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Η ΕΝΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Η.Π.Α. – ΙΡΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Καυκάσου  

 

 

α ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου 2020, δολοφονήθηκε κατ’ εντολή 

του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ ένας από τους 

ισχυρότερους άντρες του Ιράν, ο στρατηγός Κασέμ Σολεϊμανί1. Ο 

στρατηγός ηγείτο της δύναμης “Quds”, μιας ειδικής μονάδας των Φρουρών 

της Επανάστασης του Ιράν (Iranian Revolutionary Guard Corps), η οποία 

αποτελεί βασικό βραχίονα άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, 

καθώς φέρεται να στηρίζει (παρα)στρατιωτικές οργανώσεις και να διεξάγει 

επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Εκτός από πρόσωπο-κλειδί της ιρανικής 

υψηλής στρατηγικής, ο Σολεϊμανί υπήρξε προσωπικότητα με ιδιαίτερο 

κύρος και εξουσία, κατά κοινή ομολογία αγαπητό από το λαό, καθώς 

θεωρείτο ως ένα σύμβολο αντίστασης απέναντι στους «αντιπάλους του 

έθνους»2. Η δολοφονία του κορύφωσε την ένταση μεταξύ Ιράν και 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), η κλιμάκωση της οποίας είχε 

ξεκινήσει από την αρχή της Προεδρίας Τραμπ. Το γεγονός σηματοδότησε 

την ισχυρότερη αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατά 

τον 21ο αιώνα και πυροδότησε ανησυχίες στη διεθνή κοινότητα για την 

πιθανότητα πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Η παρούσα ανάλυση θα 

επιχειρήσει να απαντήσει σε δύο ερευνητικά ερωτήματα. Πρώτον, ποιοι 

είναι οι λόγοι που προκάλεσαν την ένταση στις σχέσεις Η.Π.Α.-Ιράν; 

Δεύτερον, ποιες είναι οι ενδεχόμενες επιπτώσεις της δολοφονίας του 

Σολεϊμανί από τις Η.Π.Α. στην περιοχή της Μέσης Ανατολής; 

 
1 BBC News, “Qasem Soleimani: US kills top Iranian general in Baghdad air strike”, 3 

Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

50979463, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

2 Haaretz, “Who is Qassem Soleimani, the Head of Iran’s Quds Force Killed in Iraq”, 9 

Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο https://bit.ly/32Ibm1t, τελευταία πρόσβαση: 

15/01/2020] 

Τ 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463
https://bit.ly/32Ibm1t
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Το ερμηνευτικό πλαίσιο για την παρούσα ανάλυση παρέχει ο 

νεοκλασικός ρεαλισμός, ο οποίος προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για 

την ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Αντλώντας στοιχεία 

από τον κλασικό ρεαλισμό αναφορικά με την ανθρώπινη φύση, αλλά και 

από το νεορεαλισμό για τη δομή του διεθνούς συστήματος, ο νεοκλασικός 

ρεαλισμός υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά των κρατών καθορίζεται 

πρωτίστως από συστημικούς παράγοντες και δευτερευόντως από κίνητρα 

και αντιλήψεις του ατόμου3. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις που αφορούν την 

εξωτερική πολιτική λαμβάνονται από την πολιτική ηγεσία μιας χώρας, οι 

αντιλήψεις αυτής ορίζονται ως παρεμβαλλόμενη μεταβλητή μεταξύ του 

διεθνούς συστήματος και της εξωτερικής πολιτικής της εν λόγω χώρας. 

Παρά την αποδοχή της επιρροής του ανθρώπινου παράγοντα στις πολιτικές 

αποφάσεις σχετικά με την εξωτερική πολιτική, οι νεοκλασικοί ρεαλιστές 

θεωρούν ότι μακροπρόθεσμα το διεθνές περιβάλλον θέτει τα όρια μέσα στα 

οποία μπορεί να κινηθεί η εξωτερική πολιτική ενός κράτους4. Ανεξάρτητα 

από την εκάστοτε ηγεσία, η εξωτερική πολιτική μιας χώρας δεν μπορεί να 

παραβλέψει τη θέση που αυτή κατέχει στο διεθνές σύστημα. Σε κάθε 

περίπτωση, ανεξάρτητα από το πώς ορίζουν τα συμφέροντά τους, τα κράτη 

που δρουν σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα είναι πιο πιθανό να επιζητούν 

περισσότερη ισχύ, την οποία και επιδιώκουν στο βαθμό που καθίσταται για 

αυτά δυνατό5. Ουσιαστικά, οι κρατικοί δρώντες προσπαθούν να 

διαμορφώσουν το εξωτερικό περιβάλλον, ανταποκρινόμενοι στις 

αβεβαιότητες της διεθνούς αναρχίας6. 

Στην παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη, το Ιράν επιδιώκει να 

αυξήσει την ισχύ του και να εγκαθιδρύσει την ηγεμονία του στη Μέση 

 
3 RΟSE, Gideon, «Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy», World Politics, 

Τεύχος 51, 1998, σελ. 146. 

4 Ό.π., σελ. 151. 

5 Ό.π., σ. 152. Οι νεοκλασικοί ρεαλιστές απορρίπτουν την αξιωματική παραδοχή του 

νεορεαλισμού, πως όλα τα κράτη έχουν το ίδιο συμφέρον: την ασφάλεια όπως υποστηρίζει ο 

αμυντικός ρεαλιστής Waltz ή την ηγεμονία όπως θεωρεί ο επιθετικός ρεαλιστής 

Mearsheimer. Αντίθετα, πιστεύουν πως τα κράτη διαφέρουν ως προς τα συμφέροντά τους. 

Ο Schweller έκανε διαχωρισμό μεταξύ αναθεωρητικών ή ρεβιζιονιστικών κρατών και 

κρατών υπέρ του status quo. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το Ισραήλ και η 

Σαουδική Αραβία επιδιώκουν την ασφάλεια και τη διατήρηση του status quo, ενώ το Ιράν 

την ηγεμονία και την αναθεώρηση του status quo. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το διαχωρισμό μεταξύ κρατών ρεβιζιονιστικών και υπέρ του status quo, ανατρέξτε στο: 

SCHWELLER, Randall L., «Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State 

Back In», International Security, Τεύχος 19, Αρ.1, 1994, σελ. 85-88. 

6 Στο ίδιο. Για τους νεοκλασικούς ρεαλιστές η διεθνής αναρχία είναι περισσότερο θολή και 

δυσνόητη παρά χομπεσιανή. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, τα κράτη δεν μπορούν να 

διακρίνουν εάν η ασφάλεια σπανίζει ή αφθονεί, συνεπώς καλούνται να ερμηνεύσουν 

λιγοστές και συχνά προβληματικές ενδείξεις.  
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Ανατολή μέσω της διείσδυσής του στους αδύναμους διεθνείς δρώντες της 

περιοχής. Ωστόσο, τα περιθώρια αύξησης της ισχύος του περιορίζονται τόσο 

από τη δράση της υπερδύναμης όσο και από εκείνη των υπολοίπων 

περιφερειακών παικτών, οι οποίοι δεν επιθυμούν την αλλαγή της 

ισορροπίας ισχύος και προσφεύγουν στην αναζήτηση εξωτερικού 

εξισορροπητή. Η ηγεσία της υπερδύναμης καθορίζει την έκταση αλλά και 

τους τρόπους περιορισμού της ανερχόμενης δύναμης. Στη λογική αυτή, η 

υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής:  

«Η συγκρουσιακή σχέση ενός αναθεωρητικού κράτους και μιας 

υπερδύναμης, που δρουν στο ίδιο περιφερειακό υποσύστημα, επηρεάζεται 

από την ηγεσία και τις τάσεις αναθεώρησης της ισορροπίας ισχύος, γεγονός 

που επιδρά με ποικίλους τρόπους στο εν λόγω υποσύστημα.». 

Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η ερμηνευτική και 

η επαγωγική, καθώς μέσα από την ερμηνεία συγκεκριμένων γεγονότων και 

καταστάσεων γίνεται προσπάθεια κατανόησης της φύσης των σχέσεων 

μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ταυτόχρονα, επιχειρείται η εξαγωγή 

γενικότερων συμπερασμάτων για τη σχέση μιας αναθεωρητικής δύναμης με 

μια υπερδύναμη, όπου αμφότερες δρουν σε ένα περιφερειακό υποσύστημα. 

Η πορεία της ανάλυσης διαμορφώνεται ως εξής: αρχικά θα 

πραγματοποιηθεί μια σύντομη αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα που 

διαμόρφωσαν το πλαίσιο της έντασης, στη συνέχεια θα εξεταστεί ο ρόλος 

και οι επιδιώξεις της αμερικανικής ηγεσίας, η στρατηγική του Ιράν στη 

Μέση Ανατολή, και η αντίδραση του Ιράν στη δολοφονία του στρατηγού 

Σολεϊμανί, ενώ τέλος θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση του αντίκτυπου της 

δολοφονίας στις ισορροπίες της περιοχής.  

1. Το ιστορικοπολιτικό πλαίσιο των συγκρουσιακών σχέσεων Η.Π.Α.-Ιράν  

Η ιδιάζουσα φύση των σύγχρονων σχέσεων αντιπαράθεσης Ηνωμένων 

Πολιτειών-Ιράν έχει σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο, του οποίου η αφετηρία 

εντοπίζεται στο πραξικόπημα του 1953, όταν Η.Π.Α. και Ηνωμένο Βασίλειο 

οργάνωσαν την ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου πρωθυπουργού 

Μοχάμεντ Μοσάντεκ7. Αποτέλεσμα της παρέμβασης αυτής ήταν να 

ανακτήσει την εξουσία ο Σάχης Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, o οποίος 

συνδέθηκε άρρηκτα με τις δυτικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Οι 

αυταρχικές πολιτικές του Πέρση μονάρχη έθεσαν προσκόμματα για την 

εξασφάλιση της ευρείας λαϊκής υποστήριξης. Η έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια 

και ο πολιτικός ριζοσπαστισμός που εκφράστηκε μετά την παρέμβαση των 

 
7 ABRAHAMIAN, Ervard, A History of Modern Iran, Νέα Υόρκη, Cambridge University 

Press, 2008, σσ.118-122, 155-156. 
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δυτικών κέντρων από διακεκριμένους κληρικούς, όπως ο Ρουχολάχ 

Χομεϊνί, οδήγησαν στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Το ισλαμικό 

καθεστώς που ανέλαβε την εξουσία καθιέρωσε την αντίσταση απέναντι στις 

Ηνωμένες Πολιτείες ως βασικό πολιτικό άξονα8. Η εγκαθίδρυση του 

θεοκρατικού καθεστώτος που ακολούθησε την ανατροπή του Σάχη και η 

ομηρία των αμερικανών διπλωματών στην αμερικανική πρεσβεία της 

Τεχεράνης υπήρξαν κομβικής σημασίας για τις σχέσεις των δύο χωρών τις 

επόμενες δεκαετίες, οι οποίες διακρίθηκαν από ιδιαίτερη ένταση, 

προσπάθειες περιθωριοποίησης της Τεχεράνης και επιβολή σκληρών 

οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν, ως απάντηση στο πυρηνικό πρόγραμμά 

του.  

Ωστόσο, το 2015, μετά από μια άνευ προηγουμένου προσέγγιση 

μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και του Ιρανού 

ομολόγου του Χασάν Ρουχανί, υπογράφηκε η Συμφωνία για το πυρηνικό 

πρόγραμμα της Τεχεράνης, γνωστή και ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο 

Δράσης (Κ.Ο.Σ.Δ./J.C.P.O.A.). Η Συμφωνία είχε ως στόχο να εξασφαλίσει 

ότι το Ιράν δε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, με αντάλλαγμα τη διακοπή των 

κυρώσεων που του είχαν επιβληθεί9. Μετά τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις, 

η κατάσταση έβαινε χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, έως ότου την Προεδρία των 

Η.Π.Α. ανέλαβε ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να αποσύρει τη 

χώρα του από τη Συμφωνία, όπως προεκλογικά είχε υποσχεθεί, και 

επέβαλλε ισχυρότατες κυρώσεις στο Ιράν. Στόχος του ήταν ο περιορισμός 

των «αποσταθεροποιητικών» -σύμφωνα με τον Τραμπ- δραστηριοτήτων της 

Τεχεράνης. Ως αποτέλεσμα, το Ιράν σταδιακά αποδεσμεύτηκε από τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το Κ.Ο.Σ.Δ., καθώς σύμφωνα με το Ιράν, 

τα υπόλοιπα μέλη της Συμφωνίας δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους10. Τη 

μονομερή αποχώρηση των Η.Π.Α. ακολούθησε μια αλληλουχία γεγονότων 

που δημιούργησαν εξαιρετικά τεταμένο κλίμα τον τελευταίο χρόνο, με 

αποκορύφωμα το δολοφονικό χτύπημα σε αυτοκινητοπομπή που μετέφερε 

το στρατηγό Soleimani και τον αρχηγό των «Δυνάμεων Λαϊκής 

Κινητοποίησης» PMF (Popular Mobilization Forces), Αμπού Μαχντί αλ 

 
8 MΑLΟΝΕΥ, Suzanne, “1979: Iran and America”, Brookings Institute, 24 Ιανουαρίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο https://www.brookings.edu/opinions/1979-iran-and-america/, 

τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

9 REGENCIA, Ted, CHUGHTAI, Alia, “Major milestones of Iran’s nuclear programme”, 

Al Jazeera, 5 Νοεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο 

https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2018/05/major-milestones-iran-nuclear-

programme-180508105047809.html, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

10 France24, “Iran's Zarif accuses Europe of violating nuclear deal”, 15 Ιανουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.france24.com/en/20200115-iran-s-zarif-accuses-europe-

of-violating-nuclear-deal, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

https://www.brookings.edu/opinions/1979-iran-and-america/
https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2018/05/major-milestones-iran-nuclear-programme-180508105047809.html
https://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2018/05/major-milestones-iran-nuclear-programme-180508105047809.html
https://www.france24.com/en/20200115-iran-s-zarif-accuses-europe-of-violating-nuclear-deal
https://www.france24.com/en/20200115-iran-s-zarif-accuses-europe-of-violating-nuclear-deal
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Μουχάντις, λίγο έξω από το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, με την αιτιολογία 

ότι επίκεινται επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους11.  

2. Η στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο Ιράν  

Ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος, Μπ. Ομπάμα, πίστευε ότι ο μεγαλύτερος 

κίνδυνος για τα αραβικά κράτη προερχόταν από τη λαϊκή δυσαρέσκεια στο 

εσωτερικό τους12. Ταυτόχρονα, θεωρούσε ότι η μεγαλύτερη απειλή 

προερχόμενη από το Ιράν ήταν η πιθανότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων 

από την Τεχεράνη13. Σε αυτή τη λογική, ο Ομπάμα υποστήριξε -

ανεπιτυχώς- τις προσπάθειες ανατροπής του καθεστώτος Άσαντ της Συρίας, 

και επεδίωξε τη σύναψη του Κ.Ο.Σ.Δ., το οποίο περιόρισε τις πυρηνικές 

δυνατότητες του Ιράν. Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης 

Τραμπ, Μ. Πομπέο, φαίνεται να θεωρεί ότι η ασφάλεια και η οικονομική 

σταθερότητα των κρατών της Μέσης Ανατολής εξαρτώνται πλήρως από τις 

ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος14. Ταυτόχρονα, φαίνεται πως το Ιράν 

αποτελεί για την αμερικανική κυβέρνηση. και τους συμμάχους της στην 

περιοχή περισσότερο μια περιφερειακή παρά πυρηνική απειλή. Συνεπώς, η 

κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να εστίασε περισσότερο στην αίσθηση της 

ανασφάλειας που προέρχεται από τις ιρανικές προσπάθειες αναθεώρησης 

της ισορροπίας ισχύος στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, οι 

περιφερειακές δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος ανάγονται σε 

ύστατη απειλή τόσο για τις ίδιες τις ΗΠΑ όσο και για την ασφάλεια και την 

εσωτερική σταθερότητα των αραβικών κρατών και του Ισραήλ. Για 

παράδειγμα, η πλειονότητα των δώδεκα όρων, που έθεσε το Μάιο του 2018 

ο Πομπέο στο Ιράν αναφορικά με τη διαπραγμάτευση της Συμφωνίας για το 

πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά στις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες στην 

 
11 Al Jazeera, “US-Iran tensions: Timeline of events leading to Soleimani killing”, 8 

Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iran-

tensions-timeline-events-leading-soleimani-killing-200103152234464.html, τελευταία 

πρόσβαση: 15/01/2020] 

12 DUNNE, Michele, MILLER, Andrew, “Has Pompeo Explained What Trump Wants in 

the Middle East?”, Carnegie Endowment for International Peace, 11 Ιανουαρίου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: https://carnegieendowment.org/2019/01/11/has-pompeo-explained-

what-trump-wants-in-middle-east-pub-78109, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

13 FRIEDMAN, Thomas L., “Iran and the Obama Doctrine”, The New York Times, 5 

Απριλίου 2015. [Αναγνώστηκε στο: https://www.nytimes.com/2015/04/06/opinion/thomas-

friedman-the-obama-doctrine-and-iran-interview.html, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

14 FINNEGAN, Conor, ROBINSON, Adia, “World is safer because of Iranian 

commander's death: Secretary of State Mike Pompeo”, ABC News, 5 Ιανουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://abcnews.go.com/Politics/world-safer-iranian-commanders-

death-secretary-state-mike/story?id=68056187, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iran-tensions-timeline-events-leading-soleimani-killing-200103152234464.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iran-tensions-timeline-events-leading-soleimani-killing-200103152234464.html
https://carnegieendowment.org/2019/01/11/has-pompeo-explained-what-trump-wants-in-middle-east-pub-78109
https://carnegieendowment.org/2019/01/11/has-pompeo-explained-what-trump-wants-in-middle-east-pub-78109
https://www.nytimes.com/2015/04/06/opinion/thomas-friedman-the-obama-doctrine-and-iran-interview.html
https://www.nytimes.com/2015/04/06/opinion/thomas-friedman-the-obama-doctrine-and-iran-interview.html
https://abcnews.go.com/Politics/world-safer-iranian-commanders-death-secretary-state-mike/story?id=68056187
https://abcnews.go.com/Politics/world-safer-iranian-commanders-death-secretary-state-mike/story?id=68056187
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περιοχή που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με το ίδιο το πυρηνικό 

πρόγραμμα της Τεχεράνης15. 

Να αναφερθεί, ακόμη, ότι από την αρχή της Προεδρίας Τραμπ 

επιδιώχθηκαν στενότερες σχέσεις με το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, 

γεγονός που αποτέλεσε σημαντική παράμετρο της έντασης μεταξύ της 

υπερδύναμης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, επηρεάζοντας τη 

συμπεριφορά της πρώτης απέναντι στη δεύτερη. Καθώς το Ιράν συνιστά 

«ορκισμένο εχθρό» του Ισραήλ και τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή 

(στρατηγικά και με έντονες ιδεολογικές πτυχές) της Σαουδικής Αραβίας, οι 

δύο τελευταίες έχουν ασκήσει επανειλημμένα σκληρή κριτική προς το 

Κ.Ο.Σ.Δ. στη βάση ότι αμελεί να λάβει μέτρα κατά των αναθεωρητικών 

πολιτικών της Τεχεράνης στην περιοχή. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να 

συμμεριζόταν την αντίληψη των δύο συμμάχων της περί συμβατικής 

φύσεως απειλής από το Ιράν και «αχρηστίας» του Κ.Ο.Σ.Δ. 16.  

Οι αντιλήψεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ επηρεάζουν τη 

συγκρουσιακή σχέση της χώρας του με το Ιράν και με άλλο τρόπο. 

Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να υιοθέτησε μια 

πιο ενεργητική εξωτερική πολιτική παρακινούμενος από λόγους 

αυτοπροβολής και εσωτερικής κατανάλωσης, αφού η εικόνα ενός αδύναμου 

Προέδρου θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά για τον ίδιο αλλά και για 

τη χώρα του. Εξάλλου, φαίνεται ότι έχει επενδύσει στην καλλιέργεια της 

εικόνας ενός απρόβλεπτου, αλλά παράλληλα αποφασιστικού ηγέτη. 

Ταυτόχρονα, υποδυόμενος το ρόλο του «κακού αστυνομικού», σε 

αντιδιαστολή με εκείνο του «καλού αστυνομικού» που υποδυόταν ο 

Ομπάμα, καθιστά τις Η.Π.Α., και πρωτίστως τον εαυτό του, έναν 

«τρομακτικό» αντίπαλο, που ανεβάζει συνεχώς τον πήχη της 

επικινδυνότητας στο «παίγνιο του δειλού» (game of chicken), όπως εξηγεί ο 

αναλυτής Πέτρος Βαμβακάς17.  

 

 
15 Al Jazeera, “Mike Pompeo speech: What are the 12 demands given to Iran”, 21 Μαΐου 

2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2018/05/mike-pompeo-speech-

12-demands-iran-180521151737787.html, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

16 FULBRIGHT, Alexander, “In recording, Netanyahu boasts Israel convinced Trump to 

quit Iran nuclear deal”, The Times of Israel, 17 Ιουλίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.timesofisrael.com/in-recording-netanyahu-boasts-israel-convinced-trump-to-

quit-iran-nuclear-deal/, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

17 VAMVAKAS, Petros, “Thucydides meet Game of Thrones..”, Centre for 
Mediterranean, Middle East and Islamic Studies, 8 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://cemmis.edu.gr/index.php/en/publications/points-of-view/item/620-thucydides-meet-

game-of-thrones, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

https://www.aljazeera.com/news/2018/05/mike-pompeo-speech-12-demands-iran-180521151737787.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/05/mike-pompeo-speech-12-demands-iran-180521151737787.html
https://www.timesofisrael.com/in-recording-netanyahu-boasts-israel-convinced-trump-to-quit-iran-nuclear-deal/
https://www.timesofisrael.com/in-recording-netanyahu-boasts-israel-convinced-trump-to-quit-iran-nuclear-deal/
http://cemmis.edu.gr/index.php/en/publications/points-of-view/item/620-thucydides-meet-game-of-thrones
http://cemmis.edu.gr/index.php/en/publications/points-of-view/item/620-thucydides-meet-game-of-thrones
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3. Η στρατηγική του Ιράν στο περιφερειακό υποσύστημα  

Μόνιμη επιδίωξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι η αποχώρηση 

των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να καταστεί η 

ίδια κυρίαρχη δύναμη της περιοχής. Το Ιράν ανταποκρινόμενο στις 

ευκαιρίες και τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, επιχειρεί να 

ασκήσει επιρροή και να εγκαθιδρύσει περιφερειακή ηγεμονία στην 

περιοχή. Συγκεκριμένα, η ανατροπή του -εχθρικού προς το Ιράν- 

καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν από τις Η.Π.Α. το 2003 δημιούργησε μια 

μεγάλη ευκαιρία για την Τεχεράνη. Εκμεταλλευόμενο το χάος που 

επικράτησε τα επόμενα χρόνια προς όφελός του, το Ιράν αφενός, ανέπτυξε 

φιλικές σχέσεις με σιιτικές κοινότητες των αραβικών κρατών, και 

αφετέρου, συνέβαλε στη δημιουργία δυσμενέστερων συνθηκών για την 

παραμονή των Η.Π.Α. στην περιοχή. Η σταδιακή αποχώρηση μεγάλου 

αριθμού αμερικανικών στρατευμάτων, η οποία ολοκληρώθηκε το 2011, 

δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερο κενό ισχύος και προσέφερε στο Ιράν 

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για την επίτευξη ενός φιλόδοξου σχεδίου: 

της δημιουργίας και ενίσχυσης του «σιιτικού άξονα» Ιράν-Ιράκ-Συρίας-

Χεζμπολάχ του Λιβάνου18.  

Προσπαθώντας να ελέγξει το εξωτερικό της περιβάλλον, η Ισλαμική 

Δημοκρατία επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει τη μετατροπή των 

ελάχιστων συμμαχικών καθεστώτων που διαθέτει, σε αντιπάλους. Στο 

περιφερειακό υποσύστημα της Μέσης Ανατολής τα κράτη που είναι φιλικά 

προσκείμενα προς το Ιράν είναι ελάχιστα, όχι μόνο διότι διαφέρουν 

εθνολογικά και δογματικά, αλλά και διότι έχουν συνήθως αντικρουόμενα 

συμφέροντα. Επομένως, το Ιράν αντιλαμβάνεται την επιβίωση του φιλικού 

προς αυτό συριακού καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ ως ζωτικής 

σημασίας για την επιβίωση του ίδιου. Μια ενδεχόμενη ανατροπή του Άσαντ 

από τη σουνιτική αντιπολίτευση, την οποία υποστηρίζουν οι Η.Π.Α. και τα 

κράτη του Κόλπου και κυρίως η Σαουδική Αραβία, θα συνεπαγόταν 

πιθανότατα μια μη φιλική Συρία. Στην ίδια λογική εμπίπτει και η 

περίπτωση του γειτονικού -άλλοτε αντίπαλου- Ιράκ, όπου η Τεχεράνη έχει 

αποκτήσει ερείσματα σε σιιτικά στοιχεία εντός της χώρας.  

Ωστόσο, επειδή η Ισλαμική Δημοκρατία αντιμετωπίζει δυσχέρειες 

στη βελτίωση των στρατιωτικών της ικανοτήτων19, χρησιμοποιεί 

 
18 CHULOV, Martin, “Amid Syrian chaos, Iran’s game plan emerges: A path to the 

Mediterranean”, The Guardian, 8 Οκτωβρίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/08/iran-iraq-syria-isis-land-corridor, 

τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

19 Η μακροχρόνια απομόνωση του Ιράν και οι συνεχείς αποκλεισμοί του από την αγορά 

όπλων, παρότι δημιούργησαν τις συνθήκες για την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/08/iran-iraq-syria-isis-land-corridor
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ασύμμετρους τρόπους αποτροπής εξωτερικών απειλών και εξασφάλισης των 

συμφερόντων της20. Ειδικότερα, το Ιράν εκμεταλλεύεται τις τοπικές 

αντιπαραθέσεις στις οποίες εμπλέκεται η Σαουδική Αραβία ή το Ισραήλ, 

προκειμένου μέσω παρεμβάσεων «χαμηλού κόστους» να πλήξει τους 

βασικούς του αντιπάλους στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτύξει 

ένα συμμαχικό δίκτυο με μη κρατικούς δρώντες στη Μέση Ανατολή, το 

οποίο λειτουργεί προς όφελός του στην ισορροπία ισχύος21. 

Καθώς το Ιράν επιχειρεί να αυξήσει την επιρροή του, όμως, 

εντείνονται οι ισραηλινές και σαουδαραβικές ανησυχίες. Για τη διατήρηση 

του περιφερειακού status quo, οι δύο χώρες επιδιώκουν να βελτιώσουν τις 

στρατιωτικές τους ικανότητες και την επιρροή τους στην περιοχή, και 

ταυτόχρονα να καταστήσουν τις Η.Π.Α. εξωτερικό εξισορροπητή22. 

Επιπροσθέτως, πηγές αναφέρουν πως οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες 

συνέδραμαν στον εντοπισμό του Σολεϊμανί με σκοπό να διευκολυνθεί η 

εκτέλεση του δολοφονικού χτυπήματος23. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί 

ανασφάλεια στην Τεχεράνη, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει τις απειλές 

που αντιλαμβάνεται πως θίγουν τα συμφέροντά της και να προβεί εκ νέου 

σε προσπάθειες διαμόρφωσης του εξωτερικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε αυτό 

να καταστεί πιο ασφαλές για την ίδια. Οι κινήσεις της και η ανασφάλεια 

των υπόλοιπων περιφερειακών παικτών που προκύπτει από αυτές, 

αναζωπυρώνουν τα διλήμματα ασφαλείας και οδηγούν σε έναν φαύλο 

κύκλο, παρασύροντας την υπερδύναμη σε έναν ατέρμονο ανταγωνισμό και 

παιχνίδι γοήτρου με το ισλαμικό καθεστώς. 

4. Η αντίδραση του Ιράν στη δολοφονία του Σολεϊμανί και οι επιπτώσεις 

στη Μέση Ανατολή 

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενέϊ, κήρυξε τριήμερο πένθος 

υποσχόμενος εκδίκηση για το θάνατο του Σολεϊμανί, ο οποίος θεωρήθηκε 

 
βιομηχανίας του, έχουν περιορίσει σημαντικά την ποσότητα και την ποιότητα των 

εξοπλισμών του.  

20 CHIPMAN, John, “Iran is winning the war for the Middle East, and the West has no 

convincing response”, IISS, 7 Νοεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/11/iran-influence-middle-east, τελευταία 

πρόσβαση: 15/01/2020] 

21 GARDNER, Frank, “Iran’s network of influence in Mid-East “growing.””, BBC News, 7 

Νοεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

50324912, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

22 SOKOLSKY, Richard, MILLER, Aaron David, ό.π.. 

23 Haaretz, “Israeli Intel Helped the United States to Take Out Soleimani, Report Says”, 

12 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-

intel-helped-the-united-states-to-take-out-soleimani-report-says-1.8382401, τελευταία 

πρόσβαση: 15/01/2020] 

https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/11/iran-influence-middle-east
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50324912
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50324912
https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-intel-helped-the-united-states-to-take-out-soleimani-report-says-1.8382401
https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-intel-helped-the-united-states-to-take-out-soleimani-report-says-1.8382401
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μάρτυρας (shahid) από το καθεστώς. Αργότερα, την ίδια κιόλας ημέρα, η 

Τεχεράνη έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του αντικαταστάτη του 

στρατηγού, στέλνοντας το μήνυμα, αφενός, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία 

βρίσκεται σε ετοιμότητα, και αφετέρου, ότι η στρατηγική της θα 

παραμείνει απαράλλαχτη24. Ενόσω η διεθνής κοινότητα αγωνιούσε για τα 

πιθανά ιρανικά αντίποινα και το ενδεχόμενο γενικευμένης σύρραξης, η 

απάντηση του Ιράν, εν τέλει, φάνηκε καθησυχαστική για τα διεθνή 

ακροατήρια. Συγκεκριμένα, έχοντας προβεί στις απαραίτητες 

προειδοποιήσεις προς την ιρακινή κυβέρνηση λίγες ώρες νωρίτερα, 

εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά δύο ιρακινών βάσεων που φιλοξενούν 

αμερικανούς στρατιώτες, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξουν θύματα σύμφωνα με 

αμερικανικές και ιρακινές πηγές25.  

Σύμφωνα με τον Douglas Ollivant, πρώην διευθυντή του 

Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των Η.Π.Α. για τις υποθέσεις του Ιράκ, το 

Ιράν επιχειρεί να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα πως όποιο κράτος διαθέτει στο 

έδαφός του βάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα και παραχωρήσει 

την έγκρισή του να πραγματοποιηθεί επίθεση ορμώμενη από αυτή και 

στρεφόμενη κατά του Ιράν, καθίσταται αυτομάτως πιθανός στόχος26. 

Επιπρόσθετα, όπως εξηγεί ο ερευνητής Ali Akbar Dareini, η απάντηση της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας ήταν προσεκτικά μελετημένη, ώστε να 

περιορίζεται στα αντίποινα, και να μην θεωρηθεί κλιμάκωση27. Οι 

περιορισμένες ζημίες υποδηλώνουν ότι η ιρανική ηγεσία στόχευε στην 

ικανοποίηση της εσωτερικής κοινής γνώμης για την εκδίκηση της 

δολοφονίας του Σολεϊμανί και την προβολή πυγμής, χωρίς όμως να 

εξαναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν. Σε αυτό φαίνεται να 

συνομολογούν δύο στοιχεία. Πρώτον, οι -σκοπίμως ή μη- ανακριβείς 

ισχυρισμοί Ιρανών αξιωματούχων πως οι επιθέσεις σκότωσαν ή 

τραυμάτισαν 80 Αμερικανούς και η δήλωση του Αλί Χαμενέϊ περί 

 
24 IRNA English, “Supreme Leader appoints Brigadier General Esmail Ghaani as new 

head of Quds Forces”, 3 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://en.irna.ir/news/83618816/Supreme-Leader-appoints-Brigadier-General-Esmail-

Ghaani-as-new, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

25 HOLMES, Oliver, ABDUL-AHAD, Ghaith, “Iran launches missiles at Iraq airbases 

hosting US and coalition troops”, The Guardian, 8 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/08/suleimani-assassination-two-us-

airbases-in-iraq-hit-by-missiles-in-retaliation, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

26 Al Jazeera, “Tensions remain high as US, Iran pull back from brink of war”, 9 

Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2020/01/tensions-

remain-high-iran-pull-brink-war-200109083611790.html, τελευταία πρόσβαση: 

15/01/2020] 

27 Ό.π.. 

https://en.irna.ir/news/83618816/Supreme-Leader-appoints-Brigadier-General-Esmail-Ghaani-as-new
https://en.irna.ir/news/83618816/Supreme-Leader-appoints-Brigadier-General-Esmail-Ghaani-as-new
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/08/suleimani-assassination-two-us-airbases-in-iraq-hit-by-missiles-in-retaliation
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/08/suleimani-assassination-two-us-airbases-in-iraq-hit-by-missiles-in-retaliation
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/tensions-remain-high-iran-pull-brink-war-200109083611790.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/tensions-remain-high-iran-pull-brink-war-200109083611790.html
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«χαστουκιού στο πρόσωπο» των Η.Π.Α., ενδεχομένως να υποδηλώνουν την 

ανάγκη εξασφάλισης εσωτερικής νομιμοποίησης28. Δεύτερον, οι δηλώσεις 

του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, M. Ζαρίφ, δείχνουν πρόδηλα την 

επιθυμία για αποκλιμάκωση. Συγκεκριμένα, σε tweet του ανέφερε πως το 

Ιράν εκτέλεσε (και «ολοκλήρωσε») μέτρα για την άμυνά του, συνεπή ως 

προς την αρχή της αναλογικότητας όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και πως αυτά «δεν επεδίωκαν την κλιμάκωση 

ή τον πόλεμο»29. Συνεπώς, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αντίδραση του 

Ιράν, είναι μεν μετριασμένη υπό το φόβο ενός πιθανού πολέμου με την 

υπερδύναμη, υλοποιείται δε κατά τρόπο ώστε να μη φανεί ενδοτικό σε 

εξαναγκασμούς. 

5. Οι επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή 

Ο ανταγωνισμός του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους 

τους στη Μέση Ανατολή δε θα μπορούσε να λάβει χώρα χωρίς συνέπειες για 

την περιοχή, ειδικά μετά την αναπάντεχη δολοφονία του στρατηγού 

Σολεϊμανί. Καθώς η ένταση παραμένει σε κρίσιμο επίπεδο, αλλά και λόγω 

της θολής διεθνούς αναρχίας, οι πιθανότητες εσφαλμένου υπολογισμού -

είτε στη χαμηλότερη είτε στην υψηλότερη στρατιωτική ή πολιτική 

βαθμίδα- είναι υψηλές30. Ένδειξη περί του παραπάνω αποτελεί η 

κατάρριψη του ουκρανικού επιβατικού αεροπλάνου λίγες ώρες μετά την 

πυραυλική επίθεση στις ιρακινές βάσεις, ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης 

διάγνωσης της πραγματικής κατάστασης και του περιορισμένου χρονικού 

διαστήματος που είχαν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι αξιωματούχοι για να 

αντιδράσουν σε αυτό που αντιλήφθηκαν ως επικείμενη επίθεση -σύμφωνα 

με την ιρανική ηγεσία31.  

Επιπλέον, δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι το Ιράν δε θα απέχει από 

πράξεις αντιποίνων σε διαφορετικό χρόνο και τόπο, έχοντας πλέον 

προχωρήσει στην κατάλληλη προετοιμασία. Οι δηλώσεις διαφόρων Ιρανών 

αξιωματούχων ότι η πυραυλική επίθεση στο Ιράκ «ήταν η αρχή μιας σειράς 

επιθέσεων σε ολόκληρη την περιοχή», ότι το Ιράν «θα πάρει σκληρότερη 

εκδίκηση σύντομα» και ότι στόχος είναι η αποπομπή των αμερικανικών 

δυνάμεων από την περιοχή, συνηγορούν στην αβεβαιότητα των ιρανικών 

 
28 HOLMES, Oliver, ABDUL-AHAD, Ghaith, ό.π.. 

29 Ό.π.. 

30 Al Jazeera, «Tensions remain high…», ό.π.. 

31 Euronews, «Φρουροί της Επανάστασης: «Περάσαμε το αεροπλάνο για πύραυλο», 11 

Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://gr.euronews.com/2020/01/11/frouroi-tis-

epanastasis-perasmae-to-aeroplano-gia-piravlo, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

https://gr.euronews.com/2020/01/11/frouroi-tis-epanastasis-perasmae-to-aeroplano-gia-piravlo
https://gr.euronews.com/2020/01/11/frouroi-tis-epanastasis-perasmae-to-aeroplano-gia-piravlo
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προθέσεων και στη διατήρηση του επιπέδου της έντασης32. Σε μια τέτοια 

περίπτωση δεν αποκλείεται η μεταφορά της σύγκρουσης σε ξένο έδαφος, για 

παράδειγμα στο Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο, την Υεμένη ή το Αφγανιστάν, 

όπου το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δίκτυα που έχει οικοδομήσει.  

Ειδικότερα, το Ιράκ βρίσκεται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση, καθώς η 

δολοφονία του Σολεϊμανί, αλλά και τα αντίποινα του Ιράν, έλαβαν χώρα σε 

ιρακινό έδαφος33. Τα δύο γεγονότα εγείρουν πολλά θέματα για τη Βαγδάτη. 

Πρώτον, προκάλεσαν φόβους για την πιθανότητα μιας σύγκρουσης Η.Π.Α.-

Ιράν εντός του Ιράκ, όπου οι δυο χώρες ανταγωνίζονται για επιρροή μετά 

την πτώση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν. Το Ιράκ βρίσκεται στο 

επίκεντρο του μακροπρόθεσμου στόχου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο 

οποίος είναι αφενός να μειώσει την αμερικανική παρουσία στην περιοχή 

και αφετέρου να εγκαθιδρύσει η ίδια την ηγεμονία της. Δεύτερον, τίθεται 

το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας του Ιράκ, ο κατακερματισμός της οποίας 

αποτελεί βασικό εμπόδιο στην ανάδειξή του ως σημαντικού περιφερειακού 

δρώντα. Η επανάκτηση της χαμένης κυριαρχίας του, όμως, αποτελεί 

δύσκολο εγχείρημα, καθώς είναι αμφίβολο κατά πόσο οι δυνάμεις που 

ασκούν επιρροή στο εσωτερικό θα είναι πρόθυμες να απολέσουν τα οφέλη 

που με κόπο οικοδόμησαν. Ενδεικτικά, μετά το δημοψήφισμα του Ιράκ για 

αποπομπή των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα, οι Η.Π.Α. απείλησαν 

με επιβολή ασφυκτικών κυρώσεων, οι οποίες θα προκαλούσαν ακόμη 

μεγαλύτερη πολιτική, κοινωνική και οικονομική αστάθεια34. Τρίτον, παρά 

την πίεση που άσκησαν διάφορες δυνάμεις για αποχώρηση των Η.Π.Α. από 

το ιρακινό έδαφος, δεν υφίσταται κοινή εθνική γραμμή. Απεναντίας, η 

κρίση έχει δημιουργήσει πολιτικά στρατόπεδα και τροφοδοτεί 

αποσταθεροποιητικές και δογματικές τάσεις35. Τέταρτον, η διεθνής 

προσοχή στράφηκε από τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στην 

αντιπαράθεση Τεχεράνης-Ουάσιγκτον εντός του Ιράκ. Στο εσωτερικό, ο 

 
32 Al Jazeera, “US-Iran tensions after Soleimani killing: All the latest updates”, 9 

Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iran-

tensions-soleimani-killing-latest-updates-200109052154824.html, τελευταία πρόσβαση: 

15/01/2020] 

33 DEYOUNG, Karen, LOVELUCK, SALIM, Mustafa, “Trump administration refuses to 

heed Iraq’s call for troop withdrawal”, Washington Post, 11 Ιανουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iraq-asks-united-

states-to-set-up-mechanism-for-troop-withdrawal/2020/01/10/794058ea-32f8-11ea-971b-

43bec3ff9860_story.html, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

34 Ό.π.. 

35 DALAY, Galip, “US-Iran tensions are set to widen Iraq’s sectarian divide”, Middle 
East Eye, 13 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.middleeasteye.net/opinion/iraqs-sunnis-and-kurds-must-pick-side-iran-us-

battle, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 
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αγώνας του ιρακινού λαού για πολιτικές διεκδικήσεις 

(συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ιρανικής επιρροής) 

υποβαθμίστηκε, καθώς από τη μία δημιουργήθηκε η επιτακτική ανάγκη 

αντιμετώπισης της κρίσης, και από την άλλη η φιλοϊρανική ελίτ 

επιχείρησε να συσπειρώσει μερίδα του λαού ενάντια στην αμερικανική 

παρουσία36. 

H εργαλειακή χρήση της δολοφονίας του Σολεϊμανί επιχειρήθηκε 

και από την ιρανική πολιτική ελίτ, η οποία προσπάθησε να καλλιεργήσει 

τη λαϊκή οργή εναντίον των Η.Π.Α.. Ο στρατηγός απ’ ό,τι φαίνεται έχαιρε 

εκτίμησης εξίσου από σκληροπυρηνικούς, φονταμενταλιστές, εθνικιστές, 

αλλά και μετριοπαθείς. Ουσιαστικά το καθεστώς προσπάθησε να 

συσπειρώσει διαφορετικές μερίδες του ιρανικού λαού -από 

σκληροπυρηνικούς μέχρι μετριοπαθείς- γύρω από αυτό, σε μια περίοδο 

μεγάλης δυσαρέσκειας, όπου έλαβαν χώρα οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις της 

τελευταίας δεκαετίας37.  

Αξιοπρόσεκτη είναι, επίσης, η δημόσια δήλωση του Τούρκου 

Προέδρου Ρ.Τ. Έρντογαν, η οποία διατυπώθηκε με τρόπο ώστε να 

αποφευχθεί η εντύπωση ότι η Τουρκία προχώρησε σε «επιλογή 

στρατοπέδου»38. Η ουδετερότητά της εξυπηρετεί τη μεγιστοποίηση των 

κερδών που θα μπορούσε να αποκομίσει η Άγκυρα από τη διαμορφωθείσα 

κατάσταση. Προσπαθεί να διατηρήσει ίσες αποστάσεις, καθώς από τη μια 

θεωρεί ότι μπορεί να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο, αλλά και να αποφύγει 

να έρθει σε ρήξη με τη Ουάσιγκτον. Από την άλλη, δεν είναι προς το 

συμφέρον της να αποξενώσει το Ιράν με το οποίο έχει οικονομικές και 

ενεργειακές σχέσεις, που καλύπτουν -ακόμη και σε μικρό βαθμό μετά τις 

αμερικανικές κυρώσεις- τις αυξανόμενες ανάγκες της σε πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο. Σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι δεν επιθυμεί ένα 

εχθρικό Ιράν στα σύνορά της, εξέλιξη που θα σήμαινε τη δημιουργία ενός 

ακόμη μετώπου για την Άγκυρα.  

 
36 HADDAD, Fanar, “The Iraqi people will pay the price for Iran-US rivalry, again”, Al 
Jazeera, 9 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/iraqi-people-pay-price-iran-rivalry-

200109031651935.html, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

37 SADJADPOUR, Karim, “Why the U.S. Assassination of Soleimani Is a Windfall for 

Iran's Mullahs”, Time, 9 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://time.com/5762017/iran-leader-soleimani-martyr-trump/, τελευταία πρόσβαση: 

15/01/2020] 

38 SAID, Al Haj, “Turkey’s complicated calculations over Soleimani’s assassination”, 

Middle East Monitor, 9 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.middleeastmonitor.com/20200109-turkeys-complicated-calculations-over-

soleimanis-assassination/, τελευταία πρόσβαση: 15/01/2020] 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/iraqi-people-pay-price-iran-rivalry-200109031651935.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/iraqi-people-pay-price-iran-rivalry-200109031651935.html
https://time.com/5762017/iran-leader-soleimani-martyr-trump/
https://www.middleeastmonitor.com/20200109-turkeys-complicated-calculations-over-soleimanis-assassination/
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Συμπέρασμα 

Η συμπεριφορά των κρατών αποτελεί συνάρτηση της σχετικής ισχύος τους, 

αλλά και των αντιλήψεων της πολιτικής ηγεσίας. Προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η υπόθεση εργασίας ότι «η συγκρουσιακή σχέση ενός 

αναθεωρητικού κράτους και μιας υπερδύναμης, που δρουν στο ίδιο 

περιφερειακό υποσύστημα, επηρεάζεται από την ηγεσία και τις τάσεις 

αναθεώρησης της ισορροπίας ισχύος, γεγονός που επιδρά με ποικίλους 

τρόπους στο υποσύστημα αυτό», είναι ορθή. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω 

συγκρουσιακή σχέση δύναται να επηρεάσει ποικιλοτρόπως το περιφερειακό 

υποσύστημα στο οποίο δρουν οι δύο ανταγωνιστικές δυνάμεις. Καθώς οι 

σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης έχουν εισέλθει σε μια νέα εποχή 

αυξημένης έντασης, οι κινήσεις των παικτών θα πρέπει να είναι εξαιρετικά 

προσεκτικές και μελετημένες. Όποιες προβλέψεις για το μέλλον κρίνονται 

δύσκολες και επισφαλείς, καθώς παράγοντες της ισορροπίας ισχύος, ο ρόλος 

των διάφορων περιφερειακών κρατικών και μη κρατικών παικτών, των 

μεγάλων δυνάμεων, των ηγετών τους, αλλά και το αποτέλεσμα των 

αμερικανικών εκλογών, μπορούν να προσδώσουν διαφορετικές δυναμικές 

στην εξέλιξη της τεταμένης κατάστασης και τη διαχείριση της κρίσης.  
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Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ EASTMED ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΞΥΛΙΑ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας  

 

τόχος της παρούσας ανάλυσης είναι να εξεταστεί η σημασία της 

Συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed. 

Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων «Ταμάρ», «Λεβιάθαν» και «Αφροδίτη» 

στα 2009, 2010 και 2011 αντίστοιχα, προσέφερε το έναυσμα για συζητήσεις 

ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο με κεντρικό θέμα την κατασκευή ενός 

αγωγού, ο οποίος αναμένεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο προς τα κράτη της Ευρώπης1. Το σχέδιο αυτό 

προκάλεσε τις αντιδράσεις της Τουρκίας, η οποία επιζητά μερίδιο επί των 

κοιτασμάτων, ενώ προβαίνει σε πράξεις που παραβιάζουν τα κυριαρχικά 

δικαιώματα των εμπλεκομένων κρατών, όπως η διεξαγωγή ερευνών για την 

ανεύρεση υδρογονανθράκων σε περιοχές της ελληνικής και κυπριακής 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.)2. Για την επίτευξη των στόχων 

της, το Νοέμβριο του 2019 η Άγκυρα προχώρησε στην υπογραφή δύο 

Μνημονίων με τη Λιβύη, τα οποία αφορούν την οριοθέτηση των δήθεν κοινών 

συνόρων των Α.Ο.Ζ. των δύο χωρών και τη μεταξύ τους στρατιωτική 

συνεργασία. Τις εν λόγω τουρκικές κινήσεις ακολούθησαν διπλωματικές 

συναντήσεις ανάμεσα στα κράτη που συμμετέχουν στη Συμφωνία του 

EastMed, στις οποίες εκφράστηκαν οι έντονες αντιρρήσεις για τις τουρκικές 

ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο3. Στις 2 Ιανουαρίου 2020, εντός αυτού 

 
1 CNN, «Αγωγός EastMed: Τα μηνύματα στην Άγκυρα και η σημασία του για την Ελλάδα», 

31 Δεκεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cnn.gr/news/politiki/story/202777/agogos-eastmed-ta-minymata-stin-agkyra-

kai-i-simasia-toy-gia-tin-ellada, τελευταία πρόσβαση: 5/1/2020]. 

2 CNN, «Ο Ερντογάν ενέκρινε πέντε γεωτρήσεις για το 2020 - Και εντός της κυπριακής ΑΟΖ», 

4 Νοεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/196235/o-

erntogan-enekrine-pente-geotriseis-gia-to-2020-kai-entos-tis-kypriakis-aoz, τελευταία 

πρόσβαση: 5/1/2020]  

3 ΦΟΥΡΛΗΣ Αντώνης, «YΠΕΞ: Στο φως το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Παραμένει η 

προειδοποίηση για απέλαση του Λίβυου Πρέσβη», Huffington Post , 5 Δεκεμβρίου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.huffingtonpost.gr/entry/mnimonio-memorandum-tourkia-

Σ 

https://www.cnn.gr/news/politiki/story/202777/agogos-eastmed-ta-minymata-stin-agkyra-kai-i-simasia-toy-gia-tin-ellada
https://www.cnn.gr/news/politiki/story/202777/agogos-eastmed-ta-minymata-stin-agkyra-kai-i-simasia-toy-gia-tin-ellada
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/196235/o-erntogan-enekrine-pente-geotriseis-gia-to-2020-kai-entos-tis-kypriakis-aoz
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/196235/o-erntogan-enekrine-pente-geotriseis-gia-to-2020-kai-entos-tis-kypriakis-aoz
https://www.huffingtonpost.gr/entry/mnimonio-memorandum-tourkia-livyi-aoz-kypros-kriti-mesogeios_gr_5de8da4ae4b0913e6f8b9ec2
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του κλίματος υπεγράφη η Συμφωνία κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου 

EastMed ανάμεσα σε Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, έπειτα από αρκετά έτη 

συζητήσεων4. 

Βάσει των παραπάνω γεγονότων προκύπτουν οι εξής προβληματισμοί: 

ποια τα αίτια δημιουργίας της «συμμαχίας» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και 

ποιοι παράγοντες παρείχαν την αναγκαία ώθηση για την προσέγγιση μεταξύ 

των χωρών και για την έναρξη συζητήσεων γύρω από σχέδια συνεργασίας για 

την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου; 

Λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο προβληματισμό, η υπόθεση εργασίας 

διαμορφώνεται ως εξής: «Τα κράτη συνάπτουν συμφωνίες και συνεργάζονται 

με άλλα κράτη, με σκοπό να αποτρέψουν μία κοινή εξωτερική απειλή». 

Για την εξέταση της υπόθεσης εργασίας αξιοποιείται η θεωρία της 

«εξισορρόπησης των απειλών». Σύμφωνα με την τελευταία, όπως αναφέρει ο 

Stephen Walt, η απουσία εξισορρόπησης της απειλής οδηγεί στη σύναψη 

συνασπισμών και στη δημιουργία στρατιωτικών συμμαχιών, οι οποίες 

στρέφονται εναντίον του κράτους που απειλεί. Τα κράτη, επομένως, 

αναζητούν συμμάχους με σκοπό να εξισορροπήσουν μία σοβαρή κοινή απειλή, 

η οποία μπορεί να τους στοιχίσει ακόμη και την ύπαρξή τους στην περίπτωση 

που δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως5. Ο Stephen Walt στο βιβλίο του The 

Origins of Alliances, ορίζει τη συμμαχία ως «μια ανεπίσημη ή επίσημη 

συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, ανάμεσα σε δύο ή 

περισσότερα ξένα κράτη.»6. Όπως ο ίδιος επισημαίνει, παράγοντες όπως η 

γεωγραφική εγγύτητα, οι επιθετικές ικανότητες, η ισχύς και η εικόνα την 

οποία έχουν τα άλλα κράτη για τις προθέσεις ενός απειλητικού κράτους, 

οδηγούν στη δημιουργία συμμαχιών7. Στην ανάλυση που ακολουθεί, η 

συγκεκριμένη θεωρία προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο, 

προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα αίτια δημιουργίας και σύναψης 

συμφωνιών ανάμεσα σε Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. 

 
livyi-aoz-kypros-kriti-mesogeios_gr_5de8da4ae4b0913e6f8b9ec2, τελευταία πρόσβαση: 

5/1/2020]. 

4 KOUTANTOU Angeliki, “Greece, Israel, Cyprus sign EastMed gas pipeline deal”, Reuters, 

2 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-greece-cyprus-

israel-pipeline/greece-israel-cyprus-sign-eastmed-gas-pipeline-deal-idUSKBN1Z10R5, 

τελευταία πρόσβαση: 5/12020]. 

5 WALT Stephen, The Origins of Alliances, Ithaca, Cornell University Press, 1987, σελ. 263-

265. 

6 WALT Stephen, ό.π., σελ. 12. 

7 WALT Stephen, ό.π., σελ. 32. 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/mnimonio-memorandum-tourkia-livyi-aoz-kypros-kriti-mesogeios_gr_5de8da4ae4b0913e6f8b9ec2
https://www.reuters.com/article/us-greece-cyprus-israel-pipeline/greece-israel-cyprus-sign-eastmed-gas-pipeline-deal-idUSKBN1Z10R5
https://www.reuters.com/article/us-greece-cyprus-israel-pipeline/greece-israel-cyprus-sign-eastmed-gas-pipeline-deal-idUSKBN1Z10R5
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Η υπό μελέτη περίοδος αφορά στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - 

Ιανουαρίου 2020. Παράλληλα, η μεθοδολογία που ακολουθείται για την 

εξέταση του ερευνητικού ερωτήματος είναι η επαγωγική καθώς μέσα από 

ειδικά παραδείγματα επιχειρείται η εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές όπως 

δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, μνημόνια συνεργασίας, άρθρα 

ιστοσελίδων, βιβλία και επιστημονικά άρθρα. 

Όσον αφορά στη δομή της ανάλυσης, πρωτίστως γίνεται μία σύντομη 

αναδρομή στα γεγονότα που προηγήθηκαν της Συμφωνίας του EastMed και 

στη συνέχεια αναζητούνται τα αίτια που οδήγησαν στη δημιουργία της 

συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Έπειτα, εντοπίζονται οι επιδράσεις της 

Συμφωνίας του EastMed στις σχέσεις των κρατών της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου και στη διαμόρφωση της ισορροπίας ισχύος στην περιοχή. Τέλος, η 

ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει την αρχική 

υπόθεση εργασίας. 

1. Οι γεωπολιτικές συνθήκες που οδήγησαν στη Συμφωνία του EastMed 

Κατά τα έτη 2009 και 2010 ανακαλύφθηκαν τα πρώτα σημαντικά κοιτάσματα 

φυσικού αερίου βορειοδυτικά του Ισραήλ, τα κοιτάσματα «Ταμάρ» και 

«Λεβιάθαν». Από τις αρχές της «Αραβικής Άνοιξης», το Ισραήλ αντιμετώπιζε 

σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό του από χώρες της 

Ανατολής και την Αίγυπτο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξιοποίηση των 

κοιτασμάτων θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του Ισραήλ σε ηλεκτρισμό 

για τα υπόλοιπα 30 χρόνια8. Η ανακάλυψη των εν λόγω κοιτασμάτων στην 

περιοχή ώθησε και άλλα κράτη, όπως η Κύπρος, να προβούν σε αντίστοιχες 

έρευνες ενεργειακών αποθεμάτων. Το 2011, η αμερικάνικη Noble Energy 

πραγματοποίησε γεωτρήσεις στο οικόπεδο 12 της κυπριακής Α.Ο.Ζ., στο οποίο 

βρίσκεται το κοίτασμα «Αφροδίτη»9. Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, κατά το 

ίδιο έτος, η Τουρκία προχώρησε στην οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ. της με το 

παράνομο καθεστώς της Βόρειας Κύπρου10. Το Φεβρουάριο του 2019 η επίσης 

αμερικάνικη ExxonMobil ανακάλυψε το μεγαλύτερο κοίτασμα στην 

 
8 ZHUKOV Yuri, “Trouble in the Eastern Mediterranean”, Foreign Affairs, Τόμος 92, Τεύχος 

2, 21 Μαρτίου 2013. [Αναγνώστηκε στο: https://www.foreignaffairs.com/border-disputes-

and-gas-fields-eastern-mediterranean, τελευταία πρόσβαση: 7/1/2020]. 

9 Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, «Κύπρος: Ανακοινώθηκαν τα 

Αποτελέσματα για Φυσικό Αέριο στο Οικόπεδο 12», 3 Ιανουαρίου 2012. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.iene.gr/page.asp?pid=1545&lng=1, τελευταία πρόσβαση: 7/1/2020]. 

10 Republic of Turkey: Ministry of Foreign Affairs, “Addressing the East Mediterranean 

Dispute and Unilateral Activities” 9 Δεκεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/addressing-the-east-mediterranean-maritime-

dispute-and-unilateral-activities-9-12-2019.pdf, τελευταία πρόσβαση: 7/1/2020]. 

https://www.foreignaffairs.com/border-disputes-and-gas-fields-eastern-mediterranean
https://www.foreignaffairs.com/border-disputes-and-gas-fields-eastern-mediterranean
https://www.iene.gr/page.asp?pid=1545&lng=1
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/addressing-the-east-mediterranean-maritime-dispute-and-unilateral-activities-9-12-2019.pdf
http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/addressing-the-east-mediterranean-maritime-dispute-and-unilateral-activities-9-12-2019.pdf
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κυπριακή Α.Ο.Ζ., το κοίτασμα «Γλαύκος», στο οικόπεδο υπ’ αριθμόν 10. Η αξία 

του συγκεκριμένου κοιτάσματος εκτιμάται ότι δύναται να ανέλθει έως και σε 

$40 δις.11. Από την πλευρά της, η Ελλάδα, μόλις τον Ιούνιο του 2019 

παραχώρησε το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης στις εταιρείες Total και 

ExxonMobil για την περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης12. 

Οι ανακαλύψεις των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική 

Μεσόγειο, καθώς και το ενδεχόμενο εύρεσης νέων κοιτασμάτων, έθεσαν τις 

βάσεις για τη δημιουργία ενός κλίματος ανταγωνισμού στην περιοχή, ενώ 

αποτέλεσαν αφορμή προκειμένου να αναδυθούν στο προσκήνιο ανεπίλυτα ως 

σήμερα πολιτικά ζητήματα όπως το Κυπριακό, αλλά και οι οριοθετήσεις 

μεταξύ των κρατών13. Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων κοιτασμάτων δύναται 

να προσφέρει στα κράτη την απαραίτητη οικονομική ισχύ, ενώ συμβάλλει και 

στην ενίσχυση της ενεργειακής τους ασφάλειας. 

Η κύρια διαμάχη έγκειται στην οριοθέτηση της Α.Ο.Ζ. ανάμεσα στην 

Τουρκία από τη μια πλευρά και στην Ελλάδα και την Κύπρο από την άλλη. 

Συγκεκριμένα, η Τουρκία διατηρεί μία επιθετική και αναθεωρητική 

συμπεριφορά, αμφισβητώντας την ελληνική και κυπριακή Α.Ο.Ζ.. 

Αναλυτικότερα, το τουρκικό κράτος έχει παραβιάσει τα κυριαρχικά 

δικαιώματα της Κύπρου, πραγματοποιώντας παράνομες σεισμικές έρευνες και 

αποστέλλοντας γεωτρύπανα στα οικόπεδα τα οποία διεκδικεί είτε για το ίδιο, 

είτε για το παράνομο καθεστώς της Βόρειας Κύπρου. Μερικά παραδείγματα 

αποτελούν η παρουσία του γεωτρύπανου «Γιαβούζ» στο οικόπεδο 7 της 

Κύπρου τον Οκτώβριο του 201914, καθώς και η έναρξη εργασιών του δεύτερου 

γεωτρύπανου «Φατίχ» βορειοανατολικά της Κύπρου το Νοέμβριο του 2019, σε 

περιοχές που διεκδικεί το ψευδοκράτος15. Παρόμοια στρατηγική ακολουθεί η 

Άγκυρα και στην περίπτωση της Ελλάδας, προβαίνοντας σε παραβιάσεις του 

 
11 ΣΚΑΙ, «Γλαύκος: 40 δισ δολάρια η αξία του νέου κοιτάσματος στην ΑΟΖ της Κύπρου», 1 

Μαρτίου 2019. [Αναγνώστηκε στο:https://www.skai.gr/news/world/glaykos-40-dis-dolaria-i-

aksia-tou-neou-koitasmatos-stin-aoz-tis-kyp, τελευταία πρόσβαση: 7/1/2020]. 

12 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, «Νόμος υπ’αριθμ. 4628», Τεύχος Α΄ 153, 10 Οκτωβρίου 2019, 

σελ. 3509.  

13 AVUNDUKLUOGLU Emin Muhammet, “Turkish top diplomat: Cyprus is Turkey's 

national cause”, Πρακτορείο Anadolu, 18 Νοεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-top-diplomat-cyprus-is-turkeys-national-

cause/1648604, τελευταία πρόσβαση: 7/1/2020]. 

14 Hurriyet Daily News, “Turkey’s Ship Yavuz set to begin drilling in Med Sea”, 5 Οκτωβρίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-drillship-on-new-

duty-in-mediterranean-sea-147168, τελευταία πρόσβαση: 7/1/2020]. 

15 Καθημερινή, «Γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Κύπρου άρχισε το Φατίχ», 15 Νοεμβρίου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/1051846/article/epikairothta/kosmos/gewtrhseis-sta-anoixta-

ths-kyproy-arxise-to-fatix, τελευταία πρόσβαση: 7/1/2020]. 

https://www.skai.gr/news/world/glaykos-40-dis-dolaria-i-aksia-tou-neou-koitasmatos-stin-aoz-tis-kyp
https://www.skai.gr/news/world/glaykos-40-dis-dolaria-i-aksia-tou-neou-koitasmatos-stin-aoz-tis-kyp
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-top-diplomat-cyprus-is-turkeys-national-cause/1648604
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-top-diplomat-cyprus-is-turkeys-national-cause/1648604
https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-drillship-on-new-duty-in-mediterranean-sea-147168
https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-drillship-on-new-duty-in-mediterranean-sea-147168
https://www.kathimerini.gr/1051846/article/epikairothta/kosmos/gewtrhseis-sta-anoixta-ths-kyproy-arxise-to-fatix
https://www.kathimerini.gr/1051846/article/epikairothta/kosmos/gewtrhseis-sta-anoixta-ths-kyproy-arxise-to-fatix
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εθνικού εναέριου χώρου της, αλλά και σε στρατιωτικές ασκήσεις εντός των 

ορίων της ελληνικής Α.Ο.Ζ.16. Σύμφωνα με στοιχεία του Γ.Ε.Ε.Θ.Α., μόλις το 

2019 πραγματοποιήθηκαν 4.811 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου17. 

Όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ, μετά το 2008 

παρατηρήθηκε μια επιδείνωση με αφορμή την επιχείρηση «Cast Lead» του 

Ισραήλ κατά την οποία οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ήρθαν σε σύγκρουση 

με τους Παλαιστίνιους στην Λωρίδα της Γάζας. Το αμέσως επόμενο έτος 

υπήρξε έντονος δημόσιος διαπληκτισμός μεταξύ του τότε πρωθυπουργού της 

Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν, και του Ισραηλινού Προέδρου Σιμόν 

Περέζ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, σχετικά με τις 

ισραηλινές επιθέσεις στην Λωρίδα της Γάζας. Το 2010 ακολούθησε η κρίση 

που αφορούσε τη διεθνή νηοπομπή «Free Gaza», η οποία είχε ως στόχο να 

«σπάσει» το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας που είχε επιβάλει το Ισραήλ. Η 

ανυπακοή του πλοίου «Μαβί Μαρμαρά» στις διαταγές των ισραηλινών 

ναυτικών δυνάμεων οδήγησε στην επέμβαση των ισραηλινών ειδικών 

δυνάμεων στο πλοίο. Οι τελευταίες άνοιξαν πυρ κατά των επιβατών, με 

αποτέλεσμα εννέα Τούρκοι ακτιβιστές να χάσουν τη ζωή τους, ενώ υπήρξαν 

και αρκετοί τραυματίες από αμφότερα τα μέρη. Η Τουρκία είχε δηλώσει 

ανοιχτά την υποστήριξή της προς τους Παλαιστίνιους και προς την ισλαμική 

οργάνωση Χαμάς, την οποία το Ισραήλ χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική. Ως 

επακόλουθο, η υποστήριξη της Τουρκίας προς την εν λόγω οργάνωση, 

θεωρήθηκε ότι έθετε σε κίνδυνο τη διατήρηση της σταθερότητας και 

ασφάλειας στο εσωτερικό του Ισραήλ, ενισχύοντας τα «διασπαστικά» στοιχεία.  

2. Τα αίτια εμφάνισης της συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ 

Είναι, επομένως, εμφανές το φαινόμενο της δράσης ενός κράτους, στην 

προκειμένη περίπτωση της Τουρκίας, το οποίο επιθυμεί να αυξήσει όλο και 

περισσότερο την ισχύ που διαθέτει, με σκοπό να επιβιώσει και να 

εξυπηρετήσει τα εθνικά του συμφέροντα. Η Άγκυρα ακολουθεί μία 

στρατηγική η οποία απειλεί τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών 

κρατών της, ενώ παράλληλα δίνει βάση στην ενίσχυση της στρατιωτικής της 

δύναμης. Το 2018, οι στρατιωτικές δαπάνες της Τουρκίας άγγιξαν το 2,5% του 

 
16 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, «Ζητήματα Ελληνοτουρκικών 

Σχέσεων». [Αναγνώστηκε στο: https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/, 

τελευταία πρόσβαση: 9/1/2020]. 

17 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, «Συγκεντρωτικά Στοιχεία 2019», Ιανουάριος 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://geetha.mil.gr/paravaseis-paraviaseis/enaerios-choros-archeio-

paravaseon-paraviaseon/sygkentrotika-stoicheia-2019/, τελευταία πρόσβαση: 9/1/2020]. 

https://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/
https://geetha.mil.gr/paravaseis-paraviaseis/enaerios-choros-archeio-paravaseon-paraviaseon/sygkentrotika-stoicheia-2019/
https://geetha.mil.gr/paravaseis-paraviaseis/enaerios-choros-archeio-paravaseon-paraviaseon/sygkentrotika-stoicheia-2019/
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Α.Ε.Π. της χώρας18. Η διαρκώς αυξανόμενη επιθετική συμπεριφορά του 

τουρκικού κράτους θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των γειτονικών κρατών 

του, ενώ δεν συνεισφέρει στην ύπαρξη οικονομικής και πολιτικής 

σταθερότητας στην περιοχή. Εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητας, τα κράτη 

αυτά δεν μπορούν να παραβλέψουν  την ύπαρξη ενός κινδύνου στην άμεση 

περιφέρειά τους. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται η συσπείρωση της Ελλάδας, 

της Κύπρου και του Ισραήλ, έναντι σε μία κοινή εξωτερική απειλή, την οποία 

προβάλλει η Τουρκία. 

Σκοπός της συγκεκριμένης συμμαχίας αποτελεί η αναχαίτιση των 

επιθετικών τουρκικών ενεργειών και η προώθηση των εθνικών συμφερόντων 

των κρατών που λαμβάνουν μέρος σε αυτή με τη χρήση οικονομικών, 

διπλωματικών, αλλά και στρατιωτικών μέσων. Η Ελλάδα και η Κύπρος 

διαθέτουν μία μακρά ιστορία παρατεταμένων εντάσεων με την Τουρκία, ενώ 

το Ισραήλ αποφάσισε να προσεγγίσει τις προαναφερθείσες χώρες εξαιτίας της 

κρίσης στις σχέσεις του με την Άγκυρα. Η συνεργασία των τριών κρατών 

ξεκίνησε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, σε μία προσπάθεια 

αντιμετώπισης της τουρκικής απειλής μέσω της λήψης μέτρων την περίοδο 

2011-2015, με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας αμυντικής συνεργασίας19. Τον 

Ιούλιο του 2015, η Ελλάδα και το Ισραήλ προέβησαν σε Συμφωνία για το 

«Νομικό Καθεστώς των Δυνάμεων» (Status of Forces Agreement), η οποία 

αφορά στη διαμονή του στρατιωτικού προσωπικού και τη στάθμευση των 

στρατιωτικών δυνάμεων αμφοτέρων στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων και 

συνεργασιών20. Το Ισραήλ έχει συνάψει τη συγκεκριμένη Συμφωνία μόνο με 

τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα21. Παράλληλα, από το 2012 

πραγματοποιείται ετησίως στην Ανατολική Μεσόγειο η πολυεθνική ναυτική 

άσκηση «Noble Dina» με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ 

και των Η.Π.Α.22. Η χρονική στιγμή της εντατικοποίησης της στρατιωτικής 

 
18 World Bank, “Military expenditure (% of GDP) – Turkey”. [Αναγνώστηκε στο: 

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=TR&most_recent_v

alue_desc=false, τελευταία πρόσβαση: 9/1/2020]. 

19 CHANTUM Michael, “A New Equilibrium: The Republic of Cyprus, Israel, and Turkey in 

the Eastern Mediterranean Strategic Architecture”, Peace Research Institute Oslo (PRIO), 
Occasional Paper Series 1, 2015, σελ. 9. 

20 Καθημερινή, «Συμφωνία στάθμευσης ισραηλινών δυνάμεων», 21 Ιουλίου 2015. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.kathimerini.gr/politics/824304/symfonia-stathmeysis-

israilinon-dynameon/, τελευταία πρόσβαση 5 Ιανουαρίου 2020]. 

21 CHANTUM Michael, ό.π., σελ. 12. 

22 ΝΕΔΟΣ Βασίλης, «Η τριεθνής Noble Dina και η τουρκική απάντηση», Καθημερινή, 19 

Μαρτίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/901240/article/epikairothta/politikh/h-trie8nhs-noble-dina-

kai-h-toyrkikh-apanthsh, τελευταία πρόσβαση: 9/1/2020]. 

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=TR&most_recent_value_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=TR&most_recent_value_desc=false
https://www.kathimerini.gr/politics/824304/symfonia-stathmeysis-israilinon-dynameon/
https://www.kathimerini.gr/politics/824304/symfonia-stathmeysis-israilinon-dynameon/
https://www.kathimerini.gr/901240/article/epikairothta/politikh/h-trie8nhs-noble-dina-kai-h-toyrkikh-apanthsh
https://www.kathimerini.gr/901240/article/epikairothta/politikh/h-trie8nhs-noble-dina-kai-h-toyrkikh-apanthsh
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συνεργασίας μεταξύ των συγκεκριμένων κρατών συμπίπτει με τη ρήξη του 

στρατηγικού άξονα μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ και την εύρεση σημαντικών 

κοιτασμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι η τουρκική 

προκλητικότητα θέτει σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα των 

συγκεκριμένων κρατών. Ειδικότερα, η Κύπρος και το Ισραήλ πλέον ως χώρες 

προμηθευτές φυσικού αερίου χρειάζονται τις κατάλληλες αγορές προκειμένου 

να επωφεληθούν από την εξαγωγή των εν λόγω φυσικών πόρων. Στην 

προκειμένη περίπτωση την αγορά αυτή αποτελεί η Ευρώπη, η οποία 

προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί από τις ρωσικές εισαγωγές23. Αν και η 

Τουρκία θα αποτελούσε ενδεχομένως μία πιθανή λύση για το Ισραήλ όσον 

αφορά τη μεταφορά του φυσικού αερίου, η ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των δύο 

κρατών απέκλεισε το συγκεκριμένο ενδεχόμενο24. Παράλληλα, η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια ακολουθεί μία ενεργειακή στρατηγική με σκοπό να 

μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου25. Η εν 

λόγω συγκυρία οδήγησε στην έναρξη συζητήσεων για την κατασκευή του 

αγωγού EastMed, ο οποίος αναμένεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα 

κυπριακά και ισραηλινά κοιτάσματα προς τα κράτη της Ευρώπης. 

3. Ο αντίκτυπος της Συμφωνίας EastMed στις σχέσεις των κρατών της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου 

Η Τουρκία αισθανόμενη ότι απειλείται από τα σχέδια των της Ελλάδας, της 

Κύπρου και του Ισραήλ, προέβη στην υπογραφή των Μνημονίων συνεργασίας 

με την Λιβύη το Νοέμβριο του 2019. Το ενδεχόμενο κατασκευής ενός αγωγού 

θα απειλούσε τα συμφέροντά της στα κοιτάσματα της περιοχής, καθώς και τις 

διεκδικήσεις της επί της ελληνικής και της κυπριακής Α.Ο.Ζ., ενώ θα την 

απέκλειε από τα μερίδια των κοιτασμάτων, στα οποία επίσης επιδιώκει να 

αποκτήσει πρόσβαση. Εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει 

οριοθετήσει την Α.Ο.Ζ. της με την Κύπρο26, αλλά και την απουσία μιας 

επισήμως υπογεγραμμένης Συμφωνίας για τον EastMed μέχρι εκείνο το 

 
23 European Parliament, “Energy as a tool of foreign policy of authoritarian states, in 

particular Russia”, 27 Απριλίου 2018, σελ. 29. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)60

3868_EN.pdf, τελευταία πρόσβαση: 9/1/2020]. 

24 CHANTUM Michael, ό.π., σελ. 9. 

25 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, «Ενεργειακή Διπλωματία». 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/, τελευταία πρόσβαση: 

9/1/2020].  

26 CHRYSOCHOU Georgios, “The Declaration of the Cypriot Exclusive Economic Zone 

(EEZ) and International Law of the Sea”, Nausivios Chora: A Journal of Naval Sciences and 
Technology, Τόμος 4, 2012, σελ. 258. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)603868_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603868/EXPO_STU(2018)603868_EN.pdf
https://www.mfa.gr/energeiake-diplomatia/
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διάστημα, η Τουρκία έσπευσε να οριοθετήσει την Α.Ο.Ζ. της με τη Λιβύη στη 

θαλάσσια περιοχή, την οποία προβλεπόταν να διασχίσει ο αγωγός. Σκοπός της 

Τουρκίας αποτελούσε η παρεμπόδιση των σχεδίων κατασκευής του EastMed, 

καθώς και η άσκηση πίεσης προς τις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε να 

εξυπηρετηθούν τα εθνικά της συμφέροντα που αφορούν τις διεκδικήσεις των 

κοιτασμάτων και το ζήτημα της Α.Ο.Ζ.. 

Έπειτα από την υπογραφή των τουρκολιβυκών Μνημονίων υπήρξε 

έντονη αντίδραση από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και από άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη, ενώ οι Η.Π.Α. δεν δίστασαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά 

τους ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Εκπρόσωπος του αμερικανικού 

Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε το Μνημόνιο κατανόησης ως 

«προκλητικό», τονίζοντας ωστόσο πως οι Η.Π.Α. δεν λαμβάνουν θέση επί των 

διαφορών θαλάσσιας δικαιοδοσίας τρίτων κρατών27. Από την άλλη πλευρά, το 

γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών τήρησε μια διαφορετική στάση. Με 

ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη Συμφωνία αμφισβητεί τα 

συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης28. Αποτελεί γεγονός πως η παρεμπόδιση του έργου του 

EastMed δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία 

έχουν επιδοθεί σε μία προσπάθεια διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και 

απεξάρτησής τους από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες29. Παράλληλα, η 

Τουρκία με το ένα από τα δύο Μνημόνια παραβιάζει το εμπάργκο όπλων που 

έχει επιβληθεί στη Λιβύη από τον Ο.Η.Ε. το 2011, με αποτέλεσμα να θέτει σε 

ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τη διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή. 

Η εν λόγω κίνηση του τουρκικού κράτους φάνηκε να αιφνιδιάζει την 

ελληνική διπλωματία, με αποτέλεσμα η τελευταία έπειτα από την υπογραφή 

των Μνημονίων, να ξεκινήσει ένα διπλωματικό μαραθώνιο προκειμένου να 

διορθώσει τα τετελεσμένα. Ως επακόλουθο επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες για 

την υπογραφή του EastMed, η οποία προγραμματίστηκε για τις 2 Ιανουαρίου 

2020. Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, 

 
27 ΑΠΕ-ΜΠΕ, “US State Dept: Turkey-Libya maritime zones agreement 'unhelpful and 

provocative”, 3 Δεκεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.amna.gr/en/article/412925/US-State-Dept-Turkey-Libya-maritime-zones-

agreement-unhelpful-and-provocative, τελευταία ανάγνωση 10/1/2020]. 

28 France Diplomatie, Ministry for Europe and Foreign Affairs, “Meeting of the Foreign 

Ministers of Egypt, France, Cyprus and Greece - Final Communiqué”, 8 Ιανουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-

files/greece/events/article/meeting-of-the-foreign-ministers-of-egypt-france-cyprus-and-

greece-final, τελευταία πρόσβαση: 10/1/2020]. 

29 TAGLIAPETRA Simone, “Towards a New Eastern Mediterranean Corridor?”, Fondazione 
Eni Enrico Mattei, Review of Environment, Energy and Economics, 2013, σελ. 2. 

https://www.amna.gr/en/article/412925/US-State-Dept-Turkey-Libya-maritime-zones-agreement-unhelpful-and-provocative
https://www.amna.gr/en/article/412925/US-State-Dept-Turkey-Libya-maritime-zones-agreement-unhelpful-and-provocative
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/greece/events/article/meeting-of-the-foreign-ministers-of-egypt-france-cyprus-and-greece-final
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/greece/events/article/meeting-of-the-foreign-ministers-of-egypt-france-cyprus-and-greece-final
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/greece/events/article/meeting-of-the-foreign-ministers-of-egypt-france-cyprus-and-greece-final
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Νίκου Δένδια, η κατασκευή του EastMed δεν στρέφεται εναντίον κάποιου 

τρίτου μέρους, υπονοώντας την Τουρκία30. 

Η Συμφωνία του αγωγού υπεγράφη τελικά στην προβλεπόμενη 

ημερομηνία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, χωρίς τη 

συμμετοχή της Ιταλίας. Η ιταλική κυβέρνηση εξέφρασε τη στήριξή της για 

την κατασκευή του αγωγού, ωστόσο ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Λουίτζι 

Ντι Μάιο, σε δήλωσή του εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τη 

βιωσιμότητα του έργου31. Η Ιταλία διαθέτει οικονομικά και ενεργειακά 

συμφέροντα στη Λιβύη και κυρίως λόγω του προσφυγικού έχει επιλέξει να 

στηρίζει την κυβέρνηση της Τρίπολης32. Παράλληλα, η άποψη του Ιταλού 

αξιωματούχου ίσως δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, ιδιαίτερα αν 

ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές δυσκολίες κατασκευής του 

αγωγού. Αναλυτικότερα, ο αγωγός αναμένεται να κοστίσει $7 δις., ενώ το 

μήκος του θα αγγίζει τα 2.000 χιλιόμετρα33. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 

Συμφωνία υπεγράφη δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την υλοποίηση αυτής. 

Εξάλλου, αντίστοιχα παραδείγματα όπως η περίπτωση του αγωγού Nabucco, 

για τον οποίο υπήρξε κοινή Συμφωνία στις 13 Ιουλίου του 2009, χωρίς ωστόσο 

να προχωρήσει ποτέ η διαδικασία κατασκευής, επιβεβαιώνουν την εν λόγω 

εκτίμηση. 

Παρ’ όλα αυτά, η Συμφωνία κατασκευής του αγωγού EastMed ενέχει 

σημαντική γεωπολιτική βαρύτητα για τα κράτη τα οποία συμμετέχουν στην 

κατασκευή του αγωγού και όχι μόνο. Αναλυτικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία συνάφθηκε, η συγκεκριμένη Συμφωνία 

αποτελεί μία απάντηση του άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην προκλητική 

συμπεριφορά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

τόσο για την Ελλάδα, η οποία ακολουθεί μία αποτρεπτική-αμυντική 

στρατηγική όσο και για την Κύπρο, για την οποία η άμεση δράση απέναντι σε 

 
30 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Ευάγγελος, «Επιστρατεύει τα διπλωματικά της εργαλεία η Αθήνα για να 

σταματήσει την Τουρκία», CNN, 24 Δεκεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cnn.gr/news/politiki/story/201817/epistrateyei-ta-diplomatika-tis-ergaleia-i-

athina-gia-na-stamatisei-tin-toyrkia, τελευταία πρόσβαση: 10/1/2020]. 

31 Καθημερινή, «Στήριξη και από την Ιταλία στον EastMed», 1 Ιανουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/1058457/article/epikairothta/kosmos/sthri3h-kai-apo-thn-

italia-ston-eastmed, τελευταία πρόσβαση: 10/1/2020]. 

32 ΖΗΡΓΑΝΟΣ Νικόλαος, «Η Τουρκία σπάει το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη», Εφημερίδα των 
Συντακτών, 7 Δεκεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.efsyn.gr/politiki/exoteriki-

politiki/222183_i-toyrkia-spaei-empargko-oplon-sti-libyi, τελευταία πρόσβαση: 10/1/2020]. 

33 PAPADIMITRIOU Jannis, “EastMed gas pipeline flowing full of troubling questions”, 

Deutsche Welle, 2 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dw.com/en/eastmed-

gas-pipeline-flowing-full-of-troubling-questions/a-51871424, τελευταία πρόσβαση: 

10/1/2020]. 

https://www.cnn.gr/news/politiki/story/201817/epistrateyei-ta-diplomatika-tis-ergaleia-i-athina-gia-na-stamatisei-tin-toyrkia
https://www.cnn.gr/news/politiki/story/201817/epistrateyei-ta-diplomatika-tis-ergaleia-i-athina-gia-na-stamatisei-tin-toyrkia
https://www.kathimerini.gr/1058457/article/epikairothta/kosmos/sthri3h-kai-apo-thn-italia-ston-eastmed
https://www.kathimerini.gr/1058457/article/epikairothta/kosmos/sthri3h-kai-apo-thn-italia-ston-eastmed
https://www.efsyn.gr/politiki/exoteriki-politiki/222183_i-toyrkia-spaei-empargko-oplon-sti-libyi
https://www.efsyn.gr/politiki/exoteriki-politiki/222183_i-toyrkia-spaei-empargko-oplon-sti-libyi
https://www.dw.com/en/eastmed-gas-pipeline-flowing-full-of-troubling-questions/a-51871424
https://www.dw.com/en/eastmed-gas-pipeline-flowing-full-of-troubling-questions/a-51871424
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μία απειλή που παρουσιάζει τέτοια γεωγραφική εγγύτητα είναι απαραίτητη. 

Επιπροσθέτως, η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή μία προσπάθεια αποτροπής 

δημιουργίας τετελεσμένων, τα οποία θα μπορούσαν να την οδηγήσουν σε 

δυσχερέστερη θέση. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, μην έχοντας 

προλάβει να αποτρέψει την υπογραφή των τουρκολιβυκών Μνημονίων 

συνεργασίας, προχώρησε στη Συμφωνία για τον EastMed, μία συμφωνία-

«απάντηση», επιδιώκοντας να αποτρέψει την ισχυροποίηση της Τουρκίας στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, ο γεωγραφικός παράγοντας ισχύει 

και για τα δύο κράτη, κυρίως όμως για την Κύπρο, καθώς το καθεστώς του 

ψευδοκράτους στο νησί έχει ήδη δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία είναι 

δύσκολα διαχειρίσιμη.  

Η αύξηση της τουρκικής ισχύος δεν θα συνέφερε κανένα από τα μέρη 

της Συμφωνίας, γεγονός που οδήγησε στη συσπείρωση των εν λόγω κρατών. Ως 

επακόλουθο, η σύναψη της Συμφωνίας του EastMed θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μία κίνηση εξισορρόπησης απέναντι στις τουρκικές 

απειλές. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν και αντίθετα 

αποτελέσματα, οδηγώντας την Τουρκία σε μία ακόμη πιο προκλητική 

συμπεριφορά προκειμένου να ανταπεξέλθει στις πιέσεις της συμμαχίας 

Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Λαμβάνοντας η ίδια την ισχυροποίηση της 

συμμαχίας αυτής ως απειλή, είναι πιθανό να επιδιώξει να την εξισορροπήσει 

με διάφορους τρόπους.  

Συμπέρασμα 

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση εργασίας πως «Τα κράτη 

συνάπτουν συμφωνίες και συνεργάζονται με άλλα κράτη, με σκοπό να 

επιβιώσουν από μία κοινή εξωτερική απειλή». Οι απειλητικές ενέργειες της 

Τουρκίας οδήγησαν στη δημιουργία της συμμαχίας ανάμεσα στην Ελλάδα, την 

Κύπρο και το Ισραήλ. Τα συγκεκριμένα κράτη συνεργάστηκαν εναντίον μιας 

κοινής απειλής, η οποία στην προκειμένη περίπτωση προέρχεται από την 

Τουρκία, έτσι ώστε να υπερασπιστούν τα εθνικά, πολιτικά και οικονομικά 

τους συμφέροντα. Το τουρκικό κράτος εκλαμβάνοντας τα σχέδια γύρω από τον 

αγωγό EastMed και το σχηματισμό της συγκεκριμένης συμμαχίας ως απειλή 

για τα δικά του εθνικά συμφέροντα, προέβη στην υπογραφή των Μνημονίων 

συνεργασίας με τη Λιβύη. Σε διάστημα μόλις ενός μηνός μετά την υπογραφή 

των Μνημονίων, το τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αντέδρασε άμεσα, με 

την υπογραφή της Συμφωνίας κατασκευής του EastMed, ενός έργου με 

μεγάλη γεωπολιτική σημασία. 
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ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ TURKSTREAM ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΝΚΑ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας  

 

 

ι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας παρουσιάζουν μια σειρά από 

αξιόλογες εξελίξεις κατά τα τελευταία χρόνια. Παρατηρούνται 

σημαντικές εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των αμυντικών 

εξοπλισμών, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση την αγορά των ρωσικών 

πυραυλικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία1, καθώς και στον τομέα των 

επενδύσεων με την ίδρυση του Ρωσοτουρκικού Ταμείου Επενδύσεων (RTIF) 

ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ2. Παρ’ όλα αυτά, οι ρωσοτουρκικές σχέσεις 

επηρεάστηκαν σημαντικά από τη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στη 

Συρία3, η οποία ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2015 με βομβαρδισμούς έναντι 

συριακών δυνάμεων της αντιπολίτευσης, πολλές από τις οποίες 

υποστηρίζονταν από την Τουρκία. Επίσης, στις 24 Νοεμβρίου 2015, παρά τις 

πολλές προειδοποιήσεις των τουρκικών αεροπορικών δυνάμεων, ένα ρωσικό 

αεροσκάφος SU-24 που παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο για διάστημα 

17 δευτερολέπτων, καταρρίφθηκε από ένα τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-

16. Στο πλαίσιο της συριακής διαμάχης, η Τουρκία συντάχθηκε με ομάδες της 

ένοπλης αντιπολίτευσης, ενώ η Ρωσία έχει εκφράσει την πλήρη υποστήριξή 

 
1 Δήλωση της προεδρίας των Η.Π.Α., “Statement by the Press Secretary’’, 17 Ιουλίου 2019. 

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

secretary-64/, τελευταία πρόσβαση: 14/1/2020].  

2 Russian Direct Investment Fund, “RDIF and TWF have finalized the creation of the 

Russia-Turkey Investment Fund’’, 8 Απριλίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://rdif.ru/Eng_fullNews/3999/, τελευταία πρόσβαση: 13/1/2020] και Russian Direct 
Investment Fund  “Turkey, Russia create 900 million euro investment fund’’, 8 Απριλίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://rdif.ru/Eng_fullNews/4024/, τελευταία πρόσβαση: 

13/1/2020]. 

3 BALTA Evren, “From Geopolitical Competition to Strategic Partnership: Turkey and 

Russia after The Cold War”, Uluslararası İlişkiler,Τόμος 16, Τεύχος 63, 2019. [Αναγνώστηκε 

στο: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/809991, τελευταία πρόσβαση: 

10/1/2020]. 

Ο 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-64/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-64/
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https://rdif.ru/Eng_fullNews/4024/
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της στο καθεστώς του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ4. Το Σεπτέμβριο του 2018, 

τα δύο κράτη συνεργάστηκαν υπογράφοντας τη Συμφωνία δημιουργίας ζώνης 

αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσά τους 5. Πρόσφατα, η ρωσοτουρκική 

συνεργασία επεκτάθηκε και στον ενεργειακό τομέα. 

Στις 8 Ιανουαρίου του 2020, συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη οι 

Πρόεδροι της Τουρκίας και της Ρωσίας, Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν και 

Βλαντιμίρ Πούτιν αντιστοίχως, προκειμένου να εγκαινιάσουν τον αγωγό 

φυσικού αερίου TurkStream, ο οποίος επρόκειτο να μεταφέρει ρωσικό φυσικό 

αέριο στην Τουρκία και στη συνέχεια στη Νότια Ευρώπη6. Ο αγωγός 

TurkStream, στα εγκαίνια του οποίου παρευρέθηκαν και οι ηγέτες της 

Βουλγαρίας και της Σερβίας, έχει την αφετηρία του στη ρωσική ακτή του 

Ευξείνου Πόντου κοντά στην πόλη Ανάπα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

συνεργασία στον τομέα της ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα κράτη 

και σε πολλές περιπτώσεις αναδεικνύεται σε προτεραιότητα της εξωτερικής 

τους πολιτικής7. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι κρατικοί δρώντες 

δύνανται να προβούν σε εργαλειακή χρήση της ενέργειας για την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και για την απόκτηση περισσότερης 

ισχύος. Παρόμοια είναι και η περίπτωση της ρωσοτουρκικής συνεργασίας, 

μέσα από την οποία αμφότερα τα κράτη δύνανται να χρησιμοποιήσουν την 

ενέργεια ως μοχλό πίεσης έναντι των κρατών-καταναλωτών, με τα οποία 

δημιουργείται μια σχέση αλληλεξάρτησης. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν στο 

ακόλουθο ερευνητικό ερώτημα: ποιοί είναι οι λόγοι που έδωσαν ώθηση στη 

στρατηγική προσέγγιση της Τουρκίας και της Ρωσίας μέσω της συνεργασίας 

στον ενεργειακό τομέα;  

Οι αλληλεπιδράσεις  ανάμεσα στα κράτη αφορούν όλους τους τομείς 

στους οποίους αυτά δραστηριοποιούνται, μεταξύ των οποίων καταλαμβάνει 

εξέχουσα θέση και ο τομέας της ενέργειας. Οι εν λόγω αλληλεπιδράσεις 

 
4 ÖZEL Soli, “The Crisis in Turkish-Russian Relations’’, Center for American Progress, 10 

Μαρτίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

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

turkish-russian-relations/, τελευταία πρόσβαση: 12/1/2020]. 

5 WINTOUR Patrick, “Russia and Turkey to set up buffer zone to protect civilians”, The 
Guardian, 17 Σεπτεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2018/sep/17/russia-and-turkey-to-set-up-idlib-buffer-

zone-to-protect-civilians , τελευταία πρόσβαση: 13/1/2020]. 

6 TurkStream, “Project: The TurkStream Pipeline’’. [Αναγνώστηκε στο: 

http://turkstream.info/project/, τελευταία πρόσβαση: 12/1/2020]. 

7 LO Chris, “Power Plays: The Role of Energy in Modern Geopolitics’’, Power.nridigital, 
Τεύχος 98, Μάιος 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://power.nridigital.com/power_technology_may18/power_plays_the_role_of_energy_in

_modern_geopolitics, τελευταία πρόσβαση: 13/1/2020]. 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-64/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-64/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2016/05/10/137131/the-crisis-in-turkish-russian-relations/
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μπορούν να πάρουν τη μορφή άλλοτε της συνεργασίας και άλλοτε του 

ανταγωνισμού. Παρά τις  τεταμένες σχέσεις που ενίοτε ενδέχεται να 

διατηρούν ορισμένα κράτη, όταν τα εθνικά συμφέροντα το επιβάλλουν,  οι 

κρατικοί δρώντες επιλέγουν τη στρατηγική της ενεργειακής συνεργασίας, με 

σκοπό την ενίσχυση της θέσης τους στο διεθνές σύστημα και σε επιμέρους 

περιφερειακά υποσυστήματα, καθώς και την αύξηση της ισχύος τους. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού, πρωταρχικός στόχος κάθε 

κράτους στο πλαίσιο του άναρχου διεθνούς συστήματος είναι η επιβίωσή του. 

Η αναρχία που χαρακτηρίζει το διεθνές σύστημα8 συνεπάγεται την απουσία 

μίας κεντρικής εξουσίας που θα είναι σε θέση να ρυθμίζει θέματα που 

άπτονται της δράσης των κρατικών δρώντων και να επιβάλλεται σε αυτούς9. 

Τα κράτη επιδιώκουν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη σχετική 

ισχύ στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος και παράλληλα 

τίθενται ενάντια στη διατήρηση του status quo. Για την επίτευξη των 

παραπάνω επιδιώξεων αναγκάζονται να στηριχθούν αποκλειστικά στις δικές 

τους δυνάμεις, πρακτική η οποία αποτυπώνεται από την κρίσιμης σημασίας 

έννοια της αυτοβοήθειας10, καθώς κάθε τρίτος δρών αντιμετωπίζεται ως 

δυνητικός αντίπαλος. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται κάποια κράτη να 

αναπτύξουν μια προσωρινή και ευκαιριακή συνεργασία ή να συμμετάσχουν 

σε διεθνείς οργανισμούς, όταν κρίνουν ότι με αυτό τον τρόπο εξυπηρετούνται 

τα εθνικά τους συμφέροντα11. 

Η ενέργεια συνιστά στη σύγχρονη εποχή σημαντικό αγαθό για τους 

κρατικούς δρώντες, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση 

πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων12 ή την άσκηση πίεσης από κράτη-

παραγωγούς προς κράτη-καταναλωτές, και ως εκ τούτου κατέχει κεντρική 

θέση στην εξωτερική πολιτική που χαράζουν13. Στο παγκοσμιοποιημένο 

ενεργειακό περιβάλλον, οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου μπορούν να 

διευκολύνουν την προοπτική διεθνούς συνεργασίας14. Για όλες τις 

 
8 ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ Ηλίας, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 

2007, σελ. 59. 

9 BAYLIS John, Smith Steve, OWENS Patricia, Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής, 
Αθήνα, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013, σελ. 118. 

10 HEYWOOD Andrew, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στην Παγκόσμια Εποχή, Αθήνα, 

Εκδόσεις Κριτική, 2013, σελ. 62. 

11 MEARSHEIMER John J., Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2007, σελ. 61-64. 

12 ΤΣΑΚΙΡΗΣ Θεόδωρος, Ενεργειακή Ασφάλεια και Διεθνής Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις 

Παπαζήση, 2018, σελ. 19. 

13 LO Chris, ό.π.. 

14 Ό.π.. 
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ανεπτυγμένες οικονομίες η ενέργεια αποτελεί έναν ζωτικής σημασίας 

παράγοντα για τον τομέα της παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων. Οι 

σύγχρονες βιομηχανίες απαιτούν την εισροή μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, 

ώστε να είναι λειτουργικές. Η τεχνολογική εξέλιξη και η αύξηση των εισροών 

ενέργειας δύνανται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση του πλούτου 

ενός κράτους. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ενέργεια 

συμβάλλει στο αίσθημα της ασφάλειας του κράτους που την κατέχει15. Η 

σύναψη συμφωνιών ενεργειακής συνεργασίας συχνά καθίσταται ένα 

σημαντικό μέσο για τα εμπλεκόμενα κράτη που στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση 

της ενεργειακής τους ασφάλειας και των μεταξύ τους σχέσεων όσο και στην 

ανάπτυξη της βιομηχανίας τους σε εθνικό επίπεδο16. 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, η υπόθεση εργασίας της 

παρούσας ανάλυσης διατυπώνεται ως εξής: «Οι δρώντες του διεθνούς 

συστήματος αναμένεται να συνεργαστούν στον ενεργειακό τομέα ευκαιριακά, 

κάνοντας εργαλειακή χρήση της ενέργειας ως μοχλού πίεσης, προκειμένου να 

αυξήσουν την ισχύ τους και να εξυπηρετήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα». 

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η συνεργασία της Τουρκίας και της Ρωσίας, 

που αναμένεται να επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που τους 

παρέχει ο αγωγός TurkStream για να αυξήσουν την ισχύ τους και να 

μεταβάλουν υπέρ τους τις ισορροπίες στην περιφέρειά τους. Κυρίως η Ρωσία 

θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης την παροχή φυσικού 

αερίου έναντι των βαλκανικών και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, επιτρέποντάς 

της να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την οικονομία και την πολιτική τους, 

απειλώντας τα με περικοπές στις ποσότητες που εξάγει, ειδικά το χειμώνα, 

μια μακροχρόνια πολιτική ης Μόσχας17. 

Για την εξέταση της υπόθεσης εργασίας ακολουθείται η επαγωγική 

μέθοδος, καθώς μέσα από τη μελέτη μιας ειδικής περίπτωσης γίνεται 

προσπάθεια να εξαχθεί ένα γενικότερο συμπέρασμα σχετικά με την 

εργαλειακή χρήση της ενέργειας από την πλευρά των κρατών. Η 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό αυτό περιλαμβάνει κυρίως 

δευτερογενείς πηγές. Στις γραμμές που ακολουθούν θα γίνει μία σύντομη 

αναφορά στις απαρχές της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας και θα 

αναλυθούν οι λόγοι που οδήγησαν τα δύο αυτά κράτη στη συνεργασία για την 

 
15 STRANGE Susan, “States and Markets’’, Λονδίνο, εκδόσεις Continuum, 1988, Β’ έκδοση, 

σελ. 190-194. 

16 LO Chris, ό.π.. 

17 KIM Younkyoo, BLANK Stephen, “The New Great Game of Caspian energy in 2013–14: 

‘Turk Stream’, Russia and Turkey”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, τόμος 18, 

τεύχος 1, 2015, σελ. 29. 
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κατασκευή του αγωγού TurkStream. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στα 

οφέλη που αμφότερες οι χώρες δύνανται να αποκομίσουν και στη στρατηγική 

σημασία των εγκαινίων του αγωγού. Τέλος, θα σκιαγραφηθεί η θέση των 

Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι αλλαγές που ο TurkStream  μπορεί να 

επιφέρει στις σχέσεις της Άγκυρας (και της Μόσχας) με την Ουάσιγκτον. 

Η εν λόγω ανάλυση θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στην κατανόηση 

της στρατηγικής σημασίας της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της 

ενέργειας. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια να καταδειχθούν οι τρόποι  με 

τους οποίους τα κράτη χρησιμοποιούν την ενέργεια ως μοχλό πίεσης με 

σκοπό την προώθηση και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και την 

απόκτηση περισσότερης ισχύος. 

1. Απαρχές της συνεργασίας γύρω από τον αγωγό TurkStream 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η ανάδυση των σχεδίων για την κατασκευή 

του αγωγού TurkStream, είναι απαραίτητο να γίνει μία σύντομη αναφορά σε 

ορισμένα καθοριστικής σημασίας γεγονότα που οδήγησαν στη ρωσοτουρκική 

ενεργειακή συνεργασία. Η κατασκευή του εν λόγω αγωγού επηρεάστηκε από 

τις τεταμένες σχέσεις της Ρωσίας με την Ουκρανία, οι οποίες ως επακόλουθο 

είχαν επιπτώσεις στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση.  

Κατά τους πρώτους μήνες του 2014 η Ρωσία εισέβαλε στην Ανατολική 

Ουκρανία με σκοπό την προσάρτηση της περιοχής της Κριμαίας18. Τόσο οι 

Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) καταδίκασαν την 

εισβολή και λίγους μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2014, επέβαλαν οικονομικές 

κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες μεταξύ άλλων περιόριζαν σοβαρά την 

ικανότητα πέντε μεγάλων ρωσικών τραπεζών να λάβουν χρηματοδότηση από 

την Ευρώπη19. 

Όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, ο αγωγός, με δυνατότητα μεταφοράς 63 

δισ. κυβικών φυσικού αερίου ετησίως20, θα ξεκινούσε από τη Μαύρη Θάλασσα, 

θα διέσχιζε τη Βουλγαρία και στη συνέχεια μέσω της Σερβίας θα 

 
18 CECIRE Michael, “The Russian Invasion of Ukraine’’, Foreign Policy Research Institute, 

Μάρτιος 2014. [Αναγνώστηκε στο: https://www.files.ethz.ch/isn/177541/cecire_crimea.pdf, 

τελευταία πρόσβαση: 11/1/2020]. 

19 CALAMUR Krishnadev, “U.S. Steps in Response to Russia's Intervention in Ukraine’’, 

National Public Radio, 7 Μαρτίου 2014. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.npr.org/sections/parallels/2014/03/07/287278214/u-s-steps-in-response-to-

russias-intervention-in-ukraine?t=1609866021406, τελευταία πρόσβαση: 12/1/2020]. 

20 GOTEV Georgi, “EU-Gazprom deal clears Bulgaria of South Stream cancellation claims’’, 

Euractiv, 15 Μαρτίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-gazprom-deal-clears-bulgaria-of-south-

stream-cancellation-claims/, τελευταία πρόσβαση 14/1/2020]. 

https://www.files.ethz.ch/isn/177541/cecire_crimea.pdf
https://www.npr.org/sections/parallels/2014/03/07/287278214/u-s-steps-in-response-to-russias-intervention-in-ukraine?t=1609866021406
https://www.npr.org/sections/parallels/2014/03/07/287278214/u-s-steps-in-response-to-russias-intervention-in-ukraine?t=1609866021406
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-gazprom-deal-clears-bulgaria-of-south-stream-cancellation-claims/
https://www.euractiv.com/section/energy/news/eu-gazprom-deal-clears-bulgaria-of-south-stream-cancellation-claims/
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κατευθυνόταν προς τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία21. Την 1η 

Δεκεμβρίου του 2014, ο Ρώσος και ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσαν ότι ο 

προτεινόμενος αγωγός South Stream βρισκόταν στη διαδικασία της 

αναδιαμόρφωσης και ανακατεύθυνσης22.  

 Ένα χρόνο νωρίτερα, το Δεκέμβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

είχε ανακοινώσει ότι ο South Stream παραβίαζε το τρίτο ενεργειακό πακέτο 

και δεν θα επιτρεπόταν η λειτουργία του παρά μόνον εάν ευθυγραμμιζόταν 

με τον κανονισμό της Ε.Ε.23. Στις 17 Απριλίου 2014, εν μέσω της προσάρτησης 

της Κριμαίας από τη Ρωσία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα μη 

δεσμευτικό ψήφισμα με το οποίο αντιτάχθηκε στη δημιουργία του αγωγού 

φυσικού αερίου South Stream και πρότεινε την αναζήτηση εναλλακτικών 

πηγών εφοδιασμού φυσικού αερίου για την Ε.Ε.. 

Τον Ιούνιο του 2014, η Βουλγαρία σταμάτησε προσωρινά την 

κατασκευή του αγωγού, καθώς είχε προηγουμένως κατηγορηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για 

τις δημόσιες συμβάσεις στον ενεργειακό ανταγωνισμό. Η Ρωσία υπέβαλε 

καταγγελία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) κατά των νόμων 

της Ε.Ε. για την αγορά ενέργειας που θεσπίστηκαν το 2009, ισχυριζόμενη ότι 

παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες24. Ένα χρόνο αργότερα, στις 14 

Ιανουαρίου του 2015, ο Αλεξέι Μίλερ, ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής 

εταιρείας φυσικού αερίου της Ρωσίας, Gazprom, έστειλε επιστολή στον 

αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση, Μάρος 

Σέφτσοβιτς, στην οποία τον ενημέρωνε για την πρόθεση της Ρωσίας να 

σταματήσει όλες τις αποστολές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της 

Ουκρανίας, με την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός νέου διαδρόμου 

μεταφοράς φυσικού αερίου ο οποίος θα διερχόταν μέσω της Τουρκίας25. 

Επομένως, τεκμαίρεται ότι η πρωτοβουλία για την κατασκευή του 

αγωγού επηρεάστηκε σημαντικά από τα προαναφερθέντα γεγονότα που 

οδήγησαν τη Ρωσία και την Τουρκία να επιλέξουν τη στρατηγική της 

 
21 Ό.π.. 

22 KIM Younkyoo, BLANK Stephen, ό.π.. 

23 HAFNER Manfred, TAGLIAPIETRA Simone, “Turkish Stream: What Strategy for 

Europe?’’, Fondazione Eni Enrico Mattei, 2015. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/113951/1/NDL2015-050.pdf, τελευταία πρόσβαση: 

14/1/2020]. 

24 Global Energy Monitor Wiki, “South Stream Gas Pipeline’’, 5 Δεκεμβρίου 2019. 
[Αναγνώστηκε στο: https://www.gem.wiki/South_Stream_Gas_Pipeline, τελευταία 

πρόσβαση: 9/1/2020]. 

25 KIM Younkyoo, BLANK Stephen, ό.π.. 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/113951/1/NDL2015-050.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/113951/1/NDL2015-050.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/113951/1/NDL2015-050.pdf
https://www.gem.wiki/South_Stream_Gas_Pipeline
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ενεργειακής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που δύνανται να 

αποκομίσουν, τα οποία αναλύονται παρακάτω. 

2. Οι λόγοι συνεργασίας των δύο κρατών και τα προσφερόμενα οφέλη 

Η Τουρκία αντιλαμβάνεται τον TurkStream, ο οποίος εν τέλει 

αντικατέστησε τον South Stream, ως ένα μέσο αύξησης της ισχύος της και 

απόκτησης μιας πιο σημαντικής ενεργειακής και γεωστρατηγικής θέσης στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη26. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η Τουρκία θα 

μπορέσει να καταστεί ενεργειακός κόμβος στην περιοχή της, συνδέοντας τη 

Ρωσία με χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο υποθαλάσσιος αγωγός 

TurkStream που διασχίζει τη Μαύρη Θάλασσα, έχει μήκος 930 χιλιόμετρα27 

και το ενεργειακό σχέδιό του αποτελείται από δύο αγωγούς, με συνολική 

χωρητικότητα 31.5 δισ. κυβικά μέτρα28. Η Τουρκία δύναται να 

χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως μοχλό πίεσης έναντι των γειτονικών της 

κρατών29. Αυτό γίνεται κατανοητό από τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου 

για τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα ενεργειακά αποθέματα κατά την 

τελετή των εγκαινίων του αγωγού. Ειδικότερα, ο Έρντογαν σημείωσε ότι «ο 

στόχος των ερευνών μας στην ανατολική Μεσόγειο είναι η προστασία των 

δικαιωμάτων της Τουρκίας και της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας 

Κύπρου», και προσέθεσε ότι «στην ανατολική Μεσόγειο από διπλωματική, 

νομική και οικονομική άποψη, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιβίωσης 

σχεδίου αν δεν περιλαμβάνει την Τουρκία. Φυσικά, η Τουρκία θα έχει 

δικαίωμα λόγου για κάθε σχέδιο στην ανατολική Μεσόγειο, αφού έχει τη 

μεγαλύτερη ακτογραμμή»30. Η δήλωση αυτή είναι αδιαμφισβήτητα 

παραπλανητική, καθώς στην πραγματικότητα η ελληνική ακτογραμμή 

υπερβαίνει κατά πολύ αυτή της Τουρκίας. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική 

 
26 FURUNCU Yunus, “Analysis-TurkStream to strengthen Turkey’s energy hub  position’’, 

Πρακτορείο Anadolu, 8 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-turkstream-to-strengthen-turkey-s-energy-

hub-position/169558, τελευταία πρόσβαση: 9/1/2020]. 

27 TurkStream, “Project: The TurkStream Pipeline’’. [Αναγνώστηκε στο: 

http://turkstream.info/project/, τελευταία πρόσβαση: 14/1/2020] 

28TurkStream, “Supplying Energy for the Future’’, [Αναγνώστηκε στο: 

http://turkstream.info/project/benefits/, τελευταία πρόσβαση: 15/1/2020] και 

KOUTROUMPIS John, “Russia and Turkey: An ambiguous Energy Partnership’’, E-
International Relations, 11 Σεπτεμβρίου 2019 [Αναγνώστηκε στο: https://www.e-

ir.info/2019/09/11/russia-and-turkey-an-ambiguous-energy-partnership/, τελευταία 

πρόσβαση: 14/1/2020] 

29 KIM Younkyoo, BLANK Stephen, ό.π.. 

30 Capital, «ΤurkStream: Ο Ερντογάν έδωσε στον Πούτιν βιβλίο-ανάλυση της συμφωνίας 

Τουρκίας-Λιβύης», 8 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο:https://www.capital.gr/diethni/3403319/turkstream-o-erntogan-edose-ston-poutin-

biblio-analusi-tis-sumfonias-tourkias-libuis, τελευταία πρόσβαση: 10/1/2020]. 

https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-turkstream-to-strengthen-turkey-s-energy-hub-position/1695585,08
https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-turkstream-to-strengthen-turkey-s-energy-hub-position/1695585,08
http://turkstream.info/project/
http://turkstream.info/project/
http://turkstream.info/project/
http://turkstream.info/project/benefits/
http://turkstream.info/project/benefits/
http://turkstream.info/project/benefits/
https://www.e-ir.info/2019/09/11/russia-and-turkey-an-ambiguous-energy-partnership/
https://www.e-ir.info/2019/09/11/russia-and-turkey-an-ambiguous-energy-partnership/
https://www.e-ir.info/2019/09/11/russia-and-turkey-an-ambiguous-energy-partnership/
https://www.capital.gr/diethni/3403319/turkstream-o-erntogan-edose-ston-poutin-biblio-analusi-tis-sumfonias-tourkias-libuis
https://www.capital.gr/diethni/3403319/turkstream-o-erntogan-edose-ston-poutin-biblio-analusi-tis-sumfonias-tourkias-libuis
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ακτογραμμή έχει μήκος 13.676 χιλιόμετρα31, ενώ η τουρκική αντιστοιχεί σε 

7.200 χιλιόμετρα32. 

 Δίνεται, έτσι, η εντύπωση ότι η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να 

προβάλει τον αγωγό TurkStream ως μια εναλλακτική λύση η οποία θα 

λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον αγωγό EastMed, που αποτελεί 

πρωτοβουλία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, καθώς και προς άλλες 

ενεργειακές επιλογές των κρατών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο αγωγός 

EastMed  αποσκοπεί στη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κύπρο και την 

Κρήτη, συνδέοντας τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου με την 

Ελλάδα καθώς και με χώρες της δυτικής και νότιας Ευρώπης, όπως είναι η 

Ιταλία33. Η Τουρκία έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της προς την 

κατασκευή του εν λόγω αγωγού, υπογραμμίζοντας ότι η τουρκοκυπριακή 

πλευρά και τα συμφέροντά της έχουν αποκλειστεί από τη διαδικασία34. 

Αναφορικά με τη Ρωσία, ένας λόγος που δύναται να εξηγήσει τη θέλησή 

της να συνεργαστεί με την Τουρκία στον ενεργειακό τομέα, είναι η 

δυνατότητα που αποκτά να χρησιμοποιεί την ενέργεια που παρέχει ως μέσο 

απειλής έναντι των κρατών-καταναλωτών της περιοχής35. Την 1η Δεκεμβρίου 

του 2014, ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ρητά ότι με την κατασκευή του εν λόγω 

αγωγού, η Ρωσία στόχευε να δημιουργήσει έναν νέο κόμβο μεταφοράς φυσικού 

αερίου στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκία. Παράλληλα, ένας υποβόσκων 

στόχος ήταν να «τιμωρήσει» τη Βουλγαρία για τη στάση που τήρησε σχετικά 

με το South Stream36. 

 
31 The World Factbook, “Greece’’, CIA. [Αναγνώστηκε στο: https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/greece/#geography, τελευταία πρόσβαση: 13/1/2020]. 

32 The World Factbook ,“Turkey’’, CIA. [Αναγνώστηκε στο: https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/turkey/#geography, τελευταία πρόσβαση: 13/1/2020]. 
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12/1/2020]. 

34 Daily Sabah, “Ankara slams EastMed pipeline, opposes any gas project excluding 

Turkey’’, 3 Ιανουαρίου 2020. [Aναγνώστηκε στο: 
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Όσον αφορά στα οφέλη που προκύπτουν από τη δημιουργία του αγωγού, 

για την Άγκυρα η κατασκευή του TurkStream μπορεί να συμβάλει στη 

φιλοδοξία της να καταστεί κέντρο διαμετακόμισης φυσικού αερίου37 και να 

ενισχύσει τον ρόλο της ως ένας σημαντικός περιφερειακός παράγοντας μέσω 

της συμμετοχής της σε διεθνή ενεργειακά έργα. Ως αποτέλεσμα όλων των 

παραπάνω, η ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας, η θέση της και ο ρόλος της 

ενισχύονται με την ολοκλήρωση του αγωγού38. Ο TurkStream προορίζεται 

ακόμη να εξυπηρετήσει την παρουσία της Ρωσίας στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, γεγονός που αυξάνει τη δυνατότητα επιβολής και άσκησης πολιτικής 

πίεσης39. Το σημαντικότερο όφελος, όμως, που δύναται να αποκομίσει η 

Μόσχα συνίσταται στην ευκαιρία που αποκτά να καταστήσει ένα μεγάλο μέρος 

των κρατών της περιοχής εξαρτημένο από την ενέργεια που η ίδια παρέχει. 

3. Η στρατηγική σημασία των εγκαινίων του αγωγού 

Τα εγκαίνια του αγωγού TurkStream αποτελούν  σημαντικό γεγονός τόσο από 

πολιτική όσο και από στρατηγική σκοπιά. Η σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας 

και της Ουκρανίας απέδειξε ότι το δίκτυο εφοδιασμού φυσικού αερίου στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο απαιτούσε σημαντικές βελτιώσεις. Για αυτόν 

ακριβώς το λόγο πολλές χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Τουρκία 

και η Ρωσία, έδωσαν έμφαση σε σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία και 

τη βελτίωση των λεγόμενων διασυνοριακών δυνατοτήτων μεταφοράς φυσικού 

αερίου40. 

Από στρατηγική άποψη, μέσω του TurkStream, η Ρωσία εκτιμάται ότι 

θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών κρατών-καταναλωτών και ότι 

θα διατηρήσει το μονοπώλιο που διαθέτει στον τομέα της ενέργειας41. Η 

διαφοροποίηση των υπαρχουσών διαδρομών διαμετακόμισης φυσικού αερίου 

εξυπηρετεί την πολιτική της Μόσχας για άσκηση πίεσης στα κράτη που 

καταναλώνουν ρωσική ενέργεια42. Ένα από τα βασικά σημεία της ρωσικής 

 
37 Energypress, «Ενέργεια: O ρόλος και οι επιδιώξεις της Τουρκίας», 9 Δεκεμβρίου 2018. 

[Aναγνώστηκε στο: https://energypress.gr/news/energeia-o-rolos-kai-oi-epidioxeis-tis-

toyrkias, τελευταία πρόσβαση: 9/1/2020]. 

38 TurkStream, “Supplying Energy for the Future’’. [Αναγνώστηκε στο: 

http://turkstream.info/project/benefits/, τελευταία πρόσβαση: 15/1/2020]. 

39 FURUNCU Yunus, ό.π.. 

40 YESEVI Çağla Gül, “Considering Pipeline Politics in Eurasia: South Stream, Turk 

Stream and TANAP’’, Bilge Strateji, τόμος 10, τεύχος 18, 2018. 

41 MIKHELIDZE Nona, SARTORI Nicolò, TANRISEVER Oktay F., TSAKIRIS Theodoros, 

“The Moscow-Ankara Energy Axis and the Future of EU-Turkey Relations’’, The Future of 
EU-Turkey Relations, Σεπτέμβριος 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.iai.it/sites/default/files/feuture_op_5.pdf, τελευταία πρόσβαση: 11/1/2020]. 

42 PEROVIC Jeronim, ORTTUNG Robert, FACHINOTTI Matteo, “Russia’s Energy Policy: 

Should Europe Worry?’’, Russian Analytical Digest, τεύχος 18, 3 Απριλίου 2007. 
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στρατηγικής που προσθέτει σημαντικά στην αύξηση της γεωπολιτικής 

επιρροής της Μόσχας είναι η δυνατότητα άσκησης πίεσης που αποκτά η Ρωσία 

μέσω του TurkStream, ο οποίος παρακάμπτει την Ουκρανία, καθώς δεν 

διέρχεται από το έδαφός της οδηγώντας σε περαιτέρω υποβάθμιση του Κιέβου 

στη στρατηγική σκακιέρα43. Παράλληλα, η υλοποίηση άλλων έργων στην 

περιοχή για τη μεταφορά φυσικού αερίου καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, 

γεγονός που προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην Τουρκία και τη 

Ρωσία44. 

Ο αγωγός TurkStream είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Τουρκία 

όσον αφορά στην εξασφάλιση της προμήθειας φυσικού αερίου και εξυπηρετεί 

ταυτόχρονα τη φιλοδοξία της να καταστεί σημαντικός ενεργειακός κόμβος45. 

Επίσης, η Άγκυρα, μέσω της υλοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερων έργων 

ενεργειακής υποδομής στην επικράτειά της, ενισχύεται γεωπολιτικά και 

γεωοικονομικά και διαδραματίζει ολοένα και περισσότερο ενεργό ρόλο στις 

αγορές ενέργειας και φυσικού αερίου46 της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.  

Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο TurkStream δύναται να 

λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον αγωγό EastMed. Τέλος, ο αγωγός είναι 

επωφελής για την Τουρκία και από οικονομική άποψη, καθώς μπορεί να 

συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων του τουρκικού 

πληθυσμού47. 

4. Η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών 

Η ρωσοτουρκική ενεργειακή συνεργασία προκάλεσε ανησυχία και 

αντιδράσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο αναλυτικά, την 

έντονη αντίθεσή του στον αγωγό TurkStream εξέφρασε στις αρχές του 2020 

για γεωπολιτικούς λόγους το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, 

κατηγορώντας τη Μόσχα ότι προσπαθεί να εφαρμόσει την τακτική του «διαίρει 

και βασίλευε» για να υπονομεύσει και να επηρεάσει προς όφελός της την 

ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης48. Παράλληλα, η Μόσχα κατηγορήθηκε ότι 

 
[Αναγνώστηκε στο: https://www.files.ethz.ch/isn/29825/Russian_Analytical_Digest_18.pdf, 

τελευταία πρόσβαση: 11/1/2020]. 

43 YESEVI Çağla Gül, ό.π.. 

44 HAFNER Manfred, TAGLIAPIETRA Simone, ό.π.. 

45 AUSTIVK Ole Gunnar, RZAYEVA Gülmira, “Turkey in the geopolitics of energy”, 

Elsevier, 5 Μαΐου 2017. [Αναγνώστηκε στο: http://www.kaldor.no/energy/JEPO201708-

Turkey-Geopolitics-Energy-OGA-Gulmira-published.pdf, τελευταία πρόσβαση: 8/1/2020]. 

46 Ό.π.. 

47 MACIT Fatih, “An Economic Perspective for TurkStream’’, International Relations and 
Dialogue of Cultures, “Peter the Great” Saint-Petersburg Polytechnic University, Scientific 

Articles Selection Νο 3 (2014), Αγία Πετρούπολη, Polytechnic University Publishing House, 

2015, σελ. 72-75. https://hum.spbstu.ru/userfiles/files/pdf/MO-i-DIALOG-KULTUR-3.pdf  

48 CNN, «Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ο TurkStream υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της 

Ευρώπης», 10 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.files.ethz.ch/isn/29825/Russian_Analytical_Digest_18.pdf
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κάνει χρήση του αγωγού ως ένα άλλο μέσο για πολιτικό και οικονομικό 

εξαναγκασμό των ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως όμως της Ουκρανίας49. 

 Επιπλέον, η Διεύθυνση Ενεργειακών Πόρων του αμερικανικού 

Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην 

ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ στο 

πλαίσιο του αγωγού EastMed, που χαίρει της στήριξης τόσο της Ιταλίας όσο 

και άλλων ευρωπαϊκών κρατών50. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ο 

EastMed θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέσο διαφοροποίησης των 

ενεργειακών πηγών στη «στρατηγική σκακιέρα» που έχει διαμορφωθεί στην 

περιοχή51. Παράλληλα, μέσω του EastMed προσφέρεται στην Κύπρο η 

ευκαιρία να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου52. 

Οι αντιδράσεις των Η.Π.Α. γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές αν 

συνυπολογιστούν οι πολύ σημαντικές αλλαγές που μπορεί να επιφέρει ο 

αγωγός Turkstream στην ενεργειακή σκακιέρα της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Η θέση και ο ρόλος της Τουρκίας ενισχύονται σημαντικά και η χώρα 

καθίσταται ενεργειακός κόμβος που συνδέει τη Ρωσία με τις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ενισχύεται, παράλληλα, η ενεργειακή της 

ασφάλεια και αυξάνεται η οικονομική της ισχύς σε σημαντικό βαθμό. Τα 

κράτη της περιοχής εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το ρωσικό φυσικό 

αέριο53, ενώ την ίδια στιγμή ο αγωγός αυτός λειτουργεί με ανταγωνιστικό 

τρόπο έναντι του EastMed. 

Συμπέρασμα 

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας σύμφωνα με την οποία οι 

δρώντες του διεθνούς συστήματος αναμένεται να συνεργαστούν στον 

ενεργειακό τομέα με τρόπο ευκαιριακό, καταφεύγοντας στην εργαλειακή 

 
https://www.cnn.gr/kosmos/story/203547/steit-ntipartment-o-turkstream-yponomeyei-tin-

energeiaki-asfaleia-tis-eyropis, τελευταία πρόσβαση: 12/1/2020]. 

49 LOUGH John, ό.π.. 

50 Euronews, «Στήριξη από ΗΠΑ-Ιταλία για τον EastMed», 3 Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://gr.euronews.com/2020/01/03/stiriksi-hpa-italia-eastmed, τελευταία πρόσβαση: 

7/1/2020]. 

51 MAKOUSIS Dimitrios, “The EastMed Pipeline as a Geopolitical Factor of Redistribution 

of Power in the Geopolitical Complex of the SouthEastern Mediterranean and Greece’s 

Geopolitical Upgrade”, International Hellenic University, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή 

Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Νομικών Σπουδών, 2019, [Αναγνώστηκε στο: 

https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/bitstream/handle/11544/29386/d.makousis_elbrp_18-4-

2019.pdf?sequence=1, τελευταία πρόσβαση: 11/1/2020]. 

52 NS Energy, “Eastern Mediterranean Pipeline Project’’. [Aναγνώστηκε στο: 

https://www.nsenergybusiness.com/projects/eastern-mediterranean-pipeline-project/, 

τελευταία πρόσβαση: 14/1/2020]. 

53 FURUNCU Yunus, ό.π.. 

https://www.cnn.gr/kosmos/story/203547/steit-ntipartment-o-turkstream-yponomeyei-tin-energeiaki-asfaleia-tis-eyropis
https://www.cnn.gr/kosmos/story/203547/steit-ntipartment-o-turkstream-yponomeyei-tin-energeiaki-asfaleia-tis-eyropis
https://gr.euronews.com/2020/01/03/stiriksi-hpa-italia-eastmed
https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/bitstream/handle/11544/29386/d.makousis_elbrp_18-4-2019.pdf?sequence=1
https://repository.ihu.edu.gr/xmlui/bitstream/handle/11544/29386/d.makousis_elbrp_18-4-2019.pdf?sequence=1
http://turkstream.info/project/benefits/
http://turkstream.info/project/benefits/
https://www.nsenergybusiness.com/projects/eastern-mediterranean-pipeline-project/


Τόμος 3, Τεύχος 1  Ιανουάριος 2020 

 

 
40 

χρήση της ενέργειας ως μοχλού πίεσης, προκειμένου να αυξήσουν την ισχύ 

τους και να εξυπηρετήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Τα εγκαίνια του 

αγωγού TurkStream είναι σημαντικά από πολιτική και στρατηγική σκοπιά. 

Η Ρωσία και η Τουρκία θα είναι σε θέση, αξιοποιώντας τους υδρογονάνθρακες, 

να ασκήσουν επιρροή στα γειτονικά τους κράτη και να αποκτήσουν μία πιο 

σημαντική θέση στο περιφερειακό υποσύστημα της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Ο αγωγός όχι μόνο δύναται να προσφέρει γεωστρατηγικά οφέλη 

στην Τουρκία και τη Ρωσία, αλλά επαληθεύει την ίδια στιγμή την άποψη 

σύμφωνα με την οποία όταν κάποιοι κρατικοί δρώντες το κρίνουν ωφέλιμο, 

επιλέγουν να ακολουθήσουν ευκαιριακά –και μόνο  εφόσον το απαιτούν τα 

εθνικά τους συμφέροντα– τη στρατηγική της συνεργασίας. Αναδεικνύεται με 

άλλα λόγια η βούληση της ηγεσίας των δύο κρατών για προώθηση της 

ενεργειακής συνεργασίας, προκειμένου να ενισχυθούν έναντι των άλλων 

δρώντων και να αποκτήσουν σημαντικότερη θέση και έναν πιο ενεργό ρόλο 

στο περιφερειακό υποσύστημα όπου ανήκουν.  

Μετά την ανάλυση της στρατηγικής σημασίας της ενεργειακής 

συνεργασίας μέσω των εγκαινίων του αγωγού TurkStream, όσοι θα διεξάγουνε 

μετέπειτα έρευνες θα μπορούσαν να μελετήσουν τα εμπόδια που τίθενται τόσο 

από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες στη βούληση των 

κρατών να επιλέξουν τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. 
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ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥΝΤΑ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας 

 

 

α ζητήματα που προκύπτουν σε μία χώρα με έντονη παρουσία 

μειονοτήτων, καθώς και η προσπάθεια διαχείρισής τους –με όχι κατ’ 

ανάγκη δημοκρατικά μέσα– συνιστά ζήτημα που απασχολεί πολύ 

συχνά τη σύγχρονη τουρκική ηγεσία. Μία από τις πολυπληθέστερες 

μειονότητες της Τουρκίας αποτελούν οι Κούρδοι, οι οποίοι διεκδικούν την 

πολιτισμική και πολιτική αυτονόμησή τους. Από την πλευρά τους, οι 

τουρκικές κυβερνήσεις ανέκαθεν επιδίωκαν να καταπνίξουν τα σχέδια του 

κουρδικού στοιχείου, σε μια προσπάθεια διασφάλισης της εθνικής ενότητας 

και προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους, ούτως ώστε να 

αποφευχθεί η επακόλουθη απώλεια ισχύος.  

Το Κουρδικό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα την ισλαμική 

κυβέρνηση του Προέδρου Ρ.Τ. Έρντογαν, η οποία στην προσπάθειά της να 

διαδραματίσει η Τουρκία πρωταγωνιστικό ρόλο στα περιφερειακά 

τεκταινόμενα, ακολουθεί αυστηρά κατασταλτική πολιτική απέναντι στον 

κουρδικό πληθυσμό. Η πολιτική που έχει υιοθετήσει το κυβερνών κόμμα 

«Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.), το οποίο βρίσκεται τα τελευταία 

δεκαοχτώ χρόνια στην εξουσία, έχει πτυχές που καλύπτουν τόσο την 

εσωτερική όσο και την εξωτερική διάσταση, και περιλαμβάνει από 

συλλήψεις αιρετών και πολιτικών προσώπων1 έως και στρατιωτικές 

επιχειρήσεις στην άμεση περιφέρεια της Τουρκίας, με κυριότερη την 

 
1 Reuters, “Turkey removes four more Kurdish mayors over alleged terror links”, 13 

Νοεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-

kurds-idUSKBN1XN0U2, τελευταία πρόσβαση: 07/01/2020].  

Τ 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-kurds-idUSKBN1XN0U2
https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-kurds-idUSKBN1XN0U2
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τελευταία επιχείρηση με τίτλο «Πηγή της Ειρήνης»2 που έλαβε χώρα στη 

βορειοανατολική Συρία την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019. Στη 

συνέχεια, η στάση της Τουρκίας απέναντι στους Κούρδους την περίοδο 

Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 επηρεάζεται όχι μόνο από τις εσωτερικές, 

αλλά και από τις περιφερειακές εξελίξεις και ανακατατάξεις, καθόσον η 

χώρα εμπλέκεται σε πολλαπλά μέτωπα, όπως αυτό της Συρίας, με σκοπό να 

προφυλαχθεί από αυτό που εκλαμβάνει ως κίνδυνο στο εσωτερικό της. Με 

βάση τα ανωτέρω, τίθεται ο εξής προβληματισμός: Τι προσπαθεί να πετύχει η 

Τουρκία με την πολιτική που ακολουθεί προς τον κουρδικό πληθυσμό εντός 

και εκτός της επικράτειάς της, και τι επιπτώσεις έχει η πολιτική αυτή στη 

θέση και στο ρόλο της χώρας στο περιφερειακό της υποσύστημα; 

Η εξέταση της παρούσας ανάλυσης γίνεται με βάση τις βασικές 

παραδοχές του κλασικού ρεαλισμού. Σύμφωνα με την εν λόγω σχολή των 

Διεθνών Σχέσεων που υιοθετεί κρατο-κεντρική προσέγγιση, τα κράτη ως 

ορθολογικοί και οι βασικοί δρώντες, σε ένα διεθνές σύστημα άναρχο και 

ανταγωνιστικό, θέτουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την επιβίωσή 

τους3. Σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον υπέρτατο σκοπό 

της εθνικής ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας, επιδιώκουν την 

απόκτηση και μεγιστοποίηση της ισχύος τους4. Άλλες οντότητες, πέρα των 

κρατών, κρίνονται ως δευτερεύουσες, καθώς δεν είναι κυρίαρχες και δεν 

τους έχει δοθεί το δικαίωμα άσκησης της ισχύος. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

όσον αφορά την κουρδική μειονότητα, τόσο στην τουρκική επικράτεια όσο 

και στο εξωτερικό, η Τουρκία αισθάνεται απειλή από έναν μη κρατικό, μη 

κυρίαρχο δρώντα, ο οποίος φαίνεται να θέτει σε κίνδυνο τις βασικές 

συνιστώσες του εθνικού της συμφέροντος.  

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, η υπόθεση εργασίας 

διαμορφώνεται ως εξής: «τα κράτη, με βασικό σκοπό την επιβίωση και τη 

διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας, στην προσπάθεια εγκαθίδρυσης 

ηγεμονίας περιορίζουν οποιονδήποτε ενδογενή ή εξωγενή παράγοντα, 

κυρίως μη κρατικό, ο οποίος «στέκεται εμπόδιο» στις επιδιώξεις τους». Η 

Τουρκία «βλέπει» ως επιθετικές τις επιδιώξεις των Κούρδων και τις θεωρεί 

 
2 Hurriyet Daily News, “Turkish operation meant to halt terrorist state: Erdogan”, 31 

Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-

operation-meant-to-halt-terrorist-state-erdogan-148126, τελευταία πρόσβαση: 08/01/2020]. 

3 BAYLIS John, SMITH Steve και OWENS Patricia, Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς 
Πολιτικής. Μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013, 

σελ. 116-124. 

4 DUNNE Tim, KURKI Milja και SMITH Steve, International Relations Theories. 
Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2013, σελ. 60, 62, 64, 66.  

https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-operation-meant-to-halt-terrorist-state-erdogan-148126
https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-operation-meant-to-halt-terrorist-state-erdogan-148126
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ως κίνδυνο για την κρατική της υπόσταση και τη βελτίωση της θέσης της στη 

διεθνή σκηνή. 

Με σκοπό την παρουσίαση και ερμηνεία της στάσης που τηρεί η 

Τουρκία όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα, η παρούσα ανάλυση ακολουθεί την 

περιγραφική και επαγωγική μέθοδο, βάσει της οποία εξετάζονται ειδικές 

περιπτώσεις, προκειμένου να εξαχθεί ένα γενικό συμπέρασμα ως προς τον 

τρόπο που δρα μία επίδοξη περιφερειακή δύναμη. Η δομή έχει ως εξής: 

αρχικά, θα γίνει αναφορά στις επιδιώξεις των Κούρδων και στους λόγους για 

τους οποίους η Τουρκία εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά έναντι του 

κουρδικού πληθυσμού. Στη συνέχεια, θα διερευνηθούν οι λόγοι για τους 

οποίους θεωρείται ότι «στέκονται εμπόδιο» στις τουρκικές βλέψεις. Τέλος, 

θα δοθεί έμφαση τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική διάσταση της 

πολιτικής που ακολουθεί η Τουρκία προκειμένου να αντιμετωπίσει το 

κουρδικό ζήτημα και να ελέγξει την κουρδική μειονότητα. 

1. Οι κουρδικές επιδιώξεις, τροχοπέδη στις προσπάθειες της Τουρκίας για 

ηγεμόνευση από την ίδρυση του τουρκικού κράτους έως και τη σύγχρονη 

Τουρκία  

Οι Κούρδοι είναι ένας λαός αυτόχθονας της Μέσης Ανατολής που κατοικεί 

στην Τουρκία, τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν. Όντας ένα έθνος χωρίς κράτος, 

ο λαός αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις προσπάθειες δημιουργίας 

ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στην περιοχή. 

Η Τουρκία, ως μία χώρα που φιλοξενεί στο έδαφός της σημαντικό 

κουρδικό πληθυσμό, έχει ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 

ιστορίας της μια αρνητική στάση προς το αίτημα αυτοδιάθεσής του εν λόγω 

λαού5. Από την ίδρυση του τουρκικού κράτους στις αρχές της δεκαετίας του 

1920, το κεμαλικό καθεστώς, λόγω της απουσίας ενός ενιαίου, ομοιογενούς 

έθνους –προϊόν του πολυεθνικού χαρακτήρα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας– ακολούθησε πολιτικές εκτουρκισμού. Στη λογική αυτή, 

προωθήθηκαν ορισμένες μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου 

πάνω στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί το τουρκικό έθνος. Η γλώσσα –

όπως και η ιστορία– υπήρξε ένα από τα εργαλεία που τέθηκαν στην 

υπηρεσία της ηγεσίας, ως ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της 

ταυτότητας ενός έθνους6. Αυτό έγινε εφικτό με τη δημιουργία του 

Τουρκικού Ιδρύματος Γλώσσας, το οποίο προωθούσε θεωρίες για την 

 
5 GUNTER M. Michael, The Kurds ascending. The Evolving Solution to the Kurdish 
Problem in Iraq and Turkey, Εκδόσεις Palgrave Macmillan, ΝέαΥόρκη, 2008, σελ. 1, 4-5. 

6 ÇOLAK Yilmaz, “Language Policy and Official Ideology in Early Republican Turkey”, 

Middle Eastern Studies, τόμος 40, τεύχος 6, Νοέμβριος 2004, σελ. 67-91.  
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ανωτερότητα της τουρκικής γλώσσας7. Η εν λόγω εργαλειοποίηση της 

γλώσσας οφειλόταν στο φόβο από την πλευρά της Τουρκίας πως με τη 

διατήρηση μειονοτικών γλωσσών θα ενισχυόταν η εθνική συνείδηση των 

άλλων εθνοτήτων, με κίνδυνο μετέπειτα να προβάλουν ενισχυμένα αιτήματα 

για παραχωρήσεις και δικαιώματα. Αξιοσημείωτες είναι οι προσπάθειες της 

Τουρκίας να απαγορεύσει μέχρι και δια νόμων την κουρδική γλώσσα, μια 

μειονοτική γλώσσα που η χρήση της τελούσε υπό αυστηρό περιορισμό στην 

Τουρκία από το 1983 έως το 19918, σύμφωνα με το Νόμο υπ’ αριθμό 2932.  

Εξάλλου, ο μεγαλύτερος φόβος της Τουρκίας ισοδυναμεί με τη 

μεγαλύτερη επιθυμία του κουρδικού πληθυσμού, τη δημιουργία δηλαδή 

ενός ανεξάρτητου κράτους του Κουρδιστάν. Η κουρδική ηγεσία αισθάνεται 

ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο των κρατών στα οποία κατοικεί, τα οποία 

λειτουργούν κατασταλτικά και καταπιεστικά προς τον κουρδικό πληθυσμό 

και προσπαθούν να τον ελέγξουν. Για αυτόν το λόγο, εμφανίζει έντονη την 

ανάγκη προστασίας του κουρδικού λαού, του τρόπου ζωής, του πολιτισμού, 

της κουλτούρας, της γλώσσας και γενικότερα της εθνικής συνείδησής του. Ο 

καλύτερος τρόπος για να προστατέψει την κληρονομιά του θεωρεί πως είναι 

η συγκρότησή του σε κράτος9. Επομένως, οι Κούρδοι επιδιώκουν την 

απόκτηση εθνικής ανεξαρτησίας και αυτονομίας. Ωστόσο, ο αγώνας τους για 

την αυτοδιάθεση του κουρδικού λαού, μετέπειτα, για τα κράτη στα οποία 

διαμένουν, συνεπάγεται συρρίκνωση εδαφικής ακεραιότητας και κρατικής 

κυριαρχίας. Εν προκειμένω, η Τουρκία δεν επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη και 

με σκοπό να την αποτρέψει και να προστατεύσει την κυριαρχία της, δεν 

διστάζει να υιοθετήσει μια επιθετική πολιτική και να προχωρήσει σε νέα 

μέτρα περιορισμού και καταπίεσης της πολυπληθούς κουρδικής μειονότητας 

που κατοικεί στο έδαφός της. 

Αντίστοιχη κατασταλτική μειονοτική πολιτική έχουν υιοθετήσει και 

τα υπόλοιπα κράτη που στην επικράτειά τους κατοικεί κουρδικός 

πληθυσμός. Ως ανεξάρτητες οντότητες του διεθνούς συστήματος δεν 

επιθυμούν την πιθανή εδαφική συρρίκνωση που θα επέφερε η δημιουργία 

ενός κυρίαρχου Κουρδιστάν, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν τα αιτήματα 

 
7 Ό.π.. 

8 Human Rights Watch, Turkey. “Violations of Free Expression in Turkey”, Νέα Υόρκη, 

Φεβρουάριος 1999. Βλέπε κυρίως κεφάλαιο 9 (IX. Restrictions on the use of the Kurdish 

language). [Αναγνώστηκε στο: https://www.hrw.org/reports/1999/turkey/turkey993-08.htm, 

τελευταία πρόσβαση: 03/01/2020]. 

9 KHALIDI Ali, “Leyla Zana urges UN's Guterres in letter to back Kurdistan referendum”, 

Kurdistan 24, 24 Σεπτεμβρίου 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kurdistan24.net/en/story/12793-Leyla-Zana-urges-UN%27s-Guterres-in-

letter-to-back-Kurdistan-referendum,  τελευταία πρόσβαση: 03/01/2020]. 

https://www.hrw.org/reports/1999/turkey/turkey993-08.htm
https://www.kurdistan24.net/en/story/12793-Leyla-Zana-urges-UN%27s-Guterres-in-letter-to-back-Kurdistan-referendum
https://www.kurdistan24.net/en/story/12793-Leyla-Zana-urges-UN%27s-Guterres-in-letter-to-back-Kurdistan-referendum
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αυτοδιάθεσης του κουρδικού πληθυσμού στα εδάφη τους10. Ως εκ τούτου, η 

ιστορία των Κούρδων είναι συνυφασμένη με πρακτικές περιθωριοποίησης, 

διώξεων και βίαιης καταστολής11. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται πως 

έχουν προκύψει ευκαιρίες που έχουν επιτρέψει την εν μέρει επιτυχία της 

προσπάθειάς του κουρδικού στοιχείου για ανεξαρτησία. Στο γεγονός αυτό 

συνέβαλε η αποσταθεροποίηση του Ιράκ, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία και 

η άνοδος του «Ισλαμικού Κράτους»12. Στις δύο προαναφερθείσες χώρες, το 

Ιράκ και τη Συρία, οι Κούρδοι έχουν καταφέρει να εγκαθιδρύσουν μορφές 

αυτοδιοίκησης. Το Σεπτέμβριο του 2017, η Κουρδική Αυτόνομη Περιοχή του 

Βορείου Ιράκ ψήφισε για την ανεξαρτησία της μέσω δημοψηφίσματος13, 

δίχως. ωστόσο, να υλοποιηθεί τελικά το εν λόγω αποτέλεσμα. Οι Κούρδοι της 

Συρίας, με τη σειρά τους, αξιοποιώντας την αποδυνάμωση της συριακής 

ηγεσίας μετά το 2011, έχουν δημιουργήσει δομές αυτοδιοίκησης στις 

περιοχές της Ροζάβα, με τη σύσταση τριών καντονιών, του Αφρίν, του 

Τζαζίρα και του Κομπάνι14. 

Ο κουρδικός αγώνας για ανεξαρτησία αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

που αποτελεί τροχοπέδη στις τουρκικές επιδιώξεις για ανάδυση της 

Τουρκίας σε ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Μετά την άνοδο του Κ.Δ.Α. στην 

εξουσία το 2002, ακολουθείται πιο ενεργή και πολυδιάστατη εξωτερική 

πολιτική για να καταφέρει η Τουρκία να καταστεί κράτος με κομβικό και 

πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθαι. Η νέα αυτή κατεύθυνση 

αποτυπώνεται στο βιβλίο «Στρατηγικό Βάθος» του Αχμέτ Νταβούτογλου, ο 

οποίος συνέβαλε σημαντικά στον επανασχεδιασμό της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής15. Κατ’ ακολουθία, στόχος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν 

είναι να μετατρέψει τη χώρα του σε δύναμη παγκόσμιας εμβέλειας και τον 

 
10 GUNTER M. Michael, “Why Kurdish Statehood is Unlikely”, Middle East Policy 
Council, τόμος 11, τεύχος 1, 2004.  

11 Council on Foreign Relations, “The Time of the Kurds”. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cfr.org/interactives/time-kurds#!/?cid=soc-at-the_time_of_the_kurds-

infoguide, τελευταία πρόσβαση: 03/01/2020]. 

12 Ό.π.. 

13 ΖΑΓΟΡΙΤΟΥ Κάτια, “Towards a New Page in Baghdad-Erbil Relations in Post-

Referendum Era?”, Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, 24 

Φεβρουαρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.cemmis.edu.gr/images/Middle_East_Flashpoints/baghdad_erbil_post_referend

um.pdf, τελευταία πρόσβαση: 03/01/2020].  

14 BBC, “Who are the Kurds?”, 15 Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440,   τελευταία πρόσβαση:03/01/2020]. 

15 MURINSON Alexander, “The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy”, 

Middle Eastern Studies, τόμος 42, τεύχος 6, Νοέμβριος 2016, σελ. 947-948, 953, 960.   

https://www.cfr.org/interactives/time-kurds#!/?cid=soc-at-the_time_of_the_kurds-infoguide
https://www.cfr.org/interactives/time-kurds#!/?cid=soc-at-the_time_of_the_kurds-infoguide
http://www.cemmis.edu.gr/images/Middle_East_Flashpoints/baghdad_erbil_post_referendum.pdf
http://www.cemmis.edu.gr/images/Middle_East_Flashpoints/baghdad_erbil_post_referendum.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440
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ίδιο σε κυρίαρχη μορφή της τουρκικής και παγκόσμιας ιστορίας16. Οι 

βλέψεις του φανερώνουν τάσεις επιστροφής στο ένδοξο οθωμανικό παρελθόν. 

Οδεύοντας προς αυτήν την απολυταρχική πολιτική κατεύθυνση, επιδιώκει 

τη μεγιστοποίηση της τουρκικής ισχύος, η οποία θα του επιτρέψει όχι μόνο 

την επιβίωση του κράτους και τη διατήρηση της σφαίρας εξουσίας του, αλλά 

και τη διεύρυνση της τουρκικής επιρροής. Σε αυτό το πλαίσιο προσπάθειας 

οικοδόμησης περιφερειακής ηγεμονίας, ένα κράτος θα πρέπει να είναι 

εσωτερικά ενδυναμωμένο, χωρίς να εγείρονται πιθανότητες αμφισβήτησης 

και απειλών από εγχώριους δρώντες. Στην περίπτωση της Τουρκίας, αυτή η 

παραδοχή φαίνεται να τίθεται σε κίνδυνο τόσο λόγω της παρουσίας όσο και 

των αιτημάτων των Κούρδων. Το καθεστώς αισθάνεται ότι είναι αντιμέτωπο 

με έναν εχθρό, και συγκεκριμένα μία μη κρατική οντότητα που βρίσκεται 

τόσο στο εσωτερικό της επικράτειας της χώρας όσο και στο εξωτερικό, και πιο 

συγκεκριμένα στα σύνορα του κράτους. Το γεγονός αυτό από τη μία θέτει σε 

κίνδυνο την πορεία προς την άνοδο στη διεθνή σκηνή και την απόκτηση 

ενεργού ρόλου στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά από την άλλη προσφέρει έρεισμα 

για ανάμειξη της Τουρκίας στις περιφερειακές υποθέσεις. Συνεπώς, για να 

αντιμετωπιστεί η απειλή και να περιοριστεί το κουρδικό πρόβλημα, 

ακολουθείται μια πολυδιάστατη πολιτική, η οποία εμφανίζει τόσο εσωτερική 

όσο και εξωτερική διάσταση. 

Για την καλύτερη κατανόηση της πολιτικής που υιοθετείται στο 

εσωτερικό του κράτους, είναι χρήσιμη η αναφορά στην αλλαγή της στάσης 

του Ρ.Τ. Έρντογαν και η επακόλουθη υιοθέτηση άκαμπτης στάσης της 

ηγεσίας του τουρκικού κράτους. Από το 2016, ο Τούρκος Πρόεδρος άρχισε να 

υιοθετεί μια ξεκάθαρα απολυταρχική στάση, καθώς ξεκινά μια εκστρατεία 

αποδόμησης του κοσμικού, φιλελεύθερου οικοδομήματος που είχε 

εγκαθιδρυθεί στην Τουρκία τα προηγούμενα χρόνια17. Τότε εντείνονται και 

οι συλλήψεις δημοσιογράφων, πολιτικών, ακαδημαϊκών και γενικότερα 

προσώπων που θεωρούνταν απειλή από το καθεστώς. Η αυταρχικότητα του 

Τούρκου ηγέτη, η οποία είχε ήδη γίνει αισθητή την επομένη των εκλογών 

του 201118, εντάθηκε το 2014, όταν και εκλέχθηκε με καθολική ψηφοφορία 

Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, ώσπου κορυφώθηκε το 2016, μετά το 

 
16 UZER Umut, “Glorification of the Past as a Political Tool: Ottoman history in 

contemporary Turkish politics”, The Journal of the Middle East and Africa, τόμος 9, 

τεύχος 4, 2018, σελ. 339-357. 

17 YILMAZ Zafer και TURNER S. Bryan, “Turkey’s deepening authoritarianism and the 

fall of electoral democracy”, British Journal of Middle Eastern Studies, τόμος 46, τεύχος 5, 

11 Ιουλίου 2019, σελ. 691-698.  

18 TANSEL Cemal Burak, “Authoritarian Neoliberalism and Democratic Backsliding in 

Turkey: Beyond the Narratives of Progress”, South European Society and Politics, τόμος 

23, τεύχος 2, 22 Ιουνίου 2018, σελ. 197-217.  
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αποτυχημένο πραξικόπημα, το οποίο έδωσε στον Έρντογαν την ευκαιρία να 

συγκεντρώσει επιπλέον εξουσία στο πρόσωπό του. Στη λογική αυτή, γίνεται 

αντιληπτό πως με την υιοθέτηση ενός απολυταρχικού μοντέλου 

διακυβέρνησης, εντάθηκαν και οι επιθέσεις προς το κουρδικό στοιχείο. Με 

τον αυξημένο φόβο της Τουρκίας εξαιτίας της ενίσχυσης του φιλοκουρδικού 

Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών Δ.Κ.Λ., οι σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας 

και των Κούρδων στο εσωτερικό έγιναν τεταμένες και πιο βίαιες. Εκτός όμως 

από την εσωτερική διάσταση του κουρδικού ζητήματος, όπως θα δούμε 

παρακάτω, υπάρχει και η εξωτερική που απασχολεί έντονα το καθεστώς, 

ιδιαίτερα με τη διάχυση του εμφυλίου πολέμου στη Συρία περί το 2014. 

2. Η εσωτερική διάσταση της πολιτικής 

Το κουρδικό ζήτημα είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η Τουρκία στο εσωτερικό της. Παρουσιάζει πολλές όψεις, με 

κύρια την πολιτική, η οποία και θα απασχολήσει την παρούσα ανάλυση. Από 

το 2002, όταν την εξουσία ανέλαβε το Κ.Δ.Α., έχουν διαπιστωθεί διώξεις εις 

βάρος φιλοκουρδικών κομμάτων και Kούρδων πολιτικών, οι οποίοι 

καταδικάστηκαν με κατηγορίες περί προπαγάνδας και υποστήριξης της 

τρομοκρατίας, μέσω της δήθεν συνεργασίας τους με το παράνομο, σύμφωνα 

με το τουρκικό κράτος, Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (Ε.Κ.Κ. - P.K.K.)19. 

Ακόμη, το 2003, απαγορεύθηκε η λειτουργία του Δημοκρατικού Κόμματος 

του Λαού (HA.DE.P.)20 και το Δεκέμβριο του 2009 αποφασίστηκε από το 

Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας το κλείσιμο του Κόμματος 

Δημοκρατικής Κοινωνίας (D.T.P.)21. Επιπρόσθετα, το 2009 σημειώθηκε ένα 

κύμα συλλήψεων στο πλαίσιο αντιτρομοκρατικής επιχείρησης της 

κυβέρνησης, το οποίο συνεχίστηκε και το 2010. Στους συλληφθέντες 

περιλαμβάνονταν και δημοκρατικά εκλεγμένοι δήμαρχοι και μέλη του 

Κόμματος Ειρήνης και Δημοκρατίας (B.D.P.)22. Ως εκ τούτου, παρατηρείται 

σοβαρός περιορισμός του δικαιώματος πολιτικής εκπροσώπησης του 

κουρδικού πληθυσμού στην Τουρκία.  

 
19 ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ Παντελής, “Το Κουρδικό Πρόβλημα, 1984 – 2013: Κρυφές Πτυχές και 

Νέες Προκλήσεις”, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, Κείμενο 

Εργασίας No 33/2013, Απρίλιος 2013. [Αναγνώστηκε στο: http://www.eliamep.gr/wp-

content/uploads/2013/04/kourdiko.pdf?fbclid=IwAR1QWI78PvRNuqcd5tLZjmgTXfygQbS

wde84AeHCn1nOWqpbGHwdU9eNVcc, τελευταία πρόσβαση: 04/01/2020]. 

20 Ό.π.. 

21 Human Rights Watch, “Turkey: Rights Defender Arrested. New Crackdown on Kurdish 

Mayors and Activists”, 12 Ιανουαρίου 2010. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.hrw.org/news/2010/01/12/turkey-rights-defender-arrested, τελευταία 

πρόσβαση: 04/01/2020]. 

22 Ό.π.. 

http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/kourdiko.pdf?fbclid=IwAR1QWI78PvRNuqcd5tLZjmgTXfygQbSwde84AeHCn1nOWqpbGHwdU9eNVcc
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/kourdiko.pdf?fbclid=IwAR1QWI78PvRNuqcd5tLZjmgTXfygQbSwde84AeHCn1nOWqpbGHwdU9eNVcc
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2013/04/kourdiko.pdf?fbclid=IwAR1QWI78PvRNuqcd5tLZjmgTXfygQbSwde84AeHCn1nOWqpbGHwdU9eNVcc
https://www.hrw.org/news/2010/01/12/turkey-rights-defender-arrested
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Το κλίμα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας άρχισε να 

επιβαρύνεται ύστερα από τις εκλογές του Ιουνίου του 2015. Το Κ.Δ.Α., για 

πρώτη φορά από το 2002, δεν συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων 

για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο23. Σε αυτό 

οφείλεται και η εντυπωσιακή επίδοση (13%) του Δ.Κ.Λ. (H.D.P.), του πρώτου 

φιλοκουρδικού κόμματος που κατάφερε να ξεπεράσει το κατώφλι του 10% 

και να εισέλθει στο Κοινοβούλιο. Το Δ.Κ.Λ. μπόρεσε να διευρύνει τη βάση 

των ψηφοφόρων του, συμπεριλαμβάνοντας, εκτός από Κούρδους και 

φιλελεύθερους, περιβαλλοντολόγους, γυναίκες και αντικυβερνητικούς24. Η 

επιτυχία του φιλοκουρδικού κόμματος, στέρησε από το Κ.Δ.Α. τη δυνατότητα 

τροποποίησης του Συντάγματος χωρίς δημοψήφισμα, η οποία θα γινόταν 

εφικτή μόνο εφόσον κέρδιζε 367 έδρες25. 

Η περίοδος που ακολούθησε τις εκλογές του Ιουνίου του 2015 υπήρξε 

ιδιαίτερα ταραχώδης, με το ξέσπασμα εχθροπραξιών στη νοτιοανατολική 

Τουρκία τον Ιούλιο του ίδιου έτους26. Παρά τις προσπάθειες για ειρηνική 

επίλυση της μακροχρόνιας σύγκρουσης με το Ε.Κ.Κ., η εκεχειρία 

κατέρρευσε, αφού ο Έρντογαν είδε τους πολιτικούς του στόχους να τίθενται 

σε κίνδυνο, λόγω της επιτυχίας του Δ.Κ.Λ., της αυξανόμενης αυτονομίας των 

Κούρδων στη Συρία και ενδεχομένως της ανόδου του «Ισλαμικού Κράτους». 

Έτσι, σε πόλεις με κατεξοχήν κουρδικό πληθυσμό, όπως στο Ντιγιάρμπακιρ, 

το Τσίζρε, το Μάρντιν, το Σουρ και το Νουσάϊμπιν κ.ά., ξεκίνησαν 

κυβερνητικές επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφάλειας27. Η χρήση βίας και η 

παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δυνάμεις ασφαλείας υπήρξε 

απροκάλυπτη. Σημειώθηκαν βομβαρδισμοί, εκτοπισμοί πολιτών, εκκενώσεις 

χωριών, φυλακίσεις, απαγόρευση κυκλοφορίας, απώλειες ανθρωπίνων ζωών 

και υλικές ζημιές, ενώ οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών είχαν  

 
23 KEMAHLIOGLU Özge, “Winds of Change? The June 2015 Parliamentary Election in 

Turkey”, South European Society and Politics, τόμος 20, τεύχος 4, 2015, σελ. 445-464. 

24 ÖZÇELIK Burcu, “What the HDP Success Means for Turkey”, Carnegie Endowment for 
International Peace, 11 Ιουνίου 2015. [Αναγνώστηκε στο: 

https://carnegieendowment.org/sada/60370, τελευταία πρόσβαση: 04/01/2020]. 

25 NARDELLI Alberto, “Turkey election results: what you need to know”, The Guardian, 8 

Ιουνίου 2015. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/turkey-election-results-what-

you-need-to-know, τελευταία πρόσβαση: 04/01/2020]. 

26 HOFFMAN Max, “The State of the Turkish-Kurdish Conflict”, Center for American 
Progress, 12 Αυγούστου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/08/12/473508/state-

turkish-kurdish-conflict/, τελευταία πρόσβαση: 04/01/2020] 

27 Ό.π.. 

https://carnegieendowment.org/sada/60370
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/turkey-election-results-what-you-need-to-know
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/jun/08/turkey-election-results-what-you-need-to-know
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/08/12/473508/state-turkish-kurdish-conflict/
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/08/12/473508/state-turkish-kurdish-conflict/
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περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό και ιατρική περίθαλψη28. Η 

στρατηγική του τουρκικού κράτους μείωσε δραματικά τους ειρηνικούς 

δρόμους για την κουρδική πολιτική έκφραση, αλλά δεν κατάφερε να 

εμποδίσει την είσοδο του Δ.Κ.Λ. στο Κοινοβούλιο για δεύτερη φορά, με τις 

εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 201529. 

Ακόμη, στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην 

απομάκρυνση δημάρχων από νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας, μία 

πρακτική που είχε ακολουθηθεί και μετά τις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 

2015. Πρόκειται για δημάρχους προερχόμενους από το φιλοκουρδικό Δ.Κ.Λ., 

εκλεγμένους στις τελευταίες δημοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 

Μάρτιο του 201930. Ύστερα από τις εκλογές, το κυβερνών κόμμα ξεκίνησε 

τις συλλήψεις αυτών των δημάρχων, αντικαθιστώντας τους με διορισμένους 

φίλα προσκείμενους στην κυβέρνηση31. Η αιτιολογία που το Κ.Δ.Α. έδωσε 

και δίνει, καθώς οι συλλήψεις συνεχίζονται, είναι ότι τα εν λόγω πολιτικά 

πρόσωπα διατηρούν δεσμούς με τρομοκρατικές οργανώσεις32. Δηλώνει, 

δηλαδή, ότι έχουν σχέση με το Ε.Κ.Κ., οργάνωση την οποία η Τουρκία έχει 

χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί 

καινούργια πρακτική καθώς, μέσα στα χρόνια, Κούρδοι δήμαρχοι συχνά 

κατηγορούνταν για σχέσεις με το Ε.K.K., αντιμετωπίζοντας κατηγορίες, 

δίκες και ποινές. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι η απομάκρυνση των 

δημάρχων από τα καθήκοντά τους δεν είναι σύμφωνη με τα πολιτικά 

δικαιώματα, δεν σέβεται τη βούληση του λαού και δεν προωθεί τα 

δημοκρατικά ιδεώδη. Δεν υπάρχει, συνεπώς, ο απαιτούμενος σεβασμός των 

δημοκρατικών αρχών και εντοπίζεται ξεκάθαρο έλλειμμα δημοκρατίας. Λόγω 

αυτού του γεγονότος, το Δ.Κ.Λ. δεν δίστασε να εκφράσει, στις 20 Νοεμβρίου 

 
28 “UN report details massive destruction and serious rights violations since July 2015 in 

southeast Turkey”, Office of the High Commissioner for Human Rights, 10 Μαρτίου 2017. 

[Αναγνώστηκε 

στο:https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21342, 

τελευταία πρόσβαση: 04/01/2020]. 

29 Hurriyet Daily News, “HDP passes electoral threshold, keeps seats in parliament”, 24 

Ιουνίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.hurriyetdailynews.com/hdp-passes-

electoral-threshold-keeps-seats-in-parliament-133738, τελευταία πρόσβαση: 04/01/2020]. 

30 Middle East Monitor, “Turkey suspends 4 mayors amid terror probes”, 13 Νοεμβρίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.middleeastmonitor.com/20191113-turkey-suspends-

4-mayors-amid-terror-probes/, τελευταία πρόσβαση: 07/01/2020] 

31 VAROL Mesut, “Turkey appoints acting district mayor”, Πρακτορείο Anadolu, 9 

Νοεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-appoints-

acting-district-mayor/1639942, τελευταία πρόσβαση: 07/01/2020]. 

32 Reuters, “Turkey removes four…”, ό.π. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21342
https://www.hurriyetdailynews.com/hdp-passes-electoral-threshold-keeps-seats-in-parliament-133738
https://www.hurriyetdailynews.com/hdp-passes-electoral-threshold-keeps-seats-in-parliament-133738
https://www.middleeastmonitor.com/20191113-turkey-suspends-4-mayors-amid-terror-probes/
https://www.middleeastmonitor.com/20191113-turkey-suspends-4-mayors-amid-terror-probes/
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-appoints-acting-district-mayor/1639942
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2019, το αίτημα για πρόωρες εκλογές33. Οι συλλήψεις των δημάρχων, σε 

συνδυασμό με την ανακήρυξη των κουρδικών πολιτικών οργανώσεων ως 

τρομοκρατικές, φανερώνουν την αρνητική στάση της κυβέρνησης του Κ.Δ.Α.. 

Με την πρόφαση της τρομοκρατίας, η οποία έγινε δικαιολογία για περαιτέρω 

καταπίεση και περιορισμό του κουρδικού πληθυσμού, η τουρκική ηγεσία 

στρέφεται εναντίον των πολιτικών της αντιπάλων. Προκειμένου να 

εδραιωθεί μια αρνητική εικόνα για τους Κούρδους στο εσωτερικό με στόχο 

τη συσπείρωση του τουρκικού λαού και να επιτευχθούν οι τουρκικές 

βλέψεις στο εξωτερικό, ακολουθήθηκε, συνεπώς, η μέθοδος της 

δαιμονοποίησης του αντιπάλου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, εντοπίζεται και μια προσπάθεια δημιουργίας 

περαιτέρω αρνητικού κλίματος και αμαύρωσης της εικόνας των «εχθρών του 

καθεστώτος» που έχει επιβάλλει η τουρκική ηγεσία. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, το Δ.Κ.Λ. αντιμετωπίζεται, επίσης, ως αντίπαλος της κυβέρνησης. 

Προκειμένου να αποδειχθεί στους πολίτες πως το κόμμα συνδέεται με 

τρομοκρατικές οργανώσεις και πως συμβάλλει στην προώθηση 

προπαγανδιστικού υλικού, καθώς και στην στρατολόγηση μελών για το 

Ε.Κ.Κ., παρατηρήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020 η 

υπερβολική προβολή από τον φιλοκυβερνητικό Τύπο της καθιστικής 

διαμαρτυρίας, η οποία ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, έξω από τα 

κεντρικά γραφεία του Δ.Κ.Λ. στην πόλη Ντιγιάρμπακιρ. Πρόκειται για 

διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε από οικογένειες που ζητούν την 

επιστροφή των παιδιών τους, τα οποία όπως υποστηρίζουν απήχθησαν, 

έχοντας παραπλανηθεί από το Ε.Κ.Κ.34. Χαρακτηριστικά, δημοσιεύθηκαν 

άρθρα που ισχυρίζονταν ότι ο κουρδικός πληθυσμός έχει απογοητευτεί και 

ότι το Δ.Κ.Λ. θεωρείται ο πολιτικός κλάδος του Ε.Κ.Κ., καθώς υποβοηθά τις 

πράξεις του. Επιπλέον, πολλοί δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί με 

κατηγορίες για συμμετοχή στο Ε.Κ.Κ., δεσμούς με την τρομοκρατία, και 

διασπορά προπαγάνδας35. Οι τουρκικές αρχές, στην προσπάθεια ελέγχου των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, θέτουν στο στόχαστρο και συλλαμβάνουν 

 
33 People’s Democratic Party, “As HDP, we are calling for an 'early election' in order to 

rescue people of Turkey from the tyranny of AKP-MHP”, 20 Νοεμβρίου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.hdp.org.tr/en/english/news/news-from-hdp/as-hdp-we-are-

calling-for-an-early-election-in-order-to-rescue-people-of-turkey-from-the-tyranny-of-akp-

mhp/13736, τελευταία πρόσβαση: 07/01/2020]. 

34 Πρακτορείο Anadolu, “Turkey: Mothers sit-in against PKK at 65th day”, 6 Νοεμβρίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-mothers-sit-in-against-

pkk-at-65th-day/1637364, τελευταία πρόσβαση: 06/01/2020]. 

35 Committee to Protect Journalists, “At least 7 journalists arrested throughout Turkey”, 

21 Αυγούστου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://cpj.org/2019/08/at-least-7-journalists-

arrested-throughout-turkey.php, τελευταία πρόσβαση: 06/01/2020]. 

https://www.hdp.org.tr/en/english/news/news-from-hdp/as-hdp-we-are-calling-for-an-early-election-in-order-to-rescue-people-of-turkey-from-the-tyranny-of-akp-mhp/13736
https://www.hdp.org.tr/en/english/news/news-from-hdp/as-hdp-we-are-calling-for-an-early-election-in-order-to-rescue-people-of-turkey-from-the-tyranny-of-akp-mhp/13736
https://www.hdp.org.tr/en/english/news/news-from-hdp/as-hdp-we-are-calling-for-an-early-election-in-order-to-rescue-people-of-turkey-from-the-tyranny-of-akp-mhp/13736
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-mothers-sit-in-against-pkk-at-65th-day/1637364
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εκπροσώπους του Τύπου που τάσσονται κατά του Έρντογαν και της 

κυβέρνησης, αποσιωπώντας τις κριτικές. Με την καταστολή, όμως, μέσων 

ενημέρωσης και την παράνομη φυλάκιση δημοσιογράφων, παραβιάζεται η 

ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης και το δικαίωμα του κοινού να 

ενημερώνεται. 

3. Η εξωτερική διάσταση της πολιτικής 

Αναφορικά με την εξωτερική διάσταση της πολιτικής που ακολουθείται 

σχετικά με το κουρδικό ζήτημα, είναι απαραίτητο να γίνει λόγος για τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιεί η Τουρκία στα σύνορα με τη 

Συρία και το Ιράκ. Πρόκειται για μία γεωγραφική περιοχή που φιλοξενεί 

μεγάλο πληθυσμό Κούρδων. Ο πόλεμος στη Συρία και η οργάνωση των 

Κούρδων σε αυτόνομα καντόνια, με τη σύσταση τον Ιανουάριο του 2014 των 

τριών καντονιών του Δυτικού Κουρδιστάν, του Αφρίν, του Κομπάνι και του 

Τζαζίρα, έδωσαν την αφορμή και την ευκαιρία στην Τουρκία να επέμβει τα 

επόμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Από τη μία, οι Κούρδοι, οι οποίοι 

πολεμούσαν ενάντια στο «Ισλαμικό Χαλιφάτο», αποτελούσαν πλέον μια απτή 

και σημαντική απειλή μετά τις επιτυχίες τους απέναντι στην εν λόγω 

οντότητα, και από την άλλη, υπήρχε διάχυτος ο φόβος για μια ενδεχόμενη 

αλλαγή των νοτιοανατολικών συνόρων του κράτους από μια πιθανή 

συσπείρωση των Κούρδων της Συρίας με το κουρδικό στοιχείο στην Τουρκία. 

Η Άγκυρα αιτιολογεί τις επεμβάσεις που πραγματοποιεί για ακόμα μία φορά 

στη βάση της τρομοκρατικής απειλής. Στόχο έχει να απαλλάξει τα σύνορά 

της από τρομοκρατικά, όπως τα αποκαλεί η ίδια, στοιχεία και να καταστήσει 

ασφαλή την περιοχή. Μάχεται, όπως ισχυρίζεται, κατά των απειλών για την 

εθνική της ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης του Ε.K.K. που 

δραστηριοποιείται στην περιοχή και η οποία έχει ενταχθεί, έπειτα από 

αφόρητες πιέσεις της Άγκυρας τη δεκαετία του 2000, στη λίστα των 

τρομοκρατικών οργανώσεων τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) όσο και 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.)36. Μάχεται, επίσης, και 

κατά της οργάνωσης Y.P.G. (Μονάδες Λαϊκής Προστασίας), η οποία σύμφωνα 

με τους ισχυρισμούς των Τούρκων αποτελεί το συριακό βραχίονα του Ε.K.K. 

και πρέπει αντιστοίχως να θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Συνεπώς, η 

Άγκυρα επιδιώκει την εξουδετέρωση κουρδικών οργανώσεων, τις οποίες 

θεωρεί τρομοκρατικές και στοχεύει κατά των κουρδικών πολιτοφυλακών. 

Ωστόσο, μέλη της κυβέρνησης, καθώς και ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος έχουν 

πολλές φορές ισχυριστεί σε δηλώσεις τους ότι με τις επιχειρήσεις που 

πραγματοποιεί η Τουρκία δεν στοχεύει στην εδαφική ακεραιότητα και 

κυριαρχία των γειτονικών χωρών ούτε μάχεται κατά των Κούρδων, τους 
 

36 Hurriyet Daily News, “Turkish operation meant…”, ό.π.. 
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οποίους, όπως τονίζουν, δεν επιθυμούν να βλάψουν37. Αντιθέτως, δηλώνουν 

ότι μάχονται κατά των τρομοκρατών. Παρόλα αυτά, δημιουργείται εύλογα το 

ερώτημα: πόσο πειστικό μπορεί να θεωρηθεί το εν λόγω επιχείρημα, όταν ο 

πρώην αρχηγός του φιλοκουρδικού πολιτικού κόμματος στην Τουρκία, 

Σελαχατίν Ντεμίρτας, βρίσκεται στη φυλακή από το 2016. Οι κινήσεις του 

κράτους φανερώνουν, επομένως, τον αγώνα για αποτροπή δημιουργίας 

ανεξάρτητου Κουρδιστάν που συνεπάγεται απώλεια εδάφους από την 

Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρούνται από την πλευρά της Τουρκίας 

στρατιωτικές απειλές, επιθετικές πρακτικές και επίδειξη δύναμης.  

Η Τουρκία, καθώς όπως ισχυρίζεται βρίσκεται στο στόχαστρο 

τρομοκρατικών οργανώσεων, έχει πραγματοποιήσει διάφορες επιχειρήσεις 

στην άμεση περιφέρειά της, ορισμένες από τις οποίες συνεχίζονται έως 

σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: Επιχείρηση Ασπίδα του 

Ευφράτη (Operation Euphrates Shield) του 2016 και Επιχείρηση Κλάδος 

Ελαίας (Operation Olive Branch) του 2018. Η κατάσταση, ωστόσο, έλαβε 

σημαντικές διαστάσεις με την απομάκρυνση, στις αρχές του Οκτωβρίου 

2019, των αμερικανικών στρατευμάτων από τα σύνορα Τουρκίας και 

Συρίας38. Το γεγονός αυτό έδωσε στην Τουρκία την ευκαιρία να κινηθεί με 

ταχύτητα και να δημιουργήσει καταστάσεις προς όφελός της. Ήδη από το 

Σεπτέμβριο του 2019, ο Έρντογαν είχε γνωστοποιήσει την πρόθεση της 

κυβέρνησής του για τη δημιουργία μίας ζώνης ασφαλείας στη 

βορειοανατολική Συρία, προκειμένου να γίνει εφικτός ο επαναπατρισμός 

εκατομμυρίων Σύριων προσφύγων, που φιλοξενούνται στο έδαφος της 

Τουρκίας, και να αποκατασταθεί η περιφερειακή ασφάλεια39. Ο Έρντογαν 

ανακοίνωσε τα σχέδιά του στην 74η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 24 Σεπτεμβρίου του 2019. Στο πλαίσιο 

της ομιλίας του, παρουσίασε ένα χάρτη της προτεινόμενης ζώνης ασφαλείας, 

στην οποία επεδίωκε την εγκατάσταση 1 με 2 εκατομμυρίων προσφύγων. Με 

τη δημιουργία της εν λόγω ζώνης ισχυρίστηκε ότι οι πρόσφυγες θα έχουν 

καλύτερη πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρική περίθαλψη, καταφύγιο και 

ασφάλεια, αφού το σχέδιο συνοδεύεται από δημιουργία των απαραίτητων 

 
37 Hurriyet Daily News, “Turkey fights against terrorism, not Kurds: Erdoğan”, 12 

Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-fights-

against-terrorism-not-kurds-erdogan-147412, τελευταία πρόσβαση: 08/01/2020]. 

38 ALAALDIN Ranj, “The US no longer matters in Syria”, Brookings Institute, 18 

Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.brookings.edu/blog/order-from-

chaos/2019/10/18/the-us-no-longer-matters-in-syria/, τελευταία πρόσβαση: 09/01/2020] 

39 KOSEOGLU Sinem, “Will Turkey succeed in creating a ‘safe zone’ for Syrians?”, Al 

Jazeera, 8 Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/8/will-turkey-succeed-in-creating-a-safe-zone-for-

syrians, τελευταία πρόσβαση:09/01/2020]. 
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υποδομών, σχολείων, πανεπιστημίων, οικιστικών μονάδων και ιατρικών 

κέντρων40. Παράλληλα, με την κίνηση αυτή θα περιοριζόταν η μαζική 

μετανάστευση προς γειτονικές χώρες, οι οποίες υφίσταντο πίεση στις 

υποδομές τους. Ωστόσο, το έδαφος, το οποίο σκόπευε να μετατρέψει σε ζώνη 

ασφαλείας, ήταν η κατεξοχήν κουρδική περιοχή της Ροζάβα. Συνεπώς, 

προκύπτει εύλογα ο προβληματισμός σχετικά με τις προθέσεις του 

καθεστώτος. Πίσω από τα αλτρουιστικά κίνητρα που προβάλλει η Τουρκία, 

ελλοχεύει η επιθυμία αλλαγής των τοπικών δημογραφικών στοιχείων, ο 

κίνδυνος βίαιου εκτοπισμού του κουρδικού πληθυσμού και υφαρπαγής 

εδαφών του41. Εξάλλου, με μία ζώνη υπό τον έλεγχό της, η Άγκυρα 

αναβαθμίζει τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή και τη θέση της στο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Συρίας. 

Η Τουρκία ξεκίνησε, έτσι, στις 9 Οκτωβρίου 2019 τη στρατιωτική 

επιχείρηση «Πηγή της Ειρήνης» (Operation Peace Spring)42 εναντίον των 

κουρδικών οργανώσεων για να καταστρέψει τις γραμμές των μαχητών, τους 

διαδρόμους στα σύνορα και να αποκαταστήσει την ειρήνη και την ηρεμία. 

Βασικός στόχος της εν λόγω επιχείρησης, σύμφωνα με την Άγκυρα, αποτελεί 

η εξάλειψη της παρουσίας των οργανώσεων Ε.K.K. και Y.P.G. από την 

περιοχή ανατολικά του Ευφράτη στη βόρεια Συρία, έτσι ώστε να 

διασφαλιστούν τα σύνορα της Τουρκίας και η εδαφική ακεραιότητα της 

Συρίας, να γίνει εφικτή η ασφαλής επιστροφή Σύριων προσφύγων43 και να 

αποδειχθεί η θέληση, το δυναμικό και η αφοσίωση που παρουσιάζει η 

Τουρκία στον εν λόγω στόχο44. Το τουρκικό κράτος θεωρεί το ζήτημα 

ανθρωπιστικό, καθώς οι «τρομοκράτες», όπως ισχυρίζεται το τουρκικό 

καθεστώς, απειλούν και επιτίθενται σε αθώους πολίτες, ενώ προχωρούν 

 
40 KARASAPAN Omer, “Turkey’s Syrian refugees-the welcome fades”, Brookings, 25 

Νοεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο https://www.brookings.edu/blog/future-

development/2019/11/25/turkeys-syrian-refugees-the-welcome-fades/, τελευταία πρόσβαση: 

09/01/2020]. 

41 NEVETT Joshua, “Turkey-Syria offensive: What are ‘safe zones’ and do they work?”, 

BBC, 2 Νοεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-

50101688, τελευταία πρόσβαση: 09/01/2020].  

42 Hurriyet Daily News, “Operation Peace Spring starts in N Syria: Erdoğan”, 9 

Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-troops-

syrian-national-army-begin-operation-peace-spring-in-northern-syria-erdogan-147320, 

τελευταία πρόσβαση: 08/01/2020]. 

43 Daily Sabah, “Turkey's safe zone stabilized northern Syria, says Esper”, 12 Δεκεμβρίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2019/12/12/turkeys-

safe-zone-stabilized-northern-syria-says-esper, τελευταία πρόσβαση: 08/01/2020]. 

44 Hurriyet Daily News, “Turkish operation meant to halt terrorist state: Erdoğan”, 31 

Δεκεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-

operation-meant-to-halt-terrorist-state-erdogan-148126, τελευταία πρόσβαση: 08/01/2020]. 

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/11/25/turkeys-syrian-refugees-the-welcome-fades/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/11/25/turkeys-syrian-refugees-the-welcome-fades/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50101688
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50101688
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ακόμη και σε δολοφονίες παιδιών45, ενώ η Άγκυρα θεωρεί εαυτόν υπεύθυνο 

να μεριμνήσει για τον περιορισμό τους. Η επιχείρηση αυτή είχε ως 

αποτέλεσμα την αποτροπή κατάληψης εδαφών από τους Κούρδους και τη 

δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας βάθους 30 χιλιομέτρων και μήκους 145 

χιλιομέτρων46 στη βορειοανατολική Συρία, η οποία ζώνη θα είναι ικανή να 

μειώσει τις εντάσεις και τους κινδύνους για την τουρκική ασφάλεια. 

Συνοψίζοντας, με τη στάση που ακολουθεί η Τουρκία στο εξωτερικό 

γίνεται αντιληπτό πως οι κινήσεις της υπαγορεύονται από την επιθυμία 

αύξησης της ισχύος της και ηγεμόνευσης στην περιοχή. Αν λάβουμε υπόψη 

και την πολιτική που ακολουθεί στο εσωτερικό της χώρας, φαίνεται πως ο 

στόχος της είναι διττός. Από τη μία προσπαθεί να αποτρέψει τυχόν 

κουρδική εκπροσώπηση στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και από την άλλη 

επιδιώκει να επιβληθεί έναντι της κουρδικής «απειλής» που προέρχεται από 

την άμεση περιφέρεια του τουρκικού κράτους. Τυχόν ανεξαρτησία του 

κουρδικού στοιχείου σε γειτονικό κράτος, θα μπορούσε να αποτελέσει 

έμπνευση για τους Κούρδους της Τουρκίας, οι οποίοι με τη σειρά τους 

ενδέχεται να διεκδικήσουν την αυτονομία τους. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, 

μία τέτοια εξέλιξη θα είχε άμεσες επιπτώσεις στην Τουρκία, καθώς το κράτος 

θα έχανε μέρος της εδαφικής της κυριαρχίας. Συνεπώς, η Τουρκία, ως 

επίδοξος ηγεμόνας, κινείται με γνώμονα την προάσπιση της εδαφικής της 

ακεραιότητας, όπως προστάζουν και οι αρχές του ρεαλισμού.  

Συμπέρασμα 

Η σημερινή Τουρκία φαίνεται αποφασισμένη, επιδιώκοντας την επίτευξη 

του στόχου εγκαθίδρυσης περιφερειακής ηγεμονίας, να προβεί σε 

οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμα και με επιθετικά μέσα, προκειμένου να 

εξαλείψει οποιονδήποτε παράγοντα μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην 

πραγμάτωση των επιδιώξεών της. Συνεπώς, με βάση τα ως άνω 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία, 

προκειμένου να μη δεχθεί πλήγμα στην εδαφική ακεραιότητά της, γεγονός 

που θα έθετε σε κίνδυνο την άνοδό της σε ισχυρή περιφερειακή δύναμη, 

προσπαθεί να περιορίσει το κουρδικό στοιχείο, το οποίο συνιστά, σύμφωνα 

με όσα ισχυρίζεται, τόσο απειλή στο εσωτερικό όσο και απειλή που θα 

προέλθει από το εξωτερικό κατά της εδαφικής ακεραιότητάς της. Για τον 

 
45 Hurriyet Daily News, “YPG/PKK rocket attacks injure 16 civilians in SE Turkey”, 10 

Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.hurriyetdailynews.com/ypg-pkk-rocket-

attacks-injure-16-civilians-in-se-turkey-147362, τελευταία πρόσβαση: 08/01/2020]. 

46 Hurriyet Daily News, “Turkey establishes 145-km-long, 30-km-deep safe zone in Syria: 

Defense minister”, 10 Νοεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-establishes-145-km-long-30-km-deep-safe-

zone-in-syria-defense-minister-148958, τελευταία πρόσβαση: 09/01/2020]. 
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σκοπό αυτό, έχει υιοθετήσει, όπως αναλύθηκε παραπάνω, μία πολιτική, η 

οποία καλύπτει και τις δύο διαστάσεις του ζητήματος και περιλαμβάνει από 

αποπομπές και συλλήψεις δημάρχων του φιλοκουρδικού πολιτικού 

κόμματος της Τουρκίας έως και διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό 

που μένει είναι να αποδειχθεί αν η πολιτική, οι κινήσεις και η συμπεριφορά 

της θα στεφθούν με επιτυχία, γεγονός που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό και 

από τις εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο και στο εσωτερικό της Συρίας. Δεν 

πρέπει, άλλωστε, να παραβλεφθεί το γεγονός ότι με τις επιθέσεις που 

πραγματοποίησε η Άγκυρα, κατάφερε ένα πλήγμα στη βορειοανατολική 

Συρία και τον έλεγχο εδαφών έξω από τα σύνορά της. Η αξίωση, δηλαδή, για 

έλεγχο περιοχών ως μέσο προστασίας της τουρκικής κυριαρχίας και 

ασφάλειας αποτελεί εφαλτήριο για εδαφική επέκταση και πολιτική επιρροή 

στην περιφέρειά της. 
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