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Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΑΠΙΕΗ ΣΗ 

ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΟΤΙΓΟΤΡΩΝ 

ΥΥΩΩΣΣΕΕΙΙΝΝΗΗ  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ    

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας 

 

 

τις 10 Οκτωβρίου 2018, νομιμοποιήθηκαν τα «κέντρα 

επανεκπαίδευσης» στην Αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων της 

ιντζιάνγκ στην Κίνα1, τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο, θα 

χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση «ατόμων που επηρεάζονται από τον 

εξτρεμισμό»2. Σα κέντρα αυτά αποτελούν μέρος της πολιτικής που ακολουθεί 

η Κίνα για την αντιμετώπιση της βίας από τα αυτονομιστικά κινήματα των 

Ουιγούρων στην ιντζιάνγκ, συνιστώντας την απάντηση του Πεκίνου στον 

πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. 

ύμφωνα με εμπειρογνώμονες του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, εκτιμάται ότι ένα εκατομμύριο Ουιγούροι κρατούνται σήμερα 

στα «κέντρα επανεκπαίδευσης»3. Πηγές από δυτικά μέσα ενημέρωσης 

αναφέρουν πως πρόκειται για «στρατόπεδα κράτησης», στα οποία 

πραγματοποιείται «κινεζοποίηση» των Ουιγούρων που αποσκοπεί στην 

                                                           
1 Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχει πέντε αυτόνομες περιφέρειες. Η περιφερειακή 

αυτονομία των εθνοτικών μειονοτήτων σημαίνει ότι υπό την ενοποιημένη ηγεσία του 

κράτους η περιφερειακή αυτονομία ασκείται σε τομείς στους οποίους τα μέλη των εθνοτικών 

μειονοτήτων ζουν σε συγκεντρωμένες κοινότητες. Οι αυτόνομες περιφέρειες έχουν δική 

τους τοπική κυβέρνηση και απολαμβάνουν περισσότερα νομοθετικά δικαιώματα. Η 

ιντζιάνγκ ή επίσημα Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων της ιντζιάνγκ, είναι αυτόνομη 

περιοχή της Κίνας στα βορειοδυτικά της χώρας, η οποία συνορεύει με τη Μογγολία, τη 

Ρωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Σατζικιστάν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την 

Ινδία. 

2 Βλ. CNN, “China admits locking up Uyghurs, defends crackdown as necessary.”, 17 

Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://edition.cnn.com/2018/10/16/asia/xinjiang-

uyghur-china-camps-intl/index.html, τελευταία πρόσβαση 27/12/2018]. 

3 Βλ. Al Jazeera, “China defends internment camps for Uighur Muslims.”, 16 Οκτωβρίου 

2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2018/10/china-defends-

internment-camps-uighur-muslims-181016072549867.html, τελευταία πρόσβαση 

27/12/2018]. 
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αναγκαστική συμμόρφωση των μη κινεζικών κοινωνιών με τον κινέζικο 

πολιτισμό, τη θρησκεία, την πολιτική και τη γλώσσα4. Οι μαρτυρίες για τη 

ζωή στα στρατόπεδα αναφέρουν ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, συχνή 

χρήση βίας και βασανιστήρια, γεγονός που ανησυχεί βαθύτατα τη διεθνή 

κοινότητα, επηρεάζοντας τις διπλωματικές σχέσεις ορισμένων χωρών με την 

Κίνα5. ε απάντησή της στις μομφές, η Κίνα μέσω της κρατικής εφημερίδας 

Global Times, κατηγόρησε τη Δύση για «αντι-κινεζική ρητορική», 

τονίζοντας πως «οι δυτικές δυνάμεις θα θυσίαζαν τη σταθερότητα στη 

ιντζιάνγκ και τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων για μια 

γεωπολιτική νίκη εναντίον της Κίνας»6. τη συνέχεια, στις 16 Οκτωβρίου 

2018, προβλήθηκε ένα βίντεο στην κινεζική κρατική τηλεόραση με 

συνεντεύξεις Ουιγούρων σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο στο Φοτάν της 

νοτιοδυτικής ιντζιάνγκ, οι οποίοι παρουσιάζουν με θετικό τρόπο τις 

εμπειρίες τους στο κέντρο7.  

Η Κίνα φαίνεται ότι ακολουθεί μια αυστηρότερη πολιτική απέναντι 

στις μειονότητες. Η Διεθνής Αμνηστία, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε το 

2013, τόνισε ότι οι κινεζικές αρχές ποινικοποίησαν «τις „παράνομες 

θρησκευτικές‟ και „αποσχιστικές‟ δραστηριότητες, όπως τις αποκάλεσαν» και 

ασκούν πίεση στις «ειρηνικές εκδηλώσεις της πολιτιστικής ταυτότητας»8. 

Ειδικότερα, υπάρχουν καταγγελίες για αυστηρούς περιορισμούς στο Ισλάμ, 

όπως η απαγόρευση της νηστείας σε μουσουλμάνους δημόσιους υπαλλήλους 

από ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες στη ιντζιάνγκ κατά τη διάρκεια του 

ιερού μήνα του Ραμαζανιού, τον Ιούλιο του 20149. Σο Μάρτιο του 2017, η 

Κίνα εισήγαγε νέους θρησκευτικούς περιορισμούς στην περιοχή της 

                                                           
4 Βλ. The Guardian. “Sinicisation of Muslims in Xinjiang must go on, says Chinese 

official.”, 14 Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2018/oct/14/sinicisation-of-muslims-in-xinjiang-must-

go-on-says-chinese-official, τελευταία πρόσβαση 27/12/2018]. 

5 Βλ. Gulf News. “How China is trying to erase Uighur culture.”, 7 Νοεμβρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://gulfnews.com/opinion/op-eds/how-china-is-trying-to-erase-

uighur-culture-1.2291109, τελευταία πρόσβαση 27/12/2018]. 

6 Βλ. Global Times, “Xinjiang‟s soft landing to peace, stability deserves respect”, 15 

Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.globaltimes.cn/content/1123066.shtml, 

τελευταία πρόσβαση 27/12/2018]. 

7 Βλ. The New York Times, “China Breaks Silence on Muslim Detention Camps, Calling 

Them „Humane‟”, 16 Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2018/10/16/world/asia/china-muslim-camps-xinjiang-

uighurs.html, τελευταία πρόσβαση 27/12/2018]. 

8 Βλ. BBC, “Why is there tension between China and the Uighurs?”, 26 επτεμβρίου 2014. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-26414014, τελευταία 

πρόσβαση 27/12/2018]. 

9 Βλ. ό.π. 
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ιντζιάνγκ, τους οποίους χαρακτηρίζει ως «εκστρατεία κατά του ισλαμικού 

εξτρεμισμού», με μέτρα απαγόρευσης θρησκευτικής συμπεριφοράς, όπως οι 

μακριές γενειάδες και οι μαντίλες10. Σον Ιούνιο του 2017, η Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης στο Φοτάν της ιντζιάνγκ εξέδωσε μια οδηγία που απαγορεύει 

εντελώς τη χρήση της γλώσσας των Ουιγούρων σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης μέχρι και τη δευτεροβάθμια11. 

Από τα ανωτέρω είναι εμφανές γιατί τα μέτρα που στοχεύουν στην 

αφομοίωση των Ουιγούρων, έχουν προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες τους 

για εθνοτικές διακρίσεις, θρησκευτικές και πολιτιστικές καταστολές από το 

κυρίαρχο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στη ιντζιάνγκ. Οι πρόσφατες 

εξελίξεις, όμως, σηματοδοτούν μια προσπάθεια υιοθέτησης αυστηρότερων 

μέτρων εκ μέρους του Πεκίνου, που θέτουν θέμα αλλοίωσης σημαντικών 

πολιτισμικών στοιχείων της μειονότητας των Ουιγούρων. 

Σι είναι, όμως, αυτό που οδηγεί το κυβερνών κόμμα της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κίνας στην υιοθέτηση σκληρών περιοριστικών μέτρων 

εναντίον της μειονότητας των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιοχή της 

ιντζιάνγκ; Γιατί η Κίνα ως κυρίαρχη μονάδα οδηγείται στη λήψη 

αυστηρών μέτρων, όπως η δημιουργία «στρατοπέδων επανεκπαίδευσης» που 

καταπιέζουν τους Ουιγούρους; Οι εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή 

της Κίνας θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα, 

υποβαθμίζοντας τις διπλωματικές σχέσεις ορισμένων χωρών με την Κίνα12. 

Κατά συνέπεια, η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: «Με κύριο άξονα 

το εθνικό συμφέρον, η πολιτική ηγεσία μιας κυρίαρχης οντότητας μπορεί να 

επιχειρήσει να περιορίσει τις ελευθερίες ορισμένων μειονοτήτων εντός των 

συνόρων της, καθώς θεωρεί ότι συνιστούν απειλή για την επιβίωσή της, 

προκαλώντας την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας.». Η εξέταση της 

υπόθεσης εργασίας γίνεται με βάση τα θεωρητικά εργαλεία που παρέχει η 

σχολή του κλασικού ρεαλισμού, σύμφωνα με την οποία η διεκδίκηση ισχύος 

από την κυβέρνηση μίας χώρας για τη διασφάλιση της επιβίωσης του 

κράτους, ως κυρίαρχης μονάδας του διεθνούς συστήματος, ενδέχεται να 

                                                           
10 Βλ. BBC, “China bans beards and veils in Xinjiang.”, 1 Απριλίου 2017. [Αναγνώστηκε 

στο: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-39460538, τελευταία πρόσβαση 

27/12/2018]. 

11 Βλ. Radio Free Asia, “China Bans Uyghur Language in Schools in Key Xinjiang 

Prefecture.”, 4 Αυγούστου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/language-07282017143037.html, τελευταία 

πρόσβαση 28/12/2018]. 

12 Βλ. CNN, “China admits locking up Uyghurs, defends crackdown as necessary.”, 17 

Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://edition.cnn.com/2018/10/16/asia/xinjiang-

uyghur-china-camps- intl/index.html, τελευταία πρόσβαση 27/12/2018]. 
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οδηγήσει στη χρήση ηθικά αμφισβητούμενων μέσων13. Για την εξέταση της 

συγκεκριμένης υπόθεσης ακολουθείται η επαγωγική μέθοδος, δηλαδή η 

μελέτη της υπόθεσης από το επιμέρους προς το γενικό. Αρχικά, γίνεται 

αναφορά στην νομιμοποίηση των «κέντρων επανεκπαίδευσης» για τους 

Ουιγούρους στην ιντζιάνγκ, στη συνέχεια, στην γενικότερη πολιτική της 

Κίνας εναντίον των μειονοτήτων και, έπειτα, στις αντιδράσεις των 

Ουιγούρων και στη στάση των διεθνών δρώντων απέναντι στην πολιτική της 

Κίνας. Σέλος, επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Μία πιθανή απόσχιση της Αυτόνομης περιοχής της ιντζιάνγκ από τη 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας συνιστά απειλή για την εδαφική ακεραιότητα 

της χώρας. υνεπώς, η κυβέρνηση του ι Σζινπίνγκ φαίνεται να υπερβάλλει 

την έκταση της άμεσης τρομοκρατικής απειλής στην ιντζιάνγκ για να 

νομιμοποιήσει τα «στρατόπεδα επανεκπαίδευσης». την πραγματικότητα, 

επιδιώκει την καταστολή του ουιγουρικού εθνικισμού και των αποσχιστικών 

τάσεων, που συνιστούν απειλή για τα συμφέροντά της αλλά και για τη 

σταθερότητα στην ιντζιάνγκ14. Η πολιτική ηγεσία της Κίνας φαίνεται να 

ενστερνίζεται την άποψη του κλασικού ρεαλιστή Φανς Μοργκεντάου, 

σύμφωνα με τον οποίο οι πολιτικοί στόχοι πρέπει μερικές φορές να 

δικαιολογούν «ηθικά αμφισβητούμενα ή ηθικά μολυσμένα» μέσα15. Ως εκ 

τούτου, η υπεράσπιση της πολιτικής για τη δημιουργία των «στρατοπέδων 

κράτησης» από την κυβέρνηση επικεντρώνεται στο επιχείρημα ότι είναι 

απαραίτητα για την αποτροπή της εξάπλωσης του θρησκευτικού εξτρεμισμού 

στην περιοχή, αποσκοπώντας στον τερματισμό βίαιων επεισοδίων μεταξύ του 

πληθυσμού των Ουιγούρων και των Κινέζων Φαν. ύμφωνα με τις κινεζικές 

αρχές, η δημιουργία των «κέντρων επανεκπαίδευσης» αποσκοπεί στην 

«εκπαιδευτική μεταμόρφωση ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από το 

θρησκευτικό εξτρεμισμό» και στην αντιμετώπιση της «τρομοκρατίας»16. Ο 

υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην ιντζιάνγκ, οχράτ Ζακίρ, δήλωσε στο 

κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua πως η ιντζιάνγκ είναι «ασφαλής και 

                                                           
13 Βλ. JACKSON R. H. και Sørensen G. Introduction to international relations: Theories 
and approaches. Οξφόρδη, Oxford University Press, 2013, 5η έκδοση, σελ. 65-98. 

14 Βλ. ALA Mamtimin, “China's Use of Psychological Warfare Against Uyghurs.”, Foreign 
Policy Journal, 21 επτεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.foreignpolicyjournal.com/2018/09/21/chinas-use-of-psychological-warfare-

against-uyghurs/, τελευταία πρόσβαση 30/12/2018].  

15 Βλ. JACKSON R. H. και Sørensen G., ό.π., σελ 74. 

16 Βλ. BBC, “China Uighurs: Xinjiang legalises 're-education' camps.” 10 Οκτωβρίου 2018. 
[Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-asia-45812419, τελευταία πρόσβαση 

30/12/2018]. 
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σταθερή», αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος για «την εξάλειψη της τρομοκρατίας 

και του θρησκευτικού εξτρεμισμού»17. 

Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κινεζικών αρχών και του πληθυσμού 

των Ουιγούρων στην ιντζιάνγκ αποτελούν συχνό φαινόμενο. Αρχικά, είναι 

αξιοσημείωτο ότι η περιοχή της ιντζιάνγκ είναι η μεγαλύτερη από τις 

διοικητικές περιοχές της Κίνας και ο πληθυσμός της αποτελείται κυρίως 

από Ουιγούρους, η πλειοψηφία των οποίων είναι τουρκικής προέλευσης, 

γεγονός που καθιστά το Ισλάμ σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς τους. Σο 

1949 η επικράτεια συμπεριλήφθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ενώ 

από το 1955 η περιοχή είναι γνωστή ως Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων 

της ιντζιάνγκ18.  

ε αυτό το σημείο θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί η στρατηγική 

σημασία της ιντζιάνγκ στην Πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Νέου 

Δρόμου του Μεταξιού (Belt and Road Initiative), η οποία κατέχει 

καθοριστικό ρόλο στα σχέδια του Προέδρου ι Σζινπίνγκ19. Επιπλέον, η 

Κίνα έχει ήδη επενδύσει τεράστια ποσά στην περιοχή, ενώ τον Ιούνιο του 

2014 ανακοινώθηκε από το Κρατικό υμβούλιο της Κίνας, ότι η κυβέρνηση 

της ιντζιάνγκ επενδύει $130 δις. για την κατασκευή υποδομών, όπως 

δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι και σιδηρόδρομοι20. Σα παραπάνω σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι η ιντζιάνγκ είναι πλούσια σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και 

άλλους ορυκτούς πόρους, οδηγούν την πολιτική ηγεσία της Κίνας στην 

προσπάθεια αύξησης του κινεζικού ελέγχου στην Αυτόνομη Περιοχή της 

ιντζιάνγκ. Η μεγιστοποίηση του κινεζικού ελέγχου στην Αυτόνομη 

περιοχή της ιντζιάνγκ, σε αυτή την περίπτωση, εκτιμάται ως μία 

προσπάθεια διεκδίκησης ισχύος από το κυβερνών κόμμα, ώστε να ενισχύσει 

τη θέση του στην Αυτόνομη Περιοχή της ιντζιάνγκ. Για να το πετύχει 

αυτό, η Κίνα ακολουθεί μια πολιτική εξαναγκαστικής αφομοίωσης των 

μειονοτήτων, αφού θεωρεί πως μια πολιτική ενσωμάτωσης, εθνικής 

                                                           
17 Βλ. Al Jazeera, “China defends internment camps for Uighur Muslims.”, 16 Οκτωβρίου 

2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2018/10/china-defends-

internment-camps-uighur-muslims-181016072549867.html, τελευταία πρόσβαση 

29/12/2018]. 

18 Βλ. POKALOVA E., “Authoritarian regimes against terrorism: lessons from China.”, 

Critical Studies on Terrorism, Σόμος 6ος, 2013, Σεύχος 2ο, σελ 284. 

19 Βλ. Xinhua. “China Focus: Xinjiang becomes logistics hub of Belt and Road”, 12 

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

08/12/c_137384382.htm, τελευταία πρόσβαση 29/12/2018]. 

20 Βλ. The New York Times. “China Invests in Region Rich in Oil, Coal and Also Strife”, 

20 Δεκεμβρίου 2014. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2014/12/21/world/asia/china-invests-in-xinjiang-region-rich-in-

oil-coal-and-also-strife.html, τελευταία πρόσβαση 29/12/2018]. 
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ανεκτικότητας και ενίσχυσης των δικαιωμάτων τους αποτελεί κίνδυνο για το 

κινεζικό πολιτικό σύστημα21. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί ο 

πλήρης έλεγχος της περιοχής, το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, αρχικά, 

καθιέρωσε μια πολιτική μετανάστευσης των κινέζων Φαν στην ιντζιάνγκ. 

Φαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στην απογραφή του πληθυσμού της 

ιντζιάνγκ το 1953, οι Κινέζοι Φαν αποτελούσαν μόλις το 6%, ενώ οι 

Ουιγούροι το 75% του πληθυσμού22. ύμφωνα με δημογραφικά στοιχεία του 

2000, οι Κινέζοι Φαν αποτελούσαν το 40,57% του πληθυσμού και οι 

Ουιγούροι το 45,21% του πληθυσμού της ιντζιάνγκ23. Η ανακατανομή, 

όμως, του πληθυσμού στην περιοχή δημιουργεί ανασφάλεια στους 

Ουιγούρους, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε ένοπλη αντίσταση εναντίον του 

κινέζικου ελέγχου στη ιντζιάνγκ αρκετές φορές στο παρελθόν, καθώς 

νιώθουν ότι τόσο η κουλτούρα όσο και η επιβίωσή τους απειλείται. την 

εξέγερση του 1954 στο Φοτάν, στόχος ήταν η ανατροπή της κινεζικής 

κυριαρχίας και η εδραίωση της Δημοκρατίας του Ανατολικού Σουρκεστάν. 

Σο 1968 οι Ουιγούροι εγκαθίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα του Ανατολικού 

Σουρκεστάν και το 1981 υπήρξε εξέγερση που ζητούσε την ίδρυση μιας 

ανεξάρτητης Δημοκρατίας του Ανατολικού Σουρκεστάν24. Η Κίνα για να 

καταπολεμήσει τις αποσχιστικές τάσεις, ενέκρινε το 1982 ένα νέο ύνταγμα, 

απαγορεύοντας «κάθε πράξη που υπονομεύει την εθνική ενότητα ή υποκινεί 

την απόσχιση», ενώ το 1985 κήρυξε παράνομες τις αυτονομιστικές 

διαμαρτυρίες με την υιοθέτηση νόμου που απαγόρευε ρητά τις συνελεύσεις, 

τις πορείες και τις διαδηλώσεις που «βλάπτουν την ενότητα, την κυριαρχία 

και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους»25.  

Η σύγκρουση μεταξύ των Ουιγούρων και των Κινέζων Φαν 

κλιμακώθηκε στις 5 Ιουλίου 2009 με μια σειρά βίαιων διαδηλώσεων που 

διήρκεσαν αρκετές ημέρες στην Ουρούμτσι, πρωτεύουσα της αυτόνομης 

περιφέρειας των Ουιγούρων της ιντζιάνγκ. τις διαδηλώσεις 197 άνθρωποι 

έχασαν τη ζωή τους και 1500 τραυματίστηκαν, με τους περισσότερους εξ 

                                                           
21 Βλ. Gulf News. “How China is trying to erase Uighur culture.”, 7 Νοεμβρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://gulfnews.com/opinion/op-eds/how-china-is-trying-to-erase-

uighur-culture-1.2291109, τελευταία πρόσβαση 29/12/2018]. 

22 Βλ. POKALOVA E., ό.π., σελ. 284. 

23 Βλ. Congressional-Executive Commission on China, “Xinjiang Reports High Rate of 

Population Increase.”, U.S. Congress, 28 Υεβρουαρίου 2006. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cecc.gov/publications/commission-analysis/xinjiang-reports-high-rate-of-

population-increase, τελευταία πρόσβαση 30/12/2018]. 

24 Βλ. POKALOVA E., ό.π., σελ. 285. 

25 Βλ. Ό.π.. 
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αυτών να ανήκουν στον πληθυσμό των Φαν26. Ως αποτέλεσμα, ο έλεγχος από 

το Πεκίνο έγινε ακόμα πιο αυστηρός με το κλείσιμο τζαμιών και με τη 

διακοπή τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνδέσεων στην περιοχή. Ο 

υφυπουργός Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Γιαφέι, 

χαρακτήρισε τις ταραχές ως «ένα σοβαρό και βίαιο εγκληματικό περιστατικό 

σχεδιασμένο και οργανωμένο από τις εξωτερικές δυνάμεις της τρομοκρατίας, 

των αποσχιστικών τάσεων και του εξτρεμισμού»27.  

Μετά τα γεγονότα του Ιουλίου του 2009 υπήρξαν αρκετές 

τρομοκρατικές επιθέσεις αυτονομιστών Ουιγούρων εναντίον του πληθυσμού 

των Φαν. Σον Ιούνιο του 2012, ακολούθησε η αποτυχημένη προσπάθεια 

αεροπειρατείας από έξι Ουιγούρους ενός αεροπλάνου που κατευθυνόταν από 

το Φοτάν στο Ουρούμτσι28, ενώ τον Ιούνιο του 2013, τουλάχιστον 27 

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικό 

τμήμα και η αστυνομία πυροβόλησε στο πλήθος29. Σον Μάιο του 2014, μετά 

από μία «βίαιη τρομοκρατική επίθεση», όπως χαρακτηρίστηκε από τα 

κινεζικά μέσα, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και παραπάνω από 90 

τραυματίστηκαν σε μία αγορά στο Ουρούμτσι30. 

Για τα βίαια επεισόδια στη ιντζιάνγκ, αλλά και εκτός των συνόρων 

της περιοχής, η Κίνα έχει κατηγορήσει πολλές φορές το «Ισλαμικό Κίνημα 

του Ανατολικού Σουρκεστάν (ΕΣΙΜ)» ή αυτονομιστές εμπνευσμένους από το 

ΕΣΙΜ, στόχος του οποίου αποτελεί η δημιουργία ενός ανεξάρτητου 

Ανατολικού Σουρκεστάν στην Κίνα31. Τπάρχουν φόβοι πως οι δυνατότητες 

των τρομοκρατών που δραστηριοποιούνται στην ιντζιάνγκ έχουν αυξηθεί 

την τελευταία δεκαετία, ενώ υπάρχουν ενδείξεις που φανερώνουν μία σχέση 

μεταξύ της αλ-Κάιντα και του ΕΣΙΜ. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 

2009, ο Abu Yahya al-Libi, υψηλόβαθμος ηγέτης της αλ-Κάιντα, κάλεσε 

τους Ουιγούρους της Κίνας να πραγματοποιήσουν ιερό πόλεμο εναντίον της 

                                                           
26 Βλ. BBC, “Why is there tension between China and the Uighurs?”, 26 επτεμβρίου 

2014. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-26414014, τελευταία 

πρόσβαση 29/12/2018]. 

27 Βλ. POKALOVA E., ό.π., σελ. 286. 

28 Βλ. The Telegraph, “Chinese plane in Xinjiang hijack attempt.”, 29 Ιουνίου 2012. 

[Αναγνώστηκε στο 

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/9365032/Chinese-plane-in-

Xinjiang-hijack-attempt.html, τελευταία πρόσβαση 30/12/2018]. 

29 Βλ. The New York Times. “27 Die in Rioting in Western China.”, 19 Οκτωβρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.nytimes.com/2013/06/27/world/asia/ethnic-violence-in-

western-china.html, τελευταία πρόσβαση 30/12/2018]. 

30 Βλ. BBC, “Why is there tension between China and the Uighurs?”, ό.π.. 

31 Βλ. ό.π.. 
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κινεζικής κυβέρνησης32. υνεπώς, ο φόβος και η ανησυχία για τυχόν 

τρομοκρατικές ενέργειες τόσο εντός όσο και εκτός της ιντζιάνγκ είναι ένας 

από τους λόγους που φαίνεται ότι ώθησαν την κινεζική ηγεσία στη λήψη 

ακραίων μέτρων εναντίον της μειονότητας των Ουιγούρων.  

Ένας ακόμη λόγος που οδήγησε την κυβέρνηση της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κίνας στη δημιουργία «στρατοπέδων επανεκπαίδευσης» 

είναι οι αποσχιστικές τάσεις της μειονότητας των Ουιγούρων, τις οποίες η 

κυβέρνηση επιχειρεί να καταστείλει. Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο Κινέζος 

ερευνητής στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της ιντζιάνγκ, ου 

Γκουέι ιάνγκ, κυριαρχεί η αντίληψη πως οι αποσχιστικές τάσεις της 

μειονότητας των Ουιγούρων πηγάζουν από το κίνημα του “Παν-τουρκισμού”, 

το οποίο υποστηρίζει την ενοποίηση όλων των Σούρκων υπό ένα ομόσπονδο 

κράτος33. Επιπροσθέτως, ο ερευνητής δήλωσε, πως «η εξάλειψη των 

αποσχιστικών τάσεων είναι το κλειδί για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα 

στη ιντζιάνγκ»34. Η σταθερότητα στην ιντζιάνγκ είναι μία παράμετρος 

στην οποία αναφέρθηκε και ο Τπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, 

σε συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του στις 13 Νοεμβρίου 2018, 

δηλώνοντας πως «Οι προσπάθειες της περιφερειακής κυβέρνησης της 

ιντζιάνγκ είναι απολύτως σύμφωνες με την κατεύθυνση που έχει αναλάβει 

η διεθνής κοινότητα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τον 

τερματισμό της εξάπλωσης του εξτρεμισμού και τη διασφάλιση της 

κοινωνικής σταθερότητας.»35. 

Η διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ιντζιάνγκ 

είναι μεγίστης σημασίας για την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. υνεπώς, η 

πολιτική ηγεσία της Κίνας επιχειρεί να περιορίσει τις ελευθερίες των 

Ουιγούρων, καθώς θεωρεί ότι οι αποσχιστικές τάσεις της μειονότητας αυτής 

συνιστούν απειλή για τη σταθερότητα του κράτους. Επιπλέον, η σύνδεση της 

μειονότητας των Ουιγούρων με την τρομοκρατία θα μπορούσε να εκτιμηθεί 

ως μία προσπάθεια της Κινεζικής κυβέρνησης να αιτιολογήσει - τόσο στο 

                                                           
32 Βλ. POTTER, P., “Terrorism in China: Growing Threats with Global Implications”. 

Strategic Studies Quarterly, Σόμος 7, Σεύχος 4, 2013, σελ. 70-92. 

33 Βλ. LANDAU, Jacop M., “Ethnonationalism and Pan-nationalism in Turkey and the Ex-

Soviet Republics.”, Migration: A European Journal of International Migration and Ethnic 
Relations, Σόμος 28, Σεύχος 2, 1995, σελ. 67-84. 

34 Βλ. South Morning China Post. “We are all Chinese: Beijing's message on Xinjiang 

shifts to ethnicity.”, 10 Νοεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2172172/we-are-all-chinese-beijings-

message-xinjiang-shifts-ethnicity, τελευταία πρόσβαση 30/12/2018]. 

35 Βλ. Mail Online. “China's foreign minister tells world to ignore 'gossip' about Xinjiang.”, 

13 Νοεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dailymail.co.uk/news/article-

6383561/China-tells-world-ignore-gossip-Xinjiang.html , τελευταία πρόσβαση 30/12/2018]. 
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εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό- τις ενέργειές της για την καταστολή του 

εθνικισμού και των αποσχιστικών τάσεων. Η Κίνα ιστορικά φαίνεται να 

ασπάζεται την αντίληψη ότι ο αυστηρός αυταρχισμός μπορεί να απομονώσει 

την τρομοκρατία και, συνεπώς, ακολουθεί μια πολιτική εξαναγκαστικής 

αφομοίωσης των μειονοτήτων.  

υμπερασματικά, με κύριο άξονα την προάσπιση του εθνικού 

συμφέροντος, η πολιτική ηγεσία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

προσπαθεί να καταστείλει τις αποσχιστικές και εθνικιστικές τάσεις στο 

εσωτερικό της που απειλούν την επιβίωσή της, απομονώνοντας και 

περιορίζοντας τη μειονότητα των Ουιγούρων εντός των συνόρων της. 

υνεπώς, η υπόθεση εργασίας ότι «Με κύριο άξονα το εθνικό συμφέρον, η 

πολιτική ηγεσία μιας κυρίαρχης μονάδας μπορεί να επιχειρήσει να 

απομονώσει και να περιορίσει μειονότητες εντός των συνόρων της, οι οποίες 

συνιστούν απειλή για την επιβίωσή της, προκαλώντας την αντίδραση της 

διεθνούς κοινότητας» επιβεβαιώνεται. Επιπλέον, ο Φανς Μοργκεντάου 

υπογραμμίζει την τραγική διάσταση της διεθνούς ηθικής, αναγνωρίζοντας το 

αναπόφευκτο των ηθικών διλημμάτων στη διεθνή πολιτική, όπου πρέπει 

μερικές φορές να πραγματοποιηθούν ηθικά αμφισβητούμενες πράξεις, ώστε 

να αποτραπεί ένα μεγαλύτερο κακό36. Ως εκ τούτου, το κράτος ως κυρίαρχο 

κατέχει το μονοπώλιο νόμιμης βίας για να επιλύει διαφορές μεταξύ ατόμων 

και ομάδων στο εσωτερικό του. Η Κίνα, ως κυρίαρχη οντότητα, οδηγείται στη 

λήψη αυστηρών και εξαναγκαστικών μέτρων, όπως η δημιουργία 

«στρατοπέδων επανεκπαίδευσης» για τους Ουιγούρους, με τη συχνή χρήση 

βίας ως εργαλείο εξαναγκασμού. Σον Οκτώβριο του 2018, αρκετές χώρες της 

Δύσης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξέφρασαν 

την ανησυχία τους για τα «στρατόπεδα επανεκπαίδευσης»37.  Η Κίνα, όμως, 

επιμένει πως τα «κέντρα επανεκπαίδευσης» έχουν βοηθήσει στην 

εξουδετέρωση του ισλαμικού εξτρεμισμού», συμβάλλοντας στη διατήρηση της 

σταθερότητας στην ιντζιάνγκ. Κατά συνέπεια, η πολιτική του Πεκίνου 

απαρτίζεται από «ηθικά μολυσμένα μέσα», τα οποία, όμως, νομιμοποιούνται 

στο εσωτερικό της Κίνας ως απάντηση στην τρομοκρατική απειλή που 

συνιστούν ομάδες εξτρεμιστών Ουιγούρων. 

                                                           
36 Βλ. JACKSON, R. H., και Sørensen, G. ό.π., σελ. 74. Βλ. Reuters. “West calls on China 

to close Uighur detention camps.” 6 Νοεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

 https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un/west-calls-on-china-to-close-uighur-

detention-camps-idUSKCN1NB1CF, τελευταία πρόσβαση 30/12/2018]. 

37 Βλ. Reuters. “West calls on China to close Uighur detention camps.” 6 Νοεμβρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο:  https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un/west-calls-on-

china-to-close-uighur-detention-camps-idUSKCN1NB1CF, τελευταία πρόσβαση 

30/12/2018]. 
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Η.Π.Α. – ΣΟΤΡΚΙΑ 

ΚΑΙ ΣΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΑ ΤΜΥΕΡΟΝΣΑ: ΜΙΑ 

ΑΝΙΟΡΡΟΠΗ ΦΕΗ 

ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗ  ΜΜΑΑΤΤΡΡΟΟΓΓΟΟΝΝΑΑΣΣΟΟΤΤ    

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

 παρούσα ανάλυση έχει ως στόχο την ανίχνευση και εξέταση των 

εθνικών συμφερόντων της Σουρκίας και των Η.Π.Α. που 

διακατέχουν τις μεταξύ τους διακρατικές σχέσεις. Οι 

αμερικανοτουρκικές σχέσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες διαμόρφωσης των διακρατικών εξελίξεων στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου. Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας (2000) 

παρατηρήθηκε μια σταδιακή υποχώρηση στις σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και 

Ουάσιγκτον, επηρεάζοντας σημαντικά τις εξελίξεις στις χώρες της ευρύτερης  

περιφέρειας της Σουρκίας, όπως για παράδειγμα στον πόλεμο στο Ιράκ1 το 

2003. Σα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν, στα οποία θα προσπαθήσει να 

δώσει απάντηση η συγκεκριμένη ανάλυση, είναι αν και κατά πόσο μπορούν 

οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλουν οι Η.Π.Α. στην Σουρκία, να 

καθορίσουν την πολιτική της τελευταίας, οδηγώντας τη σε σύγκλιση με τα 

αμερικανικά συμφέροντα και ποιές είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία της 

Σουρκίας από τις κυρώσεις που της επιβάλλουν οι Η.Π.Α. για πολιτικούς 

λόγους. 

Βάσει της ανωτέρω προβληματικής, η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται 

ως εξής: «Κράτη με μεγάλη «οικονομική ισχύ» δύνανται να εκμεταλλευτούν 

την οικονομική τους δυνατότητα ως μοχλό πίεσης προς άλλα, λιγότερο 

ισχυρά κράτη, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα.». 

H «οικονομική ισχύς» ορίζεται από τον John Mearshmeimer στο βιβλίο του 

                                                      
1 Βλ. Η Καθημερινή, «υγκρούονται ΗΠΑ – Σουρκία για το Β. Ιράκ», 23 Μαρτίου 2003. 

[Αναγνώστηκε στο: 

http://www.kathimerini.gr/146507/article/epikairothta/kosmos/sygkroyontai-hpa--toyrkia-

gia-to-b-irak, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 

Η 
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Η Σραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων ως «Η λανθάνουσα ισχύ 

[που] αναφέρεται στα κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία, τα οποία 

υπεισέρχονται στην οικοδόμηση της στρατιωτικής ισχύος· σε μεγάλο βαθμό, 

και εδράζεται στον πλούτο ενός κράτους και στο συνολικό μέγεθος του 

πληθυσμού του»2. Για την εξέταση της υπόθεσης εργασίας ακολουθήθηκε η 

επαγωγική μέθοδος, καθώς μέσα από την ανάλυση ειδικών παραδειγμάτων 

επιχειρείται η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Έπειτα από τη συλλογή 

της βιβλιογραφίας τόσο από δευτερογενείς πηγές, όπως βιβλία και άρθρα, όσο 

και από πρωτογενείς, όπως δηλώσεις αξιωματούχων, πολιτικών και 

στατιστικές μελέτες, επιχειρήθηκε η εκτίμηση της ζημιάς που προκλήθηκε 

στην τουρκική οικονομία και αν και κατά πόσο αυτή δύναται να καθορίσει 

την πορεία των πολιτικών αποφάσεων που αφορούν τις διακρατικές σχέσεις 

της Σουρκίας με τρίτες χώρες. Η δομή της παρούσας ανάλυσης έχει ως εξής: 

αρχικά γίνεται αναφορά στο ιστορικό υπόβαθρο των αμερικανό-τουρκικών 

σχέσεων, στη συνέχεια εξετάζεται ο αντίκτυπος των αμερικανικών κυρώσεων 

στην οικονομία της Σουρκίας και, τέλος, μελετάται η υποβάθμιση της 

τουρκικής οικονομίας σε σχέση με τη λήψη πολιτικών αποφάσεων των 

Η.Π.Α.. 

Η Σουρκία είναι σύμμαχος των Η.Π.Α. ήδη από το τέλος του Β‟ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Η σχέση των δύο ενισχύθηκε με την ένταξη της 

πρώτης στη Βορειοατλαντική υμμαχία το 1952. Αυτό το  γεγονός είχε 

θετικό πρόσημο τόσο για τις Η.Π.Α. όσο και για την Σουρκία μιας και είχαν 

ως κοινό εχθρό, τη οβιετική Ένωση. Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο 

έχουν εισέλθει επανειλημμένα σε περιόδους κρίσεως. Η πρώτη εντοπίζεται 

το 1964 με την επιστολή του Αμερικανού Προέδρου Σζόνσον, ενώ στη 

σύγχρονη ιστορία της Σουρκίας η ρήξη μεταξύ των δύο επανήλθε στο 

προσκήνιο, όπως θα δούμε παρακάτω, λίγους μήνες μετά την άνοδο του 

Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) στην εξουσία το 2002, 

επαναφέροντας την ανησυχία για απομάκρυνση της Άγκυρας από τη 

Ουάσιγκτον.  

Βάσει των αρχών εξωτερικής πολιτικής που περιέχονται στο 

στρατηγικό δόγμα του ακαδημαϊκού και πρώην πρωθυπουργού της 

Σουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου3, θεωρείται ότι η Σουρκία, ως κυρίαρχος 

δρώντας του διεθνούς άναρχου συστήματος, στοχεύει στη μεγιστοποίηση της 

                                                      
2 Βλ. MEARSHEIMER J. John, Η Σραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, 
Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2006, σελ. 127. 

3 Βλ. ό.π.. 
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ισχύος της μέσα σε αυτό με απώτερο στόχο την επιβίωσή της4. Πιο 

συγκεκριμένα, βάσει της νεορεαλιστικής σχολής, τα κράτη αποσκοπούν στη 

μεγιστοποίηση της ισχύος τους σε βάρος των άλλων κρατών, δηλαδή 

στοχεύουν στα σχετικά κέρδη και όχι στα απόλυτα. Σα κράτη, συνεπώς, 

δρουν με γνώμονα το εθνικό τους συμφέρον και συνάπτουν συμφωνίες βάσει 

αυτού. Όπως εξηγεί και στο έργο του ο Νταβούτογλου, εθνικός στόχος της 

Σουρκίας είναι να καταστεί στρατηγικός κόμβος της περιοχής και να 

αναδειχθεί ως περιφερειακή δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι η Σουρκία θα 

αποκτήσει ισχύ μεγαλύτερη από τα γειτονικά της κράτη, γεγονός που θα της 

επιτρέψει να αναλάβει ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή. Για να καταστεί αυτό 

εφικτό, σύμφωνα με τον Νταβούτογλου, η Σουρκία θα πρέπει να στραφεί είτε 

προς ισλαμικές χώρες ή σε χώρες με κοινή ιστορία, όπως τα μεσανατολικά 

και βαλκανικά κράτη. Είναι αρκετά τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν τη 

στροφή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση, 

όπως η συγκρότηση του Οργανισμού για την Οικονομική υνεργασία 

(Ο.Ο..) και η ίδρυση των «Αναπτυσσόμενων 8» (D-8)5 με πρωτοβουλία της 

Σουρκίας. Ωστόσο, στην ανάπτυξη της Σουρκίας, καθώς και στη διαμόρφωση 

των στρατηγικών της συμφερόντων, όσον αφορά την ενίσχυση της άμυνάς 

της στην περιοχή της Μεσογείου και του Καυκάσου, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν και οι Η.Π.Α.. Η Ουάσινγκτον κατέχει την πρωταρχική 

θέση στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και στην παγκόσμια ανάπτυξη και 

χάραξη πολιτικής. Για αυτόν το λόγο, η Σουρκία δεν μπορεί να μείνει 

ανεπηρέαστη από τη χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, πόσο 

μάλλον όταν αφορά ζητήματα της Μέσης Ανατολής, αλλά και στην 

επικράτεια της ίδιας της χώρας. Πολλά είναι τα γεγονότα που συνδέουν τις 

δύο χώρες και τις κάνουν να αλληλοεξαρτώνται, όπως για παράδειγμα η 

υπόθεση του πάστορα Α. Μπράνσον, αυτή του ιμάμη Υ. Γκιουλέν, η υπόθεση 

του δημοσιογράφου Κασόγκι, η αγορά των πυραυλικών συστημάτων S-400 

από τη Ρωσία, οι οικονομικοί περιορισμοί των Η.Π.Α. απέναντι στην 

Σουρκία, οι κυρώσεις των Η.Π.Α. στο Ιράν και ο πόλεμος στη υρία, καθώς 

και η τύχη των Κούρδων στην εν λόγω χώρα. Όλα τα παραπάνω, που 

αφορούν ζητήματα πολιτικής και επιδίωξης πολιτικών συμφερόντων, 

εγείρουν το εξής ερώτημα: πώς επηρεάζεται η οικονομία της Σουρκίας από 

τις πολιτικές που ακολουθεί η Ουάσιγκτον; Πόσο μπορούν να βλάψουν οι 

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

5 Βλ. D-8 Organization for Economic Cooperation, Brief History of D-8 [Αναγνώστηκεστο: 

http://developing8.org/about-d-8/brief-history-of-d-8/, τελευταίαπρόσβαση 12 Δεκεμβρίου 

2018] 
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Η.Π.Α. την οικονομία της Σουρκίας; Κατά πόσο η στάση της Σουρκίας 

απέναντι στις Η.Π.Α. επιδεινώνει την κατάσταση; 

Οι τριβές μεταξύ Η.Π.Α. και Σουρκίας χρονολογούνται τουλάχιστον 

από τον πόλεμο του Ιράκ (2003), όταν η Σουρκία με ψήφισμά στη Βουλή 

αρνήθηκε το σχέδιο διευκόλυνσης των Η.Π.Α., το οποίο προέβλεπε τη χρήση 

των εδαφών της χώρας για στρατιωτικούς σκοπούς. Οι τεταμένες σχέσεις των 

δύο σχετικά με την περιοχή της Μέσης Ανατολής ενισχύθηκαν εκ νέου 

ενόψει της βίας που πλήττει τη υρία6 από το 2011 έως και σήμερα. τον 

αγώνα για την απομάκρυνση του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους» 

(Ι.Κ.) από τη χώρα, οι Η.Π.Α. επέλεξαν να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν 

τους Κούρδους της υρίας εναντίον του Ι.Κ.. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την 

αντίδραση της Σουρκίας, η οποία θεωρεί τους Κούρδους αγωνιστές της 

υρίας ως τρομοκράτες που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του 

Κουρδιστάν (Ε.Κ.Κ.), μια κουρδική αυτονομιστική ομάδα που έχει δράση 

κυρίως εντός της τουρκικής επικράτειας. Ωστόσο, η πιο πρόσφατη 

αντιπαράθεση της Σουρκίας με τις Η.Π.Α. έχει δύο βασικά πρόσωπα: τον 

πάστορα Αντριου Μπράνσον και τον ιμάμη Υετχουλάχ Γκιουλέν. 

Όσον αφορά στον Μπράνσον, τον Οκτώβριο του 2016, λίγους μήνες 

μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, ο πάστορας συλλαμβάνεται και 

βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για κατασκοπεία και διασύνδεση με 

τρομοκρατικές οργανώσεις. Μεταξύ των κατηγοριών είναι και εκείνη για 

υποστήριξη του παράνομου, για τους Σούρκους, Ε.Κ.Κ. και του 

αυτοεξόριστου ιεροκήρυκα Υ. Γκιουλέν, τον οποίο η Σουρκία κατηγορεί 

ευθέως ως ηθικό αυτουργό της απόπειρας πραξικοπήματος. Από την μεριά 

των Η.Π.Α., η κράτηση του πάστορα ήταν καταδικαστέα και ζητούσαν την 

άμεση απελευθέρωσή του, καθώς δεν υπήρχε κανένα νόμιμο στοιχείο 

εναντίον του. υγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των Η.Π.Α., Ντόναλντ Σραμπ, 

χαρακτήρισε τον Μπράνσον ως όμηρο της Σουρκίας και επέβαλε κυρώσεις 

στην Άγκυρα για το ζήτημα. υγκεκριμένα, τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον 

ανακοίνωσε ότι επιβλήθηκαν κυρώσεις σε βάρος των Σούρκων υπουργών 

Δικαιοσύνης, Αμντουλχαμίντ Γκιουλ, και Εσωτερικών, ουλεϊμάν οϊλού7, 

με αφορμή την κράτηση από τις τουρκικές αρχές του πάστορα Α. Μπράνσον, 

                                                      
6 Βλ. HuffPost, «Σουρκία και ΗΠΑ σε τροχιά σύγκρουσης για τους Κούρδους της υρίας», 

14 Δεκεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.huffingtonpost.gr/entry/toerkia-kai-

epa-se-eetheia-seykroese-yia-toes-koerdoes-tes-serias_gr_5c137f01e4b0860b8b5d138a, 
τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 

7 Βλ. Η Καθημερινή, «Κυρώσεις ΗΠΑ σε Σουρκία για την κράτηση του Αμερικανού 

πάστορα», 1 Αυγούστου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.kathimerini.gr/977910/article/epikairothta/kosmos/kyrwseis-hpa-se-toyrkia-

gia-thn-krathsh-toy-amerikanoy-pastora, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018] 
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καθώς σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο οι δύο υπουργοί έχουν διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη σύλληψη και κράτηση του πάστορα8. Οι κυρώσεις 

αφορούσαν το πάγωμα κάθε περιουσιακού στοιχείου των δύο υπουργών που 

μπορεί να βρίσκεται εντός αμερικανικής δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε 

συναλλαγής Αμερικανών με τους δύο Σούρκους αξιωματούχους. Ακόμη, μετά 

τις εξαγγελίες του Προέδρου Σραμπ9 για διπλασιασμό των δασμών στον 

χάλυβα (20%) και στο αλουμίνιο (50%) που θα εισάγεται από την Σουρκία, η 

τουρκική λίρα, απώλεσε μεγάλο μέρος της αξίας της τον Αύγουστο, 

φτάνοντας τις 6,91 τουρκικές λίρες/$. Σο επτέμβριο του 2018, ο Πρόεδρος 

της Σουρκίας, Ρ. Σ. Έρντογαν, παρότρυνε τον επιχειρηματικό κόσμο των 

Η.Π.Α.10 να συνεργαστεί περαιτέρω με την Σουρκία, ενώ παράλληλα 

αναζήτησε τρόπους επίλυσης του προβλήματος μέσω της διπλωματίας, 

κάνοντας ειδική μνεία στις κυρώσεις των Η.Π.Α. σε βάρος της τουρκικής 

οικονομίας. 

Διάγραμμα 1. Ισοτιμία Σουρκικής Λίρας με Αμερικανικό δολάριο 2018 

 

Πηγή: Ναυτεμπορική, 29 Δεκεμβρίου 2019. 

                                                      
8 Βλ. Λευκός Οίκος, “Remarks by President Trump in Meeting with Pastor Andrew 

Brunson”, 13 Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.whitehouse.gov/briefings-

statements/remarks-president-trump-meeting-pastor-andrew-brunson/, τελευταία 

πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 

9 Βλ. Η Καθημερινή, «ε ελεύθερη πτώση το τουρκικό νόμισμα μετά τη «ρουκέτα» Σραμπ», 
10 Αυγούστου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.kathimerini.gr/979404/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/se-eley8erh-

ptwsh-to-toyrkiko-nomisma-meta-th-royketa-tramp, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 

2018]. 

10 Βλ. Ναυτεμπορική, «„Άνοιγμα‟ Ερντογάν προς τους Αμερικανούς επενδυτές», 19 

επτεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1393466/anoigma-erntogan-pros-tous-

amerikanous-ependutes, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 
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Η απελευθέρωση του πάστορα Μπράνσον στις 12 Οκτωβρίου11 και η 

επιστροφή του στις Η.Π.Α., οδήγησαν τις δύο χώρες στην αμοιβαία άρση 

κυρώσεων, καθώς ανακοίνωσαν ότι η Ουάσιγκτον ήρε τις κυρώσεις εναντίον 

των Σούρκων υπουργών και η Άγκυρα έλαβε «παράλληλα» ένα ανάλογο 

μέτρο που αφορούσε τις κυρώσεις σε βάρος των Αμερικανών υπουργών 

Εσωτερικής Ασφάλειας, Κίρστεν Νίλσεν, και Δικαιοσύνης, Σζεφ έσιονς12. 

Οι ανακοινώσεις έγιναν μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο 

Πρόεδρος των Η.Π.Α., Ντ. Σραμπ, με τον Σούρκο ομόλογό του, Ρ. Σ. 

Έρντογαν, κατά τη διάρκεια της οποίας επεσήμαναν την αποφασιστικότητά 

τους να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών13. Η απελευθέρωση του 

πάστορα σχετίζεται με τις σοβαρές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει για 

την Σουρκία η επιδείνωση της σύγκρουσης με τις Η.Π.Α.. Η Σουρκία που 

χρησιμοποιούσε την υπόθεση του πάστορα εργαλειακά, προκειμένου να 

διεκδικήσει ανταλλάγματα από την υπερδύναμη, συνειδητοποίησε ότι η 

μόνη λύση ήταν ο συμβιβασμός, καθώς μια περαιτέρω επιδείνωση των 

σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών θα οδηγούσε σε αποξένωση και απομόνωση 

της Άγκυρας από την Ουάσιγκτον, σε βάρος των συμμαχικών σχέσεων που 

διατηρούν.  

Η οικονομία της Σουρκίας, η οποία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση 

επηρεάστηκε κατά πολύ από την ταραχή στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. 

υγκεκριμένα, οι ανησυχίες σχετικά με τις πολιτικές εντάσεις με τις Η.Π.Α. 

προκάλεσαν απότομη υποτίμηση του νομίσματος (27% μεταξύ Υεβρουαρίου 

και μέσα επτεμβρίου του 2018 σε πραγματικούς όρους), μείωση των τιμών 

των περιουσιακών στοιχείων και άνοδο της διαφοράς αποδόσεων (spreads) 

των τουρκικών κρατικών ομολόγων14. Οι τουρκικές αρχές αύξησαν τη 

ρευστότητα συναλλάγματος με τη μείωση των υποχρεωτικών ελάχιστων 

αποθεματικών και περιόρισαν την ικανότητα των τραπεζών να συμμετέχουν 

σε συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων και προθεσμιακών συναλλαγών. Σο 

πραγματικό επιτόκιο αυξήθηκε αρχικά με την παροχή ρευστότητας στις 

                                                      
11 Βλ. BBC, “Andrew Brunson: Turkey releases US pastor after two years”, 12 Οκτωβρίου 

2018 [Ανακτήθηκε από: https://www.bbc.com/news/world-europe-45841276, τελευταία 

πρόσβαση 28 Ιανουαρίου 2019]. 

12 Βλ. Η Καθημερινή, «Αμοιβαία άρση κυρώσεων για ΗΠΑ -Σουρκία», 2 Νοεμβρίου 2018. 

[Ανακτήθηκε από: 

http://www.kathimerini.gr/993159/article/epikairothta/kosmos/amoivaia-arsh-kyrwsewn-

gia-hpa--toyrkia , τελευταία πρόσβαση 28 Δεκεμβρίου 2018]. 

13 Βλ. ό.π.. 

14 Βλ. The New York Times, “Tensions between Turkey and U.S. Soar as Trump Orders 

New Sanctions”, 10 Αυγούστου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.nytimes.com/2018/08/10/business/turkey-erdogan-economy-lira.html, 

τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 
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τράπεζες με υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού διάρκειας μίας ημέρας και όχι 

με το εβδομαδιαίο επιτόκιο επαναγοράς και, στις αρχές επτεμβρίου 2018, 

με αύξηση του επιτοκίου αναφοράς κατά 625 μονάδες βάσης15. Η οικονομική 

κρίση στην Σουρκία αποτελεί αναμφισβήτητα το σημαντικότερο μοχλό 

πίεσης από τις Μεγάλες Δυνάμεις, όπως είναι οι Η.Π.Α., στη διαμόρφωση της 

εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Η μεγάλη ζημιά που υπέστη η τουρκική 

οικονομία τον Αύγουστο και τον επτέμβριο του 2018 φαίνεται να έπεισε 

τον Σούρκο Πρόεδρο ότι η σύγκρουση με τη Δύση, η οποία κυριαρχεί στο 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μάλλον συμβάλλει μόνο στην 

παράταση της αναταραχής.  

Όσον αφορά στις διπλωματικές σχέσεις της Σουρκίας με τη Ρωσία, 

αυτές λειτουργούν ως αντίβαρο στις σχέσεις της με τις Η.Π.Α., αλλά 

παράλληλα επιβαρύνουν περισσότερο την κατάσταση, καθώς οι Ηνωμένες 

Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει την Σουρκία ότι η διεκπεραίωση της αγοράς 

των πυραύλων S-400 από τη Ρωσία θα μπορούσε να οδηγήσει την 

Ουάσινγκτον να επιβάλει νέες κυρώσεις στην Άγκυρα. Επιπλέον, η Σουρκία 

αναμένει την παραλαβή των αεροσκαφών F-35 Joint Strike Fighter από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Η.Π.Α. προειδοποίησαν ότι η παράδοσή τους 

θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν δεν ακυρωθεί το σχέδιο αγοράς των S-

40016. Ωστόσο, η Σουρκία δεν φαίνεται να έχει μειώσει την ποσότητα αγοράς 

των S-400 καθώς ο υπουργός Άμυνας της Σουρκίας, Φουλουσί Ακάρ, 

υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο του 

2019, όταν θα έχει γίνει και η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού στη 

Ρωσία για το πως να χρησιμοποιούν τα εξελιγμένα αντι-αεροπορικά και αντι-

βαλλιστικά όπλα17. Η γεωγραφική θέση της Σουρκίας, όμως, είναι αυτή που 

δελεάζει τις Η.Π.Α. και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα σταθερών 

διπλωματικών σχέσεων, ώστε να επαναφέρουν τις καλές σχέσεις μεταξύ τους. 

Αυτό συμβαίνει διότι η χώρα συνορεύει με το Ιράκ και τη υρία, όπου οι 

Η.Π.Α. εξακολουθούν να διατηρούν στρατεύματα στον αγώνα τους κατά του 

«Ι.Κ.». Οι εν λόγω δυνάμεις χρειάζονται κάλυψη από τον αέρα και 
                                                      
15 Βλ. International Monetary Fund, “World Economic Outlook, Challenges to Steady 

Growth”, Οκτώβριος 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/worldeconomic-outlook-

october-2018, τελευταία πρόσβαση: 29  Δεκεμβρίου 2019]. 

16 Βλ. Reuters, “Turkey says Russian S-400 systems installation to begin October 2019: 

Anadolu”, 25 Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκεστο: https://www.reuters.com/article/us-

turkey-russia-defence/turkey-says-russian-s-400-systems-installation-to-begin-october-

2019-anadolu-idUSKCN1MZ0NJ, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 

17 Βλ. Hurriyet Daily News, “Turkey says Russian S-400 systems installation to begin 

October 2019”, 25 Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-says-russian-s-400-systems-installation-to-

begin-october-2019-138251, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 
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προμήθειες που οι τουρκικές στρατιωτικές βάσεις είναι σε θέση να 

προσφέρουν. Η Σουρκία συνορεύει επίσης με το Ιράν, μια χώρα που αποτελεί 

ανταγωνιστή των Η.Π.Α.. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι το Ιράν απειλεί τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, υπονομεύει το διεθνές 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και υποστηρίζει την τρομοκρατία και διάφορες 

στρατιωτικές ομάδες που συμμετέχουν σε πολέμους δια αντιπροσώπων σε όλο 

τον κόσμο18. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Η.Π.Α. να επιβάλουν κυρώσεις 

απέναντι στο Ιράν, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την Σουρκία, καθώς αυτές 

αφορούσαν κυρίως τις εισαγωγές πετρελαίου από το Ιράν. Η Σουρκία 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό ενεργειακά από το Ιράν και για αυτό το λόγο, 

για παράδειγμα, η τουρκική εταιρεία (TÜPRAŞ) αναγκάστηκε να ζητήσει 

από τις Η.Π.Α. να εξαιρεθεί από την τήρηση των κυρώσεων που επέβαλε η 

Ουάσιγκτον στην Σεχεράνη19. Ωστόσο, η Σουρκία, αν και έχει εξαιρεθεί από 

τις αμερικανικές κυρώσεις για έξι μήνες, στο πλαίσιο της αρχής της καλής 

σχέσης με τις γείτονες χώρες, δεν έχει σκοπό να μειώσει τις συναλλαγές της 

με το Ιράν, καθώς αυτό αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της Σουρκίας, 

αλλά και σύμμαχο σε ορισμένες πτυχές του υριακού όπως το Κουρδικό20.  

Οι Η.Π.Α. έχουν εντοπίσει το αδύναμο σημείο της Σουρκίας, που 

είναι η κακή οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και το 

χρησιμοποιούν ως μοχλό πίεσης. Σην περίοδο Αυγούστου-επτεμβρίου 

αποδείχθηκε το γεγονός ότι η πολιτική Σραμπ μπορεί να ασκήσει μεγάλη 

επιρροή στην τουρκική οικονομία. Οι τουρκικές επιχειρήσεις έχουν 

τεράστια ποσά χρέους σε συνάλλαγμα, που ανέρχονται σε $200 δισ., τα οποία 

πρέπει να αποπληρωθούν το 2019. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος του 

χρέους αυτού είναι σε δολάρια Η.Π.Α. και ευρώ, κάτι που σημαίνει πως οι 

εταιρείες θα δυσκολευτούν να το αποπληρώσουν, αν η αξία της λίρας 

παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Η χώρα ταλαιπωρείται επίσης από τον 

υψηλό πληθωρισμό, τη μειωμένη κατανάλωση και την έλλειψη επενδυτικής 

εμπιστοσύνης, που πηγάζει εν μέρει από την έλλειψη κράτους δικαίου στη 

χώρα. Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2018 εκτοξεύτηκε στο 25%, ποσοστό 

αρκετά ανησυχητικό για την πορεία της τουρκικής οικονομίας. Σο Νοέμβριο 

του ίδιου έτους ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 21,62%, ενώ το Δεκέμβριο στο 

                                                      
18 Βλ. NPR, “U.S. On Verge of Restoring some Iran Sanctions after Leaving 'Horrible' 

Deal”, 6 Αυγούστου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.npr.org/2018/08/06/636005600/u-s-on-verge-of-restoring-some-iran-sanctions-

after-leaving-horrible-deal, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 

19 Βλ. Reuters, “Turkey‟s Tupras in talks with U.S. for Iran sanctions waiver”, 18 

Οκτωβρίου 2018 [Αναγνώστηκε στο: https://uk.reuters.com/article/uk-iran-oil-

turkey/turkeys-tupras-in-talks-with-u-s-for-iransanctions-waiver-sources-

idUKKCN1MS0NP, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 

20 Βλ. ό.π.. 
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20,30%21. Επιπλέον, η εκτίμηση από οίκους αξιολόγησης όπως ο Moody‟s δεν 

είναι θετική, καθώς η τουρκική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί το 

2019 και οι τουρκικές επιχειρήσεις που έχουν διεθνή δραστηριότητα 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ζητήματα ρευστότητας22. το ζήτημα 

ρευστότητας που μπορεί να προκύψει, ο Πρόεδρος Ρ. Σ. Έρντογαν 

παροτρύνει τους επιχειρηματίες να μην χρησιμοποιούν δολάρια Η.Π.Α., 

αλλά τα εθνικά τους νομίσματα όσον αφορά σε χώρες που είναι μέλη στον 

Οργανισμό Ισλαμικής υνεργασίας23.  

Διάγραμμα 2. Δείκτης τιμών καταναλωτή, % ετήσιας μεταβολής [2003=100] 

 

Πηγή: Turkish Statistical Institute, “Consumer Price Index, December 2018”, 3 

Ιανουαρίου 2019.  

Οι Η.Π.Α. είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών και πέμπτος 

μεγαλύτερος προορισμός εξαγωγών της Σουρκίας. Ωστόσο, η Άγκυρα δεν 

βρίσκεται καν στις πρώτες είκοσι χώρες που αποτελούν εισαγωγικούς ή 

εξαγωγικούς εταίρους των Η.Π.Α., φανερώνοντας έτσι την ανισότητα στις 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι τουρκικές κατασκευαστικές 

                                                      
21 Βλ. Σουρκικό τατιστικό Ινστιτούτο, “Consumer Price Index, December 2018”, 3 

Ιανουαρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30848 , τελευταία πρόσβαση 4 

Ιανουαρίου 2019]. 

22 Βλ. Hurriyet Daily News, “Negative outlook persists for Turkish companies: Moody‟s”, 
13 Δεκεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/negative-

outlook-persists-for-turkish-companies-moodys-139695, τελευταία πρόσβαση 29 

Δεκεμβρίου 2018]. 

23 Βλ. TRT World, “President Erdogan calls for Muslim unity”, 28 Νοεμβρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.trtworld.com/turkey/president-erdogan-calls-for-muslim-

unity-22028, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018].  
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εταιρείες αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για την Σουρκία, όμως λίγες 

δραστηριοποιούνται στις Η.Π.Α., κάτι που συνεπάγεται πως η Ουάσινγκτον 

δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ως εργαλείο κατά της Άγκυρας. Δεν 

ισχύει, όμως, το ίδιο και για τις αεροπορικές εταιρείες. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες θα μπορούσαν να κοστίσουν στην Turkish Airlines το 10,6% του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της, αν αποκλείσουν τις πτήσεις της τουρκικής 

αεροπορικής σε προορισμούς στις Η.Π.Α.. Επιπροσθέτως, το βασικό αμυντικό 

εμπορικό συμφέρον της Σουρκίας δεν είναι στο χάλυβα ή στο αλουμίνιο, 

αλλά στον αγροτικό τομέα, που αντιπροσωπεύει μόλις το 6% του Α.Ε.Π. της 

χώρας, όμως, είναι στρατηγικής σημασίας, διότι απασχολεί το 20% του 

εργατικού δυναμικού της Σουρκίας. Επιπλέον, πολλές από τις βασικές 

αγροτικές περιοχές τυχαίνει να αποτελούν τα σημαντικότερα εκλογικά 

κέντρα της χώρας για το κόμμα του Έρντογαν (Κ.Δ.Α.). Από την άλλη, η 

Σουρκία αποτελεί μεγάλο αγοραστή αμερικανικών όπλων, καθώς εισάγει το 

28% του οπλισμού της από τις Η.Π.Α.24, οι οποίες φαίνεται ότι 

αναγνωρίζουν την επιρροή που έχει η τουρκική οικονομία στην περιοχή και 

δεν επιθυμούν να βλάψουν και τους άλλους τους συμμάχους.  

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας ότι κράτη με 

μεγάλη «οικονομική ισχύ» δύνανται να εκμεταλλευτούν την οικονομική 

τους δυνατότητα ως μοχλό πίεσης επί των άλλων λιγότερο ισχυρών κρατών, 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Οι Η.Π.Α., 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιώντας εργαλειακά τις προκλήσεις 

που δέχθηκαν με την υπόθεση Μπράνσον προκειμένου να κρατήσουν την 

Σουρκία στη σφαίρα επιρροής τους, άσκησαν οικονομικές κυρώσεις κατά της 

τελευταίας. Όσον αφορά την περίπτωση της Σουρκίας φαίνεται ότι η 

Σουρκία καταφέρνει να επιδιώκει τα δικά της εθνικά συμφέροντα μέσω της 

γεωστρατηγικής της θέσης, που αποτελεί κλειδί για την επιδίωξη των 

συμφερόντων των Η.Π.Α.. Σέλος, παρά τις πολλές αναταραχές που 

ταλανίζουν τις σχέσεις των δύο χωρών, αυτές παραμένουν συμμαχικές 

δυνάμεις, ειδικά στο πλαίσιο του Ν.Α.Σ.Ο., αλλά και εμπορικοί εταίροι. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες και η Σουρκία συνεργάζονται σε θέματα που αφορούν 

το στρατιωτικό κομμάτι, το συντονισμό και την ασφάλεια. Δεν τίθεται 

ζήτημα –προς το παρόν– για ολοκληρωτική ρήξη των σχέσεων, αλλά 

αναμφίβολα οι Η.Π.Α. με την πολιτική που ακολουθούν, είναι σε θέση να 

επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την οικονομία της Σουρκίας για να 

πετύχουν αντικειμενικούς πολιτικούς σκοπούς.  

                                                      
24 Βλ. Hurriyet Daily News, “Turkey sixth largest arms importer, report reveals”, 22 

Υεβρουαρίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-sixth-

largest-arms-importer-report-reveals-95550, τελευταία πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2018]. 
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Η ΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΦΕΕΙ ΑΓΚΤΡΑ-ΜΟΦΑ: ΤΓΚΡΟΤΗ ΄Η 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ; 

ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ  

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας 

 

 

τόχος της ανάλυσης αυτής είναι να εξεταστεί η πολιτική που 

εφαρμόζει η Σουρκία στη υρία, καθώς και να αναλυθεί η σχέση της 

Σουρκίας με τη Ρωσία στο συριακό ζήτημα από την Άνοιξη του 2018 

έως τη λήξη του έτους. Η Μόσχα και η Άγκυρα παρά τις μεταξύ τους 

διαφορές έχουν αναπτύξει συνεργασία σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, 

η Σουρκία, δια στόματος του ηγέτη της Ρ.Σ. Έρντογαν, έχει δηλώσει την 

επιθυμία της να αγοράσει τα προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας 

S4001. Επίσης, οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει συνεργασία στον πυρηνικό 

τομέα. Σον Μάιο του 2010, υπεγράφη διμερής υμφωνία για κατασκευή 

πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ρωσική κρατική 

εταιρεία στο Άκουγιου της Σουρκίας2. Η κατασκευή του έργου άρχισε τον 

Απρίλη του 2018 και μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί η βάση του ενός από 

τους τέσσερις αντιδραστήρες3. Σέλος, οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά και 

στον ενεργειακό τομέα. Η Ρωσία και η Σουρκία υπέγραψαν τη υμφωνία για 

                                                           
1 Βλ. Al Jazeera, “Why do countries want to buy the Russian S-400?”, 8 Οκτωβρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/indepth/features/countries-buy-

controversial-russian-400-181007205808578.html, τελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 

2019]. 

2 Βλ. Η Καθημερινή, «Tουρκία: Πυρηνικές φιλοδοξίες με πρώτο σταθμό το Ακούγιου, το 

2023»,  26 Μαρτίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/955469/article/epikairothta/politikh/toyrkia-pyrhnikes-

filodo3ies--me-prwto-sta8mo-to-akoygioy-to-2023, τελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 

2019]. Επίσης βλέπε KARAALIOGLU Elif, “The dangers of Turkey's deepening relations 

with Russia”, 4 Ιανουαρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.middleeasteye.net/opinion/dangers-turkeys-deepening-relations-russia, 

τελευταία πρόσβαση: 4 Ιανουαρίου 2019]. 

 3 Βλ. Η Καθημερινή, ό.π.. 
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κατασκευή του αγωγού TurkishStream με σκοπό τη μεταφορά ρωσικού 

φυσικού αερίου στη Νότιο Ευρώπη μέσω της Σουρκίας και των Βαλκανίων4. 

Όσον αφορά το υριακό ζήτημα, τα δύο κράτη έχουν συμφωνήσει στη 

δημιουργία αποστρατικοποιημένης ζώνης στην συριακή επαρχία Ιντλίμπ, 

ώστε να απομακρυνθεί ο βαρύς οπλισμός από την περιοχή και να αποφευχθεί 

η ανθρωπιστική καταστροφή5. 

την παρούσα ανάλυση εξετάζονται τα εξής ερωτήματα: πρώτον, ποια 

είναι η πολιτική και ποιοι οι στόχοι που έχει ορίσει η Σουρκία στην 

εξωτερική της πολιτική σχετικά με την παρουσία της στο συριακό πόλεμο. 

Δεύτερον, ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας και ανταγωνισμού μεταξύ 

Άγκυρας και Μόσχας. Η εξέταση των ανωτέρω ερωτημάτων γίνεται βάσει του 

ερμηνευτικού πλαισίου που παρέχει η νέο-ρεαλιστική σχολή σκέψης των 

Διεθνών χέσεων, σύμφωνα με την οποία τα κράτη ως κυρίαρχοι δρώντες του 

διεθνούς συστήματος συχνά συνεργάζονται και συνάπτουν συμμαχίες 

προκειμένου να διατηρήσουν την ισορροπία ισχύος, ενώ όταν τα οφέλη 

εκλείπουν, παύουν τη συνεργασία με άλλα μέρη6. Ο νέο-ρεαλισμός 

υποστηρίζει πως τα κράτη ως κυρίαρχοι δρώντες στο άναρχο διεθνές 

σύστημα πασχίζουν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. τις διακρατικές 

σχέσεις υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, ωστόσο, όταν τα κράτη αντιληφθούν 

πως μέσα από μια συνεργασία θα αποκτήσουν οφέλη, τότε συνεργάζονται 

ένεκα κοινών εξωτερικών απειλών7. κοπός των κρατών είναι, επίσης, να 

δημιουργήσουν σφαίρες επιρροής, δηλαδή να εντάξουν υπό την δικαιοδοσία 

τους άλλα κράτη8.Ο νέο-ρεαλισμός αποτελεί χρήσιμο ερμηνευτικό πλαίσιο 

στην παρούσα ανάλυση, καθώς δύναται να εξηγήσει τις αιτίες της κρατικής 

συμπεριφοράς και εστιάζει στην επιδίωξη της ισορροπίας ισχύος στο διεθνές 

σύστημα9. 

                                                           
4 Βλ. KARAALIOGLU Elif, ό.π.. 

5 Βλ. Deutsche Welle, «υμφωνία Πούτιν-Ερντογάν για το Ιντλίμπ», 18 επτεμβρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dw.com/el/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF
%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BD-
%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-
%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CF%80/a-45537527, τελευταία 

πρόσβαση: 2 Ιανουαρίου 2019]. 

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

Εκδόσεις Ποιότητα, 2007, σελ. 122-124. 

7 Βλ. JACKSON Robert και SORENSEN Georg, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών 
χέσεων: Η ύγχρονη υζήτηση, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2006, κεφάλαιο 3ο 

8 Βλ. ό.π.. 

9 Βλ. ό.π.. 
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Βάσει των παραπάνω, η υπόθεση εργασίας διαμορφώνεται ως εξής: «Σα 

κράτη ως κυρίαρχοι δρώντες του διεθνούς συστήματος συχνά συνεργάζονται 

και συνάπτουν συμμαχίες προκειμένου να αυξήσουν την ισχύ τους, ενώ όταν 

τα οφέλη εκλείπουν, παύουν τη συνεργασία με άλλα μέρη». Η μεθοδολογία 

που ακολουθείται στην παρούσα ανάλυση είναι η παραγωγική, καθώς 

επιχειρείται η εξαγωγή ειδικών συμπερασμάτων μέσα από γενικές 

θεωρήσεις. Φρησιμοποιώντας τη νέο-ρεαλιστική σχολή σκέψης ως οδηγό, 

γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί η τουρκική πολιτική στη υρία, καθώς και 

οι σχέσεις Άγκυρας-Μόσχας. Όσον αφορά τη δομή της παρούσας ανάλυσης, 

αρχικά,γίνεται αναφορά στη υριακή κρίση και κυρίως στους δρώντες που 

εμπλέκονται στο συριακό εμφύλιο. Ύστερα, αναλύονται οι λόγοι εμπλοκής 

της Σουρκίας στη υρία και η δράση της πρώτης εκεί. Εν συνεχεία, γίνεται 

ανάλυση της δράσης της Ρωσίας στη υρία και της ανάπτυξης της 

συνεργασίας Σουρκίας-Ρωσίας. Σέλος, η παρούσα ανάλυση θα ολοκληρωθεί 

με την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Σα τελευταία χρόνια φαίνεται πως οι διμερείς σχέσεις Σουρκίας και 

Ρωσίας κινούνται στο δίπολο ανταγωνισμού και συνεργασίας10. Παρά τις 

μεταξύ τους διαφορές και τα δύο μέρη επιθυμούν να διαδραματίσουν ισχυρό 

ρόλο στον εμφύλιο συριακό πόλεμο. Από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου, 

το 2011, η υρία αποτελεί μήλο της έριδος για πολλά γειτονικά και μη 

κράτη. την προαναφερθείσα χώρα εμπλέκονται πολλοί δρώντες. Πιο 

συγκεκριμένα, πέρα από τους δύο βασικούς διεκδικητές της εξουσίας στη 

υρία, την κυβέρνηση Άσαντ και τους αντικαθεστωτικούς, υπάρχουν και 

τρίτα μέρη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.), η Ρωσία, το 

Ιράν, η αουδική Αραβία και η Σουρκία, η εμπλοκή των οποίων δυσχεραίνει 

τη λήξη του πολέμου11. Όσον αφορά το τουρκικό ενδιαφέρον για τη υρία, 

τον Οκτώβριο του 2018 η τουρκική Βουλή επέκτεινε την εντολή για 

στρατιωτική παρουσία της Σουρκίας στη υρία και στο Ιράκ για ακόμη ένα 

έτος12. Η πρώτη εντολή για τουρκική παρουσία στις δυο αυτές περιοχές 

δόθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και έκτοτε ανανεώνεται κάθε έτος. 

                                                           
10 Βλ. ΠΑΝΩΣΑ Αλεξάνδρα, «Η συμφωνία Ρωσίας και Σουρκίας για την αγορά των S-400: 

Οδεύοντας προς μια ουσιαστική συνεργασία ή μια λυκοφιλία;», Σετράδια Σουρκικών και 
Ευρασιατικών Μελετών, Σόμος 1, Σεύχος 1, Ιανουάριος 2018 [Αναγνώστηκε στο: 

https://omekar.files.wordpress.com/2018/12/ETEM-Journals-January-11-2018.pdf, 

τελευταία πρόσβαση: 2 Ιανουαρίου 2019]. 

11 Βλ. Huffington Post, «8 λόγοι που δεν τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος στη υρία», 26 

Αυγούστου 2016. [Αναγνώστηκε στο: https://www.huffingtonpost.gr/2016/08/26/okto-logoi-

pou-den-teleionei-o-polemos-sti-syria_n_11722716.html, τελευταία πρόσβαση: 2 Ιανουαρίου 

2019]. 

12 Βλ. Daily Sabah, “Turkish Parliament ratifies motion to extend mandate for troops in 

Iraq and Syria”, 3 Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 
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Η Σουρκία ανησυχεί λόγω της ύπαρξης του Εργατικού Κόμματος του 

Κουρδιστάν (Ε.Κ.Κ.) και του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους» 

(Ι.Κ.) στη υρία, θεωρώντας τους ως απειλή για την εδαφική ακεραιότητα 

της ίδιας13. Η Άγκυρα τονίζει πως το «Ι.Κ.» και το Ε.Κ.Κ. απειλούν την 

ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα τόσο της ίδιας όσο και της γύρω 

περιοχής14. Επομένως, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Σουρκίας διεξάγουν 

επιχειρήσεις εναντίον των θέσεων των Μονάδων Λαϊκής Προστασίας, το 

οποίο είναι το στρατιωτικό σκέλος του Κουρδικού Κόμματος της 

Δημοκρατικής Ένωσης (P.Y.D.) της βόρειας υρίας που ιδρύθηκε ως 

παρακλάδι του Ε.Κ.Κ., καθώς και εναντίον του «Ι.Κ.» στη υρία15. Ο Ρ.Σ. 

Έρντογαν δηλώνει πως, εφόσον στη συριακή πόλη Μανμπίτζ (Ιεράπολη) 

βρίσκονται παραστρατιωτικές οργανώσεις των Κούρδων, η Σουρκία πρέπει 

να δράσει16. Η Άγκυρα επιδιώκει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την 

απελευθέρωση των συριακών περιοχών από ξένες επεμβάσεις. Σον Οκτώβριο 

του 2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Σεχεράνη μεταξύ των 

υπεύθυνων ασφαλείας της υρίας και της Σουρκίας, στην οποία μεταξύ 

άλλων συζητήθηκε η απελευθέρωση της συριακής επαρχίας Ιντλίμπ17. Η 

στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη υρία και η στήριξη της συριακής 

αντιπολίτευσης έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Δαμασκού και έχουν 

οδηγήσει σε τεταμένες διμερείς σχέσεις μεταξύ υρίας και Σουρκίας18. Για 

αυτό το λόγο, στην ανωτέρω συνάντηση, η υρία εξέφρασε την επιθυμία της 

να αναπτύξει σχέσεις με την Σουρκία με τον όρο ότι η τελευταία θα 

αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή19. Ο Πρόεδρος Έρντογαν 

απάντησε πως τα στρατεύματα θα παραμείνουν στην περιοχή, έως ότου να 

μπορεί η υρία να διεξάγει ελεύθερες εκλογές20,  θέση που υποστήριξε και ο 

Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν. 

                                                                                                                                                                       
https://www.dailysabah.com/legislation/2018/10/03/turkish-parliament-ratifies-motion-to-

extend-mandate-for-troops-in-iraq-and-syria, τελευταία πρόσβαση: 2 Ιανουαρίου 2019]. 

13 Βλ. Daily Sabah., ό.π.. 

14 Βλ. Daily Sabah., ό.π.. 

15 Βλ. Daily Sabah., ό.π.. 

16 Βλ. Η Καθημερινή, «Παραδίδουν το Μίμπιτς στον Άσαντ οι Κούρδοι», 28 Δεκεμβρίου 

2018. [Αναγνώστηκε στο: http://www.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/paradidoyn-to-

mimpits-ston-asant-oi-koyrdoi , τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2019]. 

17 Βλ. The Syrian Observer, “Syrian and Turkish Security Meet in Tehran”, 5 Οκτωβρίου 

2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://syrianobserver.com/EN/news/46499/syrian_turkish_security_meet_tehran.html, 

τελευταία πρόσβαση: 2 Ιανουαρίου 2019]. 

18 Βλ. The Syrian Observer, ό.π.. 

19 Βλ. The Syrian Observer, ό.π.. 

20 Βλ. The Syrian Observer, ό.π.. 
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Όσον αφορά την τουρκική πολιτική στη υρία, ο Ρ.Σ. Έρντογαν 

υποστηρίζει πως η χώρα του είναι η μόνη που μπορεί να συνεργαστεί τόσο 

με τις Η.Π.Α. όσο και με τη Ρωσία στη υρία21. Ο Σούρκος Πρόεδρος 

δικαιολογεί την τουρκική παρουσία στη υρία βασιζόμενος στο κουρδικό 

στοιχείο που υπάρχει στην περιοχή. υγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι οι 

Μονάδες Προστασίας του Λαού (Y.P.G.) στρατολογούσαν ακόμη και παιδιά. 

Ο ίδιος υπόσχεται την επανένωση αυτών των παιδιών με τις οικογένειές 

τους22. την πραγματικότητα, πρωτεύον άξονας της τουρκικής πολιτικής στο 

υριακό ζήτημα είναι η εξουδετέρωση των Κούρδων που δραστηριοποιούνται 

στη βόρειο-δυτική υρία23. Ο μεγαλύτερος φόβος για την Σουρκία και ο 

κύριος λόγος που ενεπλάκη στο συριακό εμφύλιο είναι η πιθανότητα 

δημιουργίας ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στα σύνορά της με τη υρία. 

Έτσι, η Άγκυρα μέσω της εμπλοκής της στο συριακό εμφύλιο επιδιώκει να 

αποτρέψει την κουρδική αυτονόμηση και τη δημιουργία ανεξάρτητου 

κράτους στο υπογάστριό της24. 

Επιπλέον, η Άγκυρα επιδιώκει συμμετοχή στην αξιοποίηση του 

πλούτου και των αγαθών της υρίας. Η τελευταία έχει ιδιαίτερη ενεργειακή 

σημασία με σημαντικά αποθέματα πετρελαίου που φτάνουν τα 2,5 

δισεκατομμύρια βαρέλια και με αποθέματα φυσικού αερίου που αγγίζουν τα 

6,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα25. Πέραν του ενεργειακού πλούτου της 

υρίας, η Άγκυρα επιδιώκει να κατακτήσει και τα αγαθά που ευδοκιμούν 

στην περιοχή. ύμφωνα με καταγγελίες, το τουρκικό καθεστώς και οι 

μισθοφόροι του κόβουν ελιές για να ανοίξουν δρόμους από το Αφρίν της 

υρίας μέσω των οποίων μεταφέρουν με φορτηγά ελιές και άλλα αγαθά από 

τη υρία26. ύμφωνα με μαρτυρίες, ο τουρκικός στρατός στη υρία εμποδίζει 

                                                           
21 Βλ. Ναυτεμπορική, «Ερντογάν: Πώς οραματίζομαι το μέλλον της υρίας», 7 Ιανουαρίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.naftemporiki.gr/story/1432180/erntogan-pos-

oramatizomai-to-mellon-tis-surias, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιανουαρίου 2019]. 

22 Βλ. Ναυτεμπορική, ό.π.. 

23 Βλ. ΠΑΟΤΝΗ Νικόλαος, «Εκτίμηση της Σουρκικής τρατηγικής στην Β/Δ υρία. 

Πόλεμος δια Αντιπροσώπων. Η κατάσταση σήμερα.», Κείμενο Εργασίας 98/2018, 

ΕΛΙΑΜΕΠ, Νοέμβριος 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.eliamep.gr/wp-

content/uploads/2018/11/98_2018_-WORKING-PAPER-_Νικόλαος-Παούνης.pdf, τελευταία 

πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2019]. 

24 Βλ. ΠΑΟΤΝΗ Νικόλαος, ό.π.. 

25 Βλ. ΚΑΡΚΑΖΗ Ιωάννης., ΒΙΔΑΚΗ Ιωάννης και ΜΠΑΛΣΟ Γεώργιος., «Ο ενεργειακός 

πλούτος τής υρίας. Σα πετρελαϊκά συμφέροντα και το συριακό δράμα – Η περίπτωση της 

Σουρκίας», Foreign Affairs, 17 Υεβρουαρίου 2014. [Αναγνώστηκε στο: 

https://foreignaffairs.gr/articles/69688/giannis-karkazis-ibidakis-kai-g-mpaltos/o-

energeiakos-ploytos-tis-syrias?page=show, τελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2019].  

26 Βλ. ANF News, “Massacre against nature on Afrin-Idlib highway”, 24 Νοεμβρίου 2018.  
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τους ντόπιους αγρότες να μαζέψουν τη σοδειά τους, καθώς και τους 

επιβάλλει παράνομο φόρο 2.000 συριακών λιρών για κάθε ελαιόδεντρο που 

έχουν στην κατοχή τους27. Όλα αυτά επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα, όταν η 

ισπανική εφημερίδα El Publico αποκάλυψε πως η Άγκυρα χρηματοδοτεί τον 

πόλεμο που διεξάγεται κατά των Κούρδων με λεηλατημένο λάδι28. Η 

Σουρκία πωλούσε τόνους λαδιού «τουρκικής» προέλευσης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και κυρίως στην Ισπανία29. Σο λάδι, όμως, είχε παραχθεί από 

ελαιόδεντρα του Αφρίν και άλλων γειτονικών περιοχών της Βορείου υρίας. 

Μέρος των κερδών χρησιμοποιείται από την Σουρκία για την πληρωμή των 

μισθοφόρων του «Ελεύθερου τρατού της υρίας»30, στους οποίους η Άγκυρα 

παρέχει τη στήριξή της. Ο Σούρκος υπουργός Γεωργίας, Μπεκίρ 

Πάκντεμιρλι, παραδέχτηκε πως η Σουρκία σκέφτεται την εξαγωγή του 

ελαιόλαδου και των ελιών της υρίας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μην 

«πέσουν στα χέρια» των Κούρδων31. 

Σρίτος στόχος της Άγκυρας μέσω της εμπλοκής της στον υριακό 

εμφύλιο είναι η διεύρυνση της τουρκικής σφαίρας επιρροής32. Η Σουρκία 

έχει δεχτεί κατηγορίες από την υριακή Αντιπροσωπεία της 

Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (Inter-Parliamentary Union –IPU-), η οποία 

θεωρεί την Άγκυρα υπεύθυνη για την κατάσταση στη υρία από την έναρξη 

του πολέμου και την κατηγορεί για μεταφορά, στρατολόγηση και 

χρηματοδότηση τρομοκρατών33. Πέρα αυτών, η Σουρκία κατηγορήθηκε από 

την υριακή Αντιπροσωπεία ότι αρνήθηκε να θεσμοθετήσει και να βοηθήσει 

τους ύριους μετανάστες να επαναπατριστούν, καθώς και για εμπλοκή στις 

                                                                                                                                                                       
[Αναγνώστηκε στο:https://anfenglish.com/rojava-northern-syria/massacre-against-nature-

on-afrin-idlib-highway-30969, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2019]. Επίσης βλέπε ANF 
News, “The Turkish state is stealing Afrin’s olives”, 25 επτεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε 

στο: https://anfenglishmobile.com/rojava-northern-syria/the-turkish-state-is-stealing-afrin-

s-olives-29829, τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2019].  

27Βλ. Πρώτο Θέμα, «El Publico: Η Σουρκία χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά των Κούρδων με 

λεηλατημένο λάδι», 14 Ιανουαρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.protothema.gr/world/article/855113/el-publico-i-tourkia-hrimatodotei-ton-

polemo-kata-ton-kourdon-me-leilatimeno-ladi/, τελευταία πρόσβαση: 14 Ιανουαρίου 2019]. 

Επίσης βλέπε ANF News, “The Turkish state is stealing Afrin’s olives”, ό.π..  

28 Βλ. Πρώτο Θέμα, ό.π.. 

29 Βλ. Πρώτο Θέμα, ό.π.. 

30 Βλ. Πρώτο Θέμα, ό.π.. 

31 Βλ. Πρώτο Θέμα, ό.π.. 

32 Βλ. ΠΑΟΤΝΗ Νικόλαος, ό.π.. 

33 Βλ. Syrian Arab News Agency, “Syrian delegation at IPU session affirms rejection of 

Turkish attempts to politicize return of displaced Syrians home”, 14 Οκτωβρίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.sana.sy/en/?p=148845, τελευταία πρόσβαση: 23 Δεκεμβρίου 

2018]. 
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εσωτερικές συριακές υποθέσεις και υποβάθμιση της συριακής κυριαρχίας, 

ώστε να ενισχυθεί ο τουρκικός ρόλος στη υρία34. 

Πέρα από την Άγκυρα, συμφέροντα στη υρία έχει και η Μόσχα, η 

οποία φροντίζει να αποτελεί ενεργό δρώντα στο συριακό έδαφος. Τπάρχουν, 

βέβαια, διαφορές μεταξύ Σουρκίας και Ρωσίας, αφού η πρώτη στηρίζει 

στρατιωτικά και πολιτικά τη συριακή αντιπολίτευση και τις σουνιτικές 

ομάδες ανταρτών35, ενώ η δεύτερη το ύριο Πρόεδρο αλ-Άσαντ και το 

καθεστώς του36. Η Μόσχα γνωρίζει πως τυχόν αποτυχία της κυβέρνησης αλ-

Άσαντ θα σήμαινε λήξη των σχέσεων, διπλωματικών και οικονομικών, με τη 

υρία που αποτελεί τον τελευταίο σύμμαχο της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή37. 

Παρά την κρίση που πέρασαν οι ρωσο-τουρκικές σχέσεις λόγω του συριακού 

εμφυλίου, η Άγκυρα ενίσχυσε τις σχέσεις της με τη Μόσχα μετά τα μέσα του 

2016 αντιλαμβανόμενη την κοινή επιθυμία των δύο λαών38. Ανεξαρτήτως 

των διαφορών μεταξύ Σουρκίας και Ρωσίας, τα δύο κράτη υπέγραψαν στις 17 

επτεμβρίου 2018 τη υμφωνίαSochi για τη δημιουργία 

αποστρατικοποιημένης ουδέτερης ζώνης 15-20 χιλιομέτρων στην συριακή 

επαρχία Ιντλίμπ39. Βάσει της υμφωνίας, οι περιοχές που βρίσκονται υπό 

τον έλεγχο των ανταρτών θα χωρίζονται από αυτές που ελέγχονται από τη 

Δαμασκό. Η επαρχία της Ιντλίμπ ελεγχόταν κυρίως από την τζιχαντιστική 

οργάνωση Σαχρίραλ-αμ, η οποία συνδέεται στενά με την αλ-Κάιντα40. Η 

υμφωνία προέβλεπε ότι η χρονική προθεσμία της δημιουργίας της ζώνης 

αυτής ήταν η 15η Οκτωβρίου και ότι θα υπήρχαν κοινές περιπολίες 

τουρκικών και ρωσικών δυνάμεων41. Επιπροσθέτως, η υμφωνία όριζε πως ο 

                                                           
34 Βλ. Syrian Arab News Agency, ό.π.. 

35 Βλ. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Αντώνης, «Σι συμβαίνει εδώ και 7 χρόνια στη υρία;», 15 

Απριλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reader.gr/specials/ti-symvainei-edo-kai-7-

hronia-sti-syria,τελευταία πρόσβαση: 24 Δεκεμβρίου 2018]. 

36 Βλ. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Αντώνης, ό.π.. 

37 Βλ. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Αντώνης, ό.π.. 

38 Βλ. Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, “Relations between Turkey and the 

Russian Federation”.[Αναγνώστηκε στο: http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-

and-the-russian-federation.en.mfa, τελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2019].  

39 Βλ. Reuters, “Turkey, Russia, Germany, France to discuss Syria on Oct. 27”, 19 

Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKCN1MT145-

OCATP?rpc=401&feedType=RSS&feedName=topNews&rpc=401, τελευταία πρόσβαση: 21 

Δεκεμβρίου 2018]. 

40 Βλ. Η Καθημερινή, «υμφωνία Πούτιν-Ερντογάν για αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο 

Ιντλίμπ», 17 επτεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.kathimerini.gr/985215/article/epikairothta/kosmos/symfwnia-poytin-erntogan-

gia-apostratiwtikopoihmenh-zwnh-sto-intlimp,τελευταία πρόσβαση: 22 Δεκεμβρίου 2018]. 

41 Βλ. Η Καθημερινή, «υμφωνία Πούτιν-Ερντογάν…», ό.π.. 
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βαρύς οπλισμός έπρεπε να απομακρυνθεί από την περιοχή έως την 10η 

Οκτωβρίου42. Η εφαρμογή της υμφωνίας καθυστέρησε, καθώς το συριακό 

καθεστώς και οι υποστηρικτές του αρνούνταν να αποσυρθούν από την 

περιοχή, φοβούμενοι ότι η δράση των ξένων δυνάμεων, δηλαδή της Σουρκίας, 

της Ρωσίας και άλλων, θα είναι ενάντια στα συμφέροντά τους43. Η μη 

ταύτιση συμφερόντων Άγκυρας-Μόσχας, καθώς από την μία πλευρά η 

Σουρκία δεν επιθυμεί την είσοδο των δυνάμεων του Άσαντ, ενώ η Ρωσία την 

υποστηρίζει, οδήγησε στον έλεγχο της Ιντλίμπ από την οργάνωση αλ-

Νούσρα44. Επιπλέον, οι σχέσεις των δυο χωρών είναι κατά διαστήματα 

τεταμένες, καθώς η Ρωσία υποστηρίζει το Ε.Κ.Κ. και το P.Y.D., τα οποία 

αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Άγκυρα45. 

Πέρα από τις διμερείς δράσεις που διεξάγονται για την επίλυση τους 

υριακού ζητήματος, η Άγκυρα ασκεί πολυμερή διπλωματία μέσω της 

Διαδικασίας της Αστάνα, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 201746. κοποί 

των συμβαλλόμενων μερών ήταν η διευθέτηση της συριακής κρίσης, η 

σταδιακή κατάπαυση του πυρός και η ανοικοδόμηση της υρίας με 

εγγυήτριες δυνάμεις την Σουρκία, τη Ρωσία και το Ιράν47. Βάσει της 

Διαδικασίας, δημιουργήθηκαν ζώνες αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Γούτα, 

στην επαρχία Ιντλίμπ και σε τμήματα της Λατάκια, της Φάμα και του 

Φαλεπίου της υρίας48. Η Ρωσία και το Ιράν είναι εγγυητές του καθεστώτος 

του ύριου Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ, ενώ η Σουρκία στηρίζει τη 

                                                           
42 Βλ. ό.π.. 

43 Βλ. ό.π.. 

44 Βλ. ό.π.. Η οργάνωση JabhatAl-Nusra σχετίζεται ιδεολογικά με εκείνη της Al-Qaeda και 

αποτελεί μέρος της συμμαχίας που πήρε τον έλεγχο της Ιντλίμπ την άνοιξη του 2015. Σον 

Ιανουάριο του 2017, η οργάνωση μετονομάστηκε σε HayaatTahriral-Sham (HTS) και 

έκτοτε έχει ενεργή παρουσία στην ανατολική Γιούτα, στην επαρχία Ιντλίμπ, στη βόρεια 

Φαμά και στο δυτικό Φαλέπι. τις αρχές του 2018 η εγκαθίδρυση των τουρκικών 

στρατευμάτων στην επαρχία Ιντλίμπ έδωσε την ευκαιρία στο HTS να αποκτήσει τον πλήρη 

έλεγχο της επαρχίας. Βλ. Al Jazeera, “Where is al-Qaeda in Syria?”, 1 Μαρτίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2018/03/al-qaeda-syria-

180301152110387.html, τελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2019].  

45 Βλ. ŞENER Aktürk, “The Crisis in Russian–Turkish Relations, 2008–2015”, Russian 
Analytical Digest, Σόμος 179, Υεβρουάριος 2016. [Αναγνώστηκε στο: http://www.laender 

analysen.de/russland/rad/pdf/Russian_Analytical_Digest_179.pdf, τελευταία πρόσβαση: 9 

Ιανουαρίου 2019].  

46 Βλ. TRT, «Σο Κοινό Ανακοινωθέν της Αστάνα», 25 Ιανουαρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.trt.net.tr/greek/tourkia/2017/01/25/to-koino-anakoinothen-tes-astana-658407, 

τελευταία πρόσβαση: 3 Ιανουαρίου 2019]. 

47 Βλ. TRT, ό.π.. 

48 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, τελευταία πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2019]. 
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υριακή Αντιπολίτευση49. Η Σουρκία ενεπλάκη στη υριακή κρίση για να 

εκτοπίσει το «Ι.Κ.» από τα σύνορά της, να αναστείλει όχι μόνο τον αγώνα των 

Κούρδων για ένα ανεξάρτητο κράτος, αλλά και τη στήριξη των Η.Π.Α. σε 

αυτούς και να αποκτήσει βήμα στο συριακό έδαφος50. Από την άλλη πλευρά, 

η Ρωσία ενεπλάκη στη συριακή κρίση και κίνησε την Διαδικασία της Αστάνα 

για να στηρίξει την δράση του Άσαντ51 και για να αποτελέσει εγγυήτρια 

δύναμη στη υρία52. 

Οι Κούρδοι, όντες εχθροί με την Σουρκία, μετά την ανακοίνωση των 

Η.Π.Α. για αποχώρηση από τη υρία, τον Δεκέμβριο του 2018, έχουν 

στραφεί στη Ρωσία για να αναπληρώσουν οι ίδιοι τη θέση των Η.Π.Α.. 

Ουσιαστικά, οι Κούρδοι επιθυμούν διοικητική αυτονομία στις περιοχές που 

είναι υπό τον έλεγχό τους53. Αν και η Ρωσία δεν έχει ακόμη απαντήσει στο 

αίτημα αυτό, η Σουρκία φοβάται για μια πιθανή ρώσο-κουρδική 

συνεργασία54 στην περιοχή. Με αυτό τον τρόπο, η μεν Σουρκία θα 

περιοριστεί και η δε Ρωσία θα αποκτήσει ισχυρό ρόλο στην περιοχή. Η 

Ρωσία, παρά την επιθυμία της, δεν έχει μέχρι στιγμής εκμεταλλευτεί το 

κενό που θα δημιουργηθεί από την απόφαση των Η.Π.Α. να αποχωρήσουν 

από τη υρία, ώστε να ενισχύσει το ρόλο της στη χώρα55. Όντας ένα 

ορθολογικό κράτος, η Ρωσία αντιλαμβάνεται ότι τα οφέλη, όπως ο έλεγχος 

της υρίας και η επέκταση της σφαίρας επιρροής της, είναι περισσότερα αν 

                                                           
49 Βλ. Al Jazeera, “Russia, Turkey agree on borders of demilitarised zone in Idlib”, 22 

επτεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2018/09/russia-

turkey-agree-borders-demilitarised-zone-idlib-180921142500450.html, τελευταία 

πρόσβαση: 5 Ιανουαρίου 2019].  

50 Βλ. KASAPOGLU Can, ERGUN Doruk και ULGEN Sinan, “A Turkish Intervention in 

Syria: A Reality Check”, EDAM Discussion Paper Series 2015/2, 3 Ιουλίου 2015, σελ.2. 

[Αναγνώστηκε στο: https://edam.org.tr/wp-

content/uploads/2015/07/EDAM_Turkish_Intervention_Syria.pdf, τελευταία πρόσβαση: 3 

Ιανουαρίου 2019]. 

51 Βλ. Al Jazeera, “Final de-escalation zones agreed on in Astana”, ό.π.. 

52 Βλ. Ιn.gr, «Μητέρα όλων των μαχών» για την Σουρκία η δοκιμασία στην Ιντλίμπ», 13 

επτεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.in.gr/2018/09/13/world/mitera-olon-ton-

maxon-gia-tin-tourkia-dokimasia-stin-intlimp/, τελευταία πρόσβαση: 7 Ιανουαρίου 2019].  

53 Βλ. Σο Βήμα,  «Σο πρόβλημα της Σουρκίας», 26 Υεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.tovima.gr/2018/02/26/opinions/to-problima-tis-toyrkias/, τελευταία πρόσβαση: 

21 Δεκεμβρίου 2018].  

54 Βλ. Σο Βήμα, ό.π.. 

55 Βλ. ΜΑΝΔΑΛΙΔΗ Γιάννης, «Σουρκία: Νέες ισορροπίες με Ρωσία και ΗΠΑ για τον 

Ερντογάν», Παραπολιτικά, 4 Ιανουαρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.parapolitika.gr/article/tourkia-se-nea-isorropia-me-ipa-ke-rosia, τελευταία 

πρόσβαση: 7 Ιανουαρίου 2019]. 
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συνεργαστεί με την Σουρκία και για αυτό το λόγο συνεργάζεται όταν 

υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον56. 

 

Οι δυνάμεις στον συριακό εμφύλιο. 

Πηγή:Institute for the Study of War, Al Jazeera, 4 Ιουλίου 2017. 

Εν κατακλείδι, φαίνεται πως η υπόθεση εργασίας ότι «Σα κράτη ως 

κυρίαρχοι δρώντες του διεθνούς συστήματος συχνά συνεργάζονται και 

συνάπτουν συμμαχίες προκειμένου να αυξήσουν την ισχύ τους, ενώ όταν τα 

οφέλη εκλείπουν, παύουν την συνεργασία με άλλα μέρη», επαληθεύεται. 

Σόσο η Ρωσία όσο και η Σουρκία ενίσχυσαν τη συνεργασία τους για την 

επίλυση προβλημάτων από το συριακό πόλεμο παρά τις μεταξύ τους 

διαφορές. Κανείς δεν διασφαλίζει, όμως, πως η συνεργασία αυτή θα είναι δια 

βίου ειδικά ύστερα από την πρόθεση των Η.Π.Α. να αποχωρήσουν από τη 

υρία, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει γίνει αυτό στην πράξη. Οι μέχρι 

πρότινος σύμμαχοι είναι πιθανό να γίνουν εχθροί, αφού και για τους δύο η 

υρία είναι ζωτικής σημασίας περιοχή. Επομένως, αυτό που στην ουσία 

ενδιαφέρει τόσο τη Ρωσία όσο και την Σουρκία είναι το μεταπολεμικό status 

quo της υρίας και ποιες θα είναι οι κύριες περιφερειακές δυνάμεις της 

Μέσης Ανατολής57.  

                                                           
56 Βλ. ΜΑΝΔΑΛΙΔΗ Γιάννης., ό.π.. 

57 Βλ. ΣΖΙΑΡΡΑ Ζήνωνας, «Η Σουρκία ως «τρίτος πόλος» στην Μέση Ανατολή: Οι διεθνείς 

ανακατατάξεις και η Δύση», Foreign Affairs, 20 Ιουλίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/70893/zinonas-tziarras/i-toyrkia-os-%C2%ABtritos-

polos%C2%BB-stin-mesi-anatoli?page=show, τελευταία πρόσβαση: 15 Ιανουαρίου 2019]. 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΤΝΕΠΕΙΕ 

ΓΙΑ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΧΩΡΑ 

ΔΔΗΗΜΜΗΗΣΣΡΡΑΑ  ΑΑΓΓΛΛΑΑΜΜΙΙΗΗ  

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Καυκάσου 

 

 

ι πρόσφατες προεδρικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον 

Οκτώβριο του 2018 στη Γεωργία αποκτούν μια άλλη δυναμική και 

σημασία τόσο για την εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας όσο και 

για την πορεία της εξωτερικής της πολιτικής. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της 

συγκεκριμένης εκλογικής αναμέτρησης προκύπτει από το γεγονός ότι είναι 

οι τελευταίες άμεσες εκλογές με ψήφο από τους πολίτες1. Ο τρόπος και ο 

χρόνος διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών θέτουν ερωτήματα όσον αφορά 

την πολιτική σκηνή της χώρας, καθώς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου παρατηρήθηκε έντονος ανταγωνισμός, ακόμη και χρήση 

«εκφράσεων μίσους» από τους εκπροσώπους των δύο κυρίαρχων κομμάτων. 

Δεδομένης της φιλοδυτικής στάσης της νέας Προέδρου, ωστόσο, γεννιέται η 

απορία αν οι εκλογές θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την εξωτερική 

πολιτική της Γεωργίας. 

τις εξωτερικές υποθέσεις της Γεωργίας, ο ρόλος του Προέδρου της 

χώρας περιορίζεται στη σύναψη διεθνών συνθηκών και τη συμμετοχή σε 

διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς. Οι προεδρικές εκλογές ενός 

κράτους, καθώς και η πιθανή αλλαγή Προέδρου δύνανται να επηρεάσουν τις 

διεθνείς σχέσεις μιας χώρας, ειδικά εάν ο καινούριος Πρόεδρος επιθυμεί να 

μεταβάλει την εξωτερική πορεία της χώρας. Η υπόθεση εργασίας της έρευνας 

διατυπώνεται ως εξής: «Η δομή του πολιτικού συστήματος και η αλλαγή 

στην κορυφή του, επηρεάζουν περισσότερο τη λειτουργία της εσωτερικής 
                                                           
1 Οι επόμενες προεδρικές εκλογές, από το 2024 και μετά, θα λαμβάνουν χώρα μετά από 

απόφαση του Κοινοβουλίου της χώρας. Αυτή η αλλαγή θα σημάνει και τη μεταβολή του 

πολιτικού συστήματος της Γεωργίας από Προεδρική Δημοκρατία σε Κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία, μια μεταβολή που, ωστόσο, δεν βρίσκει απήχηση στο εκλογικό σώμα της χώρας. 

Ο 
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πολιτικής σκηνής και λιγότερο την εξωτερική πολιτική του έθνους-

κράτους». Για την εξέταση της παραπάνω υπόθεσης εργασίας αξιοποιήθηκε 

το θεωρητικό πλαίσιο του νεοκλασικού ρεαλισμού υπό το πρίσμα του 

επιπέδου του έθνους – κράτους. Η συγκεκριμένη θεωρία εστιάζει στη σαφή 

διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Βασικό αξίωμα του 

νεοκλασικού ρεαλισμού είναι η θέση ότι βασικός περιορισμός στην 

εξωτερική συμπεριφορά των κρατών είναι η δομή του διεθνούς συστήματος2. 

Επομένως, η εξωτερική πολιτική ενός κράτους διαμορφώνεται περισσότερο 

σύμφωνα με τα παράθυρα ευκαιρίας και τις απειλές που προκύπτουν στο 

άναρχο διεθνές σύστημα, και όχι τόσο σύμφωνα με την εσωτερική δομή του 

εκάστοτε κράτους. Αυτό οδηγεί στη σκέψη ότι η εξωτερική πολιτική δεν 

επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από εσωτερικούς ανταγωνισμούς3. Ωστόσο, 

η εσωτερική πολιτική συνοχή ενός κράτους- ή αντίθετα ο εσωτερικός 

ανταγωνισμός για την απόκτηση ισχύος- μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση 

τη δομή του, άρα και τις αξίες του ίδιου του έθνους κράτους. Ακόμη, 

εσωτερικός ανταγωνισμός προκύπτει από τη σύγκρουση συμφερόντων των 

πολιτικών ομάδων ή από την επιθυμία για την απόκτηση και ενίσχυση της 

εξουσίας4. την υπό εξέταση περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι 

η ένταση που δημιουργήθηκε με αφορμή τις προεδρικές εκλογές, προκάλεσε 

σύγχυση στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας, αποδυναμώνοντας κατά 

συνέπεια τη δημοκρατία της Γεωργίας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 

είναι η επαγωγική κατά την οποία το γενικό συμπέρασμα εξάγεται από 

ειδικά γεγονότα. Η παρούσα ανάλυση ακολουθεί την εξής δομή: αρχικά, 

γίνεται αναφορά στις προεδρικές εκλογές, στη συνέχεια εστιάζουμε στον 

αποδυναμωμένο ρόλο του Προέδρου, καθώς και στην εσωτερική αναταραχή 

που προκάλεσαν οι εν λόγω εκλογές με σκοπό να αναδειχθούν οι συνέπειες 

στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας. Σέλος, θα τονισθούν οι 

συνέπειες που μπορεί να έχουν οι εκλογές στην εξωτερική πολιτική της 

Γεωργίας. Σο συμπέρασμα συνεισφέρει στην κατανόηση των εξωτερικών και 

εσωτερικών σχέσεων της Γεωργίας και πώς αυτές δύνανται να μεταβαληθούν 

από τα τεκταινόμενα στο εσωτερικό της χώρας. 

την πολιτική σκηνή της Γεωργίας κυριαρχούν δύο κόμματα τα 

οποία, ειδικά μετά τις εθνικές εκλογές του 2012, βρίσκονται σε συνεχή 

αντιπαράθεση για την απόκτηση της εξουσίας. Σο κυβερνών κόμμα αυτή τη 

                                                           
2 Βλ. ΚΟΤΚΟΤΒΕΛΗ Ι. Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς χέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα, 2004, σελ. 57-102. 

3 Βλ. WALTZ Kenneth, Theory of International Politics, Βοστώνη, Addison-Wesley 

Publishing Company, 1979, σελ. 39-47. 

4 Βλ. JACKSON Robert και SORENSEN Georg, Introduction to International Relations - 
Theories and Approaches, Οξφόρδη, Oxford University Press, 2013, σελ. 284-288. 
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στιγμή στη Γεωργία είναι το «Γεωργιανό Όνειρο», το οποίο ιδρύθηκε το 2012 

από τον επιχειρηματία και πολιτικό Μπιτζίνα Ιβανίσβιλι. Σο δεύτερο κόμμα 

που έχει σημαντική απήχηση στο πολιτικό σώμα της χώρας είναι το 

«Ηνωμένο Εθνικό Κίνημα», που ασκούσε την εξουσία μέχρι και το 2012. Σο 

εν λόγω κόμμα ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ αακβίσβιλι το 20015. Σο 

κυβερνών κόμμα δεν πρότεινε επίσημα κάποιον υποψήφιο για την θέση του 

Προέδρου στις πρόσφατες εκλογές, ωστόσο, είχε δηλώσει την υποστήριξή του 

στην ανεξάρτητη αλόμε Ζουραμπίσβιλι. Σο κόμμα της αντιπολίτευσης, από 

την άλλη, πρότεινε για υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές τον Γκρίγκολ 

Βασάντζε. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάδειξη του Πρόεδρου 

πραγματοποιήθηκε από τους πολίτες της Γεωργίας μέσω άμεσης συμμετοχής 

στις εκλογές σε δύο γύρους. τον πρώτο γύρο των εκλογών κανένας 

συμμετέχων δε συγκέντρωσε το απαραίτητο ποσοστό ψήφων, με αποτέλεσμα 

το εκλογικό σώμα να οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο. το δεύτερο γύρο 

συμμετείχαν οι δύο υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων, αλομέ 

Ζουραμπισβίλι και Γκρίγκολ Βασάντζε. Νικητής του δεύτερου γύρου και 

των προεδρικών εκλογών αναδείχθηκε, τελικά, η αλομέ Ζουραμπισβίλι με 

ποσοστό 59.52% 6. 

Είναι γεγονός ότι η θέση του Προέδρου στο πολιτικό σύστημα της 

Γεωργίας έχει πλέον περιοριστεί σε έναν συμβολικό ρόλο, χωρίς ουσιαστικές 

πολιτικές αρμοδιότητες. Ο ρόλος του Προέδρου, ενώ ήταν ιδιαίτερα ισχυρός 

κατά τα χρόνια που ακολούθησαν την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της 

χώρας, άρχισε να αποδυναμώνεται από το 2010 και μετά. Η είσοδος της 

Γεωργίας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Σοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν η αιτία των 

συνταγματικών αλλαγών που ενίσχυσαν το θεσμό του κοινοβουλευτισμού και 

αποδυνάμωσαν το ρόλο του Προέδρου. Παλαιότερα, ο Πρόεδρος είχε το 

δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ενώ επίσης στις αρμοδιότητές του  

ήταν και το δικαίωμα κατάργησης ή αναστολής των νομοθετικών πράξεων 

της κυβέρνησης7. ήμερα, οι αρμοδιότητες του Προέδρου έχουν μειωθεί σε 

σημαντικό βαθμό, καθώς έχει ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου και της 

αντιπολίτευσης. Ο ρόλος του Προέδρου στις διεθνείς υποθέσεις της χώρας 

                                                           
5 Βλ. Lecarte Jacques, “Georgia political parties and the EU”, European Parliamentary 
Research Service, σελ 1, Ιανουάριος 2015. Αναγνώστηκε στο: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)

545743, Σελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 2018. 

6 Βλ. Election Administration of Georgia, “Preliminary result”, 28 Νοεμβρίου 2018. 

Αναγνώστηκε στο: http://results.cec.gov.ge/eng/ Σελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 2018. 

7 Βλ. GODOLADZE Karlo, “Constitutional Changes in Georgia: Political and Legal 

Aspects”, Humanities and Social Sciences Review, 2014, σελ. 453-459. Αναγνώστηκε στο: 

http://universitypublications.net/hssr/0203/pdf/P3G106.pdf, Σελευταία πρόσβαση: 29 

Δεκεμβρίου 2018. 
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περιορίζεται στην εκπροσώπηση του κράτους στις διεθνείς σχέσεις, στη 

σύναψη διεθνών συμφωνιών και στο δικαίωμα να καλέσει το λαό σε 

δημοψήφισμα. Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με το ύνταγμα, έχει, ακόμη, το 

δικαίωμα να προκηρύξει κοινοβουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, πλέον, δεν έχει 

κανένα δικαίωμα στην ψήφιση νόμων ή στην αναστολή κυβερνητικών 

πράξεων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν8. 

Παρόλα αυτά, η κατάληψη της θέσης του Προέδρου από μια 

προσωπικότητα που είναι σύμφωνη με τις θέσεις και τις προτάσεις του 

κυβερνόντος κόμματος και του πρωθυπουργού, κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική για μια κυβέρνηση που θέλει να διατηρήσει τη συνοχή της, έτσι 

ώστε να προωθήσει τις πολιτικές της θέσεις και τα εκάστοτε συμφέροντά της. 

Τπό αυτό το πρίσμα, εξηγείται ο ανταγωνισμός των δύο κυρίαρχων κομμάτων 

όσον αφορά την εκλογή νέου Προέδρου κατά την προεκλογική περίοδο. Οι 

αρχηγοί των δύο κομμάτων, αφενός του κυβερνόντος κόμματος και αφετέρου 

της αντιπολίτευσης, ήταν αρκετά σκληροί στις δηλώσεις τους, παίρνοντας 

ξεκάθαρα θέση υπέρ ή κατά των δύο υποψηφίων. Ο πρωθυπουργός της 

χώρας, Μαμούκα Μπακάτζε, είχε κατηγορήσει τον πρώην Πρόεδρο ότι η 

επιλογή του υποψηφίου για τις φετινές προεδρικές εκλογές από την πλευρά 

του κόμματος «Ηνωμένο Εθνικό Κίνημα» εξυπηρετούσε τα ρώσικα 

συμφέροντα. υνέχισε, υποστηρίζοντας ότι «ο κάθε γεωργιανός πολίτης σε 

αυτές τις εκλογές επιλέγει ανάμεσα στο απολυταρχικό παρελθόν και στο 

ευρωπαϊκό μέλλον»9. Σην αφορμή για μια τέτοια κατηγορία έδωσε το 

παρελθόν του συγκεκριμένου υποψηφίου, Γκρίγκολ Βασάντζε, ο οποίος 

σπούδασε στη Ρωσία και υπηρέτησε το οβιετικό Τπουργείο Εξωτερικών στη 

Μόσχα10. Αντίστοιχα, η ανεξάρτητη υποψήφιος, αλομέ Ζουραμπισβίλι, η 

οποία έλαβε την υποστήριξη του κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο», δέχθηκε 

αρνητικά σχόλια κυρίως από τους πολίτες, εξαιτίας της δήλωσής της σχετικά 

με τον πόλεμο της Νότιας Οσσετίας το 2008. υγκεκριμένα, είχε δηλώσει ότι 

την ευθύνη για τον πόλεμο με την Ρωσία έχει ο τότε Πρόεδρος, Μιχαήλ 

αακασβίλι11. ε γενικές γραμμές, σύμφωνα με ειδικούς απεσταλμένους του 

                                                           
8 Βλ. KRZYSTAN Bartomiej, “Georgian presidential elections 2018”, New Eastern Europe, 
25 Οκτωβρίου 2018. Aναγνώστηκε στο: http://neweasterneurope.eu/2018/10/25/georgian-

presidential-elections-2018/, Σελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 2018. 

9 Βλ. AgendaGe, “Former PM Kvirikashvili makes special statement ahead of election run 

off”, 7 Νοεμβρίου 2018. Αναγνώστηκε στο: https://agenda.ge/en/news/2018/2341, Σελευταία 

πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 2018. 

10 Βλ. ό.π.. 

11 Βλ. Georgia Today, “Presidential Candidate Zurabishvili Claims Georgia Started 

August 2008 War”, 9 Αυγούστου 2018. Αναγνώστηκε στο: 

http://georgiatoday.ge/news/11763/Presidential-Candidate-Zurabishvili-Claims-Georgia-

Started-August-2008-War, Σελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 2018. 
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υμβουλίου της Ευρώπης και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 

την Ανάπτυξη (U.N.P.D.), η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε από 

επιθετικότητα και χρήση της «γλώσσας του μίσους». Ακόμη, παρατηρήθηκαν 

και περιπτώσεις προσωπικών απειλών και εκβιασμών προς τους δύο 

υποψηφίους12. 

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου προέκυψαν δύο 

σημαντικά ζητήματα, τα οποία θέτουν υπό αμφισβήτηση την ομαλή 

λειτουργία των εκλογών, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον έντονο 

ανταγωνισμό μεταξύ των δύο κομμάτων13. Σο πρώτο σημαντικό ζήτημα, που 

αναφέρει σε έκθεσή του ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και υνεργασία 

στην Ευρώπη (Ο.Α..Ε.), είναι το γεγονός ότι ένας από τους υποψηφίους 

έτυχε ενός υπερβολικού πλεονεκτήματος σε σύγκριση με τον αντίπαλό του. 

Πρόκειται για τις επιχορηγήσεις από τραπεζικά δάνεια που έλαβε η 

ανεξάρτητη υποψήφια14. Η αλόμε Ζουρασμπισβίλι ήταν η μόνη που 

δέχθηκε τραπεζικό δάνειο από την Σράπεζα «Καρτού», που λέγεται ότι 

συνδέεται με το κυβερνών κόμμα15. ε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί 

ότι η εκλογική διαδικασία υπονομεύτηκε από τον αρνητικό χαρακτήρα της 

προεκλογικής εκστρατείας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν έλειψαν οι 

προσωπικές απειλές σε υποψηφίους, έντονοι χαρακτηρισμοί των 

αναμειχθέντων κ.ο.κ.. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, παρατηρήθηκε 

σημαντικός αριθμός συγκεντρώσεων και αντί-κυβερνητικών διαδηλώσεων 

πριν τον επαναληπτικό γύρο, αυξάνοντας έτσιτην ένταση ανάμεσα στις δύο 

πλευρές. Πρόκειται για τις πρώτες προεδρικές εκλογές που χρειάστηκε η 

διεξαγωγή επαναληπτικού γύρου για την ολοκλήρωση τους16.  

Σο δεύτερο σημαντικό ζήτημα που προέκυψε αφορά στην κατάχρηση 

των διοικητικών και κυβερνητικών πόρων και πιο συγκεκριμένα, στη 

                                                           
12 Βλ. AgendaGe, “EU, UNDP heads in Georgia evaluate election environment ahead of 

presidential run off”, 13 Νοεμβρίου 2018. Αναγνώστηκε στο: 

https://agenda.ge/en/news/2018/2385, Σελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 2018. 

13 Βλ. KRZYSTAN Bartomiej, “Georgia after presidential elections. Old order, new rules”. 
New Eastern Europe, 7 Δεκεμβρίου 2018. 

14 Βλ. OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights, “Georgia Presidential 

Election 28 October and 28 November 2018”, ODIHR Election Observation Mission Final 

Report, 28 Νοεμβρίου 2018, σελ. 13. Αναγνώστηκε στο: 

https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/396326, Σελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 

2018. 

15 Βλ. Democracy and Freedom Watch, “Seizure continues against staff of Ivanishvili 

linked bank”. Αναγνώστηκε στο: https://dfwatch.net/seizure-continues-against-staff-of-

ivanishvili-linked-bank-64888-11770, Σελευταία πρόσβαση: 7 Δεκεμβρίου 2018. 

16 Βλ. KISS Annamaria, “Georgian Presidential Elections 2018: The show must go on”, 

Strategic Policy Institute, 28 November 2018, σελ. 2. 
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δήλωση περί ελάφρυνσης του χρέους για 600.000 Γεωργιανούς πολίτες από 

ιδιωτικό δημοσιονομικό οργανισμό. Αυτό το περιστατικό, καθώς και η 

ανάμειξη ανωτέρων πολιτικών προσώπων17 από το κυβερνών κόμμα στην 

προεκλογική εκστρατεία καθιστούν ασαφή τα όρια μεταξύ κράτους και 

κόμματος18.  

ύμφωνα με τα παραπάνω, διακρίνεται ο υψηλός ανταγωνισμός και η 

ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές για την επιθυμία επικράτησης στις 

προεδρικές εκλογές. Όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος του νέου Πρόεδρου βάσει 

των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων περιορίζεται σημαντικά. Κατά 

συνέπεια, μπορεί κανείς να κατανοήσει το λόγο του τόσο έντονου 

ανταγωνισμού ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, εφόσον ο 

Πρόεδρος που εκλέγεται δεν έχει σημαντικές αρμοδιότητες στη χάραξη της 

πολιτικής. ύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς η επιλογή ανάμεσα στην 

αλομέ Ζουραμπισβίλι και τον Γκρίγκολ Βασάντζε στην πραγματικότητα δεν 

αφορούσε απλά την επιλογή του αρχηγού του κράτους, αλλά πολύ 

περισσότερο την επιλογή ανάμεσα σε ιδεολογίες δύο διαφορετικών προσώπων 

από το πρόσφατο πολιτικό παρελθόν της Γεωργίας, εκείνες των Μπιτζίνα 

Ιβανισβίλι και Μιχαήλ αακασβίλι, ιδρυτών των δύο κομμάτων19. Επίσης, 

από την πλευρά του κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» η τυχόν επικράτηση του 

Γκρίγκολ Βασάντζε θα ήταν σημαντικό πλήγμα για τη δυναμική της 

κυβέρνησης η οποία χάνει συνεχώς τη δημοτικότητά της. Η μικρή απόκλιση 

ανάμεσα στους δύο υποψήφιους κατά τον πρώτο γύρο κατέδειξε το γεγονός 

ότι κανένας δεν είχε ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του άλλου20.  

Είναι γεγονός ότι πρόκειται για δύο πλευρές που σε ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής δεν απέχουν πολύ, αφού και τα δύο κόμματα 

τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων με την Δύση. Ωστόσο, έρχονται 

σε σύγκρουση στο εσωτερικό και στον αγώνα για απόκτηση εξουσίας 

προκειμένου το κάθε κόμμα να μπορεί να εξυπηρετεί τα δικά του 

συμφέροντα, όσον αφορά την εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας. Οι 

                                                           
17 Γίνεται λόγος για τον ιδρυτή του κυβερνώντος κόμματος «Κόμμα Ονείρου», Bidzina 

Ivanishvili, τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Giorgi Kvirikashvili, καθώς και τον εν 

ενεργεία πρωθυπουργό, Mamuka Bakhtadze, που με δηλώσεις τους απευθύνθηκαν στο 

γεωργιανό λαό παροτρύνοντάς τον σχετικά με το τι να ψηφίσει.  

18 Βλ. OSCE- International Election Observation  Mission, Georgia – Presidential 
Election, Second Round, Statement Of Preliminary Findings And Conclusions, 28 

Νοεμβρίου 2018, σελ. 1. Αναγνώστηκε στο: 

https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/396326, Σελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 

2018. 

19 Βλ. KRZYSTAN Bartomiej, ο.π.. 

20 Βλ. KISS Annamaria, ο.π., σελ. 1. 
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φετινές προεδρικές εκλογές είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω πόλωση 

ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, ενώ ταυτόχρονα μεγάλο μέρος της κοινωνίας 

εκφράζει την άποψη ότι δεν εκπροσωπείται από κανένα εκ των δύο 

κομμάτων. Σο κυβερνών κόμμα έχει χάσει την εμπιστοσύνη του λαού 

γεγονός που καταδεικνύει από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των 

εκλογών, όπου κανένας υποψήφιος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την 

πλειοψηφία21. Η απόσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση 

και την κοινωνία καθιστά δύσκολο το έργο της πρώτης ως προς την 

προώθηση πολιτικών και την άσκηση εξουσίας. Μία κυβέρνηση που δεν έχει 

την εμπιστοσύνη του λαού στερείται της δυνατότητας να αξιοποιήσει στο 

μέγιστο τους πόρους της κοινωνίας, έτσι ώστε να θέσει σε εφαρμογή τα 

σχέδιά της. Αυτό αφορά όχι μόνο την εσωτερική, αλλά και στην εξωτερική 

πολιτική του κράτους, η οποία δύναται να μη βρίσκει σύμφωνο το λαό22. 

Σο πολωμένο περιβάλλον και ο έντονος ανταγωνισμός που 

χαρακτήρισαν τις προεδρικές εκλογές θέτουν υπό αμφισβήτηση τα 

δημοκρατικά επιτεύγματα της Γεωργίας από την ανεξαρτοποίησή της και 

μετά. Η χρήση της ρητορικής μίσους από επίσημους εκπροσώπους του 

κράτους, οι απειλές και οι εκβιασμοί, η προσπάθεια εξαγοράς ψήφων, οι 

διαδηλώσεις εν μέσω των εκλογών κ.ο.κ. θέτουν εν αμφιβόλω την πορεία της 

χώρας προς μια δημοκρατική διακυβέρνηση23. Οι εκλογές κατέδειξαν ένα 

πολιτικό σύστημα «σε κρίση», με τις δύο κυρίαρχες παρατάξεις να μάχονται 

για την ενίσχυση της εξουσίας τους, ενώ ταυτόχρονα η απογοήτευση της 

κοινωνίας αυξάνεται.  

Σο αποτέλεσμα των εκλογών όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της 

χώρας στο μεγαλύτερο βαθμό, παραμένει ανεπηρέαστο. Ουσιαστικές αλλαγές 

στην πορεία της εξωτερικής πολιτικής της Γεωργίας δεν αναμένονται, αφού 

ο προσανατολισμος της βρίσκει σύμφωνες αμφότερες τις παρατάξεις. Σα δύο 

κόμματα που ανταγωνίζονται στο εσωτερικό, στο εξωτερικό φαίνεται να 

υποστηρίζουν κοινές θέσεις, τασσόμενα υπέρ των σχέσεων με τη Δύση, και 

δίνοντας προτεραιότητα στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)24. Η 

νέα Πρόεδρος είναι εξίσου σύμφωνη με αυτές τις θέσεις, επιβεβαιώνοντας 

την ευρωπαϊκή πορεία της Γεωργίας. Οι βασικές προτεραιότητες της νέας 

                                                           
21 Βλ. MALLINSON Kate, “Georgia’s Presidential Campaign Damages Its Democratic 

Credentials”, Chatham House, 10 Δεκεμβρίου 2018. Αναγνώστηκε στο: 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/georgia-s-presidential-campaign-

damages-its-democratic-credentials, Σελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 2018. 

22 Βλ. JACKSON Robert και SORENSEN Georg, ό.π., 251-257. 

23 Βλ. MALLINSON Kate, ό.π.. 

24 Βλ. KISS Anna Maria, ό.π., σελ 4. 
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Προέδρου είναι, αφενός, να επαναφέρει την εσωτερική συνοχή και ενότητα 

της κοινωνίας, και αφετέρου, να διασφαλίσει την ενταξιακή πορεία της 

χώρας στην Ε.Ε. και το Ν.Α.Σ.Ο.. Αυτό θα το πετύχει με το να αποκτήσει η 

Γεωργία την ιδιότητα υποψήφιου προς ένταξη κράτους και ακολουθώντας 

τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να καταστεί χώρα-πρότυπο 

δημοκρατικού μοντέλου στην περιοχή, έτσι ώστε τελικά να πετύχει την 

ένταξή της στην Ε.Ε.. Η Πρόεδρος, σε δηλώσεις της, ανέφερε ότι η ένταξη 

της χώρας στην Ε.Ε. είναι και ο λόγος που επέστρεψε στη Γεωργία, ενώ 

ταυτόχρονα εκπροσωπεί μια κοινωνία που επιθυμεί να είναι όσο πιο κοντά 

γίνεται στη Ευρώπη25. Οι θέσεις της Προέδρου και οι προτεραιότητές της 

φαίνεται να συμπίπτουν με εκείνες του κυβερνόντος κόμματος, γεγονός που 

καταδεικνύει ότι η μεταξύ τους συνεργασία θα είναι αρκετά ομαλή. Η ίδια 

σχολιάζοντας τη σχέση της με το «Κόμμα Ονείρου» αναφέρει ότι «η 

συνεργασία με το κυβερνών κόμμα είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εφαρμοστούν οι πρωτοβουλίες που προέρχονται από το λαό, ωστόσο διατηρώ 

τις κόκκινες γραμμές μου»26. 

Όσον αφορά τις σχέσεις της Γεωργίας με την Ρωσία, η πιθανότητα 

συνεργασίας είναι ελάχιστη από τη στιγμή που η Ρωσία συνεχίζει να 

συμπεριφέρεται επιθετικά στη ζώνη κατοχής παραβιάζοντας τους διεθνείς 

κανόνες27. Ωστόσο, η Προέδρος φαίνεται να θέλει να διαχωρίσει τη θέση της 

από εκείνη των προκατόχων της, καθώς θεωρεί ότι εκείνοι ήταν αρκετά 

επιρρεπείς σε συγκρούσεις, όπως ο Μιχαήλ αακασβίλι28, καθώς κατά την 

περίοδο διακυβέρνησής του η χώρα ενεπλάκη σε πόλεμο με την Ρωσία (το 

2008). Η εμπειρία της Προέδρου και το παρελθόν της, την καθιστούν ικανή 

να μπορέσει να διαδραματίσει το ρόλο που εκείνη επιθυμεί στις εξωτερικές 

σχέσεις της χώρας. Η ίδια συμμετείχε το 2005 στις διαπραγματεύσεις με το 

Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, έργκει Λαβρώφ, και πέτυχε την απομάκρυνση 

των ρώσικων στρατευμάτων από τη Γεωργία. τις θέσεις της νέας Προέδρου 

διαφαίνεται η άποψη ότι ενδεχομένως μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στις 

σχέσεις με την Ρωσία να ήταν περισσότερο αποτελεσματική ως προς τα 

συμφέροντα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η αλομέ Ζουραμπισβίλι ανέφερε 

                                                           
25 Βλ. CivilGe, “President-Elect Talks Foreign Policy, Announces First Visit to Brussels”, 
30 Νοεμβρίου 2018, Αναγνώστηκε στο: https://civil.ge/archives/269118, Σελευταία 

πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 2018. 

26 Βλ. Ό.π. 

27 Βλ. KHATCHVANI Tiko, “Russia’s new strategy in Georgia: Creeping Occupation”, LSE 
Human Rights Blog, 5 Δεκεμβρίου 2018. Αναγνώστηκε στο: 

https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2019/02/05/russias-new-strategy-in-georgia-creeping-

occupation/, Σελευταία πρόσβαση: 29 Δεκεμβρίου 2018. 

28 Πρώην Πρόεδρος της Γεωργίας, 2004-2013. 
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πως η Γεωργία πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε αφύπνιση σχετικά με το 

ζήτημα της Ρωσίας. Ακόμη, εάν οι Ευρωπαίοι συνέταιροι και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής προβούν σε οποιαδήποτε μορφή συζήτησης με τη 

Ρωσία, η Γεωργία πρέπει να απαιτήσει τον σεβασμό της εδαφικής 

ακεραιότητας και της κυριαρχίας της29. 

Σο μόνο ανησυχητικό ζήτημα που προκύπτει είναι η διάσταση που 

μπορεί να λάβει ο εσωτερικός ανταγωνισμός της Γεωργίας. Οι εκλογές, στην 

πορεία τους προς τον δεύτερο γύρο, μετατράπηκαν σε ένα είδος 

δημοψηφίσματος σχετικά με την παροχή στήριξης στην κυβέρνηση, καθώς οι 

αρνητικές πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας έχουν υπερνικήσει 

τις όποιες επιτυχίες στις εξωτερικές σχέσεις της Γεωργίας, όπως είναι η 

υμφωνία με την Ε.Ε. για ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης εισόδου για 

τους πολίτες της χώρας30.  

Εν κατακλείδι, οι προεδρικές εκλογές δημιούργησαν ένα κλίμα 

εσωτερικής αναστάτωσης αφού έγινε φανερή η πολιτική πόλωση στη χώρα. 

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, η αρχική υπόθεση εργασίας ότι«η δομή του 

πολιτικού συστήματος και η αλλαγή στην κορυφή του, επηρεάζουν 

περισσότερο τη λειτουργία της εσωτερικής πολιτικής σκηνής και λιγότερο 

την εξωτερική πολιτική του έθνους-κράτους». Μετά τις προεδρικές εκλογές 

διαφάνηκε ένα πολωμένο εσωτερικό πολιτικό σύστημα με τα δύο κυρίαρχα 

κόμματα να βρίσκονται σε ένα συνεχή ανταγωνισμό για την απόκτηση 

περισσότερης εξουσίας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

προεκλογική περίοδο από αμφότερες πλευρές δημιουργούν σοβαρά 

ερωτήματα ως προς τη διασφάλιση της δημοκρατικής αρχής, της διαφάνειας 

και της ελευθερίας. Η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην κυβέρνηση φαίνεται 

να έχει κλονιστεί με αποτέλεσμα οι σχέσεις ηγεσίας και κοινωνίας να 

αποδυναμώνονται διαρκώς. Οι συνέπειες των εκλογών στην εξωτερική 

πολιτική δεν είναι ορατές προς το παρόν. Ο τομέας δράσης της Προέδρου 

είναι περιορισμένος στην εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, 

καθώς και σε επικυρώσεις αποφάσεων της κυβέρνησης σχετικά με ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής. υγκεκριμένα, η πορεία της εξωτερικής πολιτικής 

της χώρας μετά τις προεδρικές εκλογές δεν φαίνεται να μεταβάλεται, καθώς 

η νέα Πρόεδρος μοιράζεται τις ίδιες πολιτικές θέσεις με τα πολιτικά 

κόμματα της χώρας. Οι εξωτερικές σχέσεις της χώρας θα παραμείνουν 

αμετάβλητες, υπέρ των δυτικό-ευρωπαϊκών θεσμών, όπως φαίνεται και από 

τις δηλώσεις της ίδιας όπου θέτει ως προτεραιότητά της την ένταξη στην 

                                                           
29 Bλ CivilGe, ό.π., 30 Νοεμβίου 2018. 

30 Βλ. KISS Annamaria, ό.π., σελ. 4. 
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Ε.Ε. και το Ν.Α.Σ.Ο.. την ουσία, η εκλογή της νέας Πρόεδρου έχει ως 

βασικό στόχο να αφήσει το στίγμα της στην ευρωπαϊκή πορεία της Γεωργίας 

και στις ευνοϊκές σχέσεις με το Ν.Α.Σ.Ο.. Άρα, η συμφωνία στις πολιτικές 

θέσεις της Προέδρου και της κυβέρνησης είναι σημαντική για την εξωτερική 

πορεία της χώρας, για την χάραξη της οποίας οι δύο ιθύνοντες βρίσκονται 

στην ίδια βάση. Οι συνέπειες των προεδρικών εκλογών ειδικά όσον αφορά το 

εσωτερικό πολιτικό σύστημα θα φανούν μακροπρόθεσμα, ανάλογα με τις 

πολιτικές που θα ακολουθήσουν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση. 
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