό αέριο να 
                                                           
40 Βλ XINHUA, “Russia withdraws troops from Syria's Afrin under Turkish attack”, 21 

Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.xinhuanet.com/english/2018-

01/21/c_136911492.htm. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουλίου 2018] 

41 Βλ. BRAKEL Kristian, “Are Turkey and Russia at odds in northern Syria?”, Deutsche 
Welle, 30 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dw.com/en/are-turkey-and-

russia-at-odds-in-northern-syria/a-42374097. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 2018] 

42 Βλ. PHILLIPS Christopher, “Assad and Putin are the real winners in Turkey‟s Afrin 

operation”, Middle East Eye, 5 Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.middleeasteye.net/columns/assad-real-winner-turkey-s-afrin-operation-

1351267440. Σελευταία πρόσβαση: 20 Ιουνίου 2018]  

43 Βλ. PHILLIPS Christopher, ό.π.. 

44 Βλ. Center for Geopolitical Analyses, “Perspective for „Turkish Stream‟ Project”, 23 

Ιανουαρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://icmu.nyc.gr/-PERSPECTIVE-FOR-

%E2%80%98TURKISH-STREAM%E2%80%99-PROJECT. Tελευταία πρόσβαση: 28 

Ιουλίου 2018] 
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προέρχονται από τη Ρωσία και το 30% από το Ιράν45. Από την πλευρά της η 

Ρωσία, μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ε.Ε. για την προσάρτηση της 

Κριμαίας, εγκατέλειψε το σχέδιο του South Stream και στράφηκε σε νέο 

σχέδιο για τον Turkish Stream, το οποίο θα εξαρτάται λιγότερο από τους 

κανόνες της Ε.Ε.. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και μετά την κατάρριψη 

του ρωσικού αεροσκάφους το 2015 και τη ρήξη στις ρώσο-τουρκικές σχέσεις, 

η κατασκευή του αγωγού δεν έτυχε σοβαρής καθυστέρησης 46 . Αξίζει να 

σημειωθεί, όμως, ότι η Σουρκία κάνει απόπειρες εύρεσης νέων πηγών 

ενέργειας και σύναψης νέων συμφωνιών. τις 12 Ιουνίου 2018, 

εγκαινιάστηκε ο αγωγός TANAP που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το 

Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη δια μέσω της Σουρκίας, προσφέροντας στην 

τελευταία 6 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από τα 16 που συνολικά θα 

μεταφέρει ετησίως, αλλά και την πολιτική στήριξη του έργου από την Ε.Ε. 

και τις Η.Π.Α.47. 

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός που αποδεικνύει την εντατικοποίηση 

στις σχέσεις της Σουρκίας με τη Ρωσία είναι η απόφαση της πρώτης, τον 

Απρίλιο του 2018, να προχωρήσει στην προμήθεια των πυραυλικών 

συστημάτων S-400 από τη Μόσχα αντί των αντιπυραυλικών συστημάτων 

Patriot από τις Η.Π.Α.48. Πρόκειται για μία κίνηση που όχι απλώς φέρνει 

εγγύτερα τις δύο χώρες και αυξάνει τους δεσμούς τους, αλλά ταυτόχρονα 

προκαλεί έντονες τριβές στις σχέσεις της Άγκυρας με την αμερικανική 

ηγεσία και τη Δύση. Βασικός ενδοιασμός της δυτικής συμμαχίας για την 

εξέλιξη αυτή είναι η πρόσβαση που θα μπορούσε να κερδίσει η Ρωσία στα 

νατοϊκά οπλικά συστήματα και τις ευαίσθητες πληροφορίες που ενδεχομένως 

να κατέχει η Σουρκία, χωρίς όμως να κερδίζει αντίστοιχη πρόσβαση και το 

Ν.Α.Σ.Ο.49. 

Ολοκληρώνοντας, με βάση τα παραπάνω στοιχεία, επιβεβαιώνεται η 

υπόθεση εργασίας μας ότι το ζωτικό συμφέρον της επιβίωσης ενός κράτους, 

                                                           
45 Βλ. HIRO Dilip, “Russia-Turkey-Iran Triangle: Economic Interests Are Paramount”, 

Yale Global Online, 30 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο:  

https://yaleglobal.yale.edu/content/russia-turkey-iran-triangle-economic-interests-are-

paramount. Tελευταία πρόσβαση: 28 Ιουλίου 2018]  

46 Βλ. HIRO Dilip, ό.π.. 

47  Βλ. Deutsche Welle, “Turkey opens TANAP pipeline that will bring Azeri gas to 

Europe”, 12 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο:  https://www.dw.com/en/turkey-opens-tanap-

pipeline-that-will-bring-azeri-gas-to-europe/a-44192422. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουλίου 

2018] 

48 Βλ. SCIMIA Emanuele, “Turkey‟s controversial S-400 missile transfer is „done deal‟”, 

Asia Times, 30 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.atimes.com/article/turkeys-

controversial-s-400-transfer-is-a-done-deal/. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουλίου 2018] 

49 Βλ. ROBLIN Sebastien, “America's Big Fear: Turkey Mixing F-35s and Russia's S-400 

Air Defense System”, The National Interest, 7 Ιουλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο:  

https://nationalinterest.org/blog/buzz/americas-big-fear-turkey-mixing-f-35s-and-russias-s-

400-air-defense-system-25152. Σελευταία πρόσβαση: 28 Ιουλίου 2018] 
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καθώς και η ανάγκη για αύξηση της ισχύος του το οδηγεί στη δημιουργία 

συμμαχιών με κράτη που να διαθέτουν αρκετή επιρροή περιφερειακά ή και 

διεθνώς, έτσι ώστε να επιτρέπει στο πρώτο την επίτευξη των στόχων που έχει 

θέσει. Για την Σουρκία, η Ρωσία αποτελεί τον παίκτη-κλειδί όχι μόνο στον 

αποτελεσματικό τερματισμό της συριακής κρίσης, αλλά και στη διατήρηση 

της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είναι ο 

σύμμαχος που χρειάζεται η Άγκυρα στην περιφέρειά της για την επίτευξη 

των συμφερόντων της και κυρίως την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητάς 

της έναντι αποσχιστικών βλέψεων του κουρδικού πληθυσμού, τώρα που οι 

Η.Π.Α. και οι υπόλοιποι παραδοσιακοί της εταίροι παρουσιάζονται λιγότερο 

αποτελεσματικοί και ενεργητικοί στην περιοχή. Η Ρωσία, αντίθετα, 

φαίνεται να καταφέρνει να οδηγήσει το συριακό ζήτημα σε μία πολιτική 

λύση αντάξια των επιδιώξεών της, συμμετέχοντας στην πολιτική 

επανόρθωση της υρίας και κερδίζοντας συμμάχους, όπως η Σουρκία, που 

της προσφέρουν νομιμοποίηση στις κινήσεις της αλλά και το πλεονέκτημα 

έναντι της Δύσης. Έτσι, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

επαναπροσέγγιση στις ρώσο-τουρκικές σχέσεις αποτελεί μία εξέλιξη που 

μεταβάλλει την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή και καθορίζει εκ νέου 

τη θέση των δύο κρατών στη διεθνή πολιτικοοικονομική σκηνή. 

 

* * * * * 
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Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΗ Β. ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ «ΚΛΑΔΟ ΕΛΑΙΑ» 

ΣΗΝ ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΔΤΝΑΜΕΩΝ 

ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΪΝΣΙΝΙΔΗ  

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

τις 20 Ιανουαρίου 2018, οι Σουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (Σ.Ε.Δ.), σε 

συνεργασία με τους αντάρτες του Ελεύθερου υριακού τρατού 

(Ε...), ανακοίνωσαν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στη Βόρεια 

υρία, με την ονομασία «Κλάδος Ελαίας». ύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο 

του Σουρκικού τράτου, στόχος της επιχείρησης ήταν η εκκαθάριση της 

περιοχής του Αφρίν από ορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις1. Δεδομένου 

ότι στην επικράτεια της υρίας δρουν και πολλοί άλλοι κυρίαρχοι και μη-

κυρίαρχοι δρώντες με συμφέροντα που συγκρούονται ή συμπίπτουν με 

εκείνα της Άγκυρας, μια τέτοια επιχείρηση, χωρίς προηγούμενη γενική 

συναίνεση σε διπλωματικό-πολιτικό επίπεδο, ήταν αναμενόμενο να 

προκαλέσει αντιδράσεις. Η επιχείρηση αυτή δημιούργησε κινδύνους και 

ευκαιρίες για όλες τις πλευρές και αξίζει να μελετηθεί διότι οι συνέπειές 

της δύνανται να έχουν ευρύτερες προεκτάσεις και να επιφέρουν 

ανακατανομή ισχύος στην περιοχή. κοπός της παρούσας ανάλυσης είναι να 

διερευνήσει τους λόγους που ώθησαν την Άγκυρα να προβεί σε μια τέτοια 

παρακινδυνευμένη κίνηση σε μια ήδη ταραγμένη περιοχή. Επιπρόσθετα, 

επιχειρείται η αποτύπωση των επιπτώσεων που προκάλεσε η ενέργεια αυτή 

της Αγκύρας, στις σχέσεις της με τους άλλους δρώντες του συστήματος. 

Σέλος, εξάγονται συμπεράσματα για τις μελλοντικές συνέπειες που δύναται 

να προκαλέσει η νέα διαμορφωθείσα κατάσταση.  

Προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι ενέργειες των κρατικών 

δρώντων στις εξωτερικές τους σχέσεις, απαιτείται να γίνει αναφορά στις 

                                                           
1 Βλ. Turkey’s Armed Forces General Staff, Public Information, “Operation Olive Branch”, 

18 Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.tsk.tr/HomeEng/Detay/344. Σελευταία 

πρόσβαση 10 Ιουνίου 2018] 
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βασικές παραδοχές της ρεαλιστικής σχολής σκέψης των Διεθνών χέσεων. 

ύμφωνά με αυτήν, το διεθνές σύστημα είναι άναρχο, ελλείψει παγκόσμιας 

κεντρικής ρυθμιστικής αρχής2. Οι κυρίαρχοι δρώντες του διεθνούς 

συστήματος, τα κράτη, λόγω της άναρχης κατάστασης, έχουν ως 

πρωταρχικούς σκοπούς την εθνική ασφάλεια και την επιβίωση τους3. Η 

επίτευξη των πρωταρχικών σκοπών επιτυγχάνεται με την αρχή της 

αυτοβοήθειας, δηλαδή είτε με την ενίσχυση των εσωτερικών συντελεστών 

ισχύος όπως ο εθνικός στρατός, είτε με την ενίσχυση των εξωτερικών 

συντελεστών ισχύος, όπως η σύναψη συμμαχιών με άλλα κράτη4. Με τη 

δημιουργία συμμαχιών επιτυγχάνεται η λεγόμενη ισορροπία ισχύος5. 

Επειδή η προσπάθεια απόκτησης ισχύος μέσω των ανωτέρω τρόπων 

εκλαμβάνεται ως ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, κάθε όφελος που 

αποκομίζει ένα κράτος εκλαμβάνεται ως απώλεια για κάθε έτερο κράτος. Η 

διατάραξη της ισορροπίας αυτής μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση μεταξύ 

των κυρίαρχων δρώντων του διεθνούς συστήματος6. Η ανωτέρω συμπεριφορά 

των κρατών ισχύει και σε ένα περιφερειακό υποσύστημα. Βασικό 

χαρακτηριστικό αυτού είναι η ύπαρξη μιας ευδιάκριτης ομάδας χωρών στο 

διεθνές σύστημα. Η διάκριση αυτή επιτρέπει την απλοποίηση της 

πολυπλοκότητας του διεθνούς συστήματος και την εστίαση της έρευνας σε 

μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, παρέχοντας μεγαλύτερο αναλυτικό 

βάθος7. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί το φαινόμενο του πολέμου δια 

αντιπροσώπων, μια τάση στη διεθνή πολιτική που εμφανίζεται συχνότερα 

κατά την ψυχροπολεμική και μετά-ψυχροπολεμική εποχή. Πρόκειται για 

μια τάση κατά την οποία τα κράτη υποστηρίζουν «αντιπροσώπους» σε μια 

τοπική σύγκρουση για να προωθήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα και την 

ασφάλειά τους8. «Αντιπρόσωπος» μπορεί να είναι οποιαδήποτε ένοπλη ομάδα 

που εμπλέκεται στη σύγκρουση. Ελάχιστο κοινό στοιχείο του κράτους 

υποστηρικτή και του «αντιπροσώπου» είναι ένας κοινός εχθρός, καθώς και 

                                                           
2 Βλ. BAYLIS John, SMITH Steve, OWENS Patricia, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς 
πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Επίκεντρο 2013, σελ. 127-131. 

3 Βλ. ό.π.. 

4 Βλ. ό.π.. 

5 Βλ. ό.π.. 

6 Βλ. JACKSON Robert, SORENSEN Georg, Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών 

σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2006, σελ. 134. 

7 Βλ. THOMPSON William, “The Regional Subsystem: A Conceptual Explication and a 

Propositional Inventory”, International Studies Quarterly, Σόμος. 17, Αριθ. 1, 1973, σσ. 

89-117. 

8 Βλ. LOVEMAN Chris, “Assessing the phenomenon of proxy intervention”, Conflict, 
Security & Development, Σόμος 2, Αριθ. 3, 2002, σσ. 29-48. 
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μια συνεργασία μεταξύ τους για την καταπολέμηση του εχθρού9. τόχος του 

κράτους-υποστηρικτή μέσω αυτής της τακτικής είναι να αποφύγει το κόστος 

που έχει μια άμεση εμπλοκή κατά άλλου κράτους και τις διεθνείς ευθύνες 

και αντιδράσεις10. 

Η άμεση στρατιωτική εμπλοκή ενός κυρίαρχου δρώντα σε μια εμφύλια 

διαμάχη σε ένα περιφερειακό υποσύστημα, δύναται να επιφέρει σημαντική 

ανακατανομή ισχύος στο περιφερειακό υποσύστημα. και να οδηγήσει σε 

ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη. Εν προκειμένω, τίθεται το ερώτημα αν η 

ενέργεια αυτή της Αγκύρας αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα του 

περιφερειακού υποσυστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η 

υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: «Η σταθερότητα ενός 

περιφερειακού υποσυστήματος, όπου διεξάγεται μια σύγκρουση δια 

αντιπροσώπων, υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις λόγω της άμεσης 

στρατιωτικής εμπλοκής ενός κυρίαρχου δρώντα». Η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η περιγραφική. Μέσω 

αυτής επιχειρείται η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για ένα σύνολο 

υποθέσεων, εξετάζοντας τη στρατηγική της Αγκύρας στη βόρεια υρία, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη στρατηγική των άλλων σημαντικών δρώντων. Η 

παρούσα ανάλυση έχει την εξής δομή, αρχικά, γίνεται μια αναφορά στη 

διαμόρφωση και την εξέλιξη της στρατηγικής της Αγκύρας στη υρία. 

Έμφαση δίνεται στο πώς το Κουρδικό διαμόρφωσε τη σημερινή στρατηγική 

της Αγκύρας. Έπειτα, μελετώνται η επιχείρηση της Σουρκίας στην πόλη 

Αφρίν κατά των Κούρδων, καθώς και η υμφωνία με τις Η.Π.Α. όσον αφορά 

την πόλη Μανμπίτζ. τη συνέχεια αναφέρονται οι αντιδράσεις της Ρωσίας 

και των Η.Π.Α. ως προς τη στρατιωτική επιχείρηση. Σέλος, γίνεται εκτίμηση 

του νέου πλέγματος σχέσεων και ισορροπιών ισχύος που δύναται να 

διαμορφωθεί ύστερα από την κίνηση αυτή. 

Προκειμένου να κατανοηθεί η επιλογή της Άγκυρας για διεξαγωγή 

στρατιωτικών επιχειρήσεων στη υρία, κρίνεται σκόπιμο να εξετασθεί στο 

πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που ακολουθεί η Σουρκία στη χώρα. Η 

ανάμειξη της Σουρκίας στο συριακό εμφύλιο ξεκινά από την αναζήτηση πιο 

καθοριστικού ρόλου στη διεθνή και περιφερειακή πολιτική11. Η Άγκυρα 

υπολόγιζε, μέσω της υποστήριξης «αντιπροσώπων», όπως διάφορων 

                                                           
9 Βλ. ό.π.. 

10 Βλ. ό.π.. 

11 Βλ. KADERCAN Burak, “Making Sense of Turkey’s Syria Strategy: A Turkish Tragedy 

in the Making”, War On The Rocks, 4 Αυγούστου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://warontherocks.com/2017/08/making-sense-of-turkeys-syria-strategy-a-turkish-

tragedy-in-the-making/. Σελευταία πρόσβαση: 15 Ιουνίου 2018] 
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αντικαθεστωτικών ομάδων, σε μια γρήγορη ανατροπή του αλ-Άσαντ, χωρίς να 

λάβει υπόψιν της το γεγονός, ότι θα μπορούσε να τύχει ισχυρής υποστήριξης 

από συμμάχους, όπως το Ιράν και η Ρωσία, παράγοντας ο οποίος δυσχέρανε 

την ανατροπή του12. Επιπρόσθετα, η περαιτέρω μη υπολογιζόμενη 

αποσταθεροποίηση της υρίας οδήγησε στην ισχυροποίηση του «Ισλαμικού 

Κράτους» («Ι.Κ.») και των Κούρδων της Βόρειας υρίας13. τη συνέχεια, η 

τελεσφόρος αντιμετώπιση του «Ι.Κ.» από τους Κούρδους της υρίας είχε ως 

αποτέλεσμα την εξάπλωσή τους κατά μήκος της βόρειας υρίας αλλά και την 

υποστήριξή τους διεθνώς για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας14. Αυτές 

οι εξελίξεις θορύβησαν την Σουρκία, διότι στο εσωτερικό της είχε δεχτεί ήδη 

πολλαπλά ένοπλα χτυπήματα από το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν 

(Ε.Κ.Κ.), το οποίο θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Επίσης, η Άγκυρα 

πιστεύει ότι το Ε.Κ.Κ.  συνδέεται οργανικά με τις οργανώσεις των Κούρδων 

στη Βόρεια υρία, τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (Μ.Π.Λ.) και του 

Κόμματος «Δημοκρατική Ένωση» (Κ.Δ.Ε.)15. Έκτοτε, το μεγαλύτερο σημείο 

τριβής της Άγκυρας με τις λοιπές εμπλεκόμενες δυνάμεις στο υριακό είναι 

η υποστήριξη που παρέχουν αυτές προς τις κουρδικές οργανώσεις. 

Σο καλοκαίρι του 2015, οι Κούρδοι της υρίας, σε μια αντεπίθεση 

κατά του «Ι.Κ.», κατάφεραν να ενώσουν τους δύο θύλακες που κατείχαν 

ανατολικά του ποταμού Ευφράτη16, ενώ τον Αύγουστο του 2016 κατόρθωσαν 

να απελευθερώσουν την πόλη Μανμπίτζ, πετυχαίνοντας την διαπεραίωσή 

τους δυτικά του εν λόγω ποταμού. Δεν έκρυψαν την πρόθεσή τους να 

επεκταθούν περαιτέρω δυτικά για να ενωθούν με τον εναπομείναντα δυτικό 

κουρδικό θύλακα στην πόλη Αφρίν17. Οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν μια 

κατάσταση όπου οι μη συνορεύοντες γεωγραφικά, τρεις κουρδικοί θύλακες 

στη Βόρεια υρία του Αφρίν, του Κομπάνι και της Σζαζίρα ήταν πιο κοντά 

από ποτέ σε μια γεωγραφική ένωση. Οι Κούρδοι έσπευσαν να ανακηρύξουν 

και αυτόνομο ομοσπονδιακό σύστημα στη Βόρεια υρία με βάση τους τρείς 

                                                           
12 Βλ. ό.π.. 

13 Βλ. ό.π.. 

14 Βλ. ό.π.. 

15 Βλ. ό.π.. 

16 Βλ. Al Araby, “Turkey is targeting Afrin to send a message to Syria's Kurds ”, 8 

Αυγούστου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2017/8/8/turkey-wants-to-make-an-example-of-

afrin. Σελευταία πρόσβαση: 15 Ιουνίου 2018] 

17 Βλ. Rudaw, “Kurdish-led SDF wants to connect Kurdish cantons following Manbij 

liberation”, 14 Αυγούστου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/14082016. Σελευταία πρόσβαση: 15 Ιουνίου 

2018] 
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παραπάνω θύλακες18. H πιθανότητα χειραφέτησης των Κούρδων της υρίας 

αποτέλεσε απειλή για την εθνική ασφάλεια και επιβίωση της Άγκυρας και 

υπήρξε ο καταλύτης για την αλλαγή της στρατηγικής της στη υρία, από 

υποστήριξη «αντιπροσώπων» σε στρατηγική άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής. 

Ένα άλλο θέμα που αξίζει να αναφερθεί και το οποίο καταδεικνύει τις 

συνέπειες μιας στρατηγικής άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής, αποτελεί η από 

το επτέμβριο του 2015 στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας στο συριακό 

εμφύλιο. υγκεκριμένα, η εμπλοκή της Ρωσίας κατέδειξε πως το εκάστοτε 

περιφερειακό υποσύστημα είναι ευαίσθητο σε παρεμβάσεις των δρώντων που 

δεσπόζουν στο διεθνές σύστημα, επηρεάζοντας τις περιφερειακές 

ισορροπίες19. Σο παραπάνω παρατηρείται κυρίως όταν μια στρατηγική 

υποστήριξης «αντιπροσώπου» μεταβάλλεται σε στρατηγική άμεσης 

στρατιωτικής εμπλοκής. Η ενέργεια αυτή της Ρωσίας δημιούργησε 

πιθανότητες συγκρούσεων και συνεργασιών μεταξύ των δρώντων με 

ιδιαίτερο κίνδυνο για μια ενδεχόμενη σύρραξη. Με την αλλαγή των 

ισορροπιών στο συριακό εμφύλιο, η Άγκυρα βρέθηκε σε πιο ευνοϊκή θέση για 

να προωθήσει τα στρατηγικά της συμφέροντα20. Με τη συγκατάθεση της 

Ρωσίας και των Η.Π.Α., διεξήγαγε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια 

υρία, με την ονομασία «Ασπίδα του Ευφράτη» από τις 24 Αυγούστου 2016 

έως τις 29 Μαρτίου 201721. Η Σουρκία κατάφερε να πετύχει τον 

αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης που ήταν η αποτροπή επέκτασης και η 

εκδίωξη των Κούρδων από την περιοχή. Ωστόσο, ο μακροπρόθεσμος 

στρατηγικός στόχος της Σουρκίας να δημιουργήσει μια ζώνη ασφάλειας κατά 

μήκος των συνόρων της με τη υρία δεν επετεύχθη22. Ένα τέτοιο εγχείρημα 

είχε την αντίθετη γνώμη τόσο των Η.Π.Α. όσο και της Ρωσίας, οι οποίες δεν 

επιθυμούσαν περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της Σουρκίας στο υριακό, 

                                                           
18 Βλ. BBC, “Syria conflict: Kurds declare federal system”, 17 Μαρτίου 2016. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35830375. Σελευταία 

πρόσβαση: 10 Ιουνίου 2018] 

19 Βλ., Faysal Itani και Hossam Abouzahr, “Lessons from Russia’s Intervention in Syria”, 

Atlantic Council, 26 Οκτωβρίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/lessons-from-russia-s-intervention-in-

syria. Σελευταία πρόσβαση: 15 Ιουνίου 2018] 

20 Βλ. Η Καθημερινή, “Ρωσική κάθοδος στη Μέση Ανατολή”, 18 Δεκεμβρίου 2017. 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.kathimerini.gr/939580/article/epikairothta/kosmos/rwsikh-

ka8odos-sth-mesh-anatolh. Σελευταία πρόσβαση: 15 Ιουνίου 2018] 

21 Βλ. SÖZMEN Mithat Fabian. “The how, what, when and where of the Euphrates Shield 

Operation”, Evrensel Daily, 28 Αυγούστου 2017. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.evrensel.net/daily/330752/the-how-what-when-and-where-of-the-euphrates-

shield-operation. Σελευταία πρόσβαση: 15 Ιουνίου 2018] 

22 Βλ. ό.π.. 
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πόσο μάλλον σε βάρος των Κούρδων, που αποτελούσαν μια αξιόμαχη δύναμη 

κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας στην περιοχή23. 

Παρόλο που μια περαιτέρω τουρκική επέλαση στο Αφρίν, ενείχε τον 

κίνδυνο σύγκρουσης με τη Ρωσία και τις Η.Π.Α., η Σουρκία την 20η 

Ιανουαρίου 2018 κήρυξε την έναρξη των επιχειρήσεων «Κλάδος Ελαίας»24. 

Καταλύτη για την εξέλιξη αυτή αποτέλεσαν τα σχέδια των Η.Π.Α. να 

ενισχύσουν τις κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (Μ.Π.Λ.), στην 

περιοχή του Μανμπίτζ με 30.000 άνδρες, ως δυνάμεις συνοριοφυλακής. 

Αυτό το ενδεχόμενο θορύβησε την Άγκυρα και ο Έρντογαν δήλωσε ότι η 

Ουάσιγκτον «δημιουργεί ένα στρατό τρομοκρατών στα σύνορα» και 

υποσχέθηκε να  αποτρέψει το εν λόγω ενδεχόμενο με κάθε μέσο25. Η 

Σουρκία θεωρεί την επιχείρηση σύμφωνη με το άρθρο 51 του Φάρτη του 

Ο.Η.Ε., που αναφέρεται στο δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, καθώς πιστεύει 

ότι η εθνική της ασφάλεια απειλείται από τα διάφορα κουρδικά και 

τρομοκρατικά στοιχεία στα νότια σύνορα, λόγω των πολλαπλών επιθέσεων 

που διεξάγουν κάθε χρόνο στην τουρκική επικράτεια26. τόχος της 

επιχείρησης ήταν, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουρκίας, «να 

δημιουργήσουν μια ζώνη ασφάλειας 30 χιλιομέτρων» που θα αποτρέψει 

τέτοιες επιθέσεις27. Ο Έρντογαν δήλωσε, ακόμη, ότι η επιχείρηση θα 

επεκταθεί και στο Μανμπίτζ, μέχρι τα σύνορα με το Ιράκ28. Λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας φέρνει τις τουρκικές 

ένοπλες δυνάμεις απέναντι στις αμερικανικές στο Μανμπίτζ, τις ρωσικές 

στην πόλη Αφρίν και τις καθεστωτικές νοτίως, γίνεται προφανές πως μια 

λανθασμένη ενέργεια της Άγκυρας είναι ικανή να προκαλέσει γενικότερη 

ανάφλεξη στη συγκεκριμένη περιοχή με προεκτάσεις στις σχέσεις της με τις 

ανωτέρω χώρες. Ωστόσο, για να καταπολεμήσει την απειλή για την εθνική 

της ασφάλεια και για την πραγμάτωση των στρατιωτικών φιλοδοξιών της 

στην περιοχή, η Άγκυρα έκρινε ότι το όφελος μιας τέτοιας επιχείρησης 

ξεπερνά το κόστος της. 

                                                           
23 Βλ. ό.π.. 

24 Βλ. Turkey’s Armed Forces General Staff, ό.π.. 

25 Βλ. Reuters, “Turkey targets Kurdish forces in Afrin: The short, medium and long 

story”, 22 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-

east-42704542. Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιουνίου 2018] 

26 Βλ. ό.π.. 

27 Βλ. ό.π.. 

28 Βλ. Bulent Aliriza, “Understanding Turkey’s Afrin Operation”, Center For Strategic and 
International Studies, 25 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.csis.org/analysis/understanding-turkeys-afrin-operation. Σελευταία πρόσβαση: 

5 Ιουνίου 2018] 



ΤΤεεηηρράάδδιιαα  ΤΤοοσσρρκκιικκώώνν  κκααιι  ΕΕσσρρααζζιιααηηιικκώώνν  ΜΜεελλεεηηώώνν  

 
27 

Η απόφαση της Άγκυρας για διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων 

στη υρία δεν έγινε μονομερώς, αλλά είχε την σιωπηρή συγκατάθεση της 

Ρωσίας. Η Μόσχα κατά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, δήλωσε 

ότι δεν θα αναμειχθεί στη σύγκρουση και μετέφερε τις δυνάμεις της από την 

περιοχή29. Επιπλέον δεν αντέδρασε στους βομβαρδισμούς της τουρκικής 

αεροπορίας στην περιοχή του Αφρίν, παρόλο που ελέγχει τον εναέριο χώρο 

στην περιοχή30. Η συνεννόηση αυτή δεν έγινε όμως χωρίς ανταλλάγματα. Η 

ανακατάληψη από καθεστωτικές δυνάμεις της αεροπορικής βάσης στο 

Ιντλίμπ31, οι αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποιεί η Ρωσία στην εν 

λόγω περιοχή32, καθώς και η ανακατάληψη από το καθεστώς του αλ-Ασάντ 

όλων των περιοχών που ελέγχονται από αντάρτες στην κεντρική υρία33, 

αποτελούν ενδεχομένως το quid pro quo της Μόσχας για την συγκατάθεση 

που έδωσε στην στρατιωτική επιχείρηση της Σουρκίας στην πόλη Αφρίν. 

Μολονότι στην προηγουμένη επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη» η 

Σουρκία επεδίωξε την συγκατάθεση και των Η.Π.Α., εν προκειμένω για τη 

διεξαγωγή της επιχείρησης «Κλάδος Ελαίας» δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια 

συνεννόηση. Οι Η.Π.Α. τέθηκαν προ τετελεσμένων, ωστόσο, αρχικά 

αντέδρασαν ήπια, με τον Τπουργό Εξωτερικών Σίλλερσον να δηλώνει ότι η 

Σουρκιά έχει το δικαίωμα να προστατέψει τους πολίτες της από 

τρομοκρατικά στοιχεία και θεωρεί βάσιμες τις ανησυχίες της για την 

ασφάλειά της34. Όμως, συνέστησε στην Σουρκία να επιδείξει σύνεση και να 

διεξάγει περιορισμένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, απείλησε με συνέπειες αν 

επεκταθεί η επιχείρηση στο Μανμπίτζ35, όπου σταθμεύουν αμερικανικές 

δυνάμεις. τις 18 Μαρτίου, τελικά, η Σουρκιά κατέλαβε την πόλη του Αφρίν 

                                                           
29 Βλ. Al Jazeera, “What is Russia's endgame in Afrin?”, 23 Ιανουαρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/indepth/features/russia-green-light-turkeys-

afrin-offensive-180123064315810.html. Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιουνίου 2018] 

30 Βλ. Ο.π. 

31 Βλ. Reuters, “Syrian army, allies capture Idlib airbase: state TV”, 20 Ιανουαρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-airport/syrian-

army-allies-capture-idlib-air-base-state-tv-idUSKBN1F90M7. Σελευταία πρόσβαση: 15 

Ιανουαρίου 2018] 

32 Βλ. Al Jazeera, “Air raids on rebel-held Idlib province intensified”, 5 Υεβρουαρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2018/02/air-raids-rebel-held-idlib-

province-intensified-180205083401687.html. Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιουνίου 2018 ] 

33 Βλ. Gulf News, “Regime retakes full control of central Syria”, 16 Μαΐου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://gulfnews.com/news/mena/syria/regime-retakes-full-control-of-

central-syria-1.2222456. Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιουνίου 2018] 

34 Βλ. BBC, “Syria offensive: US seeks to address Turkey's 'legitimate' security concerns”, 

22 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

42782017]. Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιουνίου 2018] 

35 Βλ. ό.π.. 
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πετυχαίνοντας τον αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης, την εκκαθάριση 

των Κούρδων από την περιοχή. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα οι 

τουρκικές δυνάμεις να προσεγγίσουν την πόλη Μανμπιτζ, φέρνοντας τις 

τουρκικές και αμερικάνικες δυνάμεις σε γεωγραφική εγγύτητα και σε 

κίνδυνο σύγκρουσης σε περίπτωση επέκτασης των τουρκικών επιχειρήσεων 

περαιτέρω ανατολικά του ποταμού Ευφράτη. Επέσπευσε και την ανάγκη 

ενός συμβιβασμού με τις Η.Π.Α. για το μελλοντικό καθεστώς της πόλης 

Μανμπίτζ36. Η σχετική υμφωνία υπογράφηκε, τελικά, στις 4 Ιουνίου 2018, 

όπου οι δύο χώρες συμφωνήσαν για ένα σχέδιο δράσης για την πόλη 

Μανμπίτζ. τις 18 Ιουνίου 2018, τουρκικές και αμερικανικές δυνάμεις 

ξεκίνησαν κοινές -αλλά ανεξάρτητες- περιπολίες κατά μήκος της γραμμής 

ανάμεσα στην περιοχή που ελέγχεται από Σούρκους και το Μανμπίτζ, στο 

πλαίσιο της υμφωνίας37. Με τον κατάλογο των εντάσεων μεταξύ Η.Π.Α. και 

Σουρκίας συνεχώς να μεγεθύνεται, ο συμβιβασμός του Μανμπίτζ επέφερε 

μια προσωρινή αποκλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δυο 

χωρών. 

Περιοχές υπό τουρκικό έλεγχο στη υρία (έντονο γκρι) πριν και μετά την 

επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» 

Πηγή: The Economist, 2018. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης στην πόλη Αφρίν και τη 

υμφωνία για το Μανμπίτζ, διαμορφώθηκε μια νέα εύθραυστη ισορροπία 

                                                           
36 Βλ. BBC, “Syria war: Turkish-led forces oust Kurdish fighters from heart of Afrin ”, 18 

Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43447624. 

Σελευταία πρόσβαση: 5 Ιουνίου 2018] 

37 Βλ. Reuters, “Turkish, U.S. units begin patrols near northern Syria's Manbij”, 18 

Ιουνίου 2018. [Aναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-

turkey/turkish-us-units-begin-patrols-near-northern-syrias-manbij-idUSKBN1JE1A3. 

Σελευταία πρόσβαση: 19 Ιουνίου 2018] 
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δυνάμεων στην περιοχή. υγκεκριμένα η Σουρκία κατόρθωσε να επιτύχει 

τον αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης, που ήταν να εκκαθαρίσει την 

περιοχή από Κούρδους. Έθεσε με αυτόν τον τρόπο υπό τον άμεσο έλεγχό της, 

ολόκληρη την περιοχή δυτικά του Ευφράτη που συνορεύει με αυτήν, όπως 

φαίνεται και στον παραπάνω χάρτη. 

Ωστόσο, τα σχέδια της Άγκυρας να επεκτείνει την επιχείρηση, για να 

καταλάβει και την ανατολική περιοχή του Ευφράτη, συγκρούστηκαν με τα 

νέα στρατηγικά σχέδια των Η.Π.Α. στην περιοχή. ύμφωνα με αυτά, οι 

Η.Π.Α. πρόκειται να παραμείνουν στην περιοχή, αποσκοπώντας μέσω της 

υποστήριξης των Κούρδων την εξαφάνιση του «Ι.Κ.»38. Προς στιγμήν, με τη 

υμφωνία για το Μανμπίτζ, επετεύχθη συμβιβασμός συμφερόντων των δύο 

νατοϊκών συμμάχων. Η υμφωνία, όμως, φαίνεται να εξυπηρετεί καλύτερα 

τα συμφέροντα της Σουρκίας. Οι Η.Π.Α. αναγκάστηκαν να δεχτούν αυτόν το 

συμβιβασμό για να μην έρθουν σε οριστική ρήξη με μια συμμαχική χώρα. 

Περαιτέρω, η Σουρκία επωφελήθηκε από την συναίνεση της Ρωσίας για τη 

διεξαγωγή της επιχείρησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι σχέσεις Ρωσίας-

Κούρδων να διαταραχθούν, γεγονός που δεν είναι άμοιρο συνεπειών στο 

καθεστώς και τις ειρηνευτικές συνομιλίες της διαδικασίας της Αστάνα. 

Όμως, το κόστος της άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής για την Σουρκία δεν 

είναι αμελητέο. Η αυξημένη αντιπαλότητα με τις Η.Π.Α. οδήγησε σε πιέσεις 

στην οικονομία και υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Επιπρόσθετα, πέραν 

από τις ανθρώπινες απώλειες στην επιχείρηση, η Σουρκιά συνεχίζει να 

δέχεται επιθέσεις στις περιοχές που ελέγχει στη υρία από τους Κούρδους39. 

Μάλιστα, αυτές αναμένεται να εντατικοποιηθούν, καθώς οι Κούρδοι 

δήλωσαν ότι θα αντισταθούν μέχρι εσχάτων40. Επίσης, ο συμβιβασμός που 

φαίνεται ότι επετεύχθη με τη Ρωσία για τη διεξαγωγή της επιχείρησης, 

οδήγησε σε ανακατάληψη πολλών περιοχών από τις καθεστωτικές δυνάμεις 

με αποτέλεσμα οι εχθροπραξίες να επεκταθούν μέχρι το Ιντλίμπ.  

Οι ανωτέρω εξελίξεις ωφελούν προς στιγμήν τη Μόσχα και το 

καθεστώς αλ-Ασάντ. Αμφότεροι οι δρώντες φαίνεται να επωφελούνται από 

την κρίση των σχέσεων Σουρκιάς-Η.Π.Α.. Η Μόσχα κατόρθωσε, με μοναδικό 
                                                           
38 Βλ. The Washington Post, “New American strategy for Syria could be doomed as allies 

of U.S. fight each other”, 27 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.washingtonpost.com/world/new-us-strategy-for-syria-could-be-doomed-as-

american-allies-fight-each-other/2018/01/26/dc3c007c-005d-11e8-86b9-

8908743c79dd_story.html?noredirect=on&utm_term=.6fa186592dde. Σελευταία πρόσβαση 

9 Ιουνίου 2018] 

39 Βλ. Rudaw, “YPG claims deadly attack on pro-Turkish militias in Afrin”, 25 Μαρτίου 

2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/250320181. 

Σελευταία πρόσβαση, 9 Ιουνίου 2018] 

40 Βλ. ό.π.. 
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κόστος τη διατάραξη των σχέσεων με τους Κούρδους, να εξασφαλίσει τη 

διατήρηση της Σουρκίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες της διαδικασίας της 

Αστάνα για μια τελική πολιτική διευθέτηση στο υριακό, σύμφωνα με τους 

όρους της. Σο καθεστώς αλ-Ασάντ επωφελήθηκε από την αποδυνάμωση των 

Κούρδων, λόγω της διατάραξης των σχέσεων Ρωσίας-Κούρδων και Η.Π.Α.-

Κούρδων. Περισσότερο ζημιωμένες φαίνεται να είναι οι Η.Π.Α. που 

αναγκάστηκαν να αναδιπλωθούν στρατηγικά στη υρία. Ο συμβιβασμός του 

Μανμπίτζ είχε κόστος τόσο για τις σχέσεις με την Σουρκία όσο και για τις 

σχέσεις με τους Κούρδους. Επίσης, οι Η.Π.Α. έχουν κόστος από τη 

διπλωματική σύγκρουση με την Σουρκία και την προσέγγιση Σουρκίας-

Ρωσίας. Σέλος, ζημιωμένοι φαίνεται να είναι και οι Κούρδοι από την 

αποστασιοποίησή τους από τις μεγάλες δυνάμεις. Σα τετελεσμένα που 

δημιούργησε η επιχείρηση στην πόλη Αφρίν και ο συμβιβασμός του 

Μανμπίτζ οδήγησε σε ανακατανομή της ισορροπίας ισχύος και των σχέσεων 

των διαφόρων δρώντων στην περιοχή.  

υμπερασματικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε, ότι επιβεβαιώνεται η 

υπόθεση εργασίας σύμφωνα με την οποία, η σταθερότητα ενός περιφερειακού 

υποσυστήματος, όπου διεξάγεται μια σύγκρουση δια αντιπροσώπων, 

υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις από την άμεση στρατιωτική εμπλοκή 

ενός κυρίαρχου δρώντα στην εν λόγω σύγκρουση. Έγινε φανερό, πώς η άμεση 

εμπλοκή της Σουρκίας οδήγησε σε ανακατανομή ισχύος, αποδυναμώνοντας 

κάποιες συμμαχίες, ενισχύοντας άλλες και δημιουργώντας χώρο για νέες 

συνεργασίες και εστίες σύγκρουσης. το άμεσο μέλλον η επαρχία Ιντλίμπ 

ενδεχομένως να αποτελέσει εστία νέας σύγκρουσης. Η διεκδίκησή της από 

τις καθεστωτικές δυνάμεις δύναται να περιπλέξει τις ρώσο-τουρκικές 

σχέσεις και να εξελιχθεί σε νέα εστία τριβής αναμεσά τους. Σο ακραίο 

ενδεχόμενο μιας μάχης για τον έλεγχο της εν λόγω περιοχής θα φέρει στην 

επιφάνεια διαφωνίες που υποβόσκουν στις στρατηγικές των δύο χωρών στο 

συριακό. Οι συνεχιζόμενες εντάσεις στην επαρχία Ιντλίμπ, όπου υπάρχουν 

2,5 εκατ. πρόσφυγες, δύναται να έχουν ευρύτερες συνέπειες στην 

σταθερότητα της περιοχής και να προκαλέσουν νέα ανθρωπιστική κρίση και 

μεταναστατευτικές ροές προς την Ε.Ε.. Σέλος, η αναδίπλωση των Κούρδων 

στη υρία στρατιωτικά και πολιτικά δυσχεραίνει τη διεκδίκηση των θέσεών 

τους στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Οι εξελίξεις αυτές δύνανται να 

ανακόψουν τις φιλοδοξίες τους για ανεξαρτησία και να τους οδηγήσουν σε 

συνομιλίες με το καθεστώς για περιορισμένη παροχή αυτονομίας. Μένει να 

φανεί στο μέλλον αν τελικά οι προσπάθειες της Άγκυρας να ανακόψει την 

ισχυροποίηση των Κουρδών και να τους αποκλείσει από κάθε επίσημη 

διαδικασία, θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη χώρα. 
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ΣΟ Κ.Ε.Δ. ΚΑΙ ΣΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΑΥΡΟΔΙΣΗ ΕΝΣΟΤΚΙΔΗ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

τις 24 Ιουνίου 2018, έλαβαν χώρα οι πρόωρες κοινοβουλευτικές και 

προεδρικές εκλογές στην Σουρκία, οι οποίες οδήγησαν σε πανηγυρική 

νίκη το Κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) και τον 

Προέδρου Ρετζέπ_Σαγίπ_Έρντογαν. Παράλληλα, η δυναμική του Κόμματος 

«Εθνικιστική Δράση» (Κ.Ε.Δ.) αυξήθηκε σημαντικά, καθώς μετά από 

συμμαχία με το κυβερνών κόμμα εξασφάλισε 49 θέσεις στην τουρκική 

Βουλή1. Η επονομαζόμενη «Λαϊκή υμμαχία» μεταξύ του ισλαμικού Κ.Δ.Α. 

και του υπερεθνικιστικού Κ.Ε.Δ. θεωρείται καθοριστική για την επιτυχία 

του κόμματος του Έρντογαν, το οποίο εξασφάλισε τη νίκη ήδη από τον πρώτο 

εκλογικό γύρο. Σο Κ.Ε.Δ. είχε για πρώτη φορά δηλώσει επίσημα την 

υποστήριξή του στο κυβερνών κόμμα το 2017 σχετικά με το συνταγματικό 

δημοψήφισμα, το οποίο χάρη στην αρωγή του εθνικιστικού κόμματος 

ψηφίστηκε στην τουρκική Βουλή2.  Ωστόσο, η συμπόρευση αυτή προκάλεσε 

εσωτερικές αντιπαραθέσεις στις τάξεις του υπερεθνικιστικού κόμματος λόγω 

της στάσης της ηγεσίας του. Έτσι, μια ομάδα μελών του τελικά αποχώρησε, 

δημιουργώντας τον Οκτώβριο του 2017 το «Καλό Κόμμα», υπό την ηγεσία 

της Μεράλ Ακσενέρ. Σο νέο αυτό κόμμα θεωρήθηκε απειλή τόσο για το 

Κ.Ε.Δ. όσο και για το Κ.Δ.Α., τα οποία σχημάτισαν τη συμμαχία τους με 

στόχο να προσελκύσουν περισσότερες ψήφους στις εκλογές του 2018. 

                                                           
1 Βλ. Daily Sabah “AK Party and MHP's People's Alliance wins majority in parliamentary 

election”, 24 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/elections/2018/06/24/ak-party-and-mhps-peoples-alliance-

wins-majority-in-parliamentary-election, τελευταία πρόσβαση: 5/7/2018] 

2 Σο δημοψήφισμα αυτό προέβλεπε την διεύρυνση της εκτελεστικής εξουσίας του Προέδρου 

της Σουρκίας, ανοίγοντας το δρόμο για τη μετάβαση του πολιτικού συστήματος της χώρας σε 

προεδρικό. Βλ. Brookings Institute “How to read Turkey‟s election results”, 25 Ιουνίου 

2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.brookings.edu/blog/order-from-

chaos/2018/06/25/how-to-read-turkeys-election-results/, τελευταία πρόσβαση: 5/7/2018] 
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Παράλληλα, τα δυο κόμματα έχουν έναν ακόμα κοινό στόχο : την 

εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων της Σουρκίας. Αυτό γίνεται φανερό 

αν παρατηρηθεί η στάση τους σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. 

υγκεκριμένα, το Κ.Ε.Δ. επιδιώκει την αναμόρφωση των εξωτερικών 

σχέσεων της Σουρκίας με στόχο την ανάπτυξη της περιφερειακής 

συνεργασίας για την ανάδειξη της χώρας σε ηγέτιδα δύναμη στην περιοχή 

της Ευρασίας3. 

την παρούσα ανάλυση επιχειρείται να εξεταστεί η στάση του Κ.Ε.Δ. 

σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, θέτοντας ως βασικό ερώτημα με ποιο 

τρόπο μπορεί ένα κόμμα με ακροδεξιούς προσανατολισμούς να επηρεάσει τις 

θέσεις του ισχυρού του εταίρου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στο 

πλαίσιο μιας άτυπης συνεργασίας με την κυβέρνηση. Μπορεί ένα κόμμα με 

συντηρητικές κατευθύνσεις να προβάλει εθνικιστικές απόψεις με σκοπό την 

προσέλκυση περισσότερων ψηφοφόρων; 

Για την εξέταση του θέματος αυτού χρησιμοποιούνται τα θεωρητικά 

εργαλεία που παρέχει η σχολή του νεοκλασικού ρεαλισμού. Ο νεοκλασικός 

ρεαλισμός παραδέχεται την ύπαρξη αναρχίας στο διεθνές σύστημα ως αιτία 

των διεθνών συγκρούσεων, καθώς και την ύπαρξη διλλημάτων ασφαλείας και 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών. ύμφωνα με την εν λόγω σχολή, βασικός 

στόχος των κρατών είναι η απόκτηση ισχύος. Ένα κράτος για να διατηρήσει 

την εδαφική του ακεραιότητα και αυτονομία θα λάβει οποιαδήποτε μέτρα 

θεωρεί κατάλληλα για την εξυπηρέτηση εθνικών συμφερόντων. Όσον αφορά 

την προκειμένη περίπτωση, μέσα από δηλώσεις του ίδιου του αρχηγού του 

Κ.Ε.Δ., Ντεβλέτ Μπαχτσελί, και τη γενικότερη στάση του κόμματος σε 

ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, γίνεται φανερή η επιθυμία για αύξηση της 

ισχύος έναντι των γειτονικών κυρίως κρατών. 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, η υπόθεση εργασίας 

διατυπώνεται ως εξής: η στάση που διατηρεί ένα πολιτικό κόμμα με 

ακροδεξιά ρητορική, όσον αφορά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μπορεί 

να επηρεάσει ή και να ασκήσει πιέσεις στο κυβερνών κόμμα για να 

υιοθετήσει το ίδιο τις θέσεις του πρώτου, στο πλαίσιο μιας άτυπης 

συνεργασίας μεταξύ των δύο. Σο εθνικό συμφέρον ως πρωταρχικός σκοπός 

των κρατών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους κύριους στόχους, τις 

επιδιώξεις και τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους. 

Ση σχέση αυτή μεταξύ εθνικού συμφέροντος με τις προτεραιότητες 

εξωτερικής πολιτικής, μας τις επισημαίνουν μεταπολεμικά αναλυτές, όπως ο 

                                                           
3 Βλ. Nationalist Movement Party, “Toward the future”, δ.η.. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.mhp.org.tr/mhp_dil.php?dil=en, τελευταία πρόσβαση: 1/7/2018] 
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Η. Morgenthau και ο J. Rosenau4. ύμφωνα ακόμη με τον J. M. Landau, η 

επιθετική στρατηγική του τουρκικού κράτους οφείλεται στον εσωτερικό 

χαρακτήρα και τη δυναμική της σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας5. Αρχικά, 

γίνεται αναφορά στη συμπεριφορά του Κ.Ε.Δ. ως προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Ε.) και τις απόψεις του σχετικά με την υποψηφιότητα της 

Σουρκίας για ένταξη στην Ε.Ε.. τη συνέχεια, αναλύεται η στάση του 

κόμματος αυτού για τις σχέσεις με την Κύπρο, καθώς και με την Ελλάδα. 

Σέλος, εξετάζονται οι απόψεις του Κ.Ε.Δ. για το Κουρδικό και το υριακό 

ζήτημα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη 

στάση του στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. 

ε γενικές γραμμές, το Κ.Ε.Δ. έχει από την αρχή της πορείας του 

υιοθετήσει μια αντί-ευρωπαϊκή ρητορεία. Βασικό αίτημα του κόμματος είναι 

η μη ένταξη της Σουρκίας στην Ε.Ε.. Ο αρχηγός του Κ.Ε.Δ., Ντεβλέτ 

Μπαχτσελί, δεν έχει διστάσει εκπροσωπώντας το κόμμα του να αρνηθεί να 

γίνει αποδέκτης ευρωπαϊκών κονδυλίων στο παρελθόν6. ύμφωνα με δήλωση 

του Μπαχτσελί τον Μάρτιο του 2018: «Σο ζήτημα της ένταξης της Σουρκίας 

στην Ε.Ε. δεν θα καθορίσει την πορεία της Σουρκίας στο διεθνές σύστημα, 

καθώς αυτή έχει τη δική της ταυτότητα και στηρίζεται σε δικές της δυνάμεις 

για την επιβίωσή της στο διεθνές σύστημα.»7. Αναφέρει, ακόμα, ότι η Ε.Ε. 

έχει κλείσει τις πόρτες της στην Σουρκία και πως η χώρα θα πρέπει να 

τηρήσει μια ανάλογη εθνική στάση, δείχνοντας ότι διατηρεί την κυριαρχία 

της8. την προεκλογική του εκστρατεία (2018), ο Μπαχτσελί υποστήριξε ότι 

πρέπει να δοθεί ένα τέλος στα φιλόδοξα σχέδια των προηγούμενων ετών, 

κατά τα οποία επιδιώκετο η ένταξη στην Ε.Έ.9. Όσον αφορά τον αγώνα της 

χώρας κατά της τρομοκρατίας, στον οποίο η Ε.Ε. έχει δηλώσει την 

υποστήριξή της, ο αρχηγός του Κ.Ε.Δ. δηλώνει πως η Ένωση πρέπει να 

                                                           
4 Βλ. MORGENTHAU, Hans J., Politics Among Nations, Νέα Τόρκη, Albert A. Knopf, 

1948. Βλ. επίσης ROSENAU, James N., The Scientific Study of Foreign Policy, Νέα 

Τόρκη, The Free Press, 1971. 

5 Βλ. LANDAU, Jacob M., Pan-Turkism. From Irredentism to Cooperation, Λονδίνο, 

Hurst, 1995. 

6 Βλ. GM Turkey, «ΜHΡ – Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης», δ.η.. [Αναγνώστηκε στο: 

http://omogeneia-turkey.com/tr-policy/pt/mhp.html, τελευταία πρόσβαση: 5/8/2018] 

7 Βλ. Πρακτορείο Anadolu, “Turkey: Opposition leader voices doubts on EU bid”, 27 

Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-opposition-

leader-voices-doubts-on-eu-bid/1100471, τελευταία πρόσβαση: 5/8/2018] 

8 Βλ. Hurriyet Daily News, “MHP leader Bahçeli voices doubts on Turkey‟s EU bid”, 27 

Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/mhp-leader-bahceli-

voices-doubts-on-turkeys-eu-bid-129355, τελευταία πρόσβαση: 14/6/2018 ] 

9 Βλ. ULGEΝ Sinan, “Get ready for a more aggressive Turkey”, Foreign Policy, 2 Ιουλίου 

2018, [Αναγνώστηκε στο: https://foreignpolicy.com/2018/07/02/turkeys-foreign-policy-is-

about-to-take-a-turn-to-the-right/, τελευταία πρόσβαση: 5/7/2018] 
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εκδώσει στην Σουρκία τα μέλη της οργάνωσης του Υετουλάχ Γκιουλέν που 

έχουν βρει καταφύγιο στα κράτη-μέλη της. Σο κίνημα του Υ. Γκιουλέν έχει 

χαρακτηριστεί από την τουρκική κυβέρνηση ως τρομοκρατική οργάνωση και 

θεωρείται υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του 201610. H 

εστίαση της Σουρκίας στην εφαρμογή αντιτρομοκρατικής πολιτικής, η οποία 

καταστέλλει την ελευθερία έκφρασης στη χώρα, μειώνει τις πιθανότητές της 

για ένταξη στην Ε.Ε.. ύμφωνα με το Κ.Ε.Δ., δεν θα μπορούσε να υπάρξει 

στενότερη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, καθώς θα υπονομεύονταν οι αρχές 

και η αυτονομία του τουρκικού κράτους. Οι σχέσεις Ευρώπης-Σουρκίας 

μπορούν να καλύψουν μόνο ορισμένες περιοχές κοινού ενδιαφέροντος, όπως 

η υμφωνία για τους πρόσφυγες και η συνεργασία στην καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας11. Ακόμη και αν η κυβέρνηση του Προέδρου Έρντογαν δεν 

έχει την πρόθεση να τερματίσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 

Ε.Ε., έχει ασκήσει κριτική στη στάση της Ένωσης ως προς τα ζητήματα που 

αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου με την Σουρκία12, κάνοντας 

φανερή την αυξανόμενη επιρροή του Κ.Ε.Δ. στην τουρκική εξωτερική 

πολιτική.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επιπλέον, η πολιτική στάση του Κ.Ε.Δ. 

σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα. Η de facto διχοτόμηση του νησιού σε μία 

παράνομα κατεχόμενη περιοχή υπό τον έλεγχο του ψευδοκράτους και της 

Άγκυρας και σε μία με τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας 

έχει δημιουργήσει οξεία αντιπαράθεση στη διεθνή και εσωτερική πολιτική 

σκηνή, δυσχεραίνοντας την επίλυση του προβλήματος και ανάγοντάς το σε 

ζήτημα διεθνούς δικαίου. Σο Κ.Ε.Δ. προτάσσει τη θεωρία πως στην Κύπρο 

δεν μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά οι Σουρκοκύπριοι με τους 

Ελληνοκύπριους και ως φυσικό επακόλουθο αυτής της κατάστασης 

απαιτείται η μόνιμη στρατιωτική παρουσία του τουρκικού στρατού στο 

νησί13. Αναφέρει, ακόμα, πως οποιοσδήποτε συμβιβασμός πάνω σε αυτό το 

ζήτημα θεωρείται προδοσία κατά του τουρκικού έθνους. Κατά την 

προεκλογική εκστρατεία του Κ.Ε.Δ. (2018) γινόταν συχνά αναφορά στο νησί 

                                                           
10 Βλ. ό.π.. 

11 Βλ. Al-Μonitor, “After Erdogan's win, what's next for Turkey's foreign policy?”, 3 

Ιουλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2018/07/turkey-what-will-happen-to-ties-with-west-in-new-

system.html, τελευταία πρόσβαση: 5/7/2018] 

12 Βλ. Hurriyet Daily News, “Turkey, EU agree to accelerate relations: Erdoğan”, 28 

Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-eu-agree-to-

accelerate-relations-erdogan-129401, τελευταία πρόσβαση: 15/6/2018] 

13 Βλ. GM Turkey, ό.π.. 
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ως τουρκικό έδαφος από τον Ντ. Μπαχτσελί,14 προκαλώντας πολλές 

αντιδράσεις. Ο ίδιος δήλωσε: «Η Κύπρος είναι και θα παραμείνει τμήμα της 

τουρκικής επικράτειας»15. Πολλές φορές στο παρελθόν μέλη του Κ.Ε.Δ. 

έχουν καυτηριάσει την ήπιων τόνων στάση της εκάστοτε τουρκικής 

κυβέρνησης, δηλώνοντας πως η επανένωση του νησιού με την Ελλάδα δεν 

είναι εφικτή και δεν αποτελεί λύση σε καμία περίπτωση. Κρίνουν, συνεπώς, 

ως αναγκαία λύση τη διεθνή αναγνώριση του βόρειου τμήματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ως τουρκική επικράτεια με το πρόσχημα του 

δικαιώματος αυτοδιάθεσης των λαών16. 

ύμφωνα με την ηγεσία του Κ.Ε.Δ., ο διάλογος με την Ελλάδα δεν 

αποτελεί λύση όσον αφορά τα υφιστάμενα προβλήματα17. Η κεμαλική 

αντιπολίτευση συχνά εγκαλούσε τον Έρντογαν για υποχωρητικότητα έναντι 

της Αθήνας με την κατηγορία ότι έχει «εκχωρήσει» πολλά νησιά του Αιγαίου 

στην Ελλάδα18. Ο ίδιος ο Σούρκος Πρόεδρος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι 

δέχεται ότι τα νησιά αυτά ανήκουν νόμιμα στην Ελλάδα.19 Σον Ιούνιο του 

2018 ο Ντ.Μπαχτσελί υπενθύμισε στην ελληνική κυβέρνηση τις συνέπειες 

της μικρασιατικής καταστροφής και δήλωσε πως εκείνη οφείλει να μάθει τα 

όριά της20. Παράλληλα, υποστήριξε πως η προστασία που παρέχει η Ελλάδα 

στους «τρομοκράτες», αναφερόμενος στους οκτώ Σούρκους αξιωματικούς που 

κατέφυγαν στην Ελλάδα, ζητώντας άσυλο μετά την απόπειρα 

πραξικοπήματος του 2016, αποτελεί καταστροφή των ανθρωπίνων αξιών και 

                                                           
14 Βλ. ekathimerini, “MHP campaign ad depicts Cyprus as Turkish territory”, 6 Ιουνίου 

2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.ekathimerini.com/229322/article/ekathimerini/news/mhp-campaign-ad-

depicts-cyprus-as-turkish-territory-video, τελευταία πρόσβαση : 8/6/2018] 

15 Βλ. Ahval, “Turkish far-right leader says Cyprus is Turkish, warns Greece”, 11 Ιουνίου 

2018 [Αναγνώστηκε στο: https://ahvalnews.com/devlet-bahceli/turkish-far-right-leader-

says-cyprus-turkish-warns-greece, τελευταία πρόσβαση: 16/6/2018 ] 

16 Βλ. Σο Βήμα, «Ντεβλέτ Μπαχτσελί: Έλληνες θα σας πετάξουμε ξανά στη θάλασσα», 11 

Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=989055&wordsinarticle=%CF%84%CE%BF%CF

%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%3b%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87%CF

%84%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF, τελευταία πρόσβαση: 15/6/2018] 

17 Βλ. GM Turkey, ό.π.. 

18 Βλ. Η Καθημερινή, «Άμεση ανάλυση: Πρόωρες εκλογές στην Σουρκία, ανησυχία στην 

Ελλάδα», 18 Απριλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.kathimerini.gr/959713/article/epikairothta/politikh/amesh-analysh-prowres-

ekloges-sthn-toyrkia-anhsyxia-sthn-ellada, τελευταία πρόσβαση: 5/6/2018] 

19 Βλ. UZAY Bulut, “Why Turkey Wants to Invade the Greek Islands”, Gatestone 
Institute, 28 Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.gatestoneinstitute.org/11954/turkey-threats-greek-islands, τελευταία 

πρόσβαση: 15/6/2018] 

20 Βλ. Σο Βήμα, «Ντεβλέτ Μπαχτσελί…», ό.π.. 
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παραβιάζει τους κανόνες καλής γειτονίας21. Σην ίδια περίοδο, ο Πρόεδρος 

Έρντογαν αναφέρθηκε στα νησιά του Αιγαίου ως κληρονομιά που η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία άφησε πίσω, τονίζοντας ότι ακόμα υπάρχουν 

πολλοί μουσουλμανικοί ναοί σε αυτά.22 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής της Σουρκίας, 

που έχει και διεθνείς πτυχές αποτελεί αναμφισβήτητα το Κουρδικό ζήτημα, 

για το οποίο το Κ.Ε.Δ. αντιμαχόταν σθεναρά το Ε.Κ.Κ.. Από το 1984, το 

Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (Ε.Κ.Κ.) έχει εμπλακεί σε ένοπλη σύγκρουση με 

το τουρκικό κράτος με αρχικό στόχο την επίτευξη μίας ανεξάρτητης 

κουρδικής οντότητας. τη συνέχεια, η σύγκρουση αυτή εστιάστηκε στην 

προσπάθεια να καθιερωθούν γλωσσικά, πολιτιστικά και πολιτικά 

δικαιώματα για την εθνική κουρδική μειονότητα της Σουρκίας23. Η 

εθνικιστική ατζέντα του Κ.Ε.Δ. αντικατοπτρίζει τις απόψεις ενός τμήματος 

της τουρκικής κοινωνίας που αντιτάσσεται σθεναρά στην ιδέα ενός 

ανεξάρτητου Κουρδιστάν24. την προσπάθεια του Έρντογαν να στηρίξει τις 

ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Κούρδους στις αρχές της δεκαετίας του 

2010, ο ηγέτης του Κ.Ε.Δ. δήλωνε αντίθετος στην προοπτική αυτή, καθώς, 

όπως ανέφερε ο ίδιος σε ομιλία του για τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, 

το Ε.Κ.Κ θεωρείται απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας25. 

Όσον αφορά το φίλο-κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (Δ.Κ.Λ.), το 

Κ.Ε.Δ. θεωρεί ότι αυτό είναι η πολιτική βιτρίνα του Ε.Κ.Κ. και συνεργός 

στη βία του. Οι ιδεολογικές διαφορές του Κ.Ε.Δ. με το Δ.Κ.Λ. αποτρέπουν το 

                                                           
21 Βλ. CNN Greece, «Μπαχτσελί: Η Ελλάδα προστατεύει γκιουλενιστές και «παίζει» με τα 

όρια της Σουρκίας», 7 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/133399/mpaxtseli-h-ellada-prostateyei-

gkioylenistes-kai-paizei-me-ta-oria-tis-toyrkias, τελευταία πρόσβαση: 15/6/2018] 

22 Βλ. UZAY Bulut, “Why Turkey Wants…”, ό.π.. 

23 Βλ. Hurriyet Daily News, “Ankara on Syria alert as one killed at tense border”, 23 

Ιουλίου 2013. [Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/ankara-on-syria-

alert-as-one-killed-at-tense-border-51239, τελευταία πρόσβαση: 5/7/2018] 

24 Βλ. Council on Foreign Relations, “What Erdogan's Victory Means for Turkey, the 

Kurds, and Syria”, 29 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.cfr.org/blog/what-

erdogans-victory-means-turkey-kurds-and-syria, τελευταία πρόσβαση: 5/7/2018] 

25 Βλ. Daily Sabah, “All Kurds are welcome in MHP in upcoming elections, deputy chair 

says”, 2 Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στη: 

https://www.dailysabah.com/elections/2018/02/03/all-kurds-are-welcome-in-mhp-in-

upcoming-elections-deputy-chair-says, τελευταία πρόσβαση: 15/5/2018] 

Βλ. Πρακτορείο Anadolu, “Turkey's MHP to bolster switch to presidential system”, 14 

Ιουλίου 2018 [Αναρτήθηκε από: https://www.aa.com.tr/en/politics/turkeys-mhp-to-bolster-

switch-to-presidential-system/1204069, τελευταία πρόσβαση: 15/7/2018] 
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πρώτο από οποιαδήποτε μορφή διαλόγου με το φίλο-κουρδικό κόμμα26. 

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι ο Σούρκος Πρόεδρος έχει ήδη λάβει μια πιο 

σκληρή στάση στην εσωτερική πολιτική, φυλακίζοντας τον ηγέτη του Δ.Κ.Λ., 

ενώ αρνείται οποιεσδήποτε παραχωρήσεις στον αγώνα κατά τρομοκρατικών 

οργανώσεων, όπως θεωρείται το Ε.Κ.Κ., και των συνεργατών τους27. 

Παράλληλα, η έκταση που λαμβάνει το Kουρδικό ζήτημα στη υρία μετά το 

ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου εκεί, έχει ανησυχήσει την τουρκική 

κυβέρνηση, καθώς και την αντιπολίτευση. Σο Κουρδικό Κόμμα 

Δημοκρατικής Ένωσης (P.Y.D.) και οι Μονάδες Προστασίας του Λαού 

(Y.P.G.), δηλαδή η Κουρδική πολιτοφυλακή28, που συμμετέχουν στον αγώνα 

κατά του «Ισλαμικού Κράτους» στο βόρειο τμήμα της υρίας, θεωρούνται από 

την Άγκυρα ως τρομοκρατικές οργανώσεις, συνδεόμενες με το Ε.Κ.Κ. της 

Σουρκίας. Σον Ιανουάριο του 2018, ο στρατός της Σουρκίας ξεκίνησε μια 

στρατιωτική επιχείρηση με την ονομασία «Κλάδος Ελαίας» με στόχο την 

κατάληψη της πόλης Αφρίν, εναντίον του P.Y.D. του Y.P.G. και των 

υριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (S.D.F.)29. Σο Κ.Ε.Δ. δήλωσε την πλήρη 

υποστήριξή του στην επιχείρηση, καθιστώντας σαφές πως αυτή είναι μέρος 

του πολέμου κατά της τρομοκρατίας και όχι έναντι της υρίας και πως 

υπάρχει σεβασμός απέναντι στην εδαφική της ακεραιότητα. Η επιχείρηση 

αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ασφάλειας και σταθερότητας στα σύνορα της 

Σουρκίας και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην εξάλειψη ομάδων που 

ενδεχομένως συνδέονται με το Ε.Κ.Κ.30. Επομένως, η Σουρκία επιδιώκει με 

κάθε τρόπο να αποτρέψει την εμφάνιση μιας συνταγματικά αναγνωρισμένης 

και αυτόνομης κουρδικής περιοχής στη υρία, η οποία ενδέχεται να 

διαπεράσει τα σύνορα της Σουρκίας λόγω του μεγάλου ποσοστού κουρδικού 

πληθυσμού, ενώ μια τουρκική εξωτερική πολιτική που θα επηρεαστεί από 

                                                           
26 Βλ Hurriyet Daily News, “MHP leader: I prefer Erdoğan to „naysayer comrades‟”, 7 

Υεβρουαρίου 2017. [Αναγνώστηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/mhp-leader-i-

prefer-erdogan-to-naysayer-comrades--109445, τελευταία πρόσβαση: 5/8/2018] 

27 Βλ. Hurriyet Daily News, “Turkey, EU agree to accelerate relations: Erdogan”, 28 

Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-eu-agree-to-

accelerate-relations-erdogan-129401, τελευταία  πρόσβαση: 15/6/2018] 

28 Βλ. Daily Sabah, “YPG/PYD terrorizes villagers in Syria‟s Jazeera canton, forces them 

to evacuate”, 6 Απριλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dailysabah.com/syrian-

crisis/2018/04/06/ypgpyd-terrorizes-villagers-in-syrias-jazeera-canton-forces-them-to-

evacuate, τελευταία πρόσβαση: 21/5/2018] 

29 Βλ. Πρακτορείο Anadolu, “Afrin to be cleared 'no matter the consequences”, 20 

Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aa.com.tr/en/politics/afrin-to-be-

cleared-no-matter-the-consequences/1068390, τελευταία πρόσβαση: 174/2018] 

30 Βλ. Reuters “Turkish military says has encircled Syria's Afrin town”, 13 Μαρτίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-afrin/turkish-

military-says-has-encircled-syrias-afrin-town-idUSKCN1GP0QQ?il=0,τελευταία 

πρόσβαση: 16/5/2018] Bλ. επίσης ULGEΝ Sinan, “Get ready for…”, ό.π.. 
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την συνεργασία του κυβερνώντος κόμματος με το Κ.Ε.Δ. πρόκειται να γίνει 

ακόμα πιο συγκρουσιακή στο θέμα αυτό31. 

Η σύμπραξη των μέχρι πρότινος πολιτικών εχθρών, Ρ.Σ. Έρντογαν 

και Ντ. Μπαχτσελί, μαρτυρά τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στον 

πολιτικό χάρτη της Σουρκίας, από την απόπειρα πραξικοπήματος και μετά. 

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση εργασίας ότι: η στάση που 

τηρεί ένα πολιτικό κόμμα, όσον αφορά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, 

μπορεί να επηρεάσει ή και να ασκήσει πιέσεις στο κυβερνών κόμμα για να 

υιοθετήσει το τελευταίο τις θέσεις του πρώτου, στο πλαίσιο μιας άτυπης 

συνεργασίας μεταξύ των δύο. την προκειμένη περίπτωση, η δημιουργία της 

«Λαϊκής υμμαχίας» είναι επακόλουθο των κοινών προθέσεων των δυο 

κομμάτων. Η συμμαχία αυτή αποβλέπει στην ενίσχυση της ασφάλειας και 

των εθνικών συμφερόντων της Σουρκίας, στην προσπάθεια αποτροπής της 

Κουρδικής απειλής, ενώ γεννά ερωτήματα αναφορικά με την ευρωπαϊκή 

προοπτική της Σουρκίας και τη γενικότερη στάση της σε φλέγοντα ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής. 

 

* * * * * 

                                                           
31 Βλ. Daily Sabah, “Main opposition parties support Turkey‟s Op. Olive Branch in Syria‟s 

Afrin”, 21 Ιανουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dailysabah.com/war-on-

terror/2018/01/21/main-opposition-parties-support-turkeys-op-olive-branch-in-syrias-afrin, 

τελευταία πρόσβαση: 12/5/2018] 
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ον Απρίλιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Έκθεση µε 

τίτλο Turkey 2018 Report, στην οποία παρουσιάζεται η πρόοδος της 

Σουρκίας σε μια σειρά από θέματα, σχετιζόμενα µε την εξέλιξη της 

χώρας σε κράτος δικαίου. Η Σουρκία παρουσιάζει αδυναμία να 

ευθυγραμμιστεί µε τους κανόνες και τις αξίες της Ένωσης. Ζητήματα, όπως ο 

εκδημοκρατισμός της χώρας, η αντιμετώπιση του προσφυγικού-

μεταναστευτικού, ακόμη και το προεδρικό σύστημα που επικροτήθηκε από 

τον τουρκικό λαό μετά το δημοψήφισμα για την αναθεώρηση του 

υντάγματος της 16ης Απριλίου 20171, αποτελούν τροχοπέδη στις 

ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ των δύο εταίρων. 

το σημείο αυτό, προκύπτει το εξής ερώτημα: «Η πρόοδος της Σουρκίας σε 

θέματα κράτους δικαίου μετά την απόπειρα πραξικοπήματος επιτρέπει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της Άγκυρας;». 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί ένα μοναδικό «σχέδιο ειρήνης», 

το οποίο συνέβαλλε στη θεσμοθέτηση σταθερών σχέσεων μεταξύ των 

ευρωπαϊκών κρατών, ανοίγοντας το δρόμο προς την ολοκλήρωση και την 

ευημερία στην Ευρώπη. Η Ε.Ε. αποτελεί τον κατεξοχήν διεθνή φορέα που 

βασίζεται στην ήπια ισχύ, ενώ οι κανόνες και οι αξίες της, όπως η 

δημοκρατία, η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η 

διατήρηση της ειρήνης, καθώς και η διαδικασία διεύρυνσης και η 

δυνατότητα ένταξης, αποτελούν σημαντικές διαστάσεις αυτής. Παράδειγμα 

αυτού του είδους αλληλεπίδρασης αποτελούν οι σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και 

                                                      
1 Βλ. ΚΤΡΙΑΚΗ Μαρία, «Σουρκία- δημοψήφισμα: Νίκη του «Ναι» - Ξεκάθαρο το μήνυμα, 

λέει ο Έρντογαν (video)», ΕΡΣ, 16 Απριλίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.ert.gr/roi-

idiseon/tourkia-dimopsifisma-niki-tou-ne-xekatharo-minyma-lei-o-erntogan/, Σελευταία 

πρόσβαση: 16 Ιουνίου 2018]  

Σ 
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Σουρκίας2. 

Η εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. βασίζεται στην ήπια ισχύ (soft power)3. 

Η ήπια ισχύς της Ε.Ε. συνδέεται µε τις οικονομικές ενισχύσεις που δύναται 

αυτή να παρέχει στις χώρες με τις οποίες αλληλεπιδρά, ενώ η έννοια του 

κράτους δικαίου που βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των διεθνών υνθηκών κατέχει σημαντική θέση στο αξιακόσύστημα της 

Ένωσης. Η συνεργασία Ε.Ε.-Σουρκίας στηρίζεται εν μέρει στην ήπια ισχύ. Η 

Άγκυρα έχει δεχθεί οικονομικές ενισχύσεις από την Ε.Ε., στο πλαίσιο 

επίλυσης του προσφυγικού - μεταναστευτικούζητήματος4, όπως το κοινό 

σχέδιο δράσης Ε.Ε. – Σουρκίας  για το μεταναστευτικό, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την αλληλεξάρτηση των δύο εταίρων σε ζητήματα 

ανθρωπιστικής βοήθειας και ασφάλειας. Παράλληλα και αναφορικά µε το 

ζήτημα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει σημειωθεί 

καθυστέρηση, σύμφωνα µε την Επιτροπή, σε όλους τους τομείς των 

δικαιωμάτων αυτών, όπως η ελευθερία έκφρασης, το δικαίωμα του 

συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, η προστασία των υπερασπιστών των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα δικονομικά 

δικαιώματα5, εξαιτίας, κυρίως, της κατάστασης έκτακτης ανάγκης - από τον 

Ιούλιο 2016 έως τον Ιούλιο 20186. Σο γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτήματα 

σχετικά µε την πρόοδο εκδημοκρατισμού της Σουρκίας και της 

ευθυγράμμισής της µε τις νόρμες και αξίες της Ε.Ε., προκειμένου να 

καταστεί ένα κράτος δικαίου με στόχο την περαιτέρω συνεργασία των δύο 

εταίρων. Παράλληλα, ανησυχίες για την πορεία της χώρας προς αυτή την 

κατεύθυνση δημιουργεί η εγκαθίδρυση του προεδρικού συστήματος µε τις 

εκλογές της 24ης Ιουνίου 2018, καθώς πολλές από τις εξουσίες που 

                                                      
2 Σο Ευρωπαϊκό υμβούλιο χορήγησε στην Σουρκία καθεστώς υποψήφιας χώρας προς 

ένταξη στην Ε.Ε. το Δεκέμβριο του 1999 και τον Οκτώβριο του 2005 πραγματοποιήθηκε 

έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Turkey 2018 

Report”, 17 Απριλίου 2018, σελίδα 3. 

3 ύμφωνα µε τον J. Nye, ήπια ισχύς είναι «η ικανότητα να πάρεις αυτό που θέλεις µέσω της 
έλξης (attraction) και όχι µέσω του εξαναγκασμού ή της εξαγοράς. Σα επιθυμητά 
αποτελέσματα μπορεί να εξασφαλιστούν και χωρίς άμεσες απειλές ή εξαγορές». Βλ. ΝΤΕ 

JosephS., Ήπια Ισχύς. Σο Μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσμια Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις 

Παπαζήση, 2005, σελίδα 33. 

4 Βλ. Ευρπωαϊκή Επιτροπή, “EU Facility for Refugees in Turkey: the Commission 

proposes to mobilise additional funds for Syrian refugees”, Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_en.htm, Σελευταία 

πρόσβαση: 21 Ιουνίου 2018] 

5 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Turkey 2018 Report”, 17 Απριλίου 2018, σελίδα 22. 

6 Βλ. Libe ́ration, “Turquie: l'UE estime que la campagne e ́lectorale n'a pas e ́te ́ 

«e ́quitable»”, 25 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκεστο: 

http://www.liberation.fr/direct/element/turquie-lue-estime-que-la-campagne- electorale-

na-pas-ete-equitable_83637/, Σελευταίαπρόσβαση: 26 Ιουνίου 2018] 
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εκχωρήθηκαν στον Πρόεδρο Ρ.Σ. Έρντογαν περιορίζουν την ελευθερία και 

τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στο κράτος. 

Βάσει των παραπάνω, η υπόθεση εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: «ένας 

κυρίαρχος δρώντας, που, ελλείψει δημοκρατίας, εισέρχεται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης λόγω απόπειρας πραξικοπήματος, οδηγείται σε 

παρέκκλιση από την προσπάθειά του να καταστεί κράτος δικαίου, στο 

πλαίσιο εναρμόνισής του µε τα κριτήρια ένταξης διεθνούς φορέα, τα οποία 

προωθούνται µέσω της εφαρμογής ήπιας ισχύος από τον τελευταίο». Η 

μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα ανάλυση είναι η επαγωγική. 

Επιχειρείται, δηλαδή, η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων μέσα από ειδικά 

παραδείγματα, τα οποία σχετίζονται µε τους τομείς της ήπιας ισχύος της 

Ε.Ε. –όπως αυτοί προ αναφέρθηκαν– με τους  οποίους η Σουρκία οφείλει να 

εναρμονιστεί για την εξασφάλιση μιας μελλοντικής ένταξης στην Ένωση. Η 

πάλη για διασφάλιση του μεγαλύτερου μέρους των εξουσιών και η 

καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών αποτελούν πολιτικές που 

απομακρύνουν την Σουρκία από το πρότυπο κράτους δικαίου και συνεπώς 

από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της. Η δομή της παρούσας ανάλυσης 

είναι η εξής: αρχικά, θα αναλυθεί το ζήτημα εκδημοκρατισμού της Σουρκίας 

και της εγκαθίδρυσης του προεδρικού συστήματος σε συνάρτηση µε τις 

νόρμες της Ε.Ε.. τη συνέχεια, θα εξεταστεί το ζήτημα διαχείρισης του 

προσφυγικού-μεταναστευτικού. Σελικώς, αναφέρονται συνοπτικά τα 

συμπεράσματα της ανάλυσης. 

Η προσπάθεια εναρμόνισης του τουρκικού πολιτικού, νομικού και 

οικονομικού συστήματος µε τα δυτικά πρότυπα αποτελεί μια προσπάθεια 

εκδημοκρατισμού της χώρας, από την οποία εξαρτάται η ένταξή της στην 

Ε.Ε.. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σε συνδυασμό µε την αναθεώρηση του 

υντάγματος, φαίνεται να υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια. Τπό το 

πρίσμα αυτών των γεγονότων, θεμελιώδη δικαιώματα καταπατήθηκαν, 

δημόσιοι υπάλληλοι απολύθηκαν από την εργασία τους, ενώ δεν ήταν λίγοι 

εκείνοι που φυλακίστηκαν εν αναμονή της δίκης τους από το πραξικόπημα 

του Ιουλίου του 20167. οβαροί περιορισμοί επιβλήθηκαν στις 

δραστηριότητες των δημοσιογράφων, καθώς τα Μ.Μ.Ε. ελέγχονται σε μεγάλο 

βαθμό από την κυβέρνηση8, καθώς και στη δράση των υπερασπιστών των 

                                                      
7 Από το 2016 περισσότεροι από 107.000 δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιώτες έχουν 

απολυθεί από την εργασία τους. Παράλληλα, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι 

φυλακίστηκαν εν αναμονή της δίκης από τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Βλ. BBC, 

“Turkey’selectionsexplainedin 100 and 500 words”, 25 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.bbc.com/news/world-europe-44562011Σελευταία πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2018] 

8 Βλ. in.gr, «Σούρκοι συγγραφείς προς διεθνή κοινότητα: Μην απομονώνετε την Σουρκία», 

14 Οκτωβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: https://www.in.gr/2017/10/14/world/toyrkoi-

syggrafeis-pros-diethni-koinotita-min-apomonwnete-tin-toyrkia/, Σελευταία πρόσβαση: 14 



Τόμος 1, Τεύτος 2 Ιούλιος 2018 

 
42 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των επικριτικών φωνών σε ευρεία κλίμακα. Σα 

μέτρα που θεσπίστηκαν κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξάλειψαν, 

επίσης, την προστασία των κρατουμένων από την κατάχρηση, αυξάνοντας 

έτσι τον κίνδυνο ατιμωρησίας για τους δράστες μιας τέτοιας κατάχρησης σε 

ένα πλαίσιο όπου οι ισχυρισμοί για κακομεταχείριση και βασανιστήρια 

έχουν αυξηθεί. Η επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων παρακωλύεται 

από τον κατακερματισμό και την περιορισμένη ανεξαρτησία των δημόσιων 

θεσμών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και ελευθεριών, και από την έλλειψη ανεξάρτητης δικαστικής 

εξουσίας9. Η εν λόγω κατάσταση στην Σουρκία φανερώνει την 

οπισθοδρόμηση στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, 

βασικών γνωρισμάτων του κράτους δικαίου. Σο γεγονός αυτό 

υπογραμμίστηκε και από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού υμβουλίου, 

Ντόναλντ Σουσκ, μετά τη ύνοδο των ηγετών Ε.Ε.-Σουρκίας στη Βάρνα στις 

16 Μαρτίου 2018. υγκεκριμένα, ο κ. Tουσκ εξέφρασε την ανησυχία του για 

τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Σουρκία για την ασφάλειά της μετά την 

απόπειρα πραξικοπήματος, και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που υπέστη, οι 

οποίες δύναται να υπονομεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος 

δικαίου στη γείτονα χώρα10. Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύουν την άποψη ότι η 

Σουρκία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής του κεκτημένου και 

των ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 

κυρίως στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατ’ επέκταση στον 

εκδημοκρατισμό της. 

Οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθησαν οι προεδρικές εκλογές της 

24ης Ιουνίου του 2018 αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανωτέρω 

περιγραφόμενης κατάστασης. υγκεκριμένα, η προεκλογική εκστρατεία 

διεξήχθη υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης ισχύος ενός νέου εκλογικού 

νόμου, µέσω του οποίου επετράπη ο επηρεασμός της ψηφοφορίας και της 

καταμέτρησης τόσο σε επαρχιακό όσο και σε τοπικό επίπεδο, όπως, επίσης, 

και ο διορισμός κυβερνητικών αξιωματούχωνως υπευθύνων από τις 

τουρκικές αρχές µε σκοπό την επίβλεψη των εκλογικών τμημάτων11. Για τις 

                                                                                                                                                         
Ιουνίου 2018.] 

9 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ό.π., σελ. 29-30. 

10 Βλ. Ευρωπαϊκό υμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Παρατηρήσεις του Προέδρου κ. 

Donald Tusk μετά τη σύνοδο των ηγετών Ε.Ε.-Σουρκίας στη Βάρνα», Δελτίο Σύπου, 26 

Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-

releases/2018/03/26/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-eu-turkey-leaders-

meeting/, Σελευταία πρόσβαση: 30 Μαρτίου 2018.] 

11 Βλ. ΕΤΣΑΘΙΟΤ Νίκος, «Ο νέος εκλογικός νόµος δίνει τη νίκη και τις εξουσίες στον 

Ερντογάν», Η Καθημερινή, 15 Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.kathimerini.gr/953832/article/epikairothta/kosmos/o-neos-eklogikos-nomos-
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συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη η προεκλογική περίοδος, άσκησαν, 

επίσης, κριτική η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Υεντερίκα Μογκερίνι και ο 

επίτροπος για θέματα διεύρυνσης της Ένωσης, Γιοχάνες Φαν, 

χαρακτηρίζοντάς τες άδικες για μεγάλο μέρος των υποψηφίων. Από την 

άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα της κάλπης εδραίωσε την επιδιωκόμενη –από 

πλευράς του Προέδρου Ρ.Σ. Έρντογαν– κατάσταση στην Σουρκία, που δεν 

είναι άλλη από το προεδρικό σύστημα. Σα ανωτέρω καθιστούν φανερό ότι ο 

νέος τρόπος διακυβέρνησης της Σουρκίας αδυνατεί να εναρμονιστεί µε τα 

πρότυπα της Ένωσης. Σο γεγονός αυτό από κοινού µε τις τακτικές 

παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποδεικνύει την απομάκρυνση 

της χώρας από το πρότυπο κράτους δικαίου και κατ’ επέκταση από την 

προσπάθεια εκδημοκρατισμού της. 

Από την άλλη πλευρά, ένα από τα σημαντικότεραζητήματα που 

αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελλών αποτελεί το 

μεταναστευτικό. Από το Μάρτιο του 2016 και την εφαρμογή της υμφωνίας 

Ε.Ε.-Σουρκίας για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών 

ροών κατά μήκος της οδού της Ανατολικής Μεσογείου, η Σουρκία έχει 

σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, 

σύμφωνα µε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής12. ημαντικό βήμα για 

τη διαχείριση των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών αποτέλεσε η ύνοδος 

Κορυφής Ε.Ε.-Σουρκίας στη Βάρνα της Βουλγαρίας το Μάρτιο του 2018. Οι 

εκπρόσωποι της Ε.Ε., Ζαν Κλόντ Γιούνκερ και Ντόναλντ Σούσκ, 

συμφώνησαν µε τον Σούρκο Πρόεδρο, Ρ.Σ. Έρντογαν, τη συνέχεια της στενής 

τους συνεργασίας στον τομέα της προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης. Ο 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού υμβουλίου δήλωσε ότι η Ε.Ε. θα συνεχίσει την 

οικονομική στήριξή της προς τους ύριους πρόσφυγες που ζουν στην 

Σουρκία, για την οποία και ενεργοποιήθηκε το δεύτερο πακέτο στήριξης για 

τα έτη 2018-2019, ύψους 3 δις ευρώ13. Η εν λόγω ύνοδος, παρ’ όλα αυτά, 

                                                                                                                                                         

dinei-th-nikh-kai-tis-e3oysies-ston-erntogan, Σελευταία πρόσβαση: 20 Μαΐου 2018] Βλ. 

επίσης PIERINI Marc, “The EU should continue to increase its support to human rights 

defenders, independent media and civil society. This is probably an even more arduous 

task than before the election.”, Carnegie Europe. 26 Ιουνίου 2018. [Ανακτήθηκε από: 

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/76683, Σελευταία πρόσβαση: 30Ιουνίου 2018]Ας 

σημειωθεί ότι ο Ρ.Σ. Έρντογαν, χρησιμοποιώντας τα κρατικά μέσα, κατάφερε να 

επικρατήσει στα τηλεοπτικά δίκτυα για συνολικά 181 ώρες, εν αντιθέσει µε τους 

αντιπάλους του, οι οποίοι είχαν στη διάθεσή τους 22 ώρες εμφάνισης στα τηλεοπτικά 

δίκτυα. το σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα κυριότερα κανάλια βρίσκονται υπό 

τη διεύθυνση ατόμων φιλικά προσκείμενων προς το Κ.Δ.Α., και για αυτό τον λόγο οι 

συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης είχαν μικρή έως και ανύπαρκτη τηλεοπτική κάλυψη. 

12 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ό.π., σελ. 46. 

13 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “EU Facility for Refugees in Turkey: the Commission 
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δεν κατέληξε σε «χειροπιαστά αποτελέσματα», σύμφωνα µε τις δηλώσεις του 

Προέδρου του Ευρωπαϊκού υμβουλίου. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από 

τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Σουρκίας, Μεβλούτ 

Σσαβούσογλου, τον Ιούνιο του 2018, σύμφωνα με τις οποίες η Άγκυρα 

προτίθεται να παγώσει προσωρινά τη συμφωνία επανεισδοχής μεταναστών µε 

την Ελλάδα, εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή παράτυπων 

μεταναστών –και όχι προσφύγων– στην Σουρκία14. Ο Σσαβούσογλου 

αιτιολόγησε την πρόθεσή του, προβάλλοντας την άρνηση της Ελλάδας να 

εκδώσει τους 8 Σούρκους στρατιωτικούς που ζήτησαν άσυλο από την Αθήνα 

μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το καλοκαίρι του 2016, καθώς και την 

απελευθέρωσή τους15. Η κίνηση του αρχηγού της τουρκικής διπλωματίας 

μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια να χρησιμοποιήσει µία διεθνή 

υμφωνία ως μοχλό πίεσης κατά τηςΑθήνας. 

Ένα γενικότερο συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί είναι, ότι η 

Ε.Ε., ως εταίρος της Σουρκίας και διεθνής φορέας που βασίζεται στην 

εφαρμογή της ήπιας ισχύος, προωθεί τη συνεργασία µε την τελευταία σε 

τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως το μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι ο 

ενισχυμένος διάλογος και η ευθυγράμμιση σε θέματα, όπως η εξωτερική 

πολιτική, είναι ουσιαστικής σημασίας. Παράλληλα, όπως περιγράφηκε 

ανωτέρω, η Ε.Ε. µέσω ετήσιων εκθέσεων, καθώς και συνόδων κορυφής των 

ηγετών της από κοινού µε της Σουρκίας, ασκεί πίεση αναφορικά µε θέματα 

που κρίνονται υψίστης σημασία για τη συνέχιση των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων, και κυρίως εκείνα του εκδημοκρατισμού και του 

κράτους δικαίου. Τπογραμμίζοντας την οπισθοδρόμηση της Σουρκίας από τις 

νόρμες και τις αξίες της Ε.Ε., η τελευταία υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που 

έχει αναλάβει η Άγκυρα σε αυτούς τους τομείς. 

Από την πλευρά της η Σουρκία, προκειμένου να επιτύχει τους 

στόχους που έχει θέσει τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική της 

πολιτική, χρησιμοποιεί µη αποδεκτές και µη συμβατές µε τις νόρμες της 

Ε.Ε. μεθόδους πίσω από νομιμοποιημένες συμφωνίες της µε εταίρους, όπως η 

Ένωση. Η Άγκυρα φαίνεται να αθετεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 

απέναντι στις Βρυξέλλες, αναφορικά µε τη συμφωνία για την αντιμετώπιση 

                                                                                                                                                         
proposes to mobilise additional funds for Syrian refugees”, Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_en.htm, Σελευταία 

πρόσβαση: 17 Ιουνίου 2018] 

14 Βλ. Euronews, «Η Σουρκία παγώνει τη συμφωνία επανεισδοχής μεταναστών µε την 

Ελλάδα», 7 Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://gr.euronews.com/2018/06/07/pagonei-

ti-simfonia-epaneisdoxis-metanaston-me-tin-elladai-tourkia-, Σελευταία πρόσβαση: 17 

Ιουνίου 2018] 

15 Βλ. ό.π.. 
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της μεταναστευτικής κρίσης κατά την περίοδο 2015-2016, 

συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας νομοθετικής ευθυγράμμισής της µε 

το κεκτημένο της Ένωσης, ενώ παράλληλα απαιτεί από την Ένωση να τηρεί 

τις δικές της. 

Εν κατακλείδι, σύμφωνα µε τα ως άνω, επιβεβαιώνεται η υπόθεση 

εργασίας, ότι ένας κυρίαρχος δρώντας, που, ελλείψει δημοκρατίας, 

εισέρχεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω απόπειρας 

πραξικοπήματος, οδηγείται σε παρέκκλιση από την πρόοδο που έχει 

σημειώσει στην προσπάθειά του να καταστεί κράτος δικαίου, στο πλαίσιο 

εναρμόνισής του µε τα κριτήρια ένταξης διεθνούς φορέα, τα οποία 

προωθούνται µέσω της εφαρμογής ήπιας ισχύος. Η προσπάθεια της Σουρκίας 

να καταστεί ένα κράτος δικαίου και να υιοθετήσει τους κανόνες και τις αξίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύονται από τις αποφάσεις που λαμβάνει η 

πολιτική της ηγεσία. Η παραβίαση των θεμελιωδών και δη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων αποτελεί σημαντικό σημείο καθυστέρησης για την ενταξιακή 

πορεία της Άγκυρας στην Ένωση, ενώ καθίσταται φανερό ότι η συνεργασία 

στο ζήτημα του προσφυγικού - μεταναστευτικού δεν επαρκεί. 

 

* * * * * 
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