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ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΚΑΙ Η ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Καυκάσου 

 

 

τις 10 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν κοινοβουλευτικές 

εκλογές στο Αζερμπαϊτζάν και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.) εξέφρασε τις ανησυχίες του για 

την απουσία γνήσιου ανταγωνισμού και την παρεμπόδιση των εκλογικών 

διαδικασιών, που απέτρεψαν τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών στη 

χώρα1. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 17 Μαρτίου, το αζερικό Kοινοβούλιο 

υιοθέτησε την τροποποίηση του νόμου σχετικά με την πληροφόρηση 

(information), έτσι ώστε να απαγορεύεται η δημοσίευση στο Διαδίκτυο 

ψευδών ειδήσεων που αφορούν την πανδημία και τη διασπορά του 

κορωνοϊού. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ο.Α.Σ.Ε. για την ελευθερία των μέσων 

ενημέρωσης σχολίασε ως προς τη νέα νομοθεσία, ότι η αντιμετώπιση της 

πανδημίας δεν θα πρέπει να περιορίζει την ελευθερία του Τύπου, ούτε να 

«παρεμποδίζει το έργο των δημοσιογράφων»2. 

Παρ’ όλα τα παραπάνω, στις 18 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δημοσίευσε τις προτάσεις της για τους νέους στόχους της Ανατολικής 

Εταιρικής Σχέσης από το 2020 και έπειτα, στις οποίες τονίζει πως «το 

Αζερμπαϊτζάν είναι σήμερα στρατηγικός ενεργειακός εταίρος της Ε.Ε. και 

 
1 OSCE, “Despite large number of candidates, Azerbaijan elections lacked genuine 

competition and choice, international observers say”, 10 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/445762, τελευταία πρόσβαση: 8 

Ιουλίου 2020] 

2 OSCE, “Сoronavirus response should not curb freedom of the press in Azerbaijan, says 

OSCE Media Freedom Representative”, 25 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/449146, τελευταία πρόσβαση: 8 

Ιουλίου 2020] 

Σ 

https://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/445762
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/449146
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προμηθεύει περίπου το 5% των εισαγωγών πετρελαίου της»3. Πριν λίγα 

χρόνια, το 2016, είχε αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού από τον Τύπο η 

τότε επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν της Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία τη 

συγκεκριμένη περίοδο διατελούσε Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Αν και η χώρα είχε 

ξεκινήσει να διανύει μια βαθιά κρίση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

η Ύπατη Εκπρόσωπος προέβη μόνο σε μερικά αόριστα σχόλια που 

αναφέρονταν στο σεβασμό των δικαιωμάτων, δημιουργώντας την εντύπωση 

ότι αυτή η βαθύτατη κρίση των πολιτικών ελευθεριών δεν αποτελούσε 

προτεραιότητα της Ε.Ε.4. 

Από το 1991, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν 

από την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Ε.Σ.Σ.Δ.), η 

γεωστρατηγική της θέση προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ευρώπης. Αν και τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μια όξυνση στις σχέσεις με τη Δύση λόγω του 

αυταρχικού πολιτικού μοντέλου που υιοθετεί η αζερική κυβέρνηση, ο 

ενεργειακός παράγοντας συνεχίζει να διασφαλίζει και να προάγει τη 

συνεργασία μεταξύ των μερών. Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, καθώς καταδεικνύει τη συσχέτιση της δυτικής διπλωματίας με 

το υποσύστημα του Καυκάσου και τη δυναμική της συνεργασίας τους. Πώς, 

λοιπόν, κατορθώνει η αζερική ηγεσία να εκμεταλλεύεται το ενεργειακό 

πλεονέκτημα της χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ανοχή της 

ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας σε ζητήματα καταπάτησης ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και να ενισχύει τη θέση της; 

Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το περιεχόμενο αυτής της μελέτης, 

κρίνεται απαραίτητη η διασαφήνιση ορισμένων θεωρητικών εννοιών που 

περικλείει το πεδίο των Διεθνών Σχέσεων. Σύμφωνα με τη ρεαλιστική σχολή 

σκέψης, το διεθνές σύστημα αποτελείται από κυρίαρχα κράτη τα οποία 

επιδιώκουν την εκπλήρωση των εθνικών τους συμφερόντων. Έτσι, 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τη μεγιστοποίηση της ισχύος τους με κύριο 

στόχο την επιβίωσή τους, καθώς επικρατεί αναρχία, δηλαδή απουσιάζει μία 

κεντρική εξουσία5. Ειδικότερα με βάση το ερμηνευτικό πλαίσιο που παρέχει 

 
3 European Commission, “Eastern Partnership: Commission proposes new policy 

objectives for beyond 2020”, Factsheet on EU-Azerbaijan relations, 18 Μαρτίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_452, 

τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

4 DAM Philippe, “EU downgrades human rights in Azerbaijan”, EU Observer, 7 Μαρτίου 

2016. [Αναγνώστηκε στο: https://euobserver.com/opinion/13258, τελευταία πρόσβαση: 8 

Ιουλίου 2020] 

5 JACKSON Robert, SØRENSEN Georg, Introduction to International Relations Theories 
and Approaches, Οξφόρδη, Oxford University Press, 5η Έκδοση, 2013, σελ. 66-67. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_452
https://euobserver.com/opinion/13258
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ο νεοκλασικός ρεαλισμός, τα κράτη επιδιώκουν να ενισχύσουν την ασφάλειά 

τους χρησιμοποιώντας ως εργαλείο διεθνούς πολιτικής όχι μόνο την ισχύ 

τους, αλλά και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο6. Στο πλαίσιο του άναρχου 

διεθνούς συστήματος, αν και η σχετική ισχύς αποτελεί κύριο παράγοντα 

διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής κάθε κράτους, υπάρχουν και άλλα 

στοιχεία που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κρατών, όπως οι εσωτερικές 

πολιτικές δομές, η κοινή γνώμη και τα οικονομικά συμφέροντα7. Ομοίως, 

στην περίπτωση του Αζερμπαϊτζάν, από τη μία το ίδιο το κράτος 

εκμεταλλεύεται όλα τα πολιτικά και ενεργειακά εργαλεία που διαθέτει, 

προκειμένου να εξυπηρετεί τόσο το εθνικό συμφέρον του όσο και τα 

συμφέροντα της πολιτικής ελίτ στο εσωτερικό. Από την άλλη πλευρά, τα 

ευρωπαϊκά κράτη, επιδιώκοντας με τη σειρά τους τα μέγιστα οικονομικά και 

γεωστρατηγικά οφέλη και στοχεύοντας στην ενίσχυση της ενεργειακής τους 

ασφάλειας που επιτάσσει η εξάρτησή τους από εξωγενή ενεργειακά 

αποθέματα, ισχυροποιούν την αυταρχική αζερική ηγεσία. 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη σχέση μεταξύ ενέργειας, 

στρατηγικής και εσωτερικών παραγόντων, καθώς και τη δυνατότητά τους να 

επιδρούν στη διαμόρφωση της πολιτικής των κρατών, η υπόθεση εργασίας 

της παρούσας ανάλυσης διατυπώνεται ως εξής: «Η εργαλειακή χρήση της 

ενεργειακής ισχύος από μικρές και μεσαίες δυνάμεις και η εκμετάλλευση 

των γεωστρατηγικών συμφερόντων άλλων δρώντων κατοχυρώνει την 

επιβίωση και την ισχυροποίηση αυταρχικών καθεστώτων που παραβιάζουν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος». 

Με σκοπό την εξέταση της παραπάνω υπόθεσης αξιοποιείται μια σειρά 

ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων αντλούμενων από αναλύσεις 

Ινστιτούτων, Κέντρων Μελετών και βάσεων δεδομένων, και ακολουθείται η 

επαγωγική μέθοδος. Μελετάται, δηλαδή, η περίπτωση του Αζερμπαϊτζάν, 

έτσι ώστε να εξαχθεί ένα γενικό συμπέρασμα σχετικά με τη συμπεριφορά 

αυταρχικών καθεστώτων που διαθέτουν ενεργειακή ισχύ και 

εκμεταλλεύονται όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να επιτύχουν τους 

πολιτικούς και οικονομικούς τους στόχους. 

Προς έλεγχο αυτής της υπόθεσης, αρχικά μελετάται η πολιτική 

κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την 

αυταρχικότητα του καθεστώτος και την καταπάτηση των ανθρωπίνων 

ελευθεριών. Στη συνέχεια εξετάζεται η αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμών 

 
6 ROSE Gideon, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, World Politics, 
Τόμος 51, Τεύχος 1, 1998, σελ. 146-147. 

7 Ό.π.. 
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έναντι αυτής της πραγματικότητας και έπειτα αναλύονται οι ενεργειακοί 

δεσμοί του Μπακού με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) που εξηγούν την 

πολιτική στάση της τελευταίας. Τέλος, ακολουθούν τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα της ανάλυσης. 

1. Εσωτερική πολιτική σκηνή - Αυταρχικότητα 

Σύμφωνα με έρευνα του επιστημονικού περιοδικού The Economist, το 

Αζερμπαϊτζάν θεωρείται ένα από τα πιο αυταρχικά καθεστώτα στην περιοχή 

της Ευρασίας8. Μετά την ανεξαρτησία της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση το 

1991, με εξαίρεση τα πρώτα δύο χρόνια μέχρι τον Οκτώβριο του 19939, η 

εξουσία υπόκειται ως σήμερα στον έλεγχο της οικογένειας Αλίγιεβ10. Το 

Σύνταγμα του 1995 διακηρύσσει ότι η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν είναι 

ένα δημοκρατικό και κοσμικό κράτος, ενώ το σύστημα διακυβέρνησης 

ορίζεται ως προεδρικό. Έκτοτε έχει εγκαθιδρυθεί μία ισχυρή εκτελεστική 

εξουσία που αναγνωρίζει τον Πρόεδρο ως τον επικεφαλής της, διαθέτει 

εκτεταμένες αρμοδιότητες και ελέγχει την εφαρμογή των θεμελιώδων 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών11. Αν και τα αποθέματα που 

διαθέτει η χώρα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο είναι μεγάλα, τα έσοδα από 

τους υδρογονάνθρακες δεν διανέμονται στους πολίτες, καθώς η πολιτική 

ηγεσία χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό διαφθοράς. 

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και συμμετέχει σε πολλές 

Συνθήκες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων12, το 

Αζερμπαϊτζάν δέχεται επικρίσεις από διεθνείς φορείς και οργανισμούς, όπως 

η Διεθνής Αμνηστία, για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

την υιοθέτηση ολοένα και πιο αυταρχικών πολιτικών13. Από το 2014, όταν 

 
8 The Economist Intelligence Unit, “Democracy Index 2019”, 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.eiu.com/topic/democracy-index, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

9 HEINRICH Andreas, “The Formal Political System in Azerbaijan and Kazakhstan. A 

Background Study”, Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Αρ. 107, 

Πανεπιστήμιο της Βρέμης, Μάρτιος 2010, σελ. 10. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.researchgate.net/publication/228256198_The_Formal_Political_System_in_A

zerbaijan_and_Kazakhstan_A_Background_Study, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

10 Πρόεδρος της χώρας διατελεί ο Ιλχάμ Αλίγιεβ από το 2003, όταν και διαδέχτηκε τον 

πατέρα του, Χεϊντάρ Αλίγιεβ. 

11 HEINRICH Andreas, ό.π., σελ. 10-11. 

12 Council of Europe, “Action Plan for Azerbaijan 2018-2021”, Στρασβούργο, 2018, σελ. 5. 

[Αναγνώστηκε στο: https://rm.coe.int/action-plan-azerbaijan-2018-2021/16808e70d6, 

τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

13 Amnesty International, “Azerbaijan 2019”, 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/azerbaijan/report-

azerbaijan/, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

https://www.eiu.com/topic/democracy-index
https://www.researchgate.net/publication/228256198_The_Formal_Political_System_in_Azerbaijan_and_Kazakhstan_A_Background_Study
https://www.researchgate.net/publication/228256198_The_Formal_Political_System_in_Azerbaijan_and_Kazakhstan_A_Background_Study
https://rm.coe.int/action-plan-azerbaijan-2018-2021/16808e70d6
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/azerbaijan/report-azerbaijan/
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/azerbaijan/report-azerbaijan/
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κλιμακώθηκε δραματικά η καταστολή της κοινωνίας των πολιτών 

καταλήγοντας σε φυλακίσεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

ακτιβιστών και δημοσιογράφων, η καταπίεση εδραιώθηκε και εκδηλώθηκε με 

άλλες μορφές, όπως με τον περιορισμό του νομοθετικού πλαισίου που αφορά 

τις Μ.Κ.Ο., τη σύλληψη των ηγετών τους και τη διαρκή δίωξη των 

πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης14. Το Σεπτέμβριο του 2016, με 

δημοψήφισμα που δεν εποπτεύθηκε από τον Ο.Α.Σ.Ε., η προεδρική θητεία 

επεκτάθηκε από 5 σε 7 έτη15. Μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι παραβιάσεις 

των θεμελιωδών ελευθεριών της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του 

συνέρχεσαι16, η δίωξη της αντιπολίτευσης και όσων ασκούν κριτική στις 

κυβερνητικές πολιτικές, η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε δικηγόρους 

που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα17, η καταπίεση της 

θρησκευτικής ελευθερίας18, οι μη διαφανείς και αθέμιτες δικαστικές 

διαδικασίες, η κατάχρηση της εξουσίας και οι παράνομες ενέργειες των 

αστυνομικών δυνάμεων. 

Τον Οκτώβριο του 2019, το Εθνικό Συμβούλιο των Δημοκρατικών 

Δυνάμεων, που αποτελεί φορέα της αζερικής αντιπολίτευσης19, οργάνωσε 

ειρηνικές διαδηλώσεις στο Μπακού και απαίτησε την απελευθέρωση των 

πολιτικών κρατουμένων και τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, 

ενώ διαμαρτυρήθηκε για την αυξανόμενη ανεργία και την οικονομική 

 
14 Amnesty International, “Guilty of Defending Rights. Azerbaijan’s human rights 

defenders and activists behind bars”, Amnesty International Publications, Λονδίνο, 2015, 

σελ. 8-11. [Αναγνώστηκε στο: https://www.refworld.org/pdfid/54f966eb4.pdf, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

15 MARIN Anaïs, “Azerbaijan: drifts and shifts”, European Union Institute for Security 
Studies (EUISS), Μάρτιος 2017, σελ. 1. [Αναγνώστηκε στο: 

https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-

studies/resources/docs/EUISS-Alert_7_Azerbaijan.pdf, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 

2020] 

16 International Partnership for Human Rights (IPHR), the European Human Rights 
Advocacy Centre (EHRAC) and the Human Rights Club (HRC), “Key concerns and 

recommendations on the protection of fundamental rights in Azerbaijan”, Φεβρουάριος 

2020, σελ. 5-12. [Αναγνώστηκε στο: https://www.iphronline.org/wp-

content/uploads/2020/02/final-Key-Human-Rights-Concenrs-in-Azerbaijan.pdf, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

17 Ό.π., σελ. 15-19. 

18 International Partnership for Human Rights (IPHR), Human Rights Club (HRC), 
“Freedom of religion and belief in Azerbaijan. Assessment of national legislation and its 

application.”, 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.iphronline.org/wp-

content/uploads/2019/12/FoRB.pdf, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

19 Συνασπισμός πέντε κομμάτων της αντιπολίτευσης που ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και 

της ελευθερίας της έκφρασης μέσω ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και μίας ισχυρής 

κοινωνίας του πολίτη, καθώς και τη διεξαγωγή δίκαιων και ελεύθερων εκλογών. 

https://www.refworld.org/pdfid/54f966eb4.pdf
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/EUISS-Alert_7_Azerbaijan.pdf
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/EUISS-Alert_7_Azerbaijan.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2020/02/final-Key-Human-Rights-Concenrs-in-Azerbaijan.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2020/02/final-Key-Human-Rights-Concenrs-in-Azerbaijan.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/12/FoRB.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/12/FoRB.pdf
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εξαθλίωση. Οι πορείες κατεστάλησαν βίαια και πολλοί διαδηλωτές, αναμεσά 

τους και μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συνελήφθησαν20. Στο 

παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται μία αύξηση στο σύνολο των πολιτικών 

κρατουμένων από το Μάιο του 2015 μέχρι και το Νοέμβριο του 2019 με 

μικρές αυξομειώσεις ανά κατηγορία. 

Διάγραμμα: Οι πολιτικοί κρατούμενοι στο Αζερμπαϊτζάν 

 

Πηγή: Norwegian Helsinki Committee, 201921. 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2020, διεξήχθησαν πρώιμες κοινοβουλευτικές 

εκλογές και η ειδική επιτροπή του Ο.Α.Σ.Ε. για την επιτήρηση των εκλογών 

(International Election Observation Mission) επεσήμανε σημαντικές 

παραβιάσεις κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης και της καταχώρησης των 

ψήφων, καθώς και το γεγονός ότι η περιοριστική νομοθεσία και το πολιτικό 

περιβάλλον απέτρεψαν το γνήσιο ανταγωνισμό22. Οι ανεξάρτητοι τοπικοί 

και διεθνείς παρατηρητές κατέγραψαν πολυάριθμες παρατυπίες, 

συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών ψηφοφοριών και των ψηφοφοριών 

 
20 SAFAROVA Durna, “Azerbaijan detains opposition leader and reportedly many more”, 

Eurasianet, 19 Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://eurasianet.org/azerbaijan-

detains-opposition-leader-and-reportedly-many-more, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 

2020] 

21 Norwegian Helsinki Committee, “A Unified List of Political Prisoners in Azerbaijan”, 

Working Group on a Unified List of Political Prisoners in Azerbaijan, Όσλο, 25 Νοεμβρίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2019/11/Political-

Prisoners-Report-25.11.2019-WG-eng.pdf, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

22 International Election Observation Mission, “Republic of Azerbaijan-Early 

Parliamentary Elections Statement of Preliminary Findings and Conclusions”, OSCE 

Parliamentary Assembly, 9 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.osce.org/files/f/documents/5/0/445759_0.pdf, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 

2020] 

https://eurasianet.org/azerbaijan-detains-opposition-leader-and-reportedly-many-more
https://eurasianet.org/azerbaijan-detains-opposition-leader-and-reportedly-many-more
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2019/11/Political-Prisoners-Report-25.11.2019-WG-eng.pdf
https://smdtaz.org/wp-content/uploads/2019/11/Political-Prisoners-Report-25.11.2019-WG-eng.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/5/0/445759_0.pdf
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χωρίς εγγραφή, ενώ αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις στις οποίες το έργο 

των εκλογικών ελεγκτών και των δημοσιογράφων που κάλυπταν τις εκλογές 

παρεμποδίστηκε, και σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι δέχθηκαν λεκτική ή 

σωματική επίθεση23. 

Δύο εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στη 

χώρα, και από τις 24 Μαρτίου 2020 η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα «ειδικό 

καθεστώς καραντίνας», το οποίο προβλεπόταν να εφαρμοστεί μέχρι τις 31 

Αυγούστου, αλλά ήγειρε ερωτήματα σχετικά με τη συνταγματικότητά του, 

καθώς δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών νόμων για 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης24. Ήδη από τις 17 Μαρτίου 2020, 

επιβλήθηκε ένα αυταρχικότερο καθεστώς με την τροποποίηση του νόμου 

σχετικά με την πληροφόρηση. Απόδειξη του παραπάνω αποτελεί και η 

ομιλία του Προέδρου Αλίγιεβ στις 19 Μαρτίου, στην οποία αποκάλεσε 

οποιαδήποτε αντίπαλη ομάδα που δεν προσέρχεται «σε διάλογο» με τις αρχές, 

«προδότες και διεφθαρμένους εκπροσώπους μιας πέμπτης φάλαγγας25. Οι 

επικριτές της κυβέρνησης κατήγγειλαν  ένα νέο κύμα καταπίεσης που 

εκδηλώθηκε με νέες παρενοχλήσεις και δεκάδες συλλήψεις δημοσιογράφων 

και ακτιβιστών, την έντονη καταδίωξη των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, 

την υπέρμετρη αστυνομική βία εναντίον απλών πολιτών που αμφισβήτησαν 

τα αυστηρά μέτρα της καραντίνας, τους περιορισμούς στην ελευθερία της 

έκφρασης με βάση το νέο νόμο, καθώς και την αδράνεια της ηγεσίας 

απέναντι στις κοινωνικές, οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις της 

πανδημίας στην κοινωνία26. 

Σύμφωνα με το Freedom House, η συνολική βαθμολογία του 

Αζερμπαϊτζάν στην παγκόσμια κλίμακα ελευθερίας ήταν 14/100 το 2017, 

 
23 IPHR, “Azerbaijan: investigate election violations, use of force against protesters”, 14 

Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.iphronline.org/wp-

content/uploads/2020/02/Azerbaijan-statement-14-Febr-2020_FINAL-1.pdf, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

24 KITACHAYEV Bashir, “Law and coronavirus: the legality of Azerbaijan’s quarantine”, 

JAM News, 6 Ιουνίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://jam-news.net/quarantine-

azerbaijan-law/, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

25KUCERA Joshua, “Azerbaijan's president suggests coronavirus may require a 

crackdown on opposition”, Eurasianet, 19 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://eurasianet.org/azerbaijans-president-suggests-coronavirus-may-require-a-

crackdown-on-opposition, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

26 OC Media, “Azerbaijan arrests opposition activists during Covid-19 outbreak”, 24 

Μαρτίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://oc-media.org/azerbaijan-arrests-opposition-activists-during-

covid-19-outbreak/, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2020/02/Azerbaijan-statement-14-Febr-2020_FINAL-1.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2020/02/Azerbaijan-statement-14-Febr-2020_FINAL-1.pdf
https://jam-news.net/quarantine-azerbaijan-law/
https://jam-news.net/quarantine-azerbaijan-law/
https://eurasianet.org/azerbaijans-president-suggests-coronavirus-may-require-a-crackdown-on-opposition
https://eurasianet.org/azerbaijans-president-suggests-coronavirus-may-require-a-crackdown-on-opposition
https://oc-media.org/azerbaijan-arrests-opposition-activists-during-covid-19-outbreak/
https://oc-media.org/azerbaijan-arrests-opposition-activists-during-covid-19-outbreak/
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ενώ σταδιακά μειώθηκε προσεγγίζοντας το 10/100 το 202027. 

Πίνακας Α: Βαθμός ελευθερίας στο Αζερμπαϊτζάν το 2020 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟ 2020 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ                                              10 

ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ                                                                /100 

Πολιτικά Δικαιώματα 2/40 

Πολιτικές Ελευθερίες 8/60 

ΠΕΡΣΙΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 11/100 - ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ 

Πηγή: Freedom House, 2020. 

 

Πίνακας Β: Βαθμός ελευθερίας στο Αζερμπαϊτζάν 2017-2020 

Πηγή: Freedom House, 2017-2020. 

Πιο συγκεκριμένα, στον παραπάνω πίνακα διακρίνεται η σταδιακή μείωση 

του βαθμού ελευθερίας από το 2017 έως το 2020, όσον αφορά τα πολιτικά 

δικαιώματα, τις κοινωνικές ελευθερίες και την ελευθερία στο Διαδίκτυο. 

Συνεπώς το καθεστώς κρίνεται ως ανελεύθερο28. 

2. Η αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμών  

Το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων στο Αζερμπαϊτζάν απασχολεί το 

Συμβούλιο της Ευρώπης από το 2000, πριν την ένταξη της χώρας στον 

οργανισμό το 2001, όταν η αζερική κυβέρνηση κλήθηκε να «απελευθερώσει 

ή να εκδώσει νέα δίκη για όσους κρατούμενους θεωρούνται «πολιτικοί 

κρατούμενοι» από οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»29. 

 
27 Freedom House, “Freedom in the World 2020. Azerbaijan”. [Αναγνώστηκε στο: 

https://freedomhouse.org/country/azerbaijan/freedom-world/2020, τελευταία πρόσβαση: 8 

Ιουλίου 2020] 

28 Ό.π.. 

29 SUNNA Thorhildur, “Reported cases of political prisoners in Azerbaijan”, Committee on 
Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 

 2017 2018 2019 2020 

Πολιτικά δικαιώματα  (με μέγιστο το 40) 4 3 2 2 

Κοινωνικές ελευθερίες  (με μέγιστο το 60) 10 9 9 8 

Ελευθερία στο Διαδίκτυο  (με μέγιστο το 100) 42 40 39 - 

Συνολικός βαθμός ελευθερίας  (με μέγιστο το 100) 14 12 11 10 

https://freedomhouse.org/country/azerbaijan/freedom-world/2020
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Το 2017 η αζερική ηγεσία συνέχισε να παραβιάζει τους ενταξιακούς όρους, 

με το Συμβούλιο να καλεί εκ νέου την ηγεσία να «απελευθερώσει 

υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και 

κοινωνικούς και πολιτικούς ακτιβιστές που φυλακίστηκαν με πολιτικά 

κίνητρα»30. Η Επίτροπος του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

Dunja Mijatović, επισκέφθηκε τη χώρα τον Ιούλιο του 2019 και για άλλη 

μία φορά κάλεσε στην αναφορά της τις αρχές να απελευθερώσουν όλους 

εκείνους που κρατούνται λόγω των απόψεων που εξέφρασαν, και να 

εφαρμόσουν πλήρως τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) σχετικά με τους αυθαίρετους 

περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης31. Ωστόσο, η κατάσταση συνέχισε 

να επιδεινώνεται, με την αζερική κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται κάθε 

παράθυρο ευκαιρίας, όπως αυτό που προέκυψε ως απόρροια της πανδημίας 

του κορωνοϊού, με σκοπό την υιοθέτηση πιο αυταρχικών πολιτικών.  

Αναφορικά με το νέο κύμα καταπίεσης που σημειώθηκε στη διάρκεια της 

πανδημίας, οι ανταποκριτές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (Κ.Σ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση του 

Αζερμπαϊτζάν εξέφρασαν την ανησυχία τους για την καταστολή επικριτών 

των αρχών με το πρόσχημα της καταπολέμησης της πανδημίας, καθώς και 

για την ασφάλεια των κρατουμένων που καταδικάστηκαν σε αθέμιτες δίκες 

και θεωρούνται από τη διεθνή κοινότητα ως πολιτικοί κρατούμενοι32. 

Τα τελευταία χρόνια, το Ε.Δ.Α.Δ. εξέδωσε πολύ μεγάλο αριθμό 

αποφάσεων που διαπιστώνουν παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα από τις αζερικές αρχές, οι οποίες προκύπτουν από 

αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση πολιτικών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών 

της κοινωνίας των πολιτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

 
2019, σελ. 1. [Αναγνώστηκε στο: 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/TextesProvisoires/2019/20191210-

AzPolPrisReported-EN.pdf?fbclid=IwAR2VY8gAHlj0X5rMVo3lgnsgWVdDDfhDnZ-

6HLFwr0ZQHQI1tcmHlzsM0bU, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

30 Ό.π.. 

31 MIJATOVIĆ Dunja, “Report following her visit to Azerbaijan from 8 to 12 July 2019”, 

Council of Europe, 11 Δεκεμβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://rm.coe.int/report-on-

the-visit-to-azerbaijan-from-8-to-12-july-2019-by-dunja-mija/168098e108, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

32 PACE, “PACE monitors warn Azerbaijani authorities against abuse of pandemic to 

crack down on opposition”, 14 Μαΐου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7888&lang=2&cat=3, 

τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/TextesProvisoires/2019/20191210-AzPolPrisReported-EN.pdf?fbclid=IwAR2VY8gAHlj0X5rMVo3lgnsgWVdDDfhDnZ-6HLFwr0ZQHQI1tcmHlzsM0bU
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/TextesProvisoires/2019/20191210-AzPolPrisReported-EN.pdf?fbclid=IwAR2VY8gAHlj0X5rMVo3lgnsgWVdDDfhDnZ-6HLFwr0ZQHQI1tcmHlzsM0bU
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/TextesProvisoires/2019/20191210-AzPolPrisReported-EN.pdf?fbclid=IwAR2VY8gAHlj0X5rMVo3lgnsgWVdDDfhDnZ-6HLFwr0ZQHQI1tcmHlzsM0bU
https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-azerbaijan-from-8-to-12-july-2019-by-dunja-mija/168098e108
https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-azerbaijan-from-8-to-12-july-2019-by-dunja-mija/168098e108
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7888&lang=2&cat=3
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δημοσιογράφων που επικρίνουν την κυβέρνηση, συχνά σε συνδυασμό με 

παραβιάσεις των ελευθεριών έκφρασης ή συνάθροισης33. 

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι ορισθείσες ποινές 

περιορίζονταν σε χρηματικά αντίτιμα που καλείτο να καταβάλει η αζερική 

κυβέρνηση στους αιτούντες των οποίων τα δικαιώματα παραβιάστηκαν34. Οι 

θεσμοί και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. δεν έχουν λάβει περαιτέρω μέτρα για την 

τήρηση των αρχών35 του Συμβουλίου της Ευρώπης, επιχειρώντας έτσι να 

διατηρήσουν μια «ουδέτερη» στάση. Πιο συγκεκριμένα, από τη μία 

διατηρούν καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, ενώ από την άλλη 

υπερασπίζονται σε θεωρητικό μόνο επίπεδο τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στο Αζερμπαϊτζάν36. 

3. Τα ενεργειακά συμφέροντα της Ε.Ε. 

Από τα πρώτα κιόλας έτη της ανεξαρτητοποίησης του Αζερμπαϊτζάν, η 

Ευρώπη αντιλήφθηκε τη γεωστρατηγική αξία της θέσης του και επέδειξε 

ενδιαφέρον αναφορικά με τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής, 

χωρίς, όμως, να συμμετέχει ενεργά στα ενεργειακά ζητήματα της Κασπίας. 

Συγχρόνως, η αζερική ηγεσία αντιλήφθηκε ότι οι στενές σχέσεις με τις 

δυτικές χώρες θα μπορούσαν να εισάγουν τη χώρα στην παγκόσμια 

ενεργειακή αγορά και έτσι, το 1992 υπέγραψε την πρώτη Συμφωνία με την 

κοινοπραξία των ευρωπαϊκών πετρελαϊκών εταιριών British Petroleum και 

Statoil με σκοπό την εκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων της 

 
33 SUNNA Thorhildur, “Reported cases of political prisoners in Azerbaijan”, Committee on 
Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 

11 Δεκεμβρίου 2019, σελ. 1, ό.π.. 

34 European Court for Human Rights, “Case of Ilgar Mammadov v. Azerbaijan”, 

Στρασβούργο, 22 Μαΐου 2014. [Αναγνώστηκε στο: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-144124%22]}, τελευταία πρόσβαση: 

8 Ιουλίου 2020] και European Court for Human Rights, “Case of Yagublu v. Azerbaijan”, 

Στρασβούργο, 5 Νοεμβρίου 2015. [Αναγνώστηκε στο: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-158506%22]}, τελευταία πρόσβαση: 

8 Ιουλίου 2020]  

35 Council of Europe, “The Council of Europe in brief. Values. Human rights, Democracy, 

Rule of Law”. [Αναγνώστηκε στο: https://www.coe.int/en/web/about-us/values, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

36 BÖTTGER Katrin, FALKENHAIN Mariella, Study Programme on European Security 

(SPES), “The EU’s policy towards Azerbaijan: what role for civil society?”, Institut für 
Europäische Politik (IEP), Volkswagen Foundation, 2011. [Αναγνώστηκε στο: http://iep-

berlin.de/wp-

content/uploads/2014/08/SPES_Policy_Paper_2011__The__EUs__policy__towards_Azerbai

jan_BOETTGER_FALKENHAIN.pdf, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-144124%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-158506%22]}
https://www.coe.int/en/web/about-us/values
http://iep-berlin.de/wp-content/uploads/2014/08/SPES_Policy_Paper_2011__The__EUs__policy__towards_Azerbaijan_BOETTGER_FALKENHAIN.pdf
http://iep-berlin.de/wp-content/uploads/2014/08/SPES_Policy_Paper_2011__The__EUs__policy__towards_Azerbaijan_BOETTGER_FALKENHAIN.pdf
http://iep-berlin.de/wp-content/uploads/2014/08/SPES_Policy_Paper_2011__The__EUs__policy__towards_Azerbaijan_BOETTGER_FALKENHAIN.pdf
http://iep-berlin.de/wp-content/uploads/2014/08/SPES_Policy_Paper_2011__The__EUs__policy__towards_Azerbaijan_BOETTGER_FALKENHAIN.pdf
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χώρας37. 

Η αλλαγή της ευρωπαϊκής ενεργειακής και εξωτερικής στρατηγικής 

ξεκίνησε με την Πράσινη Βίβλο του έτους 2000, η οποία έθιξε το ζήτημα της 

ανάγκης για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ένωσης με σκοπό 

την ελαχιστοποίηση των εξωτερικών κινδύνων38. Η εν λόγω μεταβολή 

παρατηρείται από το 2006 και εξής, και οφείλεται κυρίως στην αλλαγή της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής απέναντι στη Μόσχα, στον απόηχο της διαμάχης 

Ρωσίας-Ουκρανίας σχετικά με την παροχή φυσικού αερίου που ξεκίνησε το 

2005. Η ανάγκη των ευρωπαϊκών κρατών να επενδύουν πολιτικά και 

οικονομικά στη σταθερότητα στο υποσύστημα του Καυκάσου, ώστε να 

ενισχύεται η ενεργειακή τους ασφάλεια, μεγιστοποιήθηκε όταν 

εγκαινιάστηκαν οι αγωγοί Μπακού-Τιφλίδα-Τζεϊχάν το 2005 και Μπακού-

Τιφλίδα-Ερζερούμ το 2006, μέσω των οποίων ξεκίνησε η μεταφορά 

πετρελαίου και φυσικού αερίου προς το ευρωπαϊκό έδαφος μέσω της 

Τουρκίας39. 

Το 2008, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτάθηκε το 

σχέδιο για τη δημιουργία του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Southern 

Gas Corridor - SGC), και η υλοποίηση του θεωρήθηκε μέρος της πολιτικής 

διαφοροποίησης της Ευρώπης και υψηλή προτεραιότητα για την ενεργειακή 

της ασφάλεια40. Από τότε μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή υποστήριξη για τον 

SGC, τόσο με οικονομικά όσο και με διπλωματικά μέσα, διατηρείται 

αμέριστη. Ο μεγαλύτερος δανειστής του έργου παραμένει η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία το Φεβρουάριο του 2018 ενέκρινε δάνειο 

ύψους 1,5 δις ευρώ41 για το ένα από τα τρία κύρια τμήματα του αγωγού42. Ο 

 
37 MEHDIYEVA Nazrin, “Power Games in the Caucasus, Azerbaijan’s Foreign and Energy 

Policy towards the West, Russia and the Middle East”, Νέα Υόρκη, I.B. Tauris & Co Ltd, 

2011, σελ. 207. 

38 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Commission Green Paper of 29 November 2000, “Towards a 

European strategy for the security of energy supply” (COM (2000) 769 final). 

[Αναγνώστηκε στο: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l27037&from=EL, τελευταία πρόσβαση: 8 

Ιουλίου 2020] 

39 NURIYEV Elkhan, “EU Policy in the South Caucasus A view from Azerbaijan”, CEPS 
Working Document Αρ. 272, Βρυξέλλες, Centre for European Policy Studies (CEPS), 2007, 

σελ. 9-11. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.files.ethz.ch/isn/34100/272_EU%20Policy%20in%20the%20South%20Causasu

s.pdf, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

40 Commission of the European Communities, "Second Strategic Energy Review – An EU 

Energy Security and Solidarity Action Plan" (COM/2008/781) 2008. [Αναγνώστηκε στο: 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0781:FIN:EN:PDF, 

τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

41 DECARBONNEL Alissa, “EIB approves 1.5 billion euro loan for TAP gas pipeline”, 

Reuters, 6 Φεβρουαρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://uk.reuters.com/article/uk-eu-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l27037&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l27037&from=EL
https://www.files.ethz.ch/isn/34100/272_EU%20Policy%20in%20the%20South%20Causasus.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/34100/272_EU%20Policy%20in%20the%20South%20Causasus.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0781:FIN:EN:PDF
https://uk.reuters.com/article/uk-eu-energy/eib-approves-1-5-billion-euro-loan-for-tap-gas-pipeline-idUKKBN1FQ2DA
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SGC αναμένεται να καταλήγει στην Ιταλία, και θα προμηθεύει μελλοντικά 

τις χώρες της Δύσης με φυσικό αέριο. Ο εν λόγω αγωγός έχει αρχική 

χωρητικότητα 10 δις κ.μ. με δυνατότητα διπλασιασμού με πρόσθετες 

ενεργειακές πηγές από την ευρύτερη περιοχή της Κασπίας. Στην περίπτωση 

αυτή υπολογίζεται ότι θα καλύπτει ένα μικρό αλλά όχι ασήμαντο μέρος των 

αναγκών της Ε.Ε. σε φυσικό αέριο43. 

Οι αγωγοί φυσικού αερίου SCP – TANAP - TAP 

 

Πηγή: Wikimedia Commons, 201844. 

Το σημαντικών διαστάσεων ενεργειακό αυτό έργο συνεπάγεται αμοιβαία 

οφέλη και για τις δύο πλευρές. Από τη μία, το Μπακού, προσφέροντας 

εναλλακτικές ενεργειακές διόδους στη Δύση, καθίσταται κόμβος 

διαμετακόμισης σε ένα εξελισσόμενο γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό 

σύστημα που εκτείνεται από την Ευρώπη έως τον Νότιο Καύκασο και την 

Κεντρική Ασία. Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά μία ισχυρή στρατηγική θέση 

στην περιοχή της Κασπίας, εξισορροπώντας τη ρωσική επιρροή45. Τα 

 
energy/eib-approves-1-5-billion-euro-loan-for-tap-gas-pipeline-idUKKBN1FQ2DA, 

τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

42 MORRISON Lee, “Southern Gas Corridor: The Geopolitical and Geo-Economic 

Implications of an Energy Mega-Project”, The Journal of Energy and Development, Τόμος 

43, Τεύχος 1/2 (Φθινόπωρο 2017 και Άνοιξη 2018), International Research Center for 
Energy and Economic Development (ICEED), σελ. 253-258. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.jstor.org/stable/26539576?seq=1#metadata_info_tab_contents, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

43 JAROSIEWICZ Aleksandra, “The Southern Gas Corridor, The Azerbaijani-Turkish 

project becomes part of the game between Russia and the EU”, Centre for Eastern 
Studies, Point of View, Αρ. 53, Αύγουστος 2015, σελ. 20-21, 27-28. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.files.ethz.ch/isn/195069/pw_53_ang_southern-gas-corridor_net.pdf, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

44 Wikimedia Commons, “TAP TANAP SCP Shah Deniz”, 2018. [Αναγνώστηκε στο: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TAP_TANAP_SCP_Schah_Denis.png, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιουνίου 2020] 

45 JAROSIEWICZ Aleksandra, ό.π., σελ. 17-19.  

https://uk.reuters.com/article/uk-eu-energy/eib-approves-1-5-billion-euro-loan-for-tap-gas-pipeline-idUKKBN1FQ2DA
https://www.jstor.org/stable/26539576?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://www.files.ethz.ch/isn/195069/pw_53_ang_southern-gas-corridor_net.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TAP_TANAP_SCP_Schah_Denis.png
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οικονομικά οφέλη είναι επίσης πολλαπλά, καθώς τα αποθέματα και η 

παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν ανέκαθεν αποτελέσει την 

κύρια πηγή για την οικονομική ανάπτυξη του εν λόγω κράτους46. 

Από την άλλη, στις 18 Μαρτίου 2020, στις προτάσεις της για τους νέους 

στόχους της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης από το 2020 και έπειτα, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως «ο SGC αποτελεί βασικό εργαλείο για 

την ενίσχυση της ασφάλειας των ενεργειακών αποθεμάτων στην Ευρώπη»47. 

Πράγματι, η στρατηγική σημασία του έργου είναι μεγάλη για την Ε.Ε.. Η 

γεωγραφική θέση του Αζερμπαϊτζάν στο σταυροδρόμι της Ευρασίας παρέχει 

μια ασφαλή εναλλακτική ενεργειακή διαδρομή για τη μεταφορά φυσικού 

αερίου από την Κασπία σε κράτη μέλη της Νότιας και Ανατολικής 

Ευρώπης48, παρακάμπτοντας τη ρωσική επικράτεια. Αυτή η νέα διαδρομή 

διασφαλίζει τη σύνδεση με νέες πηγές, τη διαφοροποίηση των προμηθευτών 

της Ε.Ε. και την επέκταση του ενεργειακού δικτύου προκειμένου να 

καλυφθούν πρόσθετες μελλοντικές εισαγωγές από την Κεντρική Ασία και τη 

Μέση Ανατολή49 προς τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολής Ευρώπης που 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ρωσικά αποθέματα και περιορίζονται 

από τους πολιτικούς και εμπορικούς μοχλούς πίεσης της Μόσχας. Η 

προμήθεια φυσικού αερίου μέσω του SGC θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης της Ε.Ε.50 τις επόμενες δεκαετίες, 

καθώς οι εγχώριοι πόροι της εξαντλούνται51, η παραγωγή της μειώνεται52 

 
46 CORNELL Svante, Azerbaijan since Independence, Abingdon, M.E. Sharpe, Inc., 2011, 

σελ. 199.  

47 European Commission, “Eastern Partnership: Commission proposes new policy 

objectives for beyond 2020”, Factsheet on EU-Azerbaijan relations, 18 Μαρτίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

48 NURIYEV Elkhan, ό.π., σελ. 8-9, 22. 

49 HASANOV Fakhri J., MAHMUDLU Ceyhun, DEB Kaushik, ABILOV Shamkhal, 

HASANOV Orkhan, “The role of Azeri natural gas in meeting European Union energy 

security needs”, Elsevier, 2020, σελ. 4, 5. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X20300183, τελευταία 

πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

50 Ό.π., σελ. 2. 

51 AMIROVA-MAMMADOVA Sevinj, Pipeline Politics and Natural Gas Supply from 
Azerbaijan to Europe, Challenges and Perspectives, Βερολίνο, Springer VS, 2018, σελ. 

123-127, 132. 

52 Statista, “Natural gas production in the European Union from 1998 to 2019”, 2020 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.statista.com/statistics/265345/natural-gas-production-in-

the-european-union/, τελευταία πρόσβαση: 8 Ιουλίου 2020] 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X20300183
https://www.statista.com/statistics/265345/natural-gas-production-in-the-european-union/
https://www.statista.com/statistics/265345/natural-gas-production-in-the-european-union/
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και η κλιματική αλλαγή έχει μεγιστοποιήσει τη σημασία του φυσικού αερίου 

ως σχετικά καθαρής πηγής ενέργειας53. 

Ωστόσο, τα οικονομικά, πολιτικά και στρατηγικά οφέλη που αποκομίζει 

το Μπακού στηρίζουν και διαιωνίζουν την αυταρχική κυβέρνηση της χώρας. 

Συνεπώς, η ευρωπαϊκή στάση έναντι του SGC καταδεικνύει ότι τα 

ενεργειακά και γεωπολιτικά συμφέροντα της Ε.Ε. καθορίζουν τη χάραξη της 

στρατηγικής της και υπαγορεύουν μια πολιτική ανοχής απέναντι σε 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν.  

Συμπέρασμα 

Καταληκτικά, η υπόθεση εργασίας επιβεβαιώνεται, καθώς η εργαλειακή 

χρήση της ενεργειακής ισχύος και η εκμετάλλευση των συμφερόντων άλλων 

δρώντων μπορούν να κατοχυρώσουν την επιβίωση και την ισχυροποίηση 

αυταρχικών καθεστώτων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 

πλαίσιο του διεθνούς συστήματος. Τα ευρωπαϊκά ενεργειακά συμφέροντα και 

η γεωστρατηγικής σημασίας συνεργασία με το Μπακού υποθάλπτουν τις 

αυξανόμενες αυταρχικές τάσεις του καθεστώτος και την υπονόμευση των 

αρχών της δημοκρατίας. Βάσει των συμπερασμάτων που εξήχθησαν, η 

παραπάνω ανάλυση μπορεί να φανεί χρήσιμη για την περαιτέρω μελέτη της 

επιρροής που ασκούν τα ενεργειακά, γεωστρατηγικά, αλλά και πολιτικά 

συμφέροντα στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών, καθώς 

και στη σύνδεσή τους με εσωτερικούς παράγοντες, όπως είναι η καταπάτηση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προκειμένη περίπτωση. 
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Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΝΤΛΙΜΠ ΚΑΙ Η 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΣΧΑ: ΜΙΑ ΑΝΙΣΗ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας 

 

 

ο Φεβρουάριο του 2020, οι σχέσεις Τουρκίας και Συρίας σημείωσαν 

σημαντική επιδείνωση, όταν στρατιωτικές δυνάμεις των δύο κρατών 

συγκρούστηκαν στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, προκαλώντας 

εκατέρωθεν νεκρούς και υλικές απώλειες και δημιουργώντας τον κίνδυνο ενός 

γενικευμένου πολέμου μεταξύ τους1. Οι εχθροπραξίες αυτές είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένες με τις εξελίξεις στο συριακό εμφύλιο, δεδομένου ότι το καθεστώς 

Άσαντ, με την πολιτική και στρατιωτική στήριξη της Ρωσίας, επιδιώκει να 

ανακτήσει τον έλεγχο στην τελευταία επαρχία που παραμένει «στα χέρια» των 

αντικαθεστωτικών, δηλαδή αυτή της Ιντλίμπ. Αντιθέτως, η Τουρκία, σταθερός 

υποστηρικτής των αντικαθεστωτικών δυνάμεων, προβάλλει σθεναρά εμπόδια 

στην προσπάθεια της κεντρικής κυβέρνησης  να αποκαταστήσει την εξουσία της 

στο σύνολο της συριακής επικράτειας. Τα γεγονότα αυτά παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθότι επιδρούν δυσμενώς στην ειρήνη και σταθερότητα 

της Μέσης Ανατολής και προκαλούν, παράλληλα, ισχυρές πιέσεις στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία καλείται να επωμιστεί σημαντικό βάρος των 

μεταναστευτικών κυμάτων που προέρχονται από την υπό εξέταση περιοχή2. 

 
1 UN Security Council, “The situation in the Middle East”, S/PV.8715, 6 Φεβρουαρίου 2020, 

σελ. 2. [Αναγνώστηκε στο: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8715.pdf, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

Ειδικότερα, η κορύφωση της έντασης έλαβε χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου 2020, όταν 33 Τούρκοι 

στρατιώτες σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς της συριακής και ρωσικής αεροπορίας. Για 

περισσότερα, βλ. CNN, “At least 33 Turkish soldiers killed in an air attack by Syrian regime, 

Turkish governor says”, 28 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://edition.cnn.com/2020/02/27/middleeast/turkish-soldiers-killed-syria/index.html, 

τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

2 Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Ο.Η.Ε, σχεδόν 900.000 

άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στην Ιντλίμπ, από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως 

Τ 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8715.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8715.pdf
https://edition.cnn.com/2020/02/27/middleeast/turkish-soldiers-killed-syria/index.html
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Επιπροσθέτως, αποτελούν έμπρακτο αποτέλεσμα μιας αναθεωρητικής 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, τη δυναμική της οποίας βιώνει σε έντονο 

βαθμό και η Ελλάδα.  

Όπως καθίσταται εμφανές, η τουρκική παρουσία αποτελεί ένα σημαντικό 

παράγοντα των υπό διαμόρφωση περιφερειακών εξελίξεων και η στρατηγική 

της αξίζει να μελετηθεί. Κατ’ επέκταση, το ερώτημα που προκύπτει είναι το 

κατά πόσο οι εξελίξεις στην Ιντλίμπ στις αρχές του 2020 προώθησαν ή 

υπονόμευσαν τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας στη Συρία. 

Με άλλα λόγια, ισχυροποιήθηκε ή διολίσθησε η θέση της Τουρκίας στην 

Ιντλίμπ και πώς επηρέασαν τα γεγονότα στο συγκεκριμένο θέατρο 

επιχειρήσεων, το ρόλο της εν λόγω χώρας στην περιοχή; 

Στο πλαίσιο αυτό, η νέο-ρεαλιστική σχολή σκέψης των Διεθνών Σχέσεων, 

και ειδικότερα ο επιθετικός ρεαλισμός, παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία 

προκειμένου να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε τα αίτια της κρατικής 

συμπεριφοράς και τα κίνητρα που κατευθύνουν την εξωτερική πολιτική των 

κρατών. Πιο συγκεκριμένα, ο υπέρτατος σκοπός της επιβίωσης των κρατών μέσα 

σε ένα άναρχο διεθνές περιβάλλον, κατά τον επιθετικό ρεαλισμό, μπορεί να 

ικανοποιηθεί μόνο μέσα από τη διαρκή επιδίωξη της μεγιστοποίησης της ισχύος 

αυτών. Κατά συνέπεια, τα κράτη αισθάνονται ασφαλή μόνο όταν αποκτήσουν 

απεριόριστη ισχύ3. Υπό αυτό το πρίσμα, τα κράτη δεν αρκούνται μόνο σε μια 

παθητική προστασία της εδαφικής τους ακεραιότητας, αλλά ακολουθούν μια 

ενεργητική εξωτερική πολιτική με στόχο την επέκταση της επιρροής τους στην 

περιφέρειά τους, μια επέκταση που, ανάλογα με το μέγεθος των περιορισμών 

που θέτει το διεθνές περιβάλλον, μπορεί να συνοδεύεται και από γεωγραφική 

επέκταση με τη χρήση σκληρής ισχύος. Απώτερος στόχος αυτής της επέκτασης 

είναι η επίτευξη ηγεμονίας, διότι μόνο αυτή μεγιστοποιεί τις πιθανότητές των 

κρατών για την επιβίωση4. Στο ίδιο πλαίσιο, δεν πρέπει να αγνοείται αυτό που 

ο Mearsheimer υποστηρίζει όταν αναφέρει ότι «η θεωρία του επιθετικού 

ρεαλισμού επικεντρώνεται στις μεγάλες δυνάμεις, επειδή αυτά τα κράτη 

ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση σε ό,τι συμβαίνει στη διεθνή πολιτική»5. Η 

διαπίστωση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία στην περιπτωσιολογική μας μελέτη, 

 
τις 20 Φεβρουαρίου 2020, με την πλειοψηφία αυτών να παραμένουν στα βόρεια των επαρχιών 

Ιντλίμπ και Χαλεπίου. H σύντομη ενημέρωση του Γραφείου παρέχεται στο: Norwegian Refugee 
Council, “More than 900,000 people displaced”, 25 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο:https://www.nrc.no/news/2020/february/more-than-900000-people-displaced/, τελευταία 

πρόσβαση 12/6/2020]. 

3 MEARSHEIMER John, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2007, σελ. 63. 

4 MEARSHEIMER John, ό.π., σελ. 62. 

5 MEARSHEIMER John, ό.π., σελ. 29-30. 

https://www.nrc.no/news/2020/february/more-than-900000-people-displaced/
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δεδομένου ότι, όπως θα παρατηρήσουμε στη συνέχεια, η Τουρκία δεν κινείται 

ανεξέλεγκτα στη Συρία, αλλά, αντιθέτως, παρατηρεί τις απειλές και 

εκμεταλλεύεται τα παράθυρα ευκαιρίας που διαμορφώνουν οι μεγάλες 

δυνάμεις-εν προκειμένω η Ρωσία-στην περιοχή. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω θεωρητική διάσταση, η υπόθεση 

εργασίας διατυπώνεται ως εξής: «H ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων με 

μια μεγάλη δύναμη, αναγκάζει τις μικρότερες δυνάμεις να προβούν σε 

υποχωρήσεις εις βάρος των δικών τους επιδιώξεων, μέχρι το σημείο εκείνο που 

υπαγορεύεται από τον άνισο καταμερισμό ισχύος». 

Για να απαντηθεί επαρκώς η ανωτέρω υπόθεση, θα πρέπει αρχικά να γίνει 

μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό υπόβαθρό που διαμόρφωσε την 

πραγματικότητα στην Ιντλίμπ κατά τους πρώτους μήνες του 2020. Στο πλαίσιο 

αυτό περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις που προέκυψαν από 

τις αλληλεπιδράσεις των κύριων δρώντων σε διμερές και πολυμερές επίπεδο 

αναφορικά με την Ιντλίμπ. Στη συνέχεια, θα σκιαγραφηθεί η τρέχουσα κρίση 

στην εν λόγω επαρχία, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα γίνει περιγραφή των 

επιδιώξεων που έχουν οι δρώντες στην περιοχή, καθώς και των κύριων 

γεγονότων που έλαβαν χώρα έως και το Μάιο του 2020, στην προσπάθεια αυτών 

να επιτύχουν τους στόχους τους. Τέλος, θα ακολουθήσει μια συνολική 

εκτίμηση του αποτελέσματος που είχαν οι υπό ανάλυση αλληλεπιδράσεις στη 

θέση της Τουρκίας στην περιοχή και θα εξεταστεί κατά πόσο η υπόθεση 

εργασίας επιβεβαιώνεται ή απορρίπτεται.  

1. Η ανάμειξη των διεθνών και περιφερειακών δρώντων στο συριακό εμφύλιο 

Με το ξέσπασμα του συριακού εμφυλίου το 2011, η Τουρκία επέλεξε να 

συνταχθεί με την πλευρά των αντικαθεστωτικών. Η στρατηγική αυτή επιλογή 

απέρρεε από την εκτίμηση ότι το καθεστώς Άσαντ θα είχε ανάλογη τύχη με τα 

υπόλοιπα καθεστώτα που γνώρισαν την «Αραβική Άνοιξη» και αποσκοπούσε 

στην απόκτηση σχέσεων επιρροής με το όποιο μελλοντικό καθεστώς 

εγκαθιδρυόταν στο κράτος της Συρίας. Παράλληλα, η Άγκυρα παρείχε ανοιχτή 

στήριξη, τουλάχιστον μέχρι το 2015, σε ομάδες τζιχαντιστών που υπονόμευαν 

την ισχύ και την εξουσία του Άσαντ, εποφθαλμιώντας εδάφη που θα τους 

επέτρεπαν να δημιουργήσουν ένα «Ισλαμικό Κράτος». Από το Σεπτέμβριο του 

2015, όταν η Συρία ζήτησε επίσημα τη συνδρομή της Ρωσίας, το καθεστώς 

Άσαντ σταδιακά άρχισε να επανακτά χαμένα εδάφη που βρίσκονταν υπό τον 

έλεγχο των αντικαθεστωτικών και των τζιχαντιστών. Η Ιντλίμπ αποτέλεσε τη 

μοναδική επαρχία, η οποία δεν επήλθε εκ νέου υπό τον έλεγχο του καθεστώτος 

και που κατά συνέπεια αποτελεί «καταφύγιο για τους  αντικαθεστωτικούς, 

γεγονός που σημαίνει ότι η επανάκτηση της επαρχίας από τη συριακή 

κυβέρνηση θα σημάνει ουσιαστικά και τη λήξη του εμφυλίου πολέμου.  
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Προηγουμένως, το Μάιο του 2017, η Τουρκία, η Ρωσία και το Ιράν είχαν 

ανακοινώσει στην Αστάνα του Καζακστάν την πρόθεσή τους να λειτουργήσουν 

ως εγγυητές μιας Συμφωνίας που είχε ως σκοπό την απομείωση της έντασης 

μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, 

αποφασίστηκε η δημιουργία τεσσάρων ζωνών αποκλιμάκωσης, μία εκ των 

οποίων είναι η επαρχία Ιντλίμπ, με σκοπό την παύση κάθε πράξης βίας, τη 

διευκόλυνση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διαμόρφωση συνθηκών 

εξεύρεσης αποδεκτής πολιτικής λύσης του εμφυλίου. Επιπλέον, κατά μήκος 

των συνόρων των περιοχών αποκλιμάκωσης της έντασης θα χαράσσονταν ζώνες 

ασφαλείας για το διαχωρισμό των αντιμαχόμενων δυνάμεων. Τέλος, η Συμφωνία 

αυτή έδινε τη δυνατότητα στους εγγυητές να εγκαταστήσουν παρατηρητήρια 

στις συμφωνηθείσες περιοχές προκειμένου να ελέγχουν την εφαρμογή των 

προνοιών της Συμφωνίας6. Έκτοτε, η Τουρκία διατηρεί 12 επίσημα 

παρατηρητήρια στην επαρχία Ιντλίμπ. 

Επόμενος σταθμός για τη διευθέτηση των εντάσεων και του status quo στο 

Ιντλίμπ αποτέλεσε η Συμφωνία του Σότσι μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, στα 

μέσα Σεπτεμβρίου του 2018, για τη δημιουργία μιας αποστρατικοποιημένης 

ζώνης στην περιφέρεια της επαρχίας, βάθους 15-25 χιλιομέτρων, με σκοπό το 

διαχωρισμό των αντιμαχόμενων μερών, καθώς και τη διεξαγωγή κοινών 

ρώσοτουρκικών περιπολιών εντός της εν λόγω ζώνης7. Η Συμφωνία 

περιελάβανε ακόμη την υποχρέωση της Συρίας να απέχει από επιθέσεις στην 

επαρχία Ιντλίμπ, την απομάκρυνση ριζοσπαστικών στοιχείων, όπως της 

οργάνωσης Hayat Tahrir al-Sham που συνδέεται με την Al-Qaeda, από την 

περιοχή, την απομάκρυνση βαρέος οπλισμού από τις τάξεις της επαναστατικής 

ένωσης Al-Jabhat al-Wataniya lil-Tahrir (National Front for Liberation) και 

τη διάλυση της αντικαθεστωτικής, de facto δημιουργηθείσας, Συριακής 

Κυβέρνησης Σωτηρίας. Η Συμφωνία του Σότσι προέκυψε μετά από μια περίοδο 

κατά την οποία η συριακή κυβέρνηση κατάφερε να προελαύσει προς ανατολικά 

και νότια εναντίον δυνάμεων του «Ισλαμικού Κράτους» και των 

αντικαθεστωτικών, ακόμη και στις περιοχές αποκλιμάκωσης που είχαν 

συμφωνηθεί στην Αστάνα το Μάιο του 2017, και παρά το γεγονός ότι ετοίμαζε 

ευρεία στρατιωτική επίθεση κατά της επαρχίας Ιντλίμπ. Το δυναμικό και 

ευμετάβλητο αυτό σκηνικό, καθώς και οι εμφανείς προθέσεις της συριακής 

 
6 Το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας στο: Voltairenet, “Memorandum on the creation of de-

escalation areas in the Syrian Arab Republic”, 4 Μαΐου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.voltairenet.org/article196287.html, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

7 Το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας στο: The National, “Full text of Turkey-Russia 

memorandum on Idlib revealed”, 19 Σεπτεμβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.thenational.ae/world/mena/full-text-of-turkey-russia-memorandum-on-idlib-

revealed-1.771953, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

https://www.voltairenet.org/article196287.html
https://www.thenational.ae/world/mena/full-text-of-turkey-russia-memorandum-on-idlib-revealed-1.771953
https://www.thenational.ae/world/mena/full-text-of-turkey-russia-memorandum-on-idlib-revealed-1.771953
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κυβέρνησης, προμήνυαν έναν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων για τον έλεγχο της 

περιοχής.  

2. Η περίπλοκη πραγματικότητα της Ιντλίμπ 

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Σότσι, η επαρχία Ιντλίμπ αποτελεί το 

επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ συριακής κυβέρνησης και επαναστατών και των 

αντίστοιχων συμμάχων τους. Από τη μια πλευρά, το συριακό καθεστώς επιθυμεί 

να ανακτήσει τον απόλυτο έλεγχο της επικράτειας της Συρίας και να θέσει ένα 

οριστικό τέλος στο συριακό εμφύλιο, αποκαθιστώντας την προτεραία τάξη. Από 

την άλλη πλευρά, η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος κυλά εις βάρος των 

απαιτήσεών της όσο η Ρωσία αποτελεί σταθερό αρωγό των επιδιώξεων της 

συριακής κυβέρνησης και όσο οι σύμμαχοί της (Ν.Α.Τ.Ο.) δεν δείχνουν την 

προθυμία να τη συνδράμουν στρατιωτικά. Η στρατηγική επιδίωξη της Τουρκίας 

για την ανατροπή του Άσαντ και την τοποθέτηση ενός φίλα προσκείμενου 

καθεστώτος φαίνεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο ως προοπτική, 

μετά από τις συνεχείς νίκες του συριακού στρατού και των συμμάχων του προς 

κάθε κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, η Τουρκία επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τα 

υπάρχοντα εδαφικά κεκτημένα στη βόρεια Συρία και τη στρατιωτική της 

παρουσία στην επαρχία Ιντλίμπ ως διαπραγματευτικά χαρτιά για τη 

διαμόρφωση μιας μετεμφυλιακής πραγματικότητας στη Συρία, μέσω της οποίας 

η ίδια θα μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα εχέγγυα ενάντια σε ένα πιθανό 

ενδεχόμενο δημιουργίας ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στα νότια σύνορά 

της8. Παράλληλο στόχο αποτελεί και η προώθηση μιας πολιτικής 

πραγματικότητας στη Συρία, όπου οι αντικαθεστωτικοί, που θα λειτουργούν ως 

μοχλός επιρροής για την Τουρκία, θα έχουν λόγο και συμμετοχή. Για το λόγο 

αυτό, η Άγκυρα δεν φαίνεται διατεθειμένη να επιτρέψει περαιτέρω απώλειες 

για αυτήν και τους συμμάχους της στην περιοχή. Επιπλέον, κατηγορεί τη 

συριακή πλευρά ότι με τη συμπεριφορά της δημιουργεί ισχυρά προσφυγικά 

 
8 ΗΟΚΑΥΕΜ Emile, “The battle for Idlib: Q&A with Emile Hokayem”, International Institute 
for Strategic Studies, 5 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/03/mide---battle-for-idlib, τελευταία πρόσβαση 

25/5/2020]. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τον Αχμέτ Νταβούτογλου, η «γεωπολιτική 

του Κουρδικού», αποτελεί ένα μαλακό υπογάστριο που προσφέρεται για κάθε είδους 

εκμετάλλευση από τις περιφερειακές και μεγάλες δυνάμεις και το οποίο ενδιαφέρει άμεσα την 

Τουρκία, τόσο από τη σκοπιά της εσωτερικής της ενότητας όσο και από αυτή του ευρύτερου 

στρατηγικού σχεδιασμού της στη Μέση Ανατολή. Μολονότι η επιλογή της τρέχουσας 

στρατιωτικής αντιπαράθεσης αποκλίνει αισθητά από τις προτάσεις πολιτικής του 

Νταβούτογλου, το βέβαιο είναι ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παραμείνει απλός θεατής των 

εξελίξεων που ενορχηστρώνονται από δυνάμεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τον 

γεωγραφικό κατακερματισμό του κουρδικού λαού. Για περισσότερα βλ. ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ 

Αχμέτ, Το Στρατηγικό Βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, 

σελ. 668-678. 
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κύματα που ασκούν πιέσεις στην Τουρκία και τα οποία επιθυμεί να αποτρέψει 

με την παρέμβασή της9.  

Είναι ενδιαφέρον, συνεπώς, να εξεταστεί κατά πόσο η Τουρκία κατάφερε 

μέσα στους πρώτους μήνες του 2020 να υλοποιήσει τους στόχους που 

προαναφέρθηκαν. Για να γίνει αυτό κατανοητό, θα γίνει μια πιο συνοπτική 

περιγραφή των τακτικών εξελίξεων στην επαρχία Ιντλίμπ, οι οποίες απέκτησαν 

έναν πιο έντονο χαρακτήρα μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Σότσι το 

Σεπτέμβριο του 2018. 

Από τη σύναψη της Συμφωνίας και έπειτα, παρατηρείται ένα 

επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, όπου το τέλος του κάθε κύκλου εντάσεων 

βρίσκει την επαρχία Ιντλίμπ υπό μια νέα Συμφωνία εκεχειρίας, αλλά με το 

συριακό καθεστώς να σημειώνει, αργά αλλά σταθερά, πρόοδο και να καταγράφει 

οφέλη. Το κυκλικό αυτό φαινόμενο έχει συνοπτικά ως εξής: 1) Η Συρία και η 

Ρωσία κατηγορούν την Τουρκία ότι αποτυγχάνει να εφαρμόσει τους όρους της 

Συμφωνίας του Σότσι, ήτοι δεν φροντίζει να διαχωρίσει και να απομακρύνει τα 

εξτρεμιστικά στοιχεία από το στρατόπεδο των αντικαθεστωτικών και δεν 

εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη χρήση των αυτοκινητοδρόμων Μ4 και Μ510. 2) 

Οι συριακές δυνάμεις, υπό την κάλυψη της ρωσικής αεροπορίας, και με τη 

βοήθεια ρωσικού και ιρανικού εξοπλισμού και παραστρατιωτικών οργανώσεων, 

συνεχίζουν τις επιδρομές κατά θέσεων ισλαμικών οργανώσεων και 

αντικαθεστωτικών στην επαρχία Ιντλίμπ, γεγονός που προκαλεί συνεχόμενα 

προσφυγικά κύματα. 3) Η Τουρκία, σε συνεχή επικοινωνία με τη Ρωσία, ζητά 

την παύση των επιθέσεων από το συριακό καθεστώς, κατ’ εφαρμογή των 

προνοιών της Συμφωνίας του Σότσι. Παράλληλα, ο Ο.Η.Ε., η Ε.Ε., και οι 

Η.Π.Α. καλούν για παύση των εχθροπραξιών που πλήττουν, μεταξύ άλλων, 

αμάχους, και προκαλούν σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. 4) Μια νέα εκεχειρία 

ανακοινώνεται, με το συριακό καθεστώς να έχει κατοχυρώσει τα εδαφικά 

κεκτημένα των επιθέσεών του, ακόμη και αν αυτά εκτείνονται πέραν της 

αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης και τη θέση των τουρκικών 

παρατηρητηρίων11.  

 
9 Ό.π.. 

10 Oι σχετιζόμενες με την Al-Qaida, Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) και Hurras al-Din (HAD), 

είναι οι επικρατούσες δυνάμεις στην Ιντλίμπ, έχοντας συγκεντρώσει κατά προσέγγιση 12.000-

15.000 και 3.000-5.000 μαχητές αντίστοιχα. Για περισσότερα, βλ. UN Security Council, “Letter 

dated 20 January 2020 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to 

resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and 

the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities 

addressed to the President of the Security Council”, S/2020/53, 20 Ιανουαρίου 2020, σελ. 7. 

[Αναγνώστηκε στο: https://undocs.org/S/2020/53, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

11 Για μια οπτική απεικόνιση της θέσης των εν λόγω δυνάμεων στη Συρία, όπως είχε 

διαμορφωθεί μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020, βλ. BBC, “Syria war: ‘Why does the battle for 

https://undocs.org/S/2020/53
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Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το παραπάνω 

επαναλαμβανόμενο φαινόμενο παρατηρήθηκε τουλάχιστον δύο φορές. Η πρώτη 

εμφάνισή του έγινε 6 μήνες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Σότσι και 

ενώ η προθεσμία για την ικανοποίηση των όρων της βρισκόταν σε παράταση 

χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα12. Τότε, ο συριακός στρατός, στηριζόμενος 

από ρωσικές και συριακές αεροπορικές δυνάμεις ξεκίνησε μια ευρείας 

κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο τμήμα της επαρχίας, στις αρχές 

Μαΐου του 2019, με το κωδικό όνομα «Αυγή της Ιντλίμπ», εναντίον δυνάμεων 

της Hayat Tahrir al-Sham και θέσεων αντικαθεστωτικών. Από την επιχείρηση 

αυτή, το επίσημο συριακό καθεστώς κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο σε 

περιοχές της νότιας Ιντλίμπ γύρω από την πόλη Khan Shaykhoun. Τα 

κεκτημένα αποτυπώνονται με μωβ χρώμα στο χάρτη 113.    

Η επιχείρηση αυτή έληξε τυπικά στις 31 Αυγούστου, όταν η συριακή 

κυβέρνηση συμφώνησε σε εκεχειρία14 και ενώ είχαν προηγηθεί και άλλες 

αποτυχημένες προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός, απόρροια του γεγονότος ότι 

οι αντικαθεστωτικοί και οι ισλαμικές οργανώσεις αρνούνταν να δεχθούν τους 

όρους της εν λόγω εκεχειρίας και την εφαρμογή των προνοιών της Συμφωνίας 

του Σότσι. Από την άλλη πλευρά, ο συριακός στρατός δεν δεχόταν να αποσυρθεί 

από τις περιοχές που είχε κατακτήσει με τις επιθέσεις.  

Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, μικρής έκτασης συγκρούσεις συνέχισαν 

να λαμβάνουν χώρα. Σύμφωνα με αναφορά της Ανεξάρτητης Διεθνούς 

Επιτροπής Έρευνας στη Συρία, βομβαρδισμοί και εχθροπραξίες συνεχίστηκαν 

στην επαρχία Ιντλίμπ το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019, ενώ 

εντάθηκαν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο15. Τον τελευταίο μήνα, η εκεχειρία 

παραβιάστηκε και τυπικά, όταν η συριακή κυβέρνηση εξαπέλυσε τη δεύτερη 

 
Idlib matter?’”, 18 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-45403334, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. Είναι εμφανές ότι οι συριακές 

δυνάμεις έχουν αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινητοδρόμου Μ5.  

12 HAYENS Danielle, “Russia, Turkey extend deadline to clear Syria's demilitarized zone, 

Upi, 18 Οκτωβρίου 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://www.upi.com/Top_News/World-

News/2018/10/18/Russia-Turkey-extend-deadline-to-clear-Syrias-demilitarized-

zone/3591539890241/, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

13 Στο χάρτη αποτυπώνονται οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ιντλίμπ και πέραν της 30ης Αυγούστου 

2019, το συνολικό αποτέλεσμα των οποίων απεικονίζεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 

παρακάτω.  

14 Al Jazeera, “Russia declares 'ceasefire' as Syrians try to storm border post”, 30 

Aυγούστου 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2019/08/russia-

announces-ceasefire-syria-idlib-saturday-190830090649837.html, τελευταία πρόσβαση 

12/6/2020]. 

15 UN Human Rights Council, “Report of the Independent International Commission of 

Inquiry on the Syrian Arab Republic”, A/HRC/43/47, 28 Φεβρουαρίου 2020, σελ 4. 

[Αναγνώστηκε στο: https://undocs.org/A/HRC/43/57, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hayat_Tahrir_al-Sham
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45403334
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45403334
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/10/18/Russia-Turkey-extend-deadline-to-clear-Syrias-demilitarized-zone/3591539890241/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/10/18/Russia-Turkey-extend-deadline-to-clear-Syrias-demilitarized-zone/3591539890241/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2018/10/18/Russia-Turkey-extend-deadline-to-clear-Syrias-demilitarized-zone/3591539890241/
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/russia-announces-ceasefire-syria-idlib-saturday-190830090649837.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/08/russia-announces-ceasefire-syria-idlib-saturday-190830090649837.html
https://undocs.org/A/HRC/43/57
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ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αυγή της 

Ιντλίμπ 2».  

Χάρτης 1: Τα εδαφικά κεκτημένα του καθεστώτος Άσαντ μέχρι και τις 30 

Αυγούστου 2019 απεικονίζονται με μωβ και έντονο μωβ χρώμα. 

 

Πηγή: Institute for the Study of War, 7 Φεβρουαρίου 2020.  

Από το Δεκέμβριο του 2019, ξεκινά η επανεμφάνιση του φαινομένου, με τη 

διαφορά ότι οι εντάσεις κορυφώνονται, όσο ο στρατός του Άσαντ και οι σύμμαχοί 

του προελαύνουν πιο δυναμικά στην Ιντλίμπ16 και όσο η Τουρκία δείχνει 

διατεθειμένη να συγκρουστεί ανοιχτά με τη Συρία, εφόσον δεν σταματήσουν οι 

επιθέσεις του συριακού καθεστώτος στην περιοχή. Όπως συνέβη και το Μάιο 

του 2019, η Συρία, μετά από κατηγορίες της ίδιας και της Ρωσίας προς την 

τουρκική πλευρά για μεταφορά τρομοκρατών στην Ιντλίμπ και για την αθέτηση 

των δεσμεύσεων της για διαχωρισμό τρομοκρατών και αντικαθεστωτικών, 

ξεκινά την προαναφερθείσα στρατιωτική επιχείρηση17. Κύριος σκοπός της εν 

 
16 Για μια ενδεικτική εικόνα της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί έως τις αρχές Φεβρουαρίου 

βλ. ΣΚΑΪ, «Συρία: Οι δυνάμεις του Άσαντ προελαύνουν προς Ιντλίμπ – Σφοδρές συγκρούσεις 

(χάρτης)», 4 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.skai.gr/news/world/syria-oi-

dynameis-tou-asant-proelaynoun-pros-intlimp-sfodres-sygkrouseis, τελευταία πρόσβαση 

12/6/2020]. 

17 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι κατηγορίες προς την τουρκική πλευρά λειτουργούν ως ηθικό 

στήριγμα για τις ρωσοσυριακές επιθέσεις και, ως εκ τούτου, δεν περιορίζονται σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Για μια ενδεικτική εικόνα του τόνου και του περιεχομένου των 

https://www.skai.gr/news/world/syria-oi-dynameis-tou-asant-proelaynoun-pros-intlimp-sfodres-sygkrouseis
https://www.skai.gr/news/world/syria-oi-dynameis-tou-asant-proelaynoun-pros-intlimp-sfodres-sygkrouseis
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λόγω επιχείρησης υπήρξε η απελευθέρωση και ανεμπόδιστη χρήση του 

αυτοκινητοδρόμου Μ5 που συνδέει την πόλη Χάμα με το Χαλέπι.  

Χάρτης 2: Το νέο εδαφικό status quo, όπως διαμορφώθηκε μετά την 

ρωσοτουρκική Συμφωνία εκεχειρίας στις 5 Μαρτίου 2020. 

 

Πηγή: Institute for the Study of War, 20 Μαΐου 2020.  

Αυτή τη φορά η προέλαση του συριακού στρατού ήταν μεγαλύτερης 

κλίμακας. Αποτέλεσμα της προέλασης ήταν να περικυκλωθούν τα 

παρατηρητήρια και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τουρκίας από το 

 
κατηγοριών μετά την ενδιάμεση εκεχειρία στις 12 Ιανουαρίου 2020, βλ. Ναυτεμπορική, 

«Λαβρόφ: Η Τουρκία δεν τήρησε τη Συμφωνία για το Ιντλίμπ», 5 Φεβρουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.naftemporiki.gr/story/1557362/labrof-i-tourkia-den-tirise-ti-

sumfonia-gia-to-intlimp, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

https://www.naftemporiki.gr/story/1557362/labrof-i-tourkia-den-tirise-ti-sumfonia-gia-to-intlimp
https://www.naftemporiki.gr/story/1557362/labrof-i-tourkia-den-tirise-ti-sumfonia-gia-to-intlimp
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συριακό στρατό18. Ο Ρ.Τ. Έρντογαν, στα τέλη του Ιανουαρίου 2020, απείλησε 

να καταφύγει στη χρήση βίας αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στην Ιντλίμπ19, 

ενώ άρχισε σταδιακά να συγκεντρώνει χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις στα 

σύνορα με τη Συρία, καθώς και στα κατεχόμενα από αυτήν εδάφη της βόρειας 

Συρίας. Κατά συνέπεια, η κρίση κλιμακώθηκε, όταν συριακές και τουρκικές 

δυνάμεις συγκρούστηκαν μεταξύ τους στις αρχές Φεβρουαρίου 2020, 

αφήνοντας εκατέρωθεν νεκρούς και υλικές ζημιές (καταρρίψεις αεροσκαφών, 

drones, μη επανδρωμένων αεροσκαφών κ.λπ.). Η Τουρκία, δια στόματος 

Έρντογαν, έδωσε «τελεσίγραφο» στο συριακό καθεστώς να αποσυρθεί πίσω από 

τις γραμμές που είχαν συμφωνηθεί στη Συμφωνία του Σότσι, ως το τέλος του 

Φεβρουαρίου20. Όταν κάτι τέτοιο δε φαινόταν ορατό στον ορίζοντα, η Τουρκία 

εξαπέλυσε την επιχείρηση «Εαρινή Ασπίδα» στις αρχές Μαρτίου που, κατά τα 

λεγόμενα τουρκικών κυβερνητικών πηγών, είχε ως αποτέλεσμα πολλαπλάσιες 

απώλειες για τις δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ. Η ένταση αποκλιμακώθηκε, 

όταν Ρωσία και Τουρκία, μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ανακοίνωσαν 

εκεχειρία από τα μεσάνυχτα της 6ης Μαρτίου 2020, η οποία περιελάμβανε τη 

δημιουργία μιας ασφαλούς ζώνης έξι χιλιομέτρων βορείως και νοτίως του 

αυτοκινητοδρόμου Μ4 και τη διεξαγωγή κοινών ρωσοτουρκικών περιπολιών 

από τις 15 Μαρτίου. Σε αυτή την περίπτωση τα εδαφικά κεκτημένα από την 

στρατιωτική επιχείρηση διατηρήθηκαν για το συριακό καθεστώς. To εδαφικό 

status quo που διαμορφώθηκε μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Συρίας 

και τη Συμφωνία της 5ης Μαρτίου 2020 αποτυπώνεται στο χάρτη 2. Η 

διακεκομμένη μαύρη γραμμή αποτυπώνει τα όρια ελέγχου του συριακού 

στρατού το Σεπτέμβριο του 2018, κατά την υπογραφή της Συμφωνίας του 

Σότσι21.  

 
18 Ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου 2019, δύο από τα 12 επίσημα παρατηρητήρια της Τουρκίας 

στην επαρχία είχαν περικυκλωθεί από το συριακό στρατό. Για περισσότερα βλ. ERGİN Sedat, 

“Idlib dominated the agenda again”, Hurriyet Daily News, 26 Δεκεμβρίου 2019. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/sedat-ergin/idlib-dominated-

the-agenda-again-150290, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

19 Capital, «Ο Ερντογάν απειλεί να προσφύγει στην ‘στρατιωτική ισχύ’ στην Ιντλίμπ», 31 

Ιανουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.capital.gr/diethni/3408253/o-erntogan-

apeilei-na-prosfugei-sti-stratiotiki-isxu-stin-intlimp, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

20 Καθημερινή, «Ιντλίμπ: Διορία Ερντογάν για αποχώρηση των συριακών δυνάμεων πίσω από 

τις τουρκικές θέσεις παρατήρησης», 5 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/1063419/article/epikairothta/kosmos/intlimp-dioria-erntogan-

gia-apoxwrhsh-twn-syriakwn-dynamewn-pisw-apo-tis-toyrkikes-8eseis-parathrhshs, 

τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

21 Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο πλαίσιο των δύο στρατιωτικών επιχειρήσεων «Αυγή της 

Ιντλίμπ» και «Αυγή της Ιντλίμπ 2» υπήρξαν επιμέρους, διαδοχικές στρατιωτικές επιθέσεις από 

το καθεστώς, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε εδαφικά κεκτημένα και τερματίστηκαν με 

επιμέρους εκεχειρίες. Οι ενδιάμεσες αυτές εξελίξεις, για λόγους απλοποίησης, δεν αναφέρονται 

https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/sedat-ergin/
https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/sedat-ergin/idlib-dominated-the-agenda-again-150290
https://www.hurriyetdailynews.com/opinion/sedat-ergin/idlib-dominated-the-agenda-again-150290
https://www.capital.gr/diethni/3408253/o-erntogan-apeilei-na-prosfugei-sti-stratiotiki-isxu-stin-intlimp
https://www.capital.gr/diethni/3408253/o-erntogan-apeilei-na-prosfugei-sti-stratiotiki-isxu-stin-intlimp
https://www.kathimerini.gr/1063419/article/epikairothta/kosmos/intlimp-dioria-erntogan-gia-apoxwrhsh-twn-syriakwn-dynamewn-pisw-apo-tis-toyrkikes-8eseis-parathrhshs
https://www.kathimerini.gr/1063419/article/epikairothta/kosmos/intlimp-dioria-erntogan-gia-apoxwrhsh-twn-syriakwn-dynamewn-pisw-apo-tis-toyrkikes-8eseis-parathrhshs
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3. Η καθοριστική επιρροή της Ρωσίας στο διαμορφούμενο αποτέλεσμα 

Στη διαμόρφωση αυτή των εξελίξεων σημαίνοντα ρόλο διαδραμάτισε η ρωσική 

διπλωματία και στρατιωτική ισχύς. Η τελευταία αποτέλεσε και συνεχίζει να 

αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την αποκατάσταση της εξουσίας του 

Άσαντ στην επικράτεια της Συρίας. Η συνδρομή της Ρωσίας στο συριακό 

εμφύλιο, από το 2015, συνέβαλε να ανατραπούν οι ισορροπίες και να αλλάξει 

μια κατάσταση, που εκ πρώτης όψεως, έμοιαζε μη αναστρέψιμη για το 

καθεστώς. Παράλληλα, η στρατιωτική ισχύς, που αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για τη διαμόρφωση των εξελίξεων στη διεθνή πολιτική, λειτούργησε 

ως καθοριστικό στήριγμα για τους στόχους της ρωσικής διπλωματίας. 

Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα εμφανές στις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Ενώ η 

στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας δεν αφήνει περιθώρια έμπρακτης 

αμφισβήτησης των εδαφικών κεκτημένων του καθεστώτος Άσαντ από την 

Τουρκία, εντούτοις η Μόσχα αποφεύγει να ακολουθήσει μια πολιτική ανοιχτής 

αντιπαράθεσης με την Άγκυρα. Το παραπάνω μαρτυρούν οι ανοιχτοί δίαυλοι 

επικοινωνίας που διατηρούν τα δύο κράτη, όπως καθίσταται εμφανές από τις 

συνεχείς επισκέψεις των υψηλών προσώπων αμφότερων, από τις συνεχείς 

τηλεφωνικές επικοινωνίες και από τη διενέργεια γύρων συνομιλιών με θέμα 

την κατάσταση στην Ιντλίμπ. 

Η επιτυχία της ρωσικής αυτής προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι 

καταφέρνει να μην εγείρει την έμπρακτη αντίδραση των συμμάχων της 

Τουρκίας. Μπορεί ο Γ.Γ. του Ν.Α.Τ.Ο., Γενς Στόλτενμπεργκ, να δήλωσε στη 

Σύνοδο Κορυφής των κρατών μελών στις 28 Φεβρουαρίου 2020, ότι η συμμαχία 

παρέχει πολιτική υποστήριξη στην Τουρκία και ότι καταδικάζει τις συριακές 

επιθέσεις στην Ιντλίμπ, αλλά σίγουρα η Τουρκία δεν έλαβε τη στρατιωτική 

συνδρομή που πρόσμενε22. Η δήλωση του Ρ.Τ. Έρντογαν κατά την κοινή 

συνέντευξη Τύπου με τον Γ.Γ. του Ν.Α.Τ.Ο. στις 9 Μαρτίου 2020 ότι προσμένει 

μια πιο ξεκάθαρη υποστήριξη από τη συμμαχία, δεν αφήνει περιθώρια 

αμφισβήτησης23. 

Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ο Ο.Η.Ε. φαίνονται, κατά την υπό 

εξέταση περίοδο, περισσότερο προσηλωμένοι στην ανθρωπιστική κρίση που 

 
στην ανάλυση, παρά μόνο αναφέρεται το τελικό αποτέλεσμα των δύο γενικών στρατιωτικών 

επιχειρήσεων. 

22 ΝΑΤΟ, “Statement by the Secretary General after Article 4 consultations”, 28 Φεβρουαρίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_173939.htm, 

τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

23 ΝΑΤΟ, “NATO Secretary General discusses situation in Syria with President Erdoğan”, 9 

Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174281.htm, 

τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_173939.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174281.htm
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είναι απότοκο των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στην Ιντλίμπ. Ομοίως, 

καταδικάζουν τις επιθέσεις του καθεστώτος, όχι γιατί αυτό αποτελεί απειλή για 

την ασφάλεια της Τουρκίας, αλλά γιατί πλήττει αμάχους και προκαλεί ισχυρά 

μεταναστευτικά κύματα. Ως εκ τούτου, η πολιτική λύση του εμφυλίου τους 

φαίνεται ως η μόνη βιώσιμη επιλογή για να πάψει η ανθρωπιστική κρίση24. Η 

ανησυχία, ωστόσο, της Ε.Ε. για το μεταναστευτικό ζήτημα δεν φάνηκε να τη 

«λυγίζει», όταν η Τουρκία ζήτησε περισσότερη στήριξη για τη διαχείριση των 

προσφύγων, καθώς και την παρέμβασή της για να πάψουν οι εχθροπραξίες στην 

Ιντλίμπ. Αντιθέτως, η απόφαση της Τουρκίας να αφήσει μετανάστες και 

πρόσφυγες να φτάσουν στα σύνορα με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, με το 

πρόσχημα ότι αδυνατεί να συγκρατήσει τις νέες ροές, έγινε αντιληπτή ως μια 

μάλλον προκλητική και εκβιαστική συμπεριφορά από την Τουρκία και 

αντιμετωπίστηκε με το κλείσιμο των «ευρωπαϊκών συνόρων»25.  

Η προσπάθεια, συνεπώς, της Τουρκίας να εξασφαλίσει συντελεστές 

εξωτερικής εξισορρόπησης απέναντι στις ρωσοσυριακές δυνάμεις, δεν στέφθηκε 

με επιτυχία. Ωστόσο, η συνολική θέση της Τουρκίας στο συριακό ζήτημα δεν 

πρέπει να υποτιμάται. Ακόμη και χωρίς την έμπρακτη στρατιωτική στήριξη 

των συμμάχων της, αλλά με την εξασφάλιση της πολιτική τους στήριξη, η 

Τουρκία δεν διστάζει να θέσει τα όριά της απέναντι στο συριακό καθεστώς και 

να συγκρουστεί ανοιχτά μαζί του, όταν βλέπει τις συριακές δυνάμεις να 

προχωρούν και να περικυκλώνουν τα τουρκικά παρατηρητήρια ολοένα και 

περισσότερο. Συγκεντρώνοντας στρατιωτική ισχύ (εσωτερική εξισορρόπηση) 

και καταδεικνύοντας τις κόκκινες γραμμές της, κατάφερε να πείσει τη Ρωσία 

για έναν νέο γύρο συνομιλιών στις αρχές Μαρτίου, από τον οποίο προέκυψε 

και η τελευταία Συμφωνία εκεχειρίας26.  

 
24 Ενδεικτική είναι η δήλωση του Ύπατου Εκπρόσωπου της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ. Για περισσότερα βλ. European External 
Action Service, “Syria: Statement by the High Representative/Vice-President Josep Borrell”, 

1 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage/75344/syria-statement-high-representativevice-president-josep-borrell_en, 

τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. Ομοίως, συνεχείς είναι οι εκκλήσεις από τον Γενικό 

Γραμματέα του Ο.Η.Ε. για δράση στην Ιντλίμπ. Για ένα ενδεικτικό παράδειγμα: UN Secretary-
General, “Remarks to the Security Council on Syria”, 28 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-02-28/remarks-security-council-

syria, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

25 Tα Νέα, «Ο Ερντογάν εκβιάζει Ελλάδα και Ευρώπη με τις ροές: Βίντεο με πρόσφυγες που 

κατευθύνονται προς την Ελλάδα», 28 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.tanea.gr/2020/02/28/greece/o-erntogan-ekivazei-ellada-kai-eyropi-me-tis-roes-

vinteo-me-prosfyges-pou-kateythynontai-pros-tin-ellada/, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

26 STROUL Dana, “The Crisis in Idlib”, The Washington Institute for Near East Policy, 11 

Μαρτίου 2020, [Αναγνώστηκε στο: https://www.washingtoninstitute.org/policy-

analysis/crisis-idlib, τελευταία πρόσβαση 10/5/2020].  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75344/syria-statement-high-representativevice-president-josep-borrell_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75344/syria-statement-high-representativevice-president-josep-borrell_en
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-02-28/remarks-security-council-syria
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2020-02-28/remarks-security-council-syria
https://www.tanea.gr/2020/02/28/greece/o-erntogan-ekivazei-ellada-kai-eyropi-me-tis-roes-vinteo-me-prosfyges-pou-kateythynontai-pros-tin-ellada/
https://www.tanea.gr/2020/02/28/greece/o-erntogan-ekivazei-ellada-kai-eyropi-me-tis-roes-vinteo-me-prosfyges-pou-kateythynontai-pros-tin-ellada/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/crisis-idlib
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/crisis-idlib
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Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, γίνεται αντιληπτό ότι τα τουρκικά συμφέροντα στην επαρχία 

Ιντλίμπ έχουν υποχωρήσει συνολικά μπροστά στο πάγιο συμφέρον της Ρωσίας 

να στηρίξει την προσπάθεια του καθεστώτος Άσαντ για επανάκτηση της 

εξουσίας του στη συριακή επικράτεια, γεγονός που γίνεται ορατό με όρους 

εδαφικούς, ελέγχου και επιρροής27. Η υποχώρηση, ωστόσο, αυτή δεν γίνεται 

άνευ όρων και ορίων. Η Τουρκία συνεχίζει να αξιολογεί τα περιθώρια δράσης 

που έχει και δεν διστάζει να προασπίσει τα δικά της συμφέροντα, όταν κρίνει 

ότι το όφελος υπερβαίνει το σχετικό κόστος. Συνεπώς, η υπόθεση εργασίας ότι 

«η ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων με μια μεγάλη δύναμη, αναγκάζει τις 

μικρότερες δυνάμεις να προβούν σε υποχωρήσεις εις βάρος των δικών τους 

επιδιώξεων μέχρι το σημείο εκείνο που υπαγορεύεται από τον άνισο 

καταμερισμό ισχύος», επιβεβαιώνεται στην περιπτωσιολογική αυτή μελέτη.  

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στην Ιντλίμπ, παραμένουν ακόμη υπό 

διαμόρφωση. Η συριακή κυβέρνηση δε φαίνεται διατεθειμένη για διάλογο τη 

στιγμή που διατηρεί τον έλεγχο των πραγμάτων, ενώ οι «ριζοσπαστικές», όπως 

αναφέρει η Συμφωνία του Σότσι, οργανώσεις δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμη 

από την επαρχία. Τέλος, όπως ανέφερε ο αντιπρόσωπος της συριακής 

κυβέρνησης κ. Ja’afari που προσκλήθηκε στην συνεδρίαση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. στις 6 Φεβρουαρίου 2020, συνολικά δεκαεπτά εκεχειρίες 

είχαν ανακοινωθεί από τη συριακή κυβέρνηση μέχρι τη στιγμή εκείνη και όλες 

παραβιάζονταν από τους αντιμαχόμενους, κατόπιν οδηγιών από την Άγκυρα28. 

Πλέον, αριθμούμε συνολικά δεκαοκτώ εκεχειρίες μέχρι το Μάρτιο του 2020. 

Οι κοινές ρωσοτουρκικές περιπολίες που ξεκίνησαν από τις 15 Μαρτίου 2020, 

δεν πραγματοποιούνται χωρίς εμπόδια29, καθώς επίσης μικρής έντασης 

επεισόδια συνεχίζουν να υφίστανται, γεγονός που μας επιτρέπει να 

πιθανολογήσουμε ότι και αυτή η Συμφωνία εκεχειρίας πρόκειται να έχει την 

τύχη των προηγουμένων30.  

 

 
27 AL KANJ Sultan, “In the Wake of Assad Regime Gains, How Will Turkey–Russia Relations 

Shift?”, Chatham House, Φεβρουάριος 2020, [Αναγνώστηκε στο: 

https://syria.chathamhouse.org/research/in-the-wake-of-assad-regime-gains-how-will-

turkey-russia-relations-shift, τελευταία πρόσβαση 14/5/2020].  

28 UN Security Council, “The situation in the Middle East, 6 Φεβρουαρίου 2020”, S/PV.8715, 

σελ. 19. [Αναγνώστηκε στο: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-

6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8715.pdf, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

29 Hurriyet Daily News, “Turkey, Russia hold second joint patrol on Idlib’s M4 highway”, 23 

Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-russia-

hold-second-joint-patrol-on-idlibs-m4-highway-153205, τελευταία πρόσβαση 12/6/2020]. 

30 STROUL, ό.π.. 

https://syria.chathamhouse.org/research/in-the-wake-of-assad-regime-gains-how-will-turkey-russia-relations-shift
https://syria.chathamhouse.org/research/in-the-wake-of-assad-regime-gains-how-will-turkey-russia-relations-shift
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8715.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8715.pdf
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-russia-hold-second-joint-patrol-on-idlibs-m4-highway-153205
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 2018 

ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας 

 

 

 πρόσφατη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού (SARS-CoV-2) 

αποτέλεσε σημείο καμπής σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά την 

πλούσια επιστημονική και τεχνολογική φαρέτρα που έχει στη 

διάθεσή της σήμερα η διεθνής κοινότητα, σε αντίθεση με αντίστοιχες 

πανδημίες του παρελθόντος, η διάδοση του κορωνοϊού έχει προκαλέσει 

έντονη ανησυχία και ερωτήματα πάσης φύσεως, με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται μια αλματώδης ερευνητική προσπάθεια για την αντιμετώπιση 

του1. Τα ερωτήματα που προκύπτουν, πέρα από την υγειονομική διάσταση, 

αφορούν εξίσου τομείς όπως η οικονομία, αλλά και η πολιτική, καθώς μια 

κρίση πλανητικού επιπέδου δύναται να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές 

στο διεθνές σύστημα2.Ο πραγματικός αντίκτυπος της πανδημίας θα γίνει 

αντιληπτός με την πάροδο του χρόνου. Μέχρι τότε, ωστόσο, είναι σημαντικό 

να διερευνηθούν οι βραχυχρόνιες συνέπειες της κρίσης. 

 
1 CALLAWAY Ewen, LEDFORD Heidi, MALLAPATY Smriti, “Six Months of 

CoronaVirus: 

The Mysteries Scientists are still racing to solve. From immunity to the role of genetics, 

Nature looks at five pressing questions about COVID-19 that researchers are tackling”, 

Nature, τεύχος 583, 2020, σελ.178. [Αναγνώστηκε στο: 

https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-01989-z/d41586-020-

01989-z.pdf, τελευταία πρόσβαση: 30/06/2020] 

2 ALLEN John R., et al.., “How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic”, 

Foreign Policy, 20 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-

coroanviruspandemic/?fbclid=IwAR1TI8DeYmevnAMJpgT3RwgdNdBdTEjCcZim2OfNRh

3bXxg9NecjKCdTsXY, Τελευταία πρόσβαση: 30/06/2020] 

Η 

https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-01989-z/d41586-020-01989-z.pdf
https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-01989-z/d41586-020-01989-z.pdf
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 Η περιπτωσιολογική μελέτη της Τουρκίας προσελκύει το 

επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της αυξανόμενης γεωπολιτικής της 

σημασίας3. Η χώρα, από το 2002 και την άνοδο του Κόμματος «Δικαιοσύνη 

και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.), εισήλθε σε μια περίοδο αλλαγών, προσπαθώντας να 

ανελιχθεί σε περιφερειακή δύναμη και να αποτελέσει σταυροδρόμι μεταξύ 

Δύσης και Ανατολής, στόχος που θα επιτυγχάνετο μέσα από την αλλαγή του 

ιδεολογικού υποβάθρου και της κοσμοαντίληψης της πολιτικής ηγεσίας4. Η 

επικράτηση του νέο-οθωμανισμού σηματοδότησε την ανάληψη 

αναθεωρητικών πολιτικών, ηγεμονικών βλέψεων και συντηρητικών 

πολιτικών από την πλευρά τους καθεστώτος5. Ιδιαίτερα από το 2016, η τάση 

αυτή εντάθηκε, προκαλώντας την αντίδραση άλλων περιφερειακών 

δυνάμεων, όπως επιβάλλουν οι αρχές ενός άναρχου διεθνούς συστήματος, 

όταν ανακύπτει το ενδεχόμενο ανάδυσης μιας νέας δύναμης6, γεγονός που 

προκάλεσε δυστοκία στην Τουρκία και ιδιαίτερα στην οικονομία της. Το 

2018 η χώρα περιήλθε σε φάση οικονομικής συρρίκνωσης, οι συνέπειες της 

οποίας άρχισαν σταδιακά να αναστρέφονται λίγο πριν το ξέσπασμα της 

πανδημίας του κορωνοϊού. Οι στρεβλώσεις που προκάλεσε η υγειονομική 

κρίση στην παγκόσμια οικονομία, όπου σε αντίθεση με προηγούμενες 

κρίσεις, η τρέχουσα έχει επηρεάσει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση, 

στοιχεία που αποτελούν τις δυνάμεις της οικονομίας, αποτέλεσαν τροχοπέδη 

στην πορεία ανάκαμψης της τουρκικής οικονομίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

οι δυνατότητες μιας χώρας με ήδη υποτιμημένο νόμισμα, υψηλό χρέος, 

διαφεύγοντα κεφάλαια κ.ά. είναι περιορισμένες, γεγονός που επιβαρύνει 

περαιτέρω την ήδη τρωτή οικονομία της Τουρκίας. 

Στην παρούσα ανάλυση θα εξεταστεί η επίδραση της υγειονομικής 

κρίσης στην τουρκική οικονομία στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής και 

οικονομικής κρίσης που διήλθε η χώρα το 2018. Η μελέτη της επίδρασης του 

Covid-19 στην τουρκική οικονομία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο 

 
3 Η γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας ορίζεται από τις ανακατατάξεις και την αστάθεια 

που παρατηρείται στην περιφέρειά της και την ενεργό εμπλοκή της στις ανακατανομές 

ισχύος σε αυτήν. 

4 AYDINTASBAS Asli, “The Turkish Sonderweg: The New Turkey’s role in the global 

order”, European Council on Foreign Affairs 2 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://ecfr.eu/article/commentary_the_turkish_sonderweg_the_new_turkeys_role_in_the_

global_order/  , τελευταία πρόσβαση : 30/06/2020]  

5 ΗΦΑΙΣΤΟΣ Παναγιώτης, «Νεό-οθωμανισμός και τουρκική στρατηγική μετά το 2002. 

Συγκριτική ανάλυση της ελληνικής και της τουρκικής στρατηγικής», στο 

ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ Ηλίας Ι, ΛΙΤΣΑΣ Σπυρίδων Ν., Το στρατηγικό βάθος και η Τουρκία, 

Αττική , Εκδόσεις Ποιότητα σελ. 235. 

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

Εκδόσεις Ποιότητα, 2007, σελ. 296. 

https://ecfr.eu/article/commentary_the_turkish_sonderweg_the_new_turkeys_role_in_the_global_order/
https://ecfr.eu/article/commentary_the_turkish_sonderweg_the_new_turkeys_role_in_the_global_order/
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λόγος έγκειται στο ότι πριν ακόμη εμφανιστεί ο ιός στη χώρα, τα 

μακροοικονομικά δεδομένα της Τουρκίας ήταν ζοφερά και άρα η πολιτική 

ηγεσία δεν διέθετε τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης του οικονομικού 

αντίκτυπου της πανδημίας. Ακόμη, η πιστοληπτική αξιοπιστία της είχε ήδη 

πληγεί λόγω των «ανορθόδοξων»7 μέτρων αντιμετώπισης της ύφεσης που 

ακολουθεί η πολιτική ηγεσία της χώρας, της ανόδου του αυταρχισμού, 

ιδιαίτερα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, καθώς και ορισμένων 

γεωπολιτικών επιλογών της, όπως π.χ. οι επεμβάσεις στη Συρία και στη 

Λιβύη και οι διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία στην 

παρούσα φάση εντάσσεται στην κατηγορία των αναδυόμενων οικονομιών. Η 

οικονομική κρίση, όμως, που διήλθε το 2018 με αποτέλεσμα την κατακόρυφη 

πτώση της τουρκικής λίρας (TRY), σε συνδυασμό με τις ολέθριες συνέπειες 

του Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία, ενδέχεται να οδηγήσουν στην 

αξιολογική υποβάθμιση της τουρκικής οικονομίας στην κατηγορία των 

Αυτοτελών Αγορών (Standalone Markets), όπως αναφέρει η εταιρεία 

χρηματοοικονομικής αξιολόγησης MSCI8. Μπορεί, επομένως, μια χώρα όπως 

η Τουρκία με «πληγωμένο» χρηματοπιστωτικό θέλγητρο, ελλιπώς 

επανδρωμένο σύστημα υγείας, καθώς και αμφίρροπη στάση στη διεθνή 

πολιτική σκηνή να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα και να εξασφαλίσει τα 

μέσα για την ανατροπή μιας νέας ύφεσης; 

Σύμφωνα με τη θεωρία του νεοκλασικού ρεαλισμού,  η στάση των 

κρατών στο διεθνές σύστημα είναι αποτέλεσμα ενδιάμεσων μεταβλητών που 

εντοπίζονται στο εσωτερικό του κράτους. Οι μεταβλητές αυτές έχουν 

υποκειμενική διάσταση και αφορούν κυρίως την πολιτική ηγεσία, τις 

πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις της για την κατανομή ισχύος και το διεθνές 

σύστημα9. Η επίκληση του νεοκλασικού παραδείγματος γίνεται καθότι στην 

Τουρκία, ιδιαίτερα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, οι 

νεοθωμανικές επιδιώξεις και πεποιθήσεις της πολιτικής ηγεσίας φαίνεται να 

επικρατούν στους παράγοντες διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής, σε 

αντίθεση με τις επιταγές του κλασικού ρεαλισμού, ο οποίος προτείνει πως η 

διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής οφείλει να γίνεται με σύνεση, 

λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες -κρατική ισχύς- και τις αδυναμίες του 

 
7 NIK Martin, “Turkey blames 'foreign powers' for fresh currency woes”, Deutsche 
Welle,14 Μαΐου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.dw.com/en/turkey-blames-foreign-

powers-for-fresh-currency-woes/a-53431231, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

8 MEREDITH Sam, ““Argentina and Turkey could soon lose their emerging markets 

status”, MSCI warns”, CNBC, 24 Ιουνίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cnbc.com/2020/06/24/msci-warns-argentina-turkey-could-soon-lose-emerging-

markets-status.html, τελευταία πρόσβαση: 30/06/2020] 

9 BAYLIS John, SMITH Steve, OWENS Patricia, The globalization of world politics; An 
introduction to international relations, Oxford, Oxford University Press, 2011, σελ. 92. 

https://www.dw.com/en/turkey-blames-foreign-powers-for-fresh-currency-woes/a-53431231
https://www.dw.com/en/turkey-blames-foreign-powers-for-fresh-currency-woes/a-53431231
https://www.cnbc.com/2020/06/24/msci-warns-argentina-turkey-could-soon-lose-emerging-markets-status.html
https://www.cnbc.com/2020/06/24/msci-warns-argentina-turkey-could-soon-lose-emerging-markets-status.html
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κράτους10. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις (βλ. παρακάτω 1.1.) που ελήφθησαν 

στον απόηχο του πραξικοπήματος και που αντανακλούν την προσπάθεια 

αναβίωσης των σφαιρών επιρροής της οθωμανικής αυτοκρατορίας είχαν 

άμεσες συνέπειες στη διπλωματική θέση της Τουρκίας και κατ’ επέκταση 

στην οικονομική της ευημερία, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη 

των πολιτικών στόχων μιας κρατικής οντότητας σε βάθος χρόνου11, 

δεδομένου ότι η οικονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς συντελεστές της 

κρατικής ισχύος. 

Συνεπώς, η υπόθεση εργασίας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «ο 

συνδυασμός των δυσμενών μακροοικονομικών δεδομένων, απόρροια των 

επιλογών της εξωτερικής αλλά και της εσωτερικής πολιτικής, καθώς και της 

επιδημικής έξαρσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 καθιστά την τουρκική 

οικονομία ιδιαίτερα ευάλωτη έναντι των οικονομικών στρεβλώσεων που 

προκύπτουν από την πανδημία».  

Οι υπό μελέτη δείκτες μέτρησης, καθώς και τα στατιστικά δεδομένα 

υποδεικνύουν την τάση περαιτέρω εξασθένισης της τουρκικής οικονομίας. Η 

παρούσα ανάλυση, επομένως, έχει κυρίως ποσοτικό προσανατολισμό και 

βασίστηκε στην επαγωγική μέθοδο έρευνας, όπου στόχος είναι η εξαγωγή 

γενικών συμπερασμάτων από επιμέρους δεδομένα. Οι δείκτες που 

εξετάστηκαν για το σκοπό αυτό είναι ο πληθωρισμός, η ανεργία, η 

συναλλαγματική ισοτιμία, το μέγεθος των αποθεματικών και η ροή 

κεφαλαίων, με στόχο τη μελέτη των μακροοικονομικών συνθηκών πριν και 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Η έρευνα διακρίνεται στις εξής ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει 

μια σύντομη αναφορά στην οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η Τουρκία 

το 2018 και η οποία είχε ως αποτέλεσμα η πανδημία να βρει τη χώρα 

οικονομικά εξασθενημένη, καθώς και στο πολιτικό υπόβαθρο της κρίσης 

αυτής. Στη δεύτερη, γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των επιπτώσεων 

του Covid-19 στην τουρκική οικονομία, δεδομένου ότι συμπεράσματα για 

την πραγματική πορεία μιας οικονομίας μπορούν να διαμορφωθούν μόνο σε 

βάθος χρόνου. Στην τρίτη ενότητα θα γίνει λόγος για ορισμένα από τα μέτρα 

που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση των 

οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού. Τέλος, θα εξαχθούν συμπεράσματα 

 
10 JACKSON Robert, SORENSEN Georg, Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, 
Αθήνα, Gutenberg, 2006, σελ. 115. 

11 ÜLGEN Sinan, “A Weak Economy Won’t Stop Turkey’s Activist Foreign Policy”, 

Carnegie Europe, 6 Οκτωβρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://carnegieeurope.eu/2020/10/06/weak-economy-won-t-stop-turkey-s-activist-foreign-

policy-pub-82935, τελευταία πρόσβαση: 05/01/2021.] 

https://carnegieeurope.eu/2020/10/06/weak-economy-won-t-stop-turkey-s-activist-foreign-policy-pub-82935
https://carnegieeurope.eu/2020/10/06/weak-economy-won-t-stop-turkey-s-activist-foreign-policy-pub-82935
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αναφορικά με την ενδεχόμενη πορεία της τουρκικής οικονομίας και την 

αποδοτικότητα της αντίδρασης της κυβέρνησης Έρντογαν.  

1. Η οικονομική κρίση του 2018 

Η Τουρκία, παρόλο που ήρθε αντιμέτωπη με την παγκόσμια οικονομική 

κρίση του 2008, όπως πολλές άλλες χώρες, ήδη από το 2011 άρχισε να 

ανακάμπτει παρουσιάζοντας αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 10% σε σχέση με το 

200812. Τα δεδομένα, ωστόσο, άλλαξαν τo 2018. Αφορμή υπήρξε η επιδείνωση 

των σχέσεων μεταξύ Η.Π.Α.-Τουρκίας με αποκορύφωμα την επιβολή δασμών 

ύψους 20% και 50% στις τουρκικές εισαγωγές αλουμινίου και ατσαλιού 

αντίστοιχα. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην απόφαση αυτή εκ μέρους των 

Η.Π.Α. ήταν, αφενός η κράτηση του Αμερικανού πάστορα Andrew Branson 

με την κατηγορία της κατασκοπείας και της στήριξης τρομοκρατών, 

αφετέρου η τουρκική πρωτοβουλία για την απόκτηση του ρωσικού 

συστήματος αεράμυνας S-400. Εξίσου επιβλαβής στη σχέση μεταξύ των δύο 

νατοϊκών συμμάχων υπήρξε η άρνηση των Η.Π.Α. να εκδώσουν τον 

Fethullah Gülen στην Τουρκία, τον οποίο ο Έρντογαν θεωρεί ως υποκινητή 

του αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, αλλά και η 

στήριξη των πρώτων προς τους Κούρδους μαχητές στη Συρία, τους οποίους ο 

Τούρκος Πρόεδρος αντιλαμβάνεται ως προέκταση του Εργατικού Κόμματος 

του Κουρδιστάν (Ε.Κ.Κ. – P.K.K.), που έχει ανακηρυχθεί από την Τουρκία 

αλλά και από τις Η.Π.Α., μετά από πιέσεις της πρώτης, ως τρομοκρατική 

οργάνωση. 

Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό με το προεδρικό διάταγμα του 

Ιουλίου για το διορισμό του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας από τον 

Πρόεδρο και τη στασιμότητα των επιτοκίων οδήγησαν στην υποτίμηση της 

τουρκικής λίρας, η οποία στις 13 Αυγούστου του 201813 έφτασε στο τότε 

ιστορικά χαμηλό του 7.0 TRY/USD, στη μαζική εκροή κεφαλαίων, η οποία 

κατά τον Αύγουστο του 201814 ανήλθε στα $14.8 δις., στη μείωση της τάξης 

του 13.6% στα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας και στην άνοδο της 

ανεργίας κατά 1 εκατομμύριο15 άτομα. 

 
12 YEKELER Zaynep, “The Turkish Economic Slowdown in 2018”, Center for Strategic 
International Relations, 2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.csis.org/analysis/turkish-

economic-slowdown-2018, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

13 UCTUM Merim, XI Zhuo, “The Turkish Currency and Debt Crises”, The Economic 
Studies |Group, 2018. [Αναγνώστηκε στο: https://esg.gc.cuny.edu/2018/09/22/the-turkish-

currency-and-debt-crises/, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

14 YEKELER Zaynep, ό.π., σελ. 3 

15 Ό.π.. 

https://www.csis.org/analysis/turkish-economic-slowdown-2018
https://www.csis.org/analysis/turkish-economic-slowdown-2018
https://esg.gc.cuny.edu/2018/09/22/the-turkish-currency-and-debt-crises/
https://esg.gc.cuny.edu/2018/09/22/the-turkish-currency-and-debt-crises/
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 Η υφεσιακή πορεία, στην οποία είχε περιέλθει η τουρκική οικονομία, 

εντάθηκε περαιτέρω όταν ο Πρόεδρος Έρντογαν εφήρμοσε εμπράκτως τις 

πλέον διευρυμένες εξουσίες του. Τον Ιούλιο του 2019 απέπεμψε το διοικητή 

της Κεντρικής Τράπεζας λόγω της αντιπαράθεσής τους σχετικά με τη 

διατήρηση υψηλών επιτοκίων, δεδομένου ότι ο Ρ.Τ.Έρντογαν τάσσεται υπέρ 

της μείωσης των επιτοκίων για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Το γεγονός αυτό υποβάθμισε περαιτέρω την εμπιστοσύνη των αγορών 

απέναντι στην τουρκική οικονομία.  

1.1. Η εσωτερική πολιτική σκηνή  

Καθώς η οικονομία αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο, βρίσκεται σε άμεση 

αλληλεπίδραση με όλες τις συνιστώσες μιας κρατικής οντότητας. Ήδη από το 

2013, και τη βίαιη καταστολή των εξεγέρσεων στο πάρκο Gezi άρχισε να 

διαφαίνεται η μεταστροφή της Τουρκίας από το φιλελευθερισμό σε 

περισσότερο αυταρχικές μορφές πολιτικής οργάνωσης16. Κόλαφος για την 

τουρκική δημοκρατία υπήρξε η μαζική σύλληψη ατόμων με δημόσια 

αξιώματα, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών κ.ά., υπό την ομπρέλα της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε μετά το αποτυχημένο 

πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 201617. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στο 

κυβερνών κόμμα να λάβει μια σειρά από αποφάσεις που καθ’ομολογίαν 

στόχευαν στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, όπως αυτή θεωρείτο ότι 

εκδηλώθηκε με το πραξικόπημα, και κατ’ ουσία να αποκτήσει τις πλέον 

αυξημένες εξουσίες, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου. Απόγειο αυτής της 

μεταστροφής υπήρξε το δημοψήφισμα που έλαβε χώρα στις 16 Απριλίου 

2017 και η έκβαση του οποίου σηματοδότησε τη μετάβαση από την 

Κοινοβουλευτική στην Προεδρική Δημοκρατία18, τη διεύρυνση των εξουσιών 

του Προέδρου και την υποβάθμιση της διάκρισης των εξουσιών. Η 

επικράτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν στις προεδρικές εκλογές του 2018 

αποτέλεσε το εναρκτήριο σημείο για την ανάληψη πιο συντηρητικών και 

εθνικιστικών πολιτικών, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη η συνεργασία του 

Κ.Δ.Α. με το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (Κ.Ε.Δ.) που κινείται στην άκρα 

 
16 KIRIŞCI Kemal, SLOAT Amanda, “The rise and fall of liberal democracy in Turkey: 

Implications for the West”, Brookings, Φεβρουάριος 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/02/FP_20190226_turkey_kirisci_sloat.pdf, 

Τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

17 BEDIRHANOĞLU Pinar, DÖLEK Çağlar, HÜLAGÜ Funda, KAYGUSUZ Özlem, 

Turkey’s New State in the Making Transformations in Legality, Economy and Coercion, 
London, Zed Books Ltd, 2020, σελ. 37. 

18 KIRIŞCI Kemal, TOYGÜR Ilke, “Turkey’s new presidential system and a changing 

west»”, Brookings, Ιανουάριος 2019. [Αναγνώστηκε στο:  

https://www.brookings.edu/research/turkeys-new-presidential-system-and-a-changing-

west/, Τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/02/FP_20190226_turkey_kirisci_sloat.pdf
https://www.brookings.edu/research/turkeys-new-presidential-system-and-a-changing-west/
https://www.brookings.edu/research/turkeys-new-presidential-system-and-a-changing-west/
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δεξιά. Η αυταρχική στροφή στην εσωτερική πολιτική της χώρας 

αποτυπώθηκε και στον τομέα της οικονομίας, με την έκδοση προεδρικού 

διατάγματος που προέβλεπε το διορισμό του διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας από τον Πρόεδρο. Καθώς η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πιστοληπτική αξία μιας 

οικονομίας, η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη βαθμιαία υποβάθμιση της 

τουρκικής λίρας, η οποία κορυφώθηκε τον Αύγουστο του 2018, όπως 

αναφέρεται παραπάνω.  

1.2. Το διεθνές περιβάλλον και η Τουρκία 

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην εσωτερική πολιτική σκηνή της 

Τουρκίας συνοδεύτηκαν και από αναπροσαρμογές στην εξωτερική πολιτική. 

Οι στρατηγικές επιλογές της ηγεσίας είχαν ως αποτέλεσμα την 

αποστασιοποίηση της χώρας από τους παραδοσιακούς της εταίρους (Η.Π.Α.), 

τους οποίους μάλιστα κατά διαστήματα ο Πρόεδρος Έρντογαν παρουσιάζει ως 

ενορχηστρωτές των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τουρκική οικονομία. 

Η απομάκρυνση αυτή παρατηρήθηκε την περίοδο που άρχισε να διαφαίνεται 

ένας νέος δυνητικός εταίρος για τη χώρα, η Ρωσία. Παρά τις διαφορετικές 

θέσεις μεταξύ των δύο κρατών σε μια σειρά από θέματα γεωπολιτικής 

σημασίας (π.χ. Συρία, Λιβύη), η Τουρκία φαίνεται να διαμορφώνει μια σχέση 

à la carte με τη Ρωσία, ανάλογα με τα ανά περίπτωση συμφέροντα και  

συνθήκες. Όπως είναι εύλογο, μια τέτοια τακτική απέναντι στον 

παραδοσιακό εχθρό της δυτικής συμμαχίας δεν μπορούσε να γίνει 

ανεκτή και έτσι τον Ιούλιο του 2019, οι Η.Π.Α. απέπεμψαν την 

Τουρκία από το πρόγραμμα κατασκευής των μαχητικών αεροσκαφών F-

35, υποστηρίζοντας πως η απόκτηση των ρωσικών S-400 δύναται να 

απειλήσει την ασφάλεια των νατοϊκών μαχητικών αεροσκαφών. 

Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή περί των 

900 κομματιών για τα F-35, ο αντίκτυπος της απόφασης αυτής στην 

τουρκική οικονομία εκτιμάται ότι θα φτάσει τα $9 δις19.  

Ακόμα μια αξιοσημείωτη μεταστροφή της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής αποτέλεσε η μετάβαση από την πολιτική των «μηδενικών 

προβλημάτων με τους γείτονες», όπως υποδείκνυε το δόγμα του πρώην 

υπουργού Εξωτερικών και μετέπειτα πρωθυπουργού Αχμέτ 

 
19 MEHTA Aaron, “Turkey officially kicked out of F-35 program, costing US half a billion 

dollars”, Defense News, 17 Ιουλίου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.defensenews.com/air/2019/07/17/turkey-officially-kicked-out-of-f-35-program/, 

τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020]  

https://www.defensenews.com/air/2019/07/17/turkey-officially-kicked-out-of-f-35-program/
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Νταβούτογλου20, στην ενεργό εμπλοκή στα τεκταινόμενα της άμεσης  

περιφέρειας της Τουρκίας, καθώς και στη λήψη μονομερών αποφάσεων 

που αντιτίθενται στην αρχή της διπλωματίας και της καλής γειτονίας. 

Οι επεμβάσεις στη Συρία, η σύναψη Συμφωνίας (Memorandum of 

Understanding) με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης  

υπό τον πρωθυπουργό Fayez al-Serraj και η άμεση εμπλοκή στο λιβυκό 

εμφύλιο, η στήριξη των Αδελφών Μουσουλμάνων, η διεξαγωγή 

παράνομων γεωτρήσεων, καθώς και στρατιωτικών ασκήσεων στην 

Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο εις βάρος των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας, η απειλή της Ε.Ε. με τις 

προσφυγικές ροές κ.ά. είναι μερικές από τις επιλογές της τουρκικής 

πολιτικής ηγεσίας που συμβάλλουν στη διπλωματική της απομόνωση 

τόσο από τα υπόλοιπα μουσουλμανικά κράτη (π.χ. Αίγυπτος, Σαουδική 

Αραβία), όσο και από τα κράτη της Δύσης21. Οι επιπτώσεις της 

αποστασιοποίησης αυτής στην οικονομία της Τουρκίας πρόκειται να 

φανούν μακροπρόθεσμα, καθώς η στάση των εξωτερικών δρώντων προς 

μια πληγείσα οικονομία εξαρτάται περισσότερο από τα οικονομικά και 

λιγότερο από τα πολιτικά συμφέροντα. Προς το παρόν, οι πάλαι ποτέ22 

πηγές ρευστότητας από τη Μέση Ανατολή προς την τουρκική οικονομία 

έχουν περιοριστεί στις χρηματοδοτικές ροές από το Ιράν και το 

Κατάρ23, ενώ η αντίδραση των ευρωπαϊκών κρατών παραμένει 

μετριοπαθής λόγω της μεγάλης έκθεσής τους στην τουρκική 

οικονομία24. 

 

 
20 ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ Ηλίας Ι, ΛΙΤΣΑΣ Σπυρίδων Ν., Το στρατηγικό βάθος και η Τουρκία, 

Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2013, σελ. 17. 

21 Council of the EU, “Turkey's illegal drilling activities in the Eastern Mediterranean: EU 

puts two persons on sanctions list”, 27 Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-

drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/#, 

τελευταία πρόσβαση: 10/07/2020] 

22 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, «Η θέση του ισλαμικού κόσμου στην στρατηγική της 

ισλαμικής κυβέρνησης AKP. Μια περίπτωση εργαλειακής χρήσης των «προνομιακών» 

σχέσεων», στο ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ Ηλίας Ι, ΛΙΤΣΑΣ Σπυρίδων Ν. , Το στρατηγικό βάθος και 
η Τουρκία, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, σελ. 136. 

23 JONES Marc, STROHECKER Karin, ARNOLD Tom, “Turkey: Where to go when the 

cash runs low”, Reuters, 21 Μαΐου 2019. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-currency-scenarios-idUSKCN1SR1XL, 

τελευταία πρόσβαση: 10/07/2020] 

24 The Irish Times, “European banks’ exposure to Turkey”, 14 Αυγούστου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.irishtimes.com/business/economy/european-banks-

exposure-to-turkey-1.3596064, τελευταία πρόσβαση: 10/07/2020] 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/
https://www.reuters.com/article/us-turkey-currency-scenarios-idUSKCN1SR1XL
https://www.irishtimes.com/business/economy/european-banks-exposure-to-turkey-1.3596064
https://www.irishtimes.com/business/economy/european-banks-exposure-to-turkey-1.3596064
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2. Η πανδημία Covid-19 και η τουρκική οικονομία 

Ο ιός Sars-Cov-19, ο οποίος προκάλεσε την πανδημία του κορωνοϊού, 

εικάζεται ότι εμφανίστηκε στα τέλη του 2019 σε αγορά ζώων στην πόλη 

Wuhan της Κίνας. Η πανδημία μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου του 2020 έχει 

επιφέρει περί τα δέκα εκατομμύρια κρούσματα, πάνω από μισό εκατομμύριο 

θανάτους και σοβαρότατες συνέπειες στις εθνικές οικονομίες λόγω των 

μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. 

Αποτέλεσμα αυτών των μέτρων ήταν το «πάγωμα» της παγκόσμιας 

οικονομίας και η μείωση της ζήτησης, αλλά και της προσφοράς αγαθών και 

υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Υγείας, στην Τουρκία, το πρώτο 

κρούσμα κορωνοϊού εμφανίστηκε στις 11 Μαρτίου και μέχρι τις 30 Ιουνίου 

είχαν καταγραφεί 199.000 κρούσματα και 5.100 θάνατοι25. Σε αντίθεση με 

άλλες χώρες, οι οποίες προχώρησαν σε καθολική εφαρμογή μέτρων 

κοινωνικής αποστασιοποίησης, η Τουρκία επέλεξε μια διαφορετική οδό, 

επιβάλλοντας την κοινωνική απομόνωση μόνο σε άτομα άνω των 65 ετών, 

που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και σταδιακά σε άτομα κάτω των 20 

ετών.  

Η έξαρση του ιού βρήκε την τουρκική οικονομία εξασθενημένη από 

τις συνέπειες της κρίσης του 2018. Η δυσμενής κατάσταση της τουρκικής 

οικονομίας  αποδεικνύεται από τα οικονομικά δεδομένα της περιόδου πριν 

την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος κορωνοϊού στη χώρα, οπότε ο 

πληθωρισμός ακολουθούσε ανοδική πορεία αγγίζοντας το 12.37%26, η 

τουρκική λίρα παρέμενε υποτιμημένη με την ισοτιμία να βρίσκεται στα 1$ 

προς 6,3TRY και η ανεργία αυξημένη στο 13.7%. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η οικονομική κρίση που προέκυψε 

μέσα από την πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Οι 

συνέπειές της έγιναν αισθητές τόσο στην προσφορά όσο και στη ζήτηση 

αγαθών και υπηρεσιών, αφενός λόγω των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης 

που περιόρισαν την κίνηση της αγοράς, αφετέρου λόγω του κλίματος φόβου 

και ανησυχίας για τη μελλοντική οικονομική και εργασιακή κατάσταση του 

 
25 Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας, “COVID-19 Data 

Portal Turkey”. [Αναγνώστηκε στο: https://covid19.tubitak.gov.tr/, τελευταία πρόσβαση: 

10/07/2020] 

26 KUCUKGOCMEN Ali, SPICER Jonathan, “Inflation's rise tests Turkish recovery in 

face of Syria conflict”, Reuters, 3 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.reuters.com/article/turkey-economy-inflation/update-2-inflations-rise-tests-

turkish-recovery-in-face-of-syria-conflict-idUSL8N2AW1HR, τελευταία πρόσβαση: 

20/06/2020] 

https://covid19.tubitak.gov.tr/
https://www.reuters.com/article/turkey-economy-inflation/update-2-inflations-rise-tests-turkish-recovery-in-face-of-syria-conflict-idUSL8N2AW1HR
https://www.reuters.com/article/turkey-economy-inflation/update-2-inflations-rise-tests-turkish-recovery-in-face-of-syria-conflict-idUSL8N2AW1HR
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πληθυσμού. Ο τομέας, όμως, που δέχτηκε το πιο άμεσο και σοβαρό πλήγμα 

ήταν αυτός του διεθνούς εμπορίου. 

Γράφημα 1: Εξαγωγές Τουρκίας σε USD 

 

Πηγή: Trading Economics, 2020.  

 

Γράφημα 2: Εισαγωγές Τουρκίας σε USD 

 

Πηγή: Trading Economics, 2020.  

Οι εξαγωγές της Τουρκίας μειώθηκαν κατά 18%27 (γράφημα 1), ενώ και οι 

εισαγωγές παρουσίασαν εξίσου μείωση (γράφημα 2), γεγονός που δυσχέρανε 

τόσο την εγχώρια διαθεσιμότητα αγαθών, όσο και την εξαγωγική δυναμική 

 
27 Ahval, “Turkish exports slump in March as COVID-19 hits key industries”, 2 Απριλίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://ahvalnews.com/turkey-economy/turkish-exports-slump-

march-covid-19-hits-key-industries, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

https://ahvalnews.com/turkey-economy/turkish-exports-slump-march-covid-19-hits-key-industries
https://ahvalnews.com/turkey-economy/turkish-exports-slump-march-covid-19-hits-key-industries
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της Τουρκίας, καθότι ένα μέρος των εξαγωγών της αφορά αγαθά  (πρώτες 

ύλες) που εισάγονται από ασιατικές χώρες προς επεξεργασία και πώληση28. 

2.2. Ανεργία 

Καθώς η εμπορική δραστηριότητα συρρικνώθηκε, λογική άμεση συνέπεια 

ήταν η μείωση της παραγωγής και η επακόλουθη άνοδος της ανεργίας. Η 

τελευταία καταμέτρηση το Δεκέμβριο του 2019 αποτύπωνε ποσοστό ανεργίας 

ύψους 13.7%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 4.3 εκ. εν δυνάμει εργαζόμενα 

άτομα άνω των 15 ετών. Τέσσερις μήνες αργότερα, και εν μέσω της 

πανδημίας, η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε ποσοστό ανεργίας 

12.8%29, το οποίο συνεπάγεται μείωση του αριθμού ανέργων κατά περίπου 

μισό εκατομμύριο. Παρόλο που η τουρκική κυβέρνηση στο πλαίσιο των 

μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού προέβη 

στην απαγόρευση απολύσεων, οι αριθμοί αποδεικνύουν πως το παραπάνω 

ποσοστό είναι πλασματικό. Πιο συγκεκριμένα, το μήνα Μάιο, συνολικά 4.5 

εκ. άτομα εντάχθηκαν σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης που ανέπτυξε 

το τουρκικό κράτος για τη στήριξη των επαγγελματικά πληγέντων, ενώ ο 

συνολικός αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 4.8%. 

Γράφημα 3: Ποσοστό Απασχόλησης 

 

Πηγή: Trading Economics, 2020. 

2.2. Πληθωρισμός 

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το μήνα Μάρτιο, ο οποίος αποτέλεσε το 

εναρκτήριο σημείο της επιδημίας στην Τουρκία, τα νούμερα ήταν 

 
28 Emirates Policy Center, “Consequences of Coronavirus Pandemic on Turkish Economy”, 

5 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://epc.ae/topic/consequences-of-coronavirus-

pandemic-on-turkish-economy, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

29Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, “LabourForceStatistics, April 2020”, Απρίλιος 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33788, τελευταία 

Πρόσβαση: 20/06/2020] 

https://epc.ae/topic/consequences-of-coronavirus-pandemic-on-turkish-economy
https://epc.ae/topic/consequences-of-coronavirus-pandemic-on-turkish-economy
http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33788


Τόμος 3, Τεύχος 2  Ιούλιος 2020 

 

44 

ενθαρρυντικά, καθώς παρατηρήθηκε μείωση του εν λόγω δείκτη για πρώτη 

φορά μετά από τέσσερις μήνες. Η πτωτική αυτή τάση συνεχίστηκε και τον 

Απρίλιο, κυρίως χάρη στην πτώση των τιμών που σημειώθηκε στην αγορά 

πετρελαίου. Το γεγονός αυτό ενθάρρυνε τόσο την τουρκική ηγεσία όσο και 

τις αγορές να μειώσουν τις προσδοκίες τους για το επίπεδο πληθωρισμού στο 

τέλος του 2020.  

Γράφημα 4: Πληθωρισμός 

 

Πηγή: Trading Economics, 2020. 

Ωστόσο, από το Μάιο η ανοδική πορεία των τιμών επανήλθε στο προσκήνιο, 

με τον πληθωρισμό να φτάνει στο 12.6% τον Ιούνιο30 (γράφημα 4). Η άνοδος 

αυτή οφείλετο στη σταδιακή ανάκαμψη των τιμών πετρελαίου, αλλά και 

στην επανεκκίνηση της αγοράς με περιορισμένη προσφορά, αλλά και 

αυξημένα κόστη λόγω των μέτρων πρόληψης της διασποράς του ιού. 

2.3. Συναλλαγματική Ισοτιμία 

Άμεσα συνδεδεμένη με τον πληθωρισμό είναι η συναλλαγματική ισοτιμία. 

Σύμφωνα με τη μακροοικονομική θεωρία, το επίπεδο του πληθωρισμού, και 

δη όταν αυτό ακολουθεί ανοδική πορεία, δύναται να έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στη συναλλαγματική ισοτιμία31. Πιο συγκεκριμένα, ο υψηλός 

πληθωρισμός συνδέεται με μειωμένα εγχώρια επιτόκια, τα οποία 

συνεπάγονται αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και υποτίμηση του 

εγχώριου νομίσματος. 

 
30 Daily Sabah, “Turkey's inflation rises on back of energy prices, increased demand for 

services”, 6 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-inflation-rises-on-back-of-energy-

prices-increased-demand-for-services, τελευταία πρόσβαση: 10/07/2020] 

31 TRADER Bruno, “Inflation and Exchange Rates”, Central Charts, 25 Μαρτίου 2019. 

[Ανακτήθηκε από: https://www.centralcharts.com/en/gm/1-learn/9-economics/34-

fundamental-analysis/605-the-impact-of-inflation-on-exchange-rates, τελευταία πρόσβαση: 

20/06/2020] 

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-inflation-rises-on-back-of-energy-prices-increased-demand-for-services
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-inflation-rises-on-back-of-energy-prices-increased-demand-for-services
https://www.centralcharts.com/en/gm/1-learn/9-economics/34-fundamental-analysis/605-the-impact-of-inflation-on-exchange-rates
https://www.centralcharts.com/en/gm/1-learn/9-economics/34-fundamental-analysis/605-the-impact-of-inflation-on-exchange-rates
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Η Τουρκία εισήλθε στην πανδημία με σημαντικές απώλειες της 

τάξεως του 13%32 έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Η υποτίμηση 

συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της κρίσης, με αποτέλεσμα στις αρχές 

Μαΐου να φτάσει τα 7.2 δολάρια Η.Π.Α. ανά τουρκική λίρα (γράφημα 5). 

Γράφημα 5: Συναλλαγματική Ισοτιμία USD/TRY 

 

Πηγή: Trading Economics, 2020. 

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και η απόφαση του Τούρκου Προέδρου να 

απαγορεύσει τις συναλλαγές της τουρκικής λίρας από τρεις διεθνείς 

τράπεζες: τη Citigroup Inc., τη BNP Paribas, και την UBS GroupAG, 

επικαλούμενος προσπάθειες χειραγώγησης της αγοράς33. Η παρακολούθηση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτή 

επηρεάζει την πιστοληπτική αξιοπιστία της οικονομίας μιας χώρας, τη 

δυνατότητα εξυπηρέτησης του εξωτερικού της χρέους, το εμπορικό ισοζύγιο 

και την ευρύτερη ευημερία της.  

2.4. Χρηματοπιστωτικός τομέας 

Η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος οδηγεί σε μειωμένη εμπιστοσύνη των 

επενδυτών, καθώς όσο συρρικνώνεται η απόδοση των εγχώριων 

περιουσιακών στοιχείων παρατηρείται εκροή κεφαλαίων σε οικονομίες με 

καλύτερες επιδόσεις. Η τουρκική οικονομία ήρθε αντιμέτωπη με αυτή την 

παραδοχή, καθώς σημειώθηκε μαζική εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό, η 

 
32 TURAK Natasha, “Turkey’s economy is in trouble as experts worry it could become a 

new coronavirus hotspot”, CNBC, 15 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cnbc.com/2020/04/15/coronavirus-in-turkey-economy-in-trouble-as-case-

numbers-shoot-up.html, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

33 KOC Cagan, “Turkey Bans Lenders from Trading Liras with Citi, UBS, BNP”, 

Bloomberg, 7 Μαΐου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-07/turkey-bans-lenders-from-trading-

liras-with-citi-ubs-and-bnp, τελευταία πρόσβαση: 10/07/2020] 

https://www.cnbc.com/2020/04/15/coronavirus-in-turkey-economy-in-trouble-as-case-numbers-shoot-up.html
https://www.cnbc.com/2020/04/15/coronavirus-in-turkey-economy-in-trouble-as-case-numbers-shoot-up.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-07/turkey-bans-lenders-from-trading-liras-with-citi-ubs-and-bnp
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-07/turkey-bans-lenders-from-trading-liras-with-citi-ubs-and-bnp
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οποία ανήλθε σε $5 δισ. από τις αρχές του 202034. Ως εκ τούτου, το ποσοστό 

κατοχής τουρκικών ομολόγων από ξένους επενδυτές μειώθηκε σε μόλις 7%, 

ποσοστό μικρότερο από αυτό που παρατηρείτο στις δύο κρίσεις της δεκαετίας 

του 200035. Την ίδια στιγμή, η πολιτική που ακολούθησε η Κεντρική 

Τράπεζα της Τουρκίας, κατόπιν πιέσεων από την πολιτική ηγεσία, και η 

οποία αφορούσε την πώληση ξένου συναλλάγματος για τη στήριξη της 

τουρκικής λίρας, είχε ως συνέπεια την κατακόρυφη μείωση των 

αποθεματικών της.  

Γράφημα 6: Αποθεματικά Ξένου Συναλλάγματος 

 

Πηγή: Trading Economics, 2020. 

Η κατοχή επαρκών αποθεματικών ξένου συναλλάγματος είναι απαραίτητη, 

ιδιαίτερα σε μια οικονομία, όπως αυτή της Τουρκίας, όπου ένα σημαντικό 

μέρος του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους είναι σε ξένο συνάλλαγμα. Το 

Φεβρουάριο, τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας ανέρχονταν σε $77.4 

δις, ενώ το Μάιο μειώθηκαν στα $48 δις (γράφημα 6). Η μαζική φυγή 

κεφαλαίων δύναται να προκαλέσει σημαντική δυσχέρεια εάν λάβουμε 

υπόψιν τα $170 δις36, τα οποία χρειάζεται ο ιδιωτικός τομέας για την 

εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων εξωτερικών χρεών του. Εν ολίγοις, το 

κόστος αποπληρωμής των ξένων τοκοχρεολυσίων για τον τουρκικό 

επιχειρηματικό κόσμο έχει αυξηθεί κατά 20%37, την στιγμή που τα έσοδα 

παραμένουν μειωμένα. 

 
34 Emirates Policy Center, ό.π., σελ. 8. 

35 Ό.π.. 

36 TURAK Natasha, ό.π., σελ.10. 

37 EREMIR Aykan, LECHNER John A., “The Coronavirus Will Destroy Turkey’s 

Economy”, Foreign Policy, 8 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://foreignpolicy.com/2020/04/08/the-coronavirus-will-destroy-turkeys-economy/, 

τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

https://foreignpolicy.com/2020/04/08/the-coronavirus-will-destroy-turkeys-economy/
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3. Μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 

Η εξάρτηση της τουρκικής οικονομίας από τον τομέα των υπηρεσιών και 

κυρίως του τουρισμού, ο οποίος αναμένεται να συρρικνωθεί περίπου κατά 

80%38, η καθοδική πορεία των εσόδων από την εμπορική και βιομηχανική 

δραστηριότητα, καθώς και η μειωμένη εμπιστοσύνη των αγορών απέναντι 

στην τουρκική οικονομία και ηγεσία, η οποία αντανακλάται στην εκροή 

κεφαλαίων από τη χώρα, κατέστησαν ιδιαίτερα δυσχερή τη δυνατότητα 

ενίσχυσης της εγχώριας οικονομίας.  

Η αδυναμία αυτή αποτυπώθηκε στο «Πρόγραμμα Προστασίας της 

Οικονομικής Σταθερότητας», το οποίο ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Έρντογαν στα 

μέσα Μαρτίου με στόχο την άμβλυνση του αντίκτυπου της πανδημίας στην 

οικονομία39. Οι δαπάνες που προβλέφθηκαν για το πρόγραμμα αυτό ανήλθαν 

μόλις στα $15 δις., ποσό που αντιστοιχεί στο 1.5% της τουρκικής οικονομίας 

(Α.Ε.Π.)40 και αποδεικνύει τα περιορισμένα δημοσιονομικά και νομισματικά 

μέσα που διαθέτει η Τουρκία για την αντιμετώπιση της κρίσης.  

Από τα σημαντικότερα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο αυτού του 

προγράμματος ήταν η ενίσχυση του Ταμείου Εγγύησης Πιστώσεως με 

περίπου $3.75 δις.. Στόχος του Ταμείου αυτού είναι να διασφαλίζει τη 

διαθεσιμότητα κεφαλαίων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

δάνεια σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας41. Ακόμη, η κυβέρνηση 

ανακοίνωσε τη μείωση της φορολογίας, καθώς και την αναβολή καταβολής 

φόρων, τοκοχρεολυσίων και ασφαλιστικών εισφορών από τον ιδιωτικό 

τομέα42. Εκτός αυτού, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας προχώρησε στη 

μείωση των επιτοκίων με στόχο την τόνωση της ρευστότητας, παρά το 

σημαντικό αντίκτυπο που έχει η πολιτική αυτή στην αξία του νομίσματος. 

 
38 TOKYAY Menekse, “Turkish economy ‘will be hardest hit by virus’ among G20’, says 

Moody’s”, Arab News, 27 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.arabnews.com/node/1648521/middle-east, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

39 Emirates Policy Center, ό.π., σελ. 8. 

40 EREMIR Aykan, LECHNER John A., ό.π., σελ.12. 

41 Emirates Policy Center, ό.π σελ.8 

42 Ό.π.. 

https://www.arabnews.com/node/1648521/middle-east
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Γράφημα 7: Κρατικά έσοδα απο τον Τουρισμό 

 

Πηγή: Trading Economics, 2020. 

Ο Πρόεδρος Έρντογαν ανακοίνωσε δημόσια πως το ενδεχόμενο 

προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) δεν τίθεται προς 

συζήτηση43 και φάνηκε να στρέφεται προς άλλες χρηματοδοτικές πηγές, 

όπως τη σύναψη Συμφωνιών ανταλλαγής συναλλάγματος (swap) με την 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. (FED). Η δήλωση αυτή επιβάρυνε 

περαιτέρω την πιστοληπτική αξιοπιστία της χώρας, καθώς το Δ.Ν.Τ. θα 

εξασφάλιζε μια σημαντική «ανάσα» ρευστότητας στην τουρκική οικονομία. Η 

άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι ο οίκος αξιολόγησης Moody’s 

ανέφερε πως η Τουρκία αναμένεται να δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα στην 

οικονομία της μεταξύ των G2044, ενώ και η Παγκόσμια Τράπεζα (Π.Τ.) 

προέβη σε εξίσου αρνητικές προβλέψεις45. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί 

πως η πιθανότητα πραγματοποίησης ενός swap με τις Η.Π.Α. γίνεται όλο 

και πιο δυσχερής όσο αμβλύνονται οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο 

χωρών46. 

Η έλλειψη των απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση της 

υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών προεκτάσεών της αποτυπώθηκε 

και στο πακέτο στήριξης που διαμόρφωσε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να 

δεχτεί έντονη κριτική, τόσο από εγχώριους όσο και από εξωτερικούς 

παράγοντες. Βασικό σημείο κριτικής υπήρξε το γεγονός ότι τα ληφθέντα 

μέτρα αφορούσαν κυρίως τον επιχειρηματικό τομέα, αγνοώντας τον 

οικονομικό αντίκτυπο στους πολίτες. Εκτός αυτού, υπήρξαν και αμφιβολίες 

 
43 TURAK Natasha, ό.π., σελ.10. 

44 TOKYAY Menekse, ό.π., σελ.12. 

45 Παγκόσμια Τράπεζα, “The World Bank in Turkey”. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2020] 

46 TURAK Natasha, ό.π., σελ. 10. 

https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
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αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης του πακέτου, λαμβάνοντας 

υπόψιν πως ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε το μεγαλύτερο 

έλλειμμα των τελευταίων δεκατεσσάρων χρόνων το δεύτερο τετράμηνο του 

202047. 

Συμπέρασμα 

Η υγειονομική κρίση και οι βαρύτατες συνέπειές της στην εύρυθμη 

λειτουργία της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο έθεσαν την Τουρκία σε 

δυσχερή οικονομική τροχιά. Οι επιπτώσεις της πανδημίας έγιναν 

αδιαμφισβήτητα αισθητές στην τουρκική οικονομία, με τη σημαντική μείωση 

των δημόσιων εσόδων από τον επιχειρηματικό, αλλά και τον 

χρηματοοικονομικό τομέα. Παράλληλα, η φαρέτρα των μέσων που είχε η 

ηγεσία στη διάθεσή της ήταν περιορισμένη λόγω των δυσμενών 

μακροοικονομικών δεδομένων προ πανδημίας, με αποτέλεσμα να καταστεί 

δύσκολη η αντιστροφή των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής 

κρίσης.  

Εν κατακλείδι, σαφή συμπεράσματα για τον πραγματικό αντίκτυπο 

της πανδημίας του Covid-19 μπορούν να εξαχθούν μόνο αφότου έχει 

ολοκληρωθεί η εξάπλωση του ιού και ο οικονομικός κύκλος στο πλαίσιο 

αυτής. Τα στοιχεία, όμως, που έχουμε προς το παρόν στη διάθεσή μας τόσο 

από οικονομική όσο και από πολιτική άποψη, με τον αυξανόμενο 

πληθωρισμό και την ανεργία, τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, το υψηλό 

εξωτερικό χρέος αλλά και την αμφίρροπη στάση της πολιτικής ηγεσίας τόσο 

σε διεθνές επίπεδο, λόγω της απομάκρυνσης από τους παραδοσιακούς 

εταίρους, όσο και σε εγχώριο, λόγω του αυξανόμενου αυταρχισμού, 

καταδεικνύουν πως η χώρα θα περιέλθει σε μια νέα φάση ύφεσης, 

επιβεβαιώνοντας έτσι την αρχική υπόθεση εργασίας. Για να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο αυτό, η πολιτική ηγεσία πρέπει να λάβει εντατικότερα 

δημοσιονομικά μέτρα, αλλά και να αναθεωρήσει την εσωτερική και την 

εξωτερική της πολιτική, ώστε να ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία της 

χώρας. 

 Όπως φαίνεται μέσω της έρευνας αυτής, η οικονομία αποτελεί ένα 

φαινόμενο που επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, αρκετές φορές 

απρόβλεπτους, όπως κατέδειξε η πανδημία του κορωνοϊού. Για το λόγο αυτό, 

η μελέτη των οικονομικών εξελίξεων χρειάζεται να είναι πολυπαραγοντική, 

 
47 KOC Cagan, “Turkey Posts Record Monthly Budget Gap as Revenue Takes a Hit”, BNN 
Bloomberg, 15 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.bnnbloomberg.ca/turkey-

posts-record-monthly-budget-gap-as-revenue-takes-a-hit-1.1421671, τελευταία πρόσβαση: 

20/06/2020] 

https://www.bnnbloomberg.ca/turkey-posts-record-monthly-budget-gap-as-revenue-takes-a-hit-1.1421671
https://www.bnnbloomberg.ca/turkey-posts-record-monthly-budget-gap-as-revenue-takes-a-hit-1.1421671
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λαμβάνοντας υπόψιν τάσεις και γεγονότα σε διαφορετικούς τομείς (π.χ. 

κοινωνία, πολιτική). 
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ΜΑΡΙΑ ΆΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας 

 

 

 εμφύλιος πόλεμος στην Συρία μεταξύ της κυβέρνησης Άσαντ και 

αντικαθεστωτικών δυνάμεων, που εκδηλώθηκε το 2011, ως απόρροια 

της «Αραβικής Άνοιξης», έχει προεκτάσεις τόσο σε διεθνές όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σύγκρουση συμφερόντων 

μεταξύ παγκόσμιων και περιφερειακών δρώντων, όπως οι Η.Π.Α, Τουρκία, 

Ρωσία, Σαουδική Αραβία και Ιράν1. Τα αντικρουόμενα συμφέροντα αφορούν 

στην προώθηση στρατηγικών στόχων των εν λόγω κρατικών δρώντων, καθώς 

και στον μεταξύ τους ανταγωνισμό αναφορικά με την απόκτηση 

περιφερειακής και παγκόσμιας ισχύος. Ειδικότερα, οι Η.Π.Α. επιδιώκουν να 

περιορίσουν την επιρροή του Ιράν και της Ρωσίας, ενώ η τελευταία επιζητά 

να επανακτήσει τη χαμένη αίγλη και ισχύ της Ε.Σ.Σ.Δ.. Όσον αφορά το Ιράν, 

το κράτος επιδιώκει να αυξήσει την επιρροή του στην περιοχή, αφού η Συρία 

αποτελεί για την Τεχεράνη ζωτικό χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη 

Σαουδική Αραβία, η Συρία αποτελεί μέρος του ευρύτερου ανταγωνισμού του 

κράτους με το Ιράν για περιφερειακή ηγεμονία και μια ευκαιρία για 

εγκαθίδρυση ενός φίλα προσκείμενου καθεστώτος στη Συρία, που διοικείται 

από μια φιλοιρανική Αλαουιτική ελίτ. Τέλος, η Τουρκία επιδιώκει να 

εμποδίσει τη δημιουργία του αναδυόμενου κουρδικού κράτους, καθώς τίθεται 

ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, η εμφύλια σύρραξη έχει σοβαρές 

ανθρωπιστικές επιπτώσεις: Πάνω από 340,000 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη 

 
1 Το Έθνος, «Ανοικοδομώντας τη Μέση Ανατολή: Από το Ιράκ στη Συρία» 19 Φεβρουαρίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.ethnos.gr/apopseis/89427_anoikodomontas-ti-mesi-

anatoli-apo-irak-sti-syria, τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 2020]. 

Ο 

https://www.ethnos.gr/apopseis/89427_anoikodomontas-ti-mesi-anatoli-apo-irak-sti-syria
https://www.ethnos.gr/apopseis/89427_anoikodomontas-ti-mesi-anatoli-apo-irak-sti-syria
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ζωή τους από την έναρξη του πολέμου2. Απόρροια αυτού είναι η μετακίνηση 

εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων προς γειτονικά κράτη, καθώς και προς την 

Ευρώπη, οξύνοντας έτσι τη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Επιπλέον, η εσωτερική αποδιοργάνωση των κρατών 

της μείζονος Μέσης Ανατολής (Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Αφγανιστάν) σε 

οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τη δράση ισχυρών 

τρομοκρατικών οργανώσεων στην ευρύτερη περιοχή, έχει καταστήσει την 

ευρωπαϊκή ήπειρο πόλο έλξης των εν λόγω πληθυσμών, κυρίως εξαιτίας της 

οικονομικής της ευημερίας, της πολιτικής της σταθερότητας και της 

ασφάλειας που παρέχει στους πολίτες της. Την ίδια στιγμή, όμως, 

διαπιστώνεται το φαινόμενο της εργαλειοποίησης του προσφυγικού 

ζητήματος. Κρατικοί δρώντες όπως η Τουρκία, χρησιμοποιούν το προσφυγικό 

ζήτημα ως οικονομικό και πολιτικό εργαλείο με στόχο την υλοποίηση των 

στρατηγικών τους στόχων, όπως η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της 

Άγκυρας και η προώθηση των ηγεμονικών της βλέψεων στην περιφέρειά της3. 

 Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι να εξετασθεί η εργαλειακή χρήση 

μεταναστών και προσφύγων από το τουρκικό κράτος κατά της Ελλάδας και της 

Ε.Ε., μελετώντας την περίπτωση της προώθησης και συγκέντρωσης 

μεταναστών και προσφύγων, στα βορειοανατολικά σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας 

και ειδικότερα στην παραμεθόριο περιοχή του Έβρου κατά την περίοδο του 

Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2020. Παράλληλα επιχειρείται να ερμηνευτεί η στάση 

του διεθνούς παράγοντα. Η ανάλυση αυτή απαιτεί την απάντηση στο βασικό 

ερώτημα της ανάλυσης, το οποίο διατυπώνεται ως εξής: «Δύναται ένας 

κρατικός δρών με ηγεμονικές τάσεις, να χρησιμοποιήσει το προσφυγικό 

ζήτημα ως μέσο άσκησης επιρροής, με στόχο την προώθηση των στρατηγικών 

του στόχων;».  

 Με στόχο την ανάλυση του ανωτέρω ερωτήματος, η οικοδόμηση του 

κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου θέτει το πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της ανάλυσης στηρίζεται στη θεωρία του επιθετικού 

 
2 CNN Greece, «Συρία: Επτά χρόνια πολέμου σε ένα γράφημα», 16 Απριλίου 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.cnn.gr/kosmos/story/126030/syria-epta-xronia-polemoy-se-

ena-grafima, τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 2020]. 

3 ΚΕΦΑΛΑ Βιβή, «Η μεσανατολική πολιτική της Τουρκίας και η εργαλειοποίηση του 

προσφυγικού ζητήματος», ΕΝΑ, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών,  23 Σεπτεμβρίου 2020, 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.enainstitute.org/%CE%B7-

%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%C

E%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/, τελευταία 

πρόσβαση: 23 Σεπτεμβρίου 2020]. 

https://www.cnn.gr/kosmos/story/126030/syria-epta-xronia-polemoy-se-ena-grafima
https://www.cnn.gr/kosmos/story/126030/syria-epta-xronia-polemoy-se-ena-grafima
https://www.enainstitute.org/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/,
https://www.enainstitute.org/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/,
https://www.enainstitute.org/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/,
https://www.enainstitute.org/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/,
https://www.enainstitute.org/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/,
https://www.enainstitute.org/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/,
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ρεαλισμού που προτείνει ο John Mearsheimer και συνοψίζεται σε πέντε 

κεντρικές παραδοχές. Αυτές αφορούν στην άναρχη δομή του διεθνούς 

συστήματος, στην επιβίωση και στην ασφάλεια ως πρωταρχικό στόχο των 

κρατών, στην κατοχή επιθετικής στρατιωτικής ικανότητας, στην αβεβαιότητα 

περί των εκατέρωθεν προθέσεων των κρατών και στην ορθολογικότητα των 

επιλογών του δρώντος4. Επιπλέον, τα κράτη δεν ενδιαφέρονται να 

διατηρήσουν την καθεστηκυία τάξη (status quo), συνδέοντας την επιβίωσή 

τους με την αύξηση της ισχύος τους. Ο επιθετικός ρεαλισμός, αντανακλάται 

στη στρατηγική της Άγκυρας όσον αφορά στο προσφυγικό ζήτημα. Σκοπός της 

υψηλής στρατηγικής της Τουρκίας είναι να καταστεί περιφερειακός 

ηγεμόνας. Η χρήση των προσφύγων ως μέσο πίεσης προς την Αθήνα και τις 

Βρυξέλλες για την προώθηση των ηγεμονικών της βλέψεων, επιβεβαιώνουν 

τη θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού, ότι δηλαδή η εξασφάλιση της επιβίωσης 

συνάδει με τη διαρκή και αδιάληπτη ισχυροποίηση ενός κρατικού δρώντα. 

Επιπροσθέτως, η έκδηλη πολιτική χειραγώγησης των μεταναστών και των 

προσφύγων από την Τουρκία δημιουργεί συνθήκες υβριδικού πολέμου, με 

αποτέλεσμα να διαταράσσεται η διεθνής τάξη πραγμάτων. 

 Η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: «Ένας κρατικός δρών με 

ηγεμονικές τάσεις, δύναται να χρησιμοποιήσει διεθνικούς δρώντες, όπως τους 

πρόσφυγες, ως μέσο άσκησης επιρροής, με στόχο την προώθηση των 

στρατηγικών του στόχων». Ο έλεγχος της παραπάνω υπόθεσης θα υλοποιηθεί 

μέσω της περιπτωσιολογικής μελέτης της στρατηγικής της Άγκυρας στο 

προσφυγικό ζήτημα και μιας σειράς γεγονότων που αποτελούν 

χαρακτηριστικά σημεία της εν λόγω στρατηγικής. Αξιοποιούνται 

εννοιολογικά στοιχεία που προσφέρει η ρεαλιστική προσέγγιση, όπως ο 

αγώνας για περισσότερη ισχύ, η ασφάλεια και η επιβίωση, το εθνικό συμφέρον, 

η σκληρή και η ήπια ισχύς, καθώς και υβριδικά μέσα πολέμου. Η μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε για την εξέταση της υπόθεσης εργασίας είναι η 

περιγραφική μέθοδος και υιοθετήθηκε μια παραγωγική ερευνητική 

προσέγγιση. Στο πλαίσιο της ερευνητικής προσέγγισης, επιχειρείται να 

εξαχθούν ειδικά συμπεράσματα για την τουρκική στρατηγική στο προσφυγικό 

και ιδιαίτερα η εργαλειοποίηση του ζητήματος από την Άγκυρα κατά της 

Αθήνας και των Βρυξελλών. Σχετικά με τη δομή της παρούσας ανάλυσης, 

αρχικά εξετάζεται η περιφερειακή στρατηγική της Τουρκίας με μια γενική 

αναφορά στην τουρκική εξωτερική πολιτική, τους στρατηγικούς της στόχους 

και τις σχέσεις με τη Μέση Ανατολή, την Ε.Ε., τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία. Στη 

συνέχεια επιχειρείται να προσεγγισθεί το φαινόμενο που αφορά στη χρήση 

 
4 MEARSHEIMER John, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σ. 79-83. 
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προσφύγων ως εργαλεία στη διάθεση της Τουρκίας και τη θέση της Ελλάδας. 

Επιπροσθέτως, αναλύεται η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στην 

προσπάθεια εργαλειοποίησης των προσφύγων από την Άγκυρα. Στη συνέχεια 

παρατίθεται η συζήτηση για την χρήση των προσφύγων ως εργαλείο ισχύος σε 

σχέση με την ηθική στις διεθνείς σχέσεις. Τέλος παρατίθεται το συμπέρασμα 

της ανάλυσης, το οποίο στοχεύει να διαφωτίσει τον αναγνώστη σχετικά με την 

εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία. 

1. Η περιφερειακή στρατηγική της Τουρκίας 

Η άνοδος του Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) στην εξουσία το 

2002, επέφερε αλλαγές σε όλους τους τομείς του τουρκικού πολιτικού 

συστήματος, αυξάνοντας αισθητά το ενδιαφέρον για τον ρόλο που «οφείλει» να 

διαδραματίσει η Τουρκία στην περιφέρειά της. Οι βασικές αρχές της 

στρατηγικής που υιοθετήθηκαν από τις φιλοισλαμικές κυβερνήσεις του 

Κ.Δ.Α., αποτυπώθηκαν από τον Αχμέτ Νταβούτογλου5 στο βιβλίο του Το 

στρατηγικό βάθος. H διεθνής θέση της Τουρκίας, που είχε δημοσιευτεί το 

2001. Σύμφωνα με το Νταβούτογλου, η Τουρκία διαθέτει «ιστορικό και 

«γεωγραφικό βάθος», το οποίο της επιτρέπει να ασκεί επιρροή σε πολλές 

γεωπολιτικές περιοχές6. Οι αρχές του «δόγματος Νταβούτογλου», εδράζονται 

στην ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και δημοκρατίας, στην αρχή των 

«μηδενικών προβλημάτων» με τις γείτονες χώρες, στην ανάπτυξη σχέσεων με 

γειτονικά κράτη, στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η οποία θέλει τις 

σχέσεις της Τουρκίας με διεθνείς δρώντες να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία, 

και τέλος στη «ρυθμική διπλωματία» η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση της 

Τουρκίας στις τάξεις περιφερειακών και διεθνών οργανισμών7. Γίνεται 

αντιληπτό, πως η στρατηγική του Νταβούτογλου, η οποία εφαρμόζεται έως και 

σήμερα, θέτει ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση της σχετικής ισχύος της 

Τουρκίας μέσω της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής αναβάθμισής της, με 

τελικό στόχο την περιφερειακή ηγεμονία.  

 Μέχρι το 2011 η στρατηγική της Άγκυρας στηριζόμενη στις παραπάνω 

αρχές, χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια εγκαθίδρυσης σχέσεων 

αλληλεξάρτησης με τα κράτη της περιφέρειάς της, αλλά και της προβολής του 

 
5 Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, πριν γίνει υπουργός Εξωτερικών, διετέλεσε ανώτατος σύμβουλος 

του πρωθυπουργού της Τουρκίας. Από την 1η Μαΐου του 2009 έως τον Αύγουστο του 2014 

υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών, ενώ από τις 28 Αυγούστου 2014 ανέλαβε το αξίωμα του 

πρωθυπουργού της Τουρκίας (26ος). ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ Αχμέτ, Το Στρατηγικό Βάθος. Η 
Διεθνής θέση της Τουρκίας, Νικόλαος Ραπτόπουλος (μεταφρ.), Νεοκλής Σαρρής (επιμ.), 8η 

έκδοση, Αθήνα, Ποιότητα, 2010. 

6 ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ Αχμέτ, ό.π., σελ. 35-36. 

7 DAVUTOĞLU Ahmet, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007”, Insight 
Turkey, Τεύχος 10, Αρ.1, 2008, σελ.79-83. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/davutoglu-ahmet-54138
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ρόλου της ως κράτος – πρότυπο για την ευρύτερη περιφέρεια. Το ξέσπασμα 

της «Αραβικής Άνοιξης», όμως, είχε ως συνέπεια να κληθεί η Άγκυρα να 

αντιμετωπίσει τις συνέπειες των εξεγέρσεων στη «γειτονιά» της, 

αναδιαμορφώνοντας τη στρατηγική της. Οι ηγεμονικές επιδιώξεις της 

Τουρκίας οδήγησαν σε πρακτικές συνεχούς ανάμιξης σε ζητήματα που έθιγαν, 

αφενός μεν, ευρωπαϊκά συμφέροντα, αφετέρου δε, μεσανατολικά ζητήματα 

(π.χ. Συριακό)8. Η ρήξη Άγκυρας–Δαμασκού αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της τουρκικής στρατηγικής, η οποία κατανοούσε τις σχέσεις 

αλληλεξάρτησης, ως σχέσεις ιεραρχίας προς όφελος της Άγκυρας. Παράλληλα, 

ο αυξημένος ρόλος του Ιράν στα γειτονικά προς την Τουρκία κράτη στη Μ. 

Ανατολή (Ιράκ, Συρία, Λίβανο), έθεσε επιπλέον εμπόδια στην Άγκυρα για την 

επίτευξη περιφερειακής ηγεμονίας9. 

 Η στρατηγική της Άγκυρας ως προς τις σχέσεις της με τη Μ. Ανατολή 

είναι πολυδιάστατη. Το κυρίαρχο ζήτημα ασφαλείας για την Άγκυρα αποτελεί 

αναντίρρητα το Κουρδικό. Η ύπαρξη κουρδικών πληθυσμών και στο Ιράν, το 

Ιράκ και τη Συρία, προκαλεί διαρκή ανησυχία στην Τουρκία, λόγω φόβου 

δημιουργίας κουρδικών κρατικών μορφωμάτων στην περιφέρειά της. Η 

προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου Ρ.Τ. Έρντογαν, να δημιουργήσει μία 

«ζώνη ασφαλείας» στα βόρεια σύνορα της Συρίας, υπό το πρόσχημα 

καταπολέμησης τρομοκρατικών στοιχείων, με ταυτόχρονη εγκαθίδρυση 

στρατιωτικών βάσεων και κατοικιών για τους Σύριους πρόσφυγες, αποσκοπεί 

πρωτίστως στην ανακατανομή πληθυσμών και στην αποτροπή συνένωσης 

κουρδικών πληθυσμών και θυλάκων10. Η ταυτόχρονη απόσυρση των 

αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, σηματοδότησε την προσπάθεια της 

Τουρκίας να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση 

του συριακού ζητήματος. Στο πλαίσιο της «Διαδικασίας της Αστάνα», η 

Άγκυρα μαζί με τη Μόσχα και την Τεχεράνη, ανέλαβαν ήδη από 2017 το ρόλο 

των εγγυητριών δυνάμεων για την κατάπαυση του πυρός και τη διακοπή των 

 
8 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, «Οι επιπτώσεις της «Συριακής Άνοιξης» στη Μεσανατολική 

πολιτική της κυβέρνησης ΑΚΡ», Διακλαδική Επιθεώρηση, Περιοδικό της Ανωτάτης 

Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), Αρ. 23, Μάρτιος – Ιούνιος 2012, σελ. 4-7. 

9 Ό.π., σελ. 15-16. 

10 FAKIH Lama, “Turkey’s ‘Safe Zone’ Would Be Anything But Plan Increases Risks for 

Returned Refugees”, Human Rights Watch, 11 Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.hrw.org/news/2019/10/11/turkeys-safe-zone-would-be-anything, τελευταία 

πρόσβαση: 18 Μαρτίου 2020.] 

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: 18 Μαρτίου 2020.] 

https://www.hrw.org/news/2019/10/11/turkeys-safe-zone-would-be-anything,%20τελευταία%20πρόσβαση:%2018%20Μαρτίου%202020.%5d
https://www.hrw.org/news/2019/10/11/turkeys-safe-zone-would-be-anything,%20τελευταία%20πρόσβαση:%2018%20Μαρτίου%202020.%5d
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/8/will-turkey-succeed-in-creating-a-safe-zone-for-syrians
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/8/will-turkey-succeed-in-creating-a-safe-zone-for-syrians
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εχθροπραξιών, μέσα από την υλοποίηση τριμερών συνόδων11. Παράλληλα, 

ορόσημο αποτελεί η Συμφωνία Άγκυρας και Μόσχας στο Σότσι, τον Οκτώβριο 

του 2019. Το Μνημόνιο δέκα σημείων που υπέγραψε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ.Τ. 

Έρντογαν με το Ρώσο ομόλογό του, Βλ. Πούτιν, στόχο έχει να οδηγήσει τη 

συριακή κρίση προς την τελική φάση, καθώς γίνεται προσπάθεια για μια 

μονιμότερη διευθέτηση του ζητήματος12. Ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει και 

από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με απώτερο σκοπό την 

προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Β. Συρία13.  

 Όσον αφορά στις σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία, ο αντίκτυπος αυτών, 

μπορεί να πει κανείς ότι, αποκρυσταλλώνεται στη διαχείριση του 

προσφυγικού ζητήματος. Η εκμετάλλευση της προσφυγικής κρίσης αποτελεί 

για την Άγκυρα, μια ευκαιρία προώθησης των θέσεών της και του ηγεμονικού 

ρόλου που επιθυμεί να διαδραματίσει, επιχειρώντας να προβάλει θέσεις 

ισχύος τόσο απέναντι στους γείτονές της όσο και στις Βρυξέλλες. Αρχικά, η 

στάση της Άγκυρας απέναντι στους Ευρωπαίους, πρόβαλλε την επιδίωξή της 

να καταστεί μια ανερχόμενη υπολογίσιμη δύναμη μέσα από την ανάπτυξη 

συνεργατικών σχέσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι και το 

προσφυγικό14. Στη συνέχεια, όμως, η Άγκυρα υιοθέτησε μια πολιτική 

εργαλειακής χρήσης των μεταναστών και προσφύγων που βρίσκονται σε 

τουρκικό έδαφος ως μέσο πίεσης προς την Ευρώπη, με στόχο την αποκόμιση 

πολιτικών και οικονομικών οφελών. Σημαντικός σταθμός στις σχέσεις Ε.Ε.-

Τουρκίας όσον αφορά στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής κρίσης, αποτελεί η Συμφωνία της 18ης Μαρτίου 2016. Πρόκειται 

για μία Συμφωνία, η οποία στόχευε στον περιορισμό των προσφυγικών ροών 

από τα εδάφη της Τουρκίας προς την Ευρώπη, παρέχοντας μια σειρά απολαβών 

και οικονομικών οφελών στην Τουρκία (6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δύο 

 
11 Reuters, «Leaders of Turkey, Russia, Iran set to tackle Syria turmoil», 15 Σεπτεμβρίου 

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

summit/leaders-of-turkey-russia-iran-set-to-tackle-syria-turmoil-idUSKBN1W00FU, 

τελευταία πρόσβαση: 18 Μαρτίου 2020]. 

12 Al Jazeera, «Full text of Turkey, Russia agreement on northeast Syria», 22 Οκτωβρίου 

2019. [Αναγνώστηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2019/10/22/full-text-of-turkey-

russia-agreement-on-northeast-syria, τελευταία πρόσβαση 18 Μαρτίου 2020.] 

13 The White House, «The United States and Turkey Agree to Ceasefire in Northeast Syria», 

17 Οκτωβρίου 2019. [Αναγνώστηκε στο:https://www.whitehouse.gov/briefings-

statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/, τελευταία πρόσβαση: 18 

Μαρτίου 2020]. 

14 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την προσφυγική κρίση: δεύτερη 

έκθεση προόδου», 15 Ιουνίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: 

https://ec.europa.eu/greece/news/2016/20160615_prosfygiko_2ekthesi_proodou_el, 

τελευταία πρόσβαση: 18 Μαρτίου 2020.] 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-summit/leaders-of-turkey-russia-iran-set-to-tackle-syria-turmoil-idUSKBN1W00FU
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-summit/leaders-of-turkey-russia-iran-set-to-tackle-syria-turmoil-idUSKBN1W00FU
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/22/full-text-of-turkey-russia-agreement-on-northeast-syria
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/22/full-text-of-turkey-russia-agreement-on-northeast-syria
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-turkey-agree-ceasefire-northeast-syria/
https://ec.europa.eu/greece/news/2016/20160615_prosfygiko_2ekthesi_proodou_el
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φάσεις)15.  Η κατάρτιση Συμφωνίας της Κοινής Δήλωσης μεταξύ Ευρώπης και 

Τουρκίας, το Μάρτιο του 2016, στόχευε στην εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου 

δράσης στη μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική των δύο μερών. Στην 

πράξη, όμως, αποδείχθηκε ένα εργαλείο πίεσης στα χέρια της Άγκυρας. 

2. Η εργαλειακή χρήση προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία και η 

Ελλάδα 

Το 2015 αποτέλεσε μια χρονιά που ανέδειξε τη μη αποτελεσματική διαχείριση 

και την έλλειψη συντονισμού του προσφυγικού και μεταναστευτικού 

ζητήματος από πλευράς της Ε.Ε. ενώπιον των αθρόων ροών προερχόμενων 

κυρίως από τη Συρία16. Η Συμφωνία του Μαρτίου 2016 μεταξύ Βρυξελλών και 

Άγκυρας, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις της Άγκυρας και τον αρχικό 

περιορισμό των ροών, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το Φεβρουάριο 

του 2020, η Άγκυρα σε μία νέα προσπάθεια άσκησης πίεσης της Ευρώπης 

επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες ανάλογες της προσφυγικής κρίσης του 

2015, με σκοπό να πετύχει νέα συμφωνία προς όφελός της. 

 Η αποκρυπτογράφηση της τουρκικής στρατηγικής στο προσφυγικό 

απαιτεί μία χρονολογική αναφορά σε συγκεκριμένες πρακτικές και συμβάντα. 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κατήγγειλε πως η 

Τουρκία παραβιάζει τη Συμφωνία του Σότσι, καθώς η τουρκική πλευρά 

εξακολουθούσε να στηρίζει ένοπλες παράνομες ομάδες στη ζώνη 

αποκλιμάκωσης της Ιντλίμπ με πυρά του πυροβολικού17. Επίσης, η μη παροχή 

διπλωματικής στήριξης από πλευράς της Ε.Ε. στην Τουρκία, όσον αφορά στην 

τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία, αλλά κυρίως στο θάνατο τριάντα τριών 

Τούρκων στρατιωτικών στην επαρχία Ιντλίμπ εξαιτίας αεροπορικού 

βομβαρδισμού από συριακές κυβερνητικές δυνάμεις18, είχαν άμεσες διεθνείς, 

 
15 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016», 18 Μαρτίου 

2016. [Αναγνώστηκε στο: https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-

releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/, τελευταία πρόσβαση: 18 Μαρτίου 2020]. 

16 ΖΥΓΟΥΡΑ Βασιλική Ανδρ., «Η ευρωπαϊκή διαχείριση της προσφυγικής κρίσης του 2015: 

μεταξύ θεσμικών αποφάσεων και εθνικών πολιτικών», Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας JEAN 
MONNET, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιανουάριος 2018. 

[Αναγνώστηκε στο: https://jmce.gr/portal/wp-content/uploads/2018/05/B.-Zygoura-_-H-

eyopaiki-diaxeirisi-tis-prosfygikis-krisis-tou-2015-1.pdf, τελευταία πρόσβαση: 18 Μαρτίου 

2020]. 

17 CNN, Greece, «Η Τουρκία ανοίγει τα σύνορά της για να φύγουν οι πρόσφυγες», 27 

Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.cnn.gr/kosmos/story/209262/reuters-h-

toyrkia-anoigei-ta-synora-tis-gia-na-fygoyn-oi-prosfyges, τελευταία πρόσβαση: 18 Μαρτίου 

2020]. 

18 CNN, Greece, «Κόλαση» στη Συρία: 33 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιντλίμπ», 28 

Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.cnn.gr/kosmos/story/209268/kolasi-sti-

syria-33-toyrkoi-stratiotes-skotothikan-stin-intlimp, τελευταία πρόσβαση: 10 Μαρτίου 

2020]. 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://jmce.gr/portal/wp-content/uploads/2018/05/B.-Zygoura-_-H-eyopaiki-diaxeirisi-tis-prosfygikis-krisis-tou-2015-1.pdf
https://jmce.gr/portal/wp-content/uploads/2018/05/B.-Zygoura-_-H-eyopaiki-diaxeirisi-tis-prosfygikis-krisis-tou-2015-1.pdf
https://www.cnn.gr/kosmos/story/209262/reuters-h-toyrkia-anoigei-ta-synora-tis-gia-na-fygoyn-oi-prosfyges
https://www.cnn.gr/kosmos/story/209262/reuters-h-toyrkia-anoigei-ta-synora-tis-gia-na-fygoyn-oi-prosfyges
https://www.cnn.gr/kosmos/story/209268/kolasi-sti-syria-33-toyrkoi-stratiotes-skotothikan-stin-intlimp
https://www.cnn.gr/kosmos/story/209268/kolasi-sti-syria-33-toyrkoi-stratiotes-skotothikan-stin-intlimp
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πολιτικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις. Στις 29 Φεβρουαρίου 2020, ο Ρ.Τ. 

Έρντογαν κατευθύνει τους πρόσφυγες από τα νοτιοανατολικά σύνορα της 

Τουρκίας, προς την Ελλάδα, ανοίγοντας ουσιαστικά τα τουρκικά σύνορα προς 

την Ε.Ε.19.  

 Με την προτροπή των τουρκικών αρχών (παροχή μέσων μεταφοράς, 

λεωφορείων κ.ά.) και των τουρκικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες συγκεντρώθηκαν στα σύνορα μεταξύ 

Τουρκίας και Ευρώπης στην περιοχή του Έβρου. Με τη βοήθεια της 

τουρκικής στρατοχωροφυλακής επιχείρησαν να διέλθουν στο ελληνικό 

έδαφος, διασπώντας μεγάλο τμήμα του φράκτη, κάνοντας χρήση δακρυγόνων 

και χημικών. Η Ελλάδα και η Ευρώπη σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο 

αντιμετώπισαν την προσπάθεια παράνομης εισόδου, κινητοποιώντας 

στρατιωτικές δυνάμεις και αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ με σκοπό την 

αποτροπή της παράνομης εισόδου προσφύγων και μεταναστών20. Παράλληλα, 

υπήρξε σταδιακή ενίσχυση της ελληνικής πλευράς από 1.000 άτομα 

στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό, 2 λόχους καταδρομών, τμήμα των 

κυπριακών αστυνομικών δυνάμεων, ειδικά τμήματα αστυνομίας από την 

Αυστρία και την Πολωνία και 600 συνοριοφύλακες της FRONTEX21. Ως 

απάντηση, η τουρκική πλευρά ενισχύθηκε με 1.000 άτομα ειδικό τμήμα 

ειδικών επιχειρήσεων της τουρκικής Στρατοχωραφυλακής22. Αξιοσημείωτη 

ήταν επίσης η στήριξη και η υποβοήθηση των ελληνικών αρχών από ιδιώτες, 

τοπικούς φορείς και ντόπιους κατοίκους της περιοχής, με την υλοποίηση 

περιπολιών23, την κατασκευή επιπλέον αποτρεπτικών μέσων και νέων θέσεων 

κάλυψης κατά μήκος των χερσαίων συνόρων, ενώ έγινε χρήση drones για 

 
19 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Θέμα: Μονομερής τουρκική παραβίαση των προβλέψεων της 

κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό», 2 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001245_EL.html, τελευταία 

πρόσβαση: 18 Μαρτίου 2020].  

20 Η Καθημερινή, «Έβρος: Καταδρομείς, ΜΑΤ και αυξημένες περιπολίες στα σύνορα», 28 

Φεβρουαρίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.kathimerini.gr/society/1066941/evros-

katadromeis-mat-kai-ayximenes-peripolies-sta-synora-fotografies/, τελευταία πρόσβαση: 18 

Μαρτίου 2020]. 

21 Η Καθημερινή, «Ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων στον Έβρο», 29 Φεβρουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/neos-gyros-epeisodion-

metaxy-astynomikwn-kai-metanastwn-ston-ebros, τελευταία πρόσβαση: 18 Μαρτίου 2020]. 

22 Το Έθνος, «Νέα πρόκληση Τούρκων: Στέλνουν 1.000 άνδρες ειδικών δυνάμεων στα σύνορα», 

5 Μαρτίου 2020. Αναγνώστηκε στο: https://www.ethnos.gr/politiki/92172_nea-proklisi-

toyrkon-stelnoyn-1000-andres-eidikon-dynameon-sta-synora, τελευταία πρόσβαση: 20 

Μαρτίου 2020].  

23 Τα Νέα, «Έβρος: Τούρκοι βοηθούν μετανάστες να κόψουν σημεία του φράχτη», 6 Μαρτίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.tanea.gr/2020/03/06/greece/evros-tourkoi-voithoun-

prosfyges-na-kopsoun-simeia-tou-fraxti/, τελευταία πρόσβαση: 18 Μαρτίου 2020]. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001245_EL.html
https://www.kathimerini.gr/society/1066941/evros-katadromeis-mat-kai-ayximenes-peripolies-sta-synora-fotografies/
https://www.kathimerini.gr/society/1066941/evros-katadromeis-mat-kai-ayximenes-peripolies-sta-synora-fotografies/
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/neos-gyros-epeisodion-metaxy-astynomikwn-kai-metanastwn-ston-ebros
https://www.kathimerini.com.cy/gr/ellada/neos-gyros-epeisodion-metaxy-astynomikwn-kai-metanastwn-ston-ebros
https://www.ethnos.gr/politiki/92172_nea-proklisi-toyrkon-stelnoyn-1000-andres-eidikon-dynameon-sta-synora
https://www.ethnos.gr/politiki/92172_nea-proklisi-toyrkon-stelnoyn-1000-andres-eidikon-dynameon-sta-synora
https://www.tanea.gr/2020/03/06/greece/evros-tourkoi-voithoun-prosfyges-na-kopsoun-simeia-tou-fraxti/
https://www.tanea.gr/2020/03/06/greece/evros-tourkoi-voithoun-prosfyges-na-kopsoun-simeia-tou-fraxti/
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εναέρια επιτήρηση24. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εκπόνησε σχέδιο 

επέκτασης του φράχτη του Έβρου για τουλάχιστον δέκα χιλιόμετρα με στόχο 

την ισχυροποίηση των συνόρων. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την 

κινητοποίηση και ετοιμότητα και των δύο πλευρών. Επιπροσθέτως, κρίνεται 

σκόπιμο να αναφερθεί, ότι στην απέναντι πλευρά των Καστανιών Έβρου, οι 

πρόσφυγες προερχόμενοι από τη Συρία ανέρχονταν σε ένα πολύ χαμηλό 

ποσοστό (4%-5%), ενώ η πλειονότητα των ατόμων που παρέμεναν 

εγκλωβισμένοι στα ελληνοτουρκικά σύνορα είχαν καταγωγή από το 

Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη Σομαλία και ελάχιστοι εξ’ αυτών είχαν 

νόμιμα δικαιώματα (συνολικά 13.000 πρόσφυγες)25. Οι προσπάθειες 

παράνομης εισόδου των προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη μέσω 

του Έβρου, συνεχίστηκαν για αρκετές ημέρες ανεπιτυχώς. 

 Παρ’όλες τις πιέσεις που δέχτηκε το ελληνικό κράτος από την Άγκυρα, 

οι προσπάθειες παράνομης εισόδου των προσφύγων και μεταναστών στην 

Ευρώπη μέσω των ελληνικών συνόρων υπήρξαν ανεπιτυχείς. Οι λόγοι στους 

οποίους οφείλεται το εν λόγω αποτέλεσμα ποικίλουν, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Οι Ένοπλες Δυνάμεις με τη συνδρομή της Αστυνομίας, της 

Πυροσβεστικής και της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής-Ακτοφυλακής 

(FRONTEX) αντέδρασαν άμεσα και απέτρεψαν την παράνομη είσοδο των 

προσφύγων και μεταναστών σε όλο το μήκος των ελληνικών συνόρων. Επίσης, 

η στήριξη των τοπικών φορέων και ιδιωτών είχαν εξίσου σημαντικό θετικό 

αντίκτυπο.26 Επιπλέον, οι ελληνικές διπλωματικές ενέργειες πέτυχαν την 

παροχή στήριξης και την κινητοποίηση της Ε.Ε. για την επίλυση της κρίσης 

με αποκορύφωμα την επίσκεψη της ηγεσίας των θεσμών της Ε.Ε. στην 

περιοχή. 

 Η κατανόηση της πολιτικής που υιοθέτησε η Άγκυρα στο προσφυγικό 

τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, απαιτεί την αντιπαραβολή με την 

 
24 Ant1 News, «Αντίδραση στην τουρκική παρουσία στον Έβρο», 21 Μαΐου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο:https://www.ant1news.gr/eidiseis/article/568991/antidrasi-stin-toyrkiki-

paroysia-ston-ebro, τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 2020]. 

25 Deutsche Welle, «Tι ζητούν οι Αφγανοί στα ελληνοτουρκικά σύνορα;», 3 Μαρτίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: 

 https://www.dw.com/el/t%CE%B9-

%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-

%CE%B1%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-

%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%C

F%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52627019, τελευταία πρόσβαση 

18 Μαρτίου 2020]. 

26 Ant1 News, «Αντίδραση στη τουρκική παρουσία στον Έβρο», ό.π.. 

https://www.ant1news.gr/eidiseis/article/568991/antidrasi-stin-toyrkiki-paroysia-ston-ebro
https://www.ant1news.gr/eidiseis/article/568991/antidrasi-stin-toyrkiki-paroysia-ston-ebro
https://www.dw.com/el/t%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52627019
https://www.dw.com/el/t%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52627019
https://www.dw.com/el/t%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52627019
https://www.dw.com/el/t%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52627019
https://www.dw.com/el/t%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52627019
https://www.dw.com/el/t%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52627019
https://www.dw.com/el/t%CE%B9-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%86%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52627019
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πολιτική που ακολούθησε το 2016 και τη σημασία της επιλογής του Έβρου ως 

σημείο για τη δημιουργία της κρίσης. Είναι κρίσιμης σημασίας να τονισθεί 

ότι η Συμφωνία του Μαρτίου 2016, μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, περιοριζόταν 

στα νησιά του Αν. Αιγαίου και δεν αφορούσε στην περιοχή του Έβρου27. Το 

γεγονός αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο Ρ.Τ. Έρντογαν να δημιουργήσει μια 

πιεστική κατάσταση στα χερσαία σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα. Ακόμη, 

ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται να εξεταστούν και οι στρατηγικοί λόγοι που 

οδήγησαν την Άγκυρα να ασκήσει πίεση στην Αθήνα (και συνακόλουθα στην 

Ε.Ε.) επιλέγοντας τη συγκέντρωση προσφύγων και μεταναστών και το 

ξέσπασμα της κρίσης στον Έβρο και όχι σε κάποια άλλη περιοχή. Η περιοχή 

του Έβρου ως το νοτιοανατολικότερο χερσαίο σημείο της Ε.Ε., αποτελεί πιο 

αποτελεσματική οδό για τη μαζική διακίνηση προσφύγων και μεταναστών, εν 

αντιθέσει με τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου οι προσφυγικές ροές 

είναι λιγότερο μαζικές και μεσολαβούν κίνδυνοι που ενέχει το υδάτινο 

στοιχείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η απειλή στον Έβρο μπορεί να αποκτήσει 

εντονότερο χαρακτήρα28. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Άγκυρα διέθετε την 

επιλογή εργαλειοποίησης του προσφυγικού ζητήματος μέσω της Βουλγαρίας, 

αλλά για μια σειρά από λόγους δεν την ενεργοποίησε. Οι συνεργατικές σχέσεις 

μεταξύ Έρντογαν και Μπορίσοφ, η κακομεταχείριση των προσφύγων από 

πλευράς των βουλγαρικών αρχών και η μη ανοχή του βουλγαρικού πληθυσμού 

έναντι των Μουσουλμάνων αποτέλεσαν ορισμένους εξ αυτών29.  

 Απόρροια όλων των παραπάνω είναι η διαπίστωση μιας 

κατευθυνόμενης από το τουρκικό κράτος ενέργειας, η οποία αποσκοπούσε 

στην κλιμάκωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κατ’ επέκταση των 

σχέσεων της Τουρκίας με την Ε.Ε., αποτελώντας το βασικό μοχλό πίεσης προς 

την Ευρώπη για την προώθηση των τουρκικών συμφερόντων30. Επισημαίνεται 

 
27 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Δήλωση Ε.Ε-Τουρκίας», Δελτίο Τύπου, Βρυξέλλες, 

18 Μαρτίου 2016. [Αναγνώστηκε στο: https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-

releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/, τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 2020]. 

28 Τα Νέα, «Ο Έβρος δεν μπορεί να σφραγιστεί 100%», 28 Ιουνίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.tanea.gr/2020/06/28/greece/zaxaroula-tsirigoti-o-evros-den-mporei-na-

sfragistei-100-ti-prepei-na-kanoume-me-to-prosfygiko/, τελευταία πρόσβαση: 28 Ιουνίου 

2020]. 

29 Deutsche Welle, «Γιατί τόση ησυχία στα τουρκοβουλγαρικά σύνορα». [Αναγνώστηκε στο: 
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-

%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%B7-

%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE

%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52619619, τελευταία πρόσβαση: 

18 Μαρτίου 2020.] 

30 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Μονομερής τουρκική παραβίαση των προβλέψεων της κοινής 

δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό», 4 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.tanea.gr/2020/06/28/greece/zaxaroula-tsirigoti-o-evros-den-mporei-na-sfragistei-100-ti-prepei-na-kanoume-me-to-prosfygiko/
https://www.tanea.gr/2020/06/28/greece/zaxaroula-tsirigoti-o-evros-den-mporei-na-sfragistei-100-ti-prepei-na-kanoume-me-to-prosfygiko/
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52619619
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52619619
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52619619
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52619619
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52619619
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CF%8C%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CF%83%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1/a-52619619
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ότι ο Ρ.Τ. Έρντογαν δεν επεδίωξε την παύση της Συμφωνίας με την Ε.Ε., με 

σκοπό να μην απωλέσει οικονομικά οφέλη, αλλά να εντάξει στη Συμφωνία 

επιπλέον παραμέτρους που θα ενίσχυαν τα οφέλη της Άγκυρας. Ως 

στρατηγικός στόχος του τουρκικού κράτους τέθηκε η χρήση των προσφύγων 

ως διπλωματικό όπλο (υβριδικός πόλεμος) κατά της Ελλάδας και της Ε.Ε. για 

την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων οικονομικο-διπλωματικών 

απολαβών. Άλλωστε, οι εξελίξεις αυτές διαδραματίστηκαν σε μια ιδιαίτερα 

κομβική για την Τουρκία περίοδο, λόγω της εμπλοκής της σε αρκετά μέτωπα 

σε επιχειρησιακό επίπεδο (π.χ. Συρία, Λιβύη) και της παλινδρόμησης των 

σχέσεών της με τις Η.Π.Α., την Ε.Ε. και ιδιαίτερα τη Ρωσία31. Λαμβάνοντας 

υπόψη όλους τους ανωτέρω παράγοντες, η τουρκική ηγεσία μετέτρεψε το 

προσφυγικό ζήτημα από ανθρωπιστικό σε πολιτικό, επιδιώκοντας να 

εξασφαλίσει μία σειρά επιπλέον απολαβών32.  

3. Η στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα 

Η στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στην τουρκική πολιτική 

εργαλειοποίησης των προσφύγων ήταν υποστηρικτική προς την Ελλάδα. 

Επιστέγασμα των ελληνικών προσπαθειών αποτέλεσε η επίσκεψη των 

επικεφαλής των θεσμών της Ε.Ε. (οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 

Σάρλ Μισέλ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι) μαζί με τον Έλληνα 

πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Έβρο στις αρχές Μαρτίου του 2020. 

Σκοπός της εν λόγω συνάντησης ήταν να καταδείξει στους Ευρωπαίους ηγέτες 

την ασύμμετρη απειλή που χρησιμοποιούσε η Τουρκία με «όπλο» το 

προσφυγικό, την άσκηση προπαγάνδας και τη διάδοση ψευδών ειδήσεων από 

πλευράς της. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρώπη πρόβαλε την αλληλεγγύη και 

την υποστήριξή της στις ελληνικές προσπάθειες να προστατεύσουν τα 

ελληνικά και κατ’ επέκταση τα ευρωπαϊκά σύνορα33. Επιπλέον, η 

 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001245_EL.html, τελευταία 

πρόσβαση: 2 Μαρτίου 2020]. 

31 Η Καθημερινή, «Η σχέση Άγκυρας-Μόσχας δοκιμάζεται στη Συρία», 9 Φεβρουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.kathimerini.gr/1064047/article/epikairothta/kosmos/h-

sxesh-agkyras---mosxas-dokimazetai-sth-syria, τελευταία πρόσβαση: 9 Φεβρουαρίου 2020]. 

32 Πρόκειται για οικονομικές ενισχύσεις από πλευράς της Ε.Ε. προς την Τουρκία για τη 

διαχείριση του προσφυγικού και την επιθυμία διπλωματικής υποστήριξης του τουρκικού 

κράτους όσον αφορά στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας. Το Έθνος, «Τα σκληρά παζάρια του 

Ερντογάν με την Ευρώπη- Τι ζητεί και τι προτίθεται να κάνει», 7 Μαρτίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.ethnos.gr/politiki/92628_ta-sklira-pazaria-toy-erntogan-

me-tin-eyropi-ti-zitei-kai-ti-protithetai-na-kanei, τελευταία πρόσβαση: 18 Μαρτίου 2020]. 

33 Η Καθημερινή, «Στον Έβρο ο Κυρ. Μητσοτάκης με τους επικεφαλής της Ε.Ε», 3 Μαρτίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/1067219/article/epikairothta/politikh/ston-evro-o-kyr-

mhtsotakhs-me-toys-epikefalhs-ths-ee, τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 2020]. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-001245_EL.html
https://www.kathimerini.gr/1064047/article/epikairothta/kosmos/h-sxesh-agkyras---mosxas-dokimazetai-sth-syria
https://www.kathimerini.gr/1064047/article/epikairothta/kosmos/h-sxesh-agkyras---mosxas-dokimazetai-sth-syria
https://www.ethnos.gr/politiki/92628_ta-sklira-pazaria-toy-erntogan-me-tin-eyropi-ti-zitei-kai-ti-protithetai-na-kanei
https://www.ethnos.gr/politiki/92628_ta-sklira-pazaria-toy-erntogan-me-tin-eyropi-ti-zitei-kai-ti-protithetai-na-kanei
https://www.kathimerini.gr/1067219/article/epikairothta/politikh/ston-evro-o-kyr-mhtsotakhs-me-toys-epikefalhs-ths-ee
https://www.kathimerini.gr/1067219/article/epikairothta/politikh/ston-evro-o-kyr-mhtsotakhs-me-toys-epikefalhs-ths-ee
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ανταπόκριση της FRONTEX στο αίτημα των ελληνικών αρχών για παροχή 

αξιωματικών και εξοπλισμού (τεχνικός εξοπλισμός, πλωτά σκάφη, αεροσκάφη 

θαλάσσιας επιτήρησης και οχήματα παρακολούθησης με θερμικές κάμερες) 

συγκλίνει προς την κατεύθυνση της γενικότερης στήριξης της Ευρώπης προς 

την Ελλάδα34. Παρ’όλα αυτά, μολονότι η Ε.Ε. καταδικάζει ως ανήθικη την 

εργαλειοποίηση του προσφυγικού εκ μέρους της Τουρκίας, φαίνεται να 

δείχνει μια σχετική ανοχή απέναντι της35. Αυτό αποτυπώνεται κυρίως στην 

απροθυμία της να επιβάλει κυρώσεις στην Άγκυρα. Η στάση αυτή είναι 

δυνατόν να ερμηνευτεί ως φόβος απέναντι στο ενδεχόμενο επανάληψης των 

φαινομένων της εκτεταμένης προσφυγικής κρίσης που βίωσε η Ευρώπη το 

2015. Επίσης, η εν λόγω ανοχή δύναται να αιτιολογηθεί μελετώντας τις 

διμερείς σχέσεις που έχουν αναπτύξει μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη με την 

Τουρκία, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Γερμανία. Άγκυρα και 

Βερολίνο έχουν αναπτύξει μεγάλο όγκο συναλλαγών σε τομείς της άμυνας και 

της οικονομίας, ενώ ένα άλλο συνδετικό σημείο είναι το έντονο τουρκικό 

στοιχείο που εντοπίζεται στη Γερμανία36. 

 Επιπλέον, τόσο η Ευρώπη όσο και οι Η.Π.Α. επεδίωξαν να διατηρήσουν 

μια στάση αναμονής προκειμένου να αξιοποιήσουν τις τεταμένες σχέσεις 

Άγκυρας και Μόσχας λόγω των εξελίξεων στην Ιντλίμπ της Συρίας. Η «Δύση» 

εξέλαβε την εν λόγω περίσταση ως ένα αναδυόμενο παράθυρο ευκαιρίας 

«επαναρυμούλκησης» της Τουρκίας προς το μέρος της37. Όσον αφορά στη 

 
34 Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η επιχείρηση της ταχείας επέμβασης στα σύνορα της 

FRONTEX (Rapid Border Intervention) αποτελούνταν από εκατό συνοριοφύλακες από είκοσι 

δύο ευρωπαϊκές χώρες και είχε διάρκεια δράσης δύο μηνών. Η Καθημερινή, «Ευρωπαϊκή 

ομάδα ταχείας επέμβασης», 3 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.kathimerini.gr/society/1067277/eyropaiki-omada-tacheias-epemvasis/, 

τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 2020.] 

35 Η Καθημερινή, «Αμήχανη η Ε.Ε. απέναντι στην Τουρκία», 5 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://www.kathimerini.gr/1067615/article/epikairothta/kosmos/amhxanh-h-ee-

apenanti-sthn-toyrkia---synanthsh-erntogan-me-poytin, τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 

2020]. 

36 Deutsche Welle, «Γερμανία, αναντικατάστατος εταίρος της Τουρκίας», 8 Μαρτίου 2017. 

[Αναγνώστηκε στο: 

https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF

%CE%B1-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%C

E%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/a-37841872, 

τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 2020]. 

37 Η Καθημερινή, «Η σχέση Άγκυρας – Μόσχας δοκιμάζεται στη Συρία», 9 Φεβρουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.kathimerini.gr/world/1064047/i-schesi-agkyras-moschas-

dokimazetai-sti-syria/, τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 2020]. 

https://www.kathimerini.gr/society/1067277/eyropaiki-omada-tacheias-epemvasis/
https://www.kathimerini.gr/1067615/article/epikairothta/kosmos/amhxanh-h-ee-apenanti-sthn-toyrkia---synanthsh-erntogan-me-poytin,
https://www.kathimerini.gr/1067615/article/epikairothta/kosmos/amhxanh-h-ee-apenanti-sthn-toyrkia---synanthsh-erntogan-me-poytin,
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/a-37841872
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/a-37841872
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/a-37841872
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/a-37841872
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/a-37841872
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/a-37841872
https://www.dw.com/el/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82/a-37841872
https://www.kathimerini.gr/world/1064047/i-schesi-agkyras-moschas-dokimazetai-sti-syria/
https://www.kathimerini.gr/world/1064047/i-schesi-agkyras-moschas-dokimazetai-sti-syria/
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στάση του Στέϊτ Ντιπάρτμεντ ως προς τις εξελίξεις στην περιοχή του Έβρου, 

αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα της Ελλάδας να προασπίσει τα εθνικά της 

συμφέροντα εντός των συνόρων της και να ασκεί τα νόμιμα δικαιώματά της 

στα όρια που εμπίπτουν της κυριαρχίας της. Παρόλα αυτά, το αμερικανικό 

κράτος ζήτησε και από τις δύο πλευρές να επιδείξουν σεβασμό απέναντι στο 

διεθνές δίκαιο και στα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών38. 

Συνεπώς, και σε αυτήν την περίπτωση διαπιστώνεται η διαμεσολαβητική 

προσπάθεια των Η.Π.Α., χωρίς όμως ουσιαστικό αντίκρισμα.  

 Όσον αφορά στη στάση της Μόσχας, ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας 

υπήρξε η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και του Τούρκου ομολόγου 

του, Ερντογάν, στη Μόσχα στις 5 Μαρτίου 2020, σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις 

στην βορειοδυτική Συρία. Οι εξελίξεις αυτές είχαν έμμεσο αντίκτυπο και σε 

ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Τον Τούρκο 

Πρόεδρο συνόδευσαν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, 

Οικονομίας, Ενέργειας και Επικρατείας, γεγονός που υποδηλώνει το εύρος 

των διμερών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Το αποτέλεσμα της 

συνάντησης ήταν οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν στην κήρυξη εκεχειρίας 

και κατάπαυση του πυρός για μία εβδομάδα στην Ιντλίμπ, τη δημιουργία ενός 

διαδρόμου αποκλιμάκωσης πλάτους 12 χιλιομέτρων από τον αυτοκινητόδρομο 

Μ4 και στη διεξαγωγή κοινών περιπολιών από τις δύο πλευρές κατά μήκος 

του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου39. Ωστόσο, δεν έγινε συγκεκριμένη 

αναφορά για τα όσα εκτυλίσσονται στον Έβρο. Επίσης, ο Ρώσος Πρόεδρος 

εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο Τούρκων στρατιωτών, 

διευκρινίζοντας πως δεν είχαν γνωστοποιηθεί οι θέσεις των τουρκικών 

δυνάμεων στη Ρωσία40. 

 

 
38 CNN Greece, “Στέϊτ Ντιπάρτμεντ: Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Ελλάδας να εφαρμόζει 

τους νόμους στα σύνορά της», 2 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cnn.gr/politiki/story/209594/steit-ntipartment-anagnorizoyme-to-dikaioma-

tis-elladas-na-efarmozei-toys-nomoys-tis-sta-synora-tis, τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 

2020].  

39 CNN Greece, «Πούτιν σε Ερντογάν: Κανείς δεν ήξερε που βρίσκονταν οι Τούρκοι 

στρατιώτες», 5 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.cnn.gr/kosmos/story/210067/poytin-se-erntogan-kaneis-den-gnorize-poy-

vriskontan-oi-toyrkoi-stratiotes, τελευταία πρόσβαση: 20 Μαρτίου 2020]. 

40 Στις 28 Φεβρουαρίου 2020, συνολικά 33 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στον αεροπορικό 

βομβαρδισμό που εξαπέλυσαν εναντίον θέσεών τους οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και 

η σύμμαχός τους Ρωσία στην επαρχία Ιντλίμπ. Η Καθημερινή, «Σκηνικό πολέμου στη Συρία 

– 33 Τούρκοι στρατιώτες νεκροί σε βομβαρδισμό στην Ιντλίμπ», 28 Φεβρουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.kathimerini.gr/world/1066776/skiniko-polemoy-sti-syria-

33-toyrkoi-stratiotes-nekroi-se-vomvardismo-stin-intlimp/, τελευταία πρόσβαση: 18 

Μαρτίου 2020]. 

https://www.cnn.gr/politiki/story/209594/steit-ntipartment-anagnorizoyme-to-dikaioma-tis-elladas-na-efarmozei-toys-nomoys-tis-sta-synora-tis
https://www.cnn.gr/politiki/story/209594/steit-ntipartment-anagnorizoyme-to-dikaioma-tis-elladas-na-efarmozei-toys-nomoys-tis-sta-synora-tis
https://www.cnn.gr/kosmos/story/210067/poytin-se-erntogan-kaneis-den-gnorize-poy-vriskontan-oi-toyrkoi-stratiotes
https://www.cnn.gr/kosmos/story/210067/poytin-se-erntogan-kaneis-den-gnorize-poy-vriskontan-oi-toyrkoi-stratiotes
https://www.kathimerini.gr/world/1066776/skiniko-polemoy-sti-syria-33-toyrkoi-stratiotes-nekroi-se-vomvardismo-stin-intlimp/
https://www.kathimerini.gr/world/1066776/skiniko-polemoy-sti-syria-33-toyrkoi-stratiotes-nekroi-se-vomvardismo-stin-intlimp/
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4. Πρόσφυγες, εργαλείο ήπιας ισχύς και ηθική στις διεθνείς σχέσεις 

Η προσπάθεια της ερμηνείας της τουρκικής πολιτικής που υιοθετήθηκε στον 

Έβρο, σε συνάρτηση με τη στάση της Ελλάδας και της διεθνούς κοινότητας, 

στο προσφυγικό, οδηγεί στη διαπίστωση ότι η Άγκυρα χρησιμοποίησε τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρίσκονταν προσωρινά στα εδάφη της ως 

μοχλό πίεσης και ως εργαλείο ήπιας ισχύος για την προώθηση των τουρκικών 

συμφερόντων. Η Άγκυρα δεν έλαβε υπόψη τον ανθρωπιστικό παράγοντα και 

δεν εξέτασε την ηθική πλευρά του ζητήματος, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί 

τις ανθρωπιστικές προεκτάσεις και τον αντίκτυπο που θα είχε η προσπάθεια 

προβολής της ως δρώντα που στόχευε στην επίλυση του προσφυγικού 

προβλήματος. Η τοποθέτηση του εθνικού συμφέροντος πάνω από την ηθική 

βρίσκει εφαρμογή στην περιπτωσιολογική μελέτη της παρούσας ανάλυσης. Η 

ρεαλιστική προσέγγιση της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων προσφέρει ικανά 

παραδείγματα της υπεροχής του εθνικού συμφέροντος έναντι της ηθικής.  

 Σύμφωνα με τη ρεαλιστική προσέγγιση, οι ηθικοί ενδοιασμοί πρέπει να 

αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά στην 

εξωτερική πολιτική και η κρατική πρακτική πρέπει να καθοδηγείται από τη 

συνεχή επιδίωξη του εθνικού συμφέροντος41. Στη συνέχεια, η μόνη βιώσιμη 

ηθική είναι αυτή της ιδιοτέλειας, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι ηθικές 

υποχρεώσεις του εκάστοτε έθνους-κράτους42. Ανάλογη είναι και η στάση της 

Τουρκίας, η οποία μετατρέπει το προσφυγικό πρόβλημα από ανθρωπιστικό σε 

πολιτικό. Η εργαλειοποίηση των προσφύγων και η έλλειψη σεβασμού της 

τουρκικής ηγεσίας απέναντι στον ανθρώπινο παράγοντα, επιδιώκοντας τη 

μεγιστοποίηση στρατηγικών εθνικών συμφερόντων, καταδεικνύει την 

πραγματικότητα του διεθνούς συστήματος. Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι η 

άποψη περί ύπαρξης ηθικής στις διεθνείς σχέσεις δεν υφίσταται και πως το 

εθνικό συμφέρον αναδεικνύεται ως πρώτιστη επιδίωξη. 

Συμπέρασμα 

Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται ότι η στρατηγική που υιοθέτησε η Άγκυρα στο 

προσφυγικό ζήτημα, χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια εργαλειοποίησης 

των προσφύγων και μεταναστών ως μέσο επιρροής και προώθησης των 

τουρκικών συμφερόντων. Η Άγκυρα χρησιμοποιεί το προσφυγικό για να 

πιέσει την Ευρώπη αποστέλλοντας ροές προσφύγων και μεταναστών στην 

Ελλάδα, με στόχο την αποκόμιση πολιτικών και οικονομικών οφελών. Η 

 
41 HEYWOOD Andrew, Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική στη Παγκόσμια εποχή, Αθήνα, 

Εκδόσεις Κριτική, 2013, σελ. 119-122. 

42 BAYLIS J., SMITH S., OWENS P., Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: Μια 
εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013, σελ. 283-286. 
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αποστολή των προσφύγων και μεταναστών στον Έβρο με μέσα του τουρκικού 

κράτους αποδεικνύει την ύπαρξη ενός οργανωμένου και χειραγωγούμενου 

σχεδίου με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ελλάδας και την πίεση της 

Ευρώπης. Ταυτόχρονα, η στάση του διεθνούς παράγοντα χαρακτηρίζεται από 

υποστήριξη προς την Ελλάδα (κυρίως από την Ε.Ε.), αλλά παράλληλα 

υφίσταται και μια απροθυμία λήψης και εφαρμογής σκληρών κυρώσεων 

απέναντι στην Τουρκία, για διαφορετικούς λόγους που εξετάζονται κατά 

περίπτωση, καθώς και για λόγους σύγκλισης συμφερόντων σε ορισμένα σημεία 

(π.χ. περιορισμός Ρωσίας, κοινό πρόβλημα το προσφυγικό κ.ά.).  

 Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας ότι «ένας κρατικός δρών 

με ηγεμονικές τάσεις δύναται να χρησιμοποιήσει το προσφυγικό ζήτημα ως 

μέσο άσκησης επιρροής, με στόχο την προώθηση των στρατηγικών του 

στόχων». Μελετώντας περιπτωσιολογικά τη στρατηγική της Άγκυρας στο εν 

λόγω ζήτημα διαπιστώνεται ότι η τουρκική ηγεσία, εκμεταλλευόμενη τη 

γεωγραφική θέση που κατέχει, χρησιμοποιεί το προσφυγικό ως μοχλό πίεσης 

με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση οικονομικών και διπλωματικών απολαβών. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ελληνικό κράτος οφείλει να συνεχίσει να προβάλει 

μια ισχυρή αποτρεπτική στρατηγική και να υπερασπιστεί την εδαφική του 

κυριαρχία σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, καθώς η μη τήρηση 

δεσμεύσεων από την Άγκυρα, την καθιστά μη αξιόπιστο συνομιλητή.  
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H ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΡΓΙΣΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ 

ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ. 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΗ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Κεντρικής Ασίας και Ρωσίας 

 

 

 πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19), η οποία ξέσπασε στην Κίνα το 

Δεκέμβριο του 2019, αποτέλεσε σημαντικό κίνδυνο για τα κράτη της 

Κεντρικής Ασίας1, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρή 

υγειονομική κρίση. Μέχρι τις 30 Ιουνίου, υπήρχαν συνολικά περίπου 64.200 

κρούσματα στην περιοχή, ενώ απεβίωσαν 561 άτομα2. Η πανδημία φάνηκε, 

όμως, ότι θα έχει και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με 

υπολογισμούς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο.Ο.Σ.Α.), η ανάπτυξη του Α.Ε.Π. των περισσότερων χωρών της Κεντρικής 

Ασίας προβλέπεται να έχει αρνητικό πρόσημο το 20203. Επίσης, το εμπόριο 

των χωρών της περιοχής διαταράχτηκε, τα συστήματα υγείας δέχτηκαν 

μεγάλη πίεση, ενώ η κατανάλωση και οι επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά4. 

Το Τατζικιστάν και η Κιργισία, αποτελούν δύο κράτη που το καθένα 

διαχειρίστηκε με διαφορετικό τρόπο την πανδημία. Η μεν Κιργισία έλαβε 

 
1 Αυτά είναι το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν, το Τατζικιστάν, η Κιργισία, και το 

Τουρκμενιστάν. 

2 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Κιργισία είχε 9.685 κρούσματα (9.400 ανάρρωσαν και 

285 απεβίωσαν), το Τατζικιστάν είχε 5.900 (52 απεβίωσαν και 5.848 ανάρρωσαν), το 

Ουζμπεκιστάν 8.503 (26 απεβίωσαν και 8.477ανάρρωσαν), το Καζακστάν 40.121(198 

απεβίωσαν και 39.923 ανάρρωσαν). Worldmeter, “Coronavirus Updates”, [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

1/07/2020].  

3 Με το Καζακστάν να φτάνει το -2,5%, την Κιργισία το -4% και το Τατζικιστάν το -2%. OECD, 

“COVID-19 crisis response in Central Asia”, 4 Ιουνίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-

asia-5305f172/ , τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 22/06/2020]. 

4 OECD, ό.π.. 

Η 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/
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αυστηρά μέτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της πανδημίας 

, ενώ το Τατζικιστάν με καθυστέρηση και μετά από διεθνείς πιέσεις. Ο χρόνος 

αντίδρασης και λήψης μέτρων, για τον περιορισμός της διασποράς του 

κορωνοϊού στα εν λόγω κράτη, υπήρξε καθοριστικός στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας. Συνεπώς, το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς οι ανάγκες των δύο 

κρατών και η διαχείριση της κρίσης στο εσωτερικό τους επηρέασε τις διμερείς 

σχέσεις με άλλα κράτη αλλά και διεθνείς οργανισμούς.  

Για τη διερεύνηση του ερωτήματος αυτού, θα γίνει χρήση της θεωρίας 

του νεοκλασικού ρεαλισμού, σύμφωνα με την οποία, οι πολιτικοί ηγέτες 

φέρουν βαρύτατη ευθύνη για την ασφάλεια και την ευημερία της χώρας και 

του λαού τους και οφείλουν  να μην τον εκθέτουν σε κινδύνους ή δυσκολίες. 

Άλλωστε, το εθνικό συμφέρον είναι η επιβίωση του κράτους. Επίσης, οι 

εσωτερικές συνθήκες και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο εσωτερικό 

επηρεάζουν τις σχέσεις ενός κράτους με τρίτα κράτη5. Έτσι, τα κράτη 

αντιμετωπίζουν προκλήσεις που αφορούν δύο επίπεδα: από τη μία, πρέπει να 

ανταποκριθούν στις συνθήκες του διεθνούς συστήματος και από την άλλη, να 

διαχειριστούν τις εσωτερικές προκλήσεις6. Επομένως, η υπόθεση εργασίας 

διατυπώνεται ως εξής: «Οι ηγέτες λιγότερο ισχυρών κρατών, σε περιόδους 

πολυδιάστατων κρίσεων και έχοντας ως στόχο να διασφαλίσουν την επιβίωση 

των κρατών τους, θα επιλέξουν να ζητήσουν βοήθεια από τη διεθνή 

κοινότητα». Θα γίνει χρήση της παραγωγικής μεθόδου, καθώς από τη γενική 

θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι εσωτερικές υποθέσεις επηρεάζουν τη διεθνή 

πολιτική των κρατών, θα καταλήξουμε σε ειδικότερα συμπεράσματα σχετικά 

με την επιρροή της πανδημίας στη διεθνή πολιτική των κρατών της Κιργισίας 

και του Τατζικιστάν. Θα εξάγουμε, δηλαδή, συμπεράσματα για τον τρόπο και 

την έκταση που οι  διεθνείς σχέσεις των κρατών αυτών έχουν επηρεαστεί λόγω 

της ανάγκης τους για διασφάλιση της επιβίωσής τους εν καιρώ υγειονομικής 

κρίσης.  

Για τη μελέτη της υπόθεσης εργασίας, αρχικά, θα παρουσιαστούν οι ενέργειες 

του κάθε κράτους αναφορικά με την πανδημία, η εσωτερική κατάσταση και 

πώς αυτή διαμορφώθηκε στη διάρκεια των τελευταίων πέντε μηνών. Στη 

συνέχεια, θα αναλυθούν οι συνεργασίες των κρατών αυτών με άλλα κράτη ή 

διεθνείς οργανισμούς και πώς τα στήριξαν στη μάχη κατά του ιού. Τέλος, θα 

εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τη συμπεριφορά των δύο κρατών σε 

ένα διεθνές σύστημα που βάλλεται από μια παγκόσμια υγειονομική κρίση. 

 
5 Jackson Robert και George Sorensen, Θεωρία και μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων. Η 
σύγχρονη συζήτηση, Αθήνα, Gutenberg, 2006, σελ.122-127. 

6 LOBELL Steven E., RIPSMAN Norrin M. και TALIAFERRO Jeffret W., Neoclassical 
Realism, the State, and Foreign Policy, Κέιμπριτζ, Cambridge University Press, 2009. 



Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
71 

Λαμβάνοντας υπόψιν την εγγύτητα των κρατών αυτών με την Κίνα, τις 

πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές συνέπειες της πανδημίας 

και τη διαφορετική αρχική προσέγγισή καθενός στον εν λόγω κίνδυνο, η 

συγκεκριμένη ανάλυση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την έρευνα 

αντίστοιχων περιπτώσεων τόσο στο υποσύστημα της Κεντρικής Ασίας όσο και 

σε άλλα υποσυστήματα. Ακόμη, είναι σημαντική η ανάλυση της δυναμικής 

που δημιουργήθηκε στις σχέσεις των αναφερόμενων κρατών με τρίτα κράτη, 

κάποια εκ των οποίων μπορούν να χαρακτηριστούν ως ισχυρές δυνάμεις στο 

διεθνές σύστημα. Συνεπώς, η εν λόγω ανάλυση μπορεί να φανεί χρήσιμη σε 

όποιον επιθυμεί να διερευνήσει τις προσεγγίσεις των κρατών απέναντι στον 

κίνδυνο που δημιουργεί μια υγειονομική κρίση και τα πιθανά ερείσματα που 

ενδέχεται να δημιουργηθούν για εξωτερικούς δρώντες. 

1. Η διαχείριση της πανδημίας από τα κράτη  

1.1. Η περίπτωση της Κιργισίας 

Η Κιργισία έλαβε το πρώτο μέτρο, αναφορικά με την πανδημία την 1 η 

Φεβρουαρίου, με την απαγόρευση όλων των αεροπορικών πτήσεων μεταξύ 

Κιργισίας και Κίνας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν από τις πρώτες χώρες, 

μαζί με τη Βόρεια Κορέα, που προέβησαν σε τέτοια απαγόρευση, τη στιγμή 

που τα περισσότερα κράτη δεν είχαν αναγνωρίσει τον κίνδυνο7.Ακολούθησε, 

ένα μήνα αργότερα, η απαγόρευση στους πολίτες της Κίνας, της Ιαπωνίας, της 

Κορέας, του Ιράν και της Ιταλίας να εισέλθουν στη χώρα, καθότι σε αυτές τις 

περιοχές είχαν εντοπισθεί κρούσματα8. Στα μέσα του ίδιου μήνα, η κυβέρνηση 

αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων για τρεις 

εβδομάδες, αν και δεν υπήρχε ακόμη επίσημο καταγεγραμμένο κρούσμα9. Την 

ίδια μέρα, λόγω του εκτεταμένου πανικού που επικρατούσε στους 

καταναλωτές, αποφασίστηκε ο έλεγχος των τιμών στα βασικά καταναλωτικά 

αγαθά10. Μετά από ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Altynay 

 
7 PHELAN AL, KATZ R, Gostin LO., “The Novel Coronavirus Originating in Wuhan, China: 

Challenges for Global Health Governance”, JAMA Network, 30 Ιανουαρίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2760500, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

8 ORLOVA, M., “Foreigners arriving from countries with coronavirus cannot enter 

Kyrgyzstan”, 24KG, 2 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο 

https://24.kg/english/145168__Foreigners_arriving_from_countries_with_coronavirus_can_not

_enter_Kyrgyzstan/, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

9 Fergana.news, “Kyrgyzstan closes schools and universities for 3-week quarantine”, 15 

Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://en.fergana.agency/news/116058/, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

10 Fergana.news, “Price controls and Chinese expertise in the fight against COVID-19”, 16 

Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://en.fergana.agency/news/116119/?country=uz, 

τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2760500
https://24.kg/english/145168__Foreigners_arriving_from_countries_with_coronavirus_can_not_enter_Kyrgyzstan/
https://24.kg/english/145168__Foreigners_arriving_from_countries_with_coronavirus_can_not_enter_Kyrgyzstan/
https://en.fergana.agency/news/116058/
https://en.fergana.agency/news/116119/?country=uz
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Omurbekova, στις 17 Μαρτίου τέθηκαν σε ισχύ σκληρότερα μέτρα για την 

καταπολέμηση του ιού, τα οποία προέβλεπαν την απαγόρευση εισόδου στη 

χώρα ξένων πολιτών, ενώ οι αλλοδαποί που διέμεναν στην Κιργισία είχαν τη 

δυνατότητα να την εγκαταλείψουν11. Την ίδια στιγμή, οι κανονισμοί της 

καραντίνας θα γίνονταν πιο αυστηροί για τους πολίτες που επέστρεφαν από 

ταξίδι σε κράτη με επιβεβαιωμένα κρούσματα. Δύο ημέρες αργότερα, ο ηγέτης 

της χώρας, Mukhammedkalyi Abylgaziyev, κήρυξε το κράτος σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης με 14 επίσημα επιβεβαιωμένα κρούσματα12. 

Στις 2 Απριλίου, η Κιργισία κατέγραψε τον πρώτο θάνατο πολίτη της 

από κορωνοϊό13. Κατά τη διάρκεια του μήνα, η χώρα αντιμετώπισε μία ανευ 

προηγουμένου κρίση στον υγειονομικό τομέα, με μεγάλο αριθμό ιατρικού 

προσωπικού να ασθενεί από τον ιό. Στις 10 Μαΐου, η Μπισκέκ αποφάσισε τη 

σταδιακή άρση των μέτρων, ανοίγοντας τις επιχειρήσεις. Μέχρι εκείνη τη 

στιγμή, είχε ανακοινώσει 1.002 κρούσματα, εκ των οποίων 12 ασθενείς είχαν 

καταλήξει, ενώ 675 είχαν καταφέρει να αναρρώσουν14. 

1.2 Η περίπτωση του Τατζικιστάν  

Το Τατζικιστάν έλαβε το πρώτο μέτρο για την καταπολέμηση του ιού στις 2 

Μαρτίου με το κλείσιμο των συνόρων για 35 χώρες, ορισμένες εκ των οποίων 

ήταν οι Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.), η Κίνα, η Ιαπωνία και το Ιράν, 

και όπου είχαν εμφανιστεί κρούσματα κορονωϊου15. Επίσης, στις 4 Μαρτίου, 

αποφασίστηκε η αναστολή των δημοσίων συναθροίσεων στα τζαμιά και οι 

προσευχές της Παρασκευής16. Στις 20 Μαρτίου, το Τατζικιστάν έκλεισε τα 

 
11 Fergana.news, “Kyrgyzstan bans entry to foreigners”, 21 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε 

στο: https://en.fergana.agency/news/116151/?country=kg, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης” 

25/06/2020]. 

12 Fergana.news, “Kyrgyzstan declares national emergency”, 21 Μαρτίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο https://en.fergana.agency/news/116322/, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 25/06/2020]. 

13 Trend news agency, “First corona virus death in Kyrgyzstan”, 3 Απριλίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://en.trend.az/casia/kyrgyzstan/3217292.html, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

14 Emirates News Agency, “Kyrgyzstan lifts curfew and state of emergency”, 10 Μαΐου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο http://wam.ae/en/details/1395302841810, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 25/06/2020]. 

15 Reuters, “Tajikistan shuts border to nationals of 35 countries: sources”, 2 Μαρτίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-

tajikistan/tajikistan-shuts-border-to-nationals-of-35-countries-sources-

idUKKBN20P28G?rpc=401, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

16 BRUNS Debra Pettit, KRAGULJAC Nina Vanessa, BRUNS Thomas R., “COVID-19: 

Facts, Cultural Considerations, and Risk of Stigmatization”, Journal of Transcultural 
Nursing, 21 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1043659620917724, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 25/06/2020].  

https://en.fergana.agency/news/116151/?country=kg
https://en.fergana.agency/news/116322/
https://en.trend.az/casia/kyrgyzstan/3217292.html
http://wam.ae/en/details/1395302841810
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tajikistan/tajikistan-shuts-border-to-nationals-of-35-countries-sources-idUKKBN20P28G?rpc=401
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tajikistan/tajikistan-shuts-border-to-nationals-of-35-countries-sources-idUKKBN20P28G?rpc=401
https://uk.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tajikistan/tajikistan-shuts-border-to-nationals-of-35-countries-sources-idUKKBN20P28G?rpc=401
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1043659620917724


Τετράδια Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 
73 

διεθνή αεροδρόμια της χώρας17. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν είχε ανακοινώσει 

την ύπαρξη κρούσματος. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε δηλώσεις του υπουργού 

Παιδείας και Επιστημών, Ehson Khoushbakht, σχετικά με την κανονική 

λειτουργία των σχολείων18. Παράλληλα, αποφασίστηκε η απαγόρευση των 

επισκεπτηρίων στις φυλακές λόγω της πανδημίας19. 

 Τον επόμενο μήνα, οι ηγέτες του Τατζικιστάν επέμειναν ότι στη χώρα 

δεν υπήρχε κανένα κρούσμα. Μάλιστα, παρά τις υποδείξεις του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) περί ματαίωσης των εορτασμών του Νεβρόζ 

(Περσικό Νέο Έτος)20, οι τελευταίοι τελικά διεξήχθησαν , με τον Τατζίκο 

Πρόεδρο να υποστηρίζει ότι, αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής δεν υπάρχει 

λόγος ανησυχίας21. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, από τους 

5.500 πολίτες που εισήλθαν σε καθεστώς καραντίνας, οι 2.000 βγήκαν, ενώ 

όλα τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. Πρέπει, 

ακόμη να σημειωθεί ότι τα τεστ δεν εξετάστηκαν μόνο στο Τατζικιστάν, αφού 

κάποια εστάλησαν στο Λονδίνο και τη Ρωσία22. Ωστόσο, οι ειδικοί επέστησαν 

την προσοχή, τονίζοντας ότι η χώρα μπορεί να ανταπεξέλθει σε εκατό με 

διακόσια κρούσματα, όμως αν ο ιός επεκταθεί περαιτέρω, θα υπάρξει  μεγάλο 

πρόβλημα για το υγειονομικό σύστημα του κράτους23.  

Η επιμονή του Τατζικιστάν στην απουσία κρουσμάτων προκάλεσε την 

καχυποψία στο διεθνή Τύπο, καθότι κατέστη πιστευτό ότι η κυβέρνηση 

προωθεί την απόκρυψη στοιχείων και ότι παραπλανά τους διεθνείς 

οργανισμούς και τους πολίτες της. Μάλιστα, λόγω των προαναφερθέντων 

υπήρξαν έντονες κατηγορίες για την απουσία διαφάνειας και επακόλουθη 

 
17 Fergana.news, “Tajikistan to close airports from 20 March”, 19 Μαρτίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://en.fergana.agency/news/116270/?country=tj, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

18 Asia-plus, “There will be not quarantine for coronavirus in Tajikistan’s schools”, 30 

Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/society/20200330/there-will-be-not-quarantine-

for-coronavirus-in-tajikistans-schools, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

19 Asia-plus, “Prison visits temporarily suspended in Tajikistan over coronavirus concerns”, 

31 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/laworder/20200331/prison-visits-temporarily-

suspended-in-tajikistan-over-coronavirus-concerns , τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

25/06/2020]. 

20 Εορτασμός νέου έτους σύμφωνα με την αρχαία περσική θρησκεία του Ζωροαστρισμού. Τα 

έθιμα επιβιώνουν μέχρι σήμερα σε διάφορες τουρανικές φυλές. 

21 Institute for War & Peace Reporting, “Tajikistan Still Free of Coronavirus”, 1 Απριλίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://iwpr.net/global-voices/tajikistan-still-free-coronavirus, 

τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 25/06/2020]. 

22 Ό.π.. 

23 Ό.π.. 

https://en.fergana.agency/news/116270/?country=tj
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/society/20200330/there-will-be-not-quarantine-for-coronavirus-in-tajikistans-schools
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/society/20200330/there-will-be-not-quarantine-for-coronavirus-in-tajikistans-schools
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/laworder/20200331/prison-visits-temporarily-suspended-in-tajikistan-over-coronavirus-concerns
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/laworder/20200331/prison-visits-temporarily-suspended-in-tajikistan-over-coronavirus-concerns
https://iwpr.net/global-voices/tajikistan-still-free-coronavirus
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κλιμάκωση της έντασης. Συγκεκριμένα, η Μ.Κ.Ο. «Δημοσιογράφοι χωρίς 

Σύνορα», στράφηκε εναντίον της ηγεσίας του κράτους επειδή δεν απαντούσε 

στις ερωτήσεις των ημεδαπών δημoσιογράφων σχετικά με τον ιό24. Τον 

Απρίλιο του 2020, διαπιστώθηκαν θάνατοι ασθενών με παρόμοια συμπτώματα 

με εκείνα του ιού, γεγονός που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερες υποψίες στο 

εσωτερικό25. Για το λόγο αυτό, στις 23 Απριλίου, ο Π.Ο.Υ. αποφάσισε να 

στείλει αποστολή στο Τατζικιστάν για να ερευνήσει το ζήτημα απουσίας 

κρουσμάτων26. Η εν λόγω αποστολή κατέφτασε στο Τατζικιστάν την 1η 

Μαΐου27. Στις 24 Απριλίου, η κυβέρνηση του Τατζικιστάν ανακοίνωσε το 

κλείσιμο των σχολείων και την παύση των εξαγωγών τροφίμων, για να 

διασφαλίσει την εγχώρια επάρκεια28.  

Καθίσταται, συνεπώς, φανερό ότι ύστερα από πίεση του διεθνούς 

περιβάλλοντος, η χώρα προέβη στην λήψη δραστικότερων μέτρων και μόνο 

μετά την απόφαση του Π.Ο.Υ. για επίσκεψη της χώρας και έλεγχο, 

ανακοινώθηκαν τα πρώτα 15 κρούσματα στις 30 Απριλίου29. Η κατάσταση, από 

εκείνη τη στιγμή και έπειτα, εκτροχιάστηκε καθώς μέσα σε λίγες μόνο μέρες, 

ο αριθμός των κρουσμάτων γνώρισε γεωμετρική αύξηση. Στις 14 Μαΐου, το 

Τατζικιστάν είχε τη μεγαλύτερη κρίση στην Κεντρική Ασία, αναφορικά με τη 

διαχείριση της πανδημίας. Τα κρούσματα ανήλθαν στα 907 και οι επίσημοι 

θάνατοι στους 29, ενώ υπήρχαν υποψίες για πολλά περισσότερα κρούσματα. 

Παρά την κρίσιμη κατάσταση, όμως, η κυβέρνηση δεν έλαβε περαιτέρω μέτρα, 

όπως τα υπόλοιπα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

υπήρχε συνωστισμός και δεν ελήφθη κάποιο μέτρο περί απαγόρευσης της 

 
24 Reporters Without Borders, “Coronavirus crisis makes reporting even harder in 

Tajikistan”, 9 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://rsf.org/en/news/coronavirus-crisis-

makes-reporting-even-harder-tajikistan , τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

25 Fergana.news, “WHO missions to verify lack of coronavirus in Tajikistan and 

Turkmenistan”, 23 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://en.fergana.ru/news/117442/?country=tj, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 

25/06/2020]. 

26 Fergana.news, ό.π.. 

27 Asia-plus, “WHO mission arrives in Tajikistan”, 4 Μαΐου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/society/20200504/who-mission-arrives-in-

tajikistan, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

28 UK Reuters, “Tajikistan closes schools, suspends food exports due to coronavirus”, 25 

Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-

tajikistan/tajikistan-closes-schools-suspends-food-exports-due-to-coronavirus-

idUKKCN2270GL?rpc=401, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

29 PUTZ Catherine, “Zero to 15: Tajikistan Finally Confirms First Cases of COVID-19”, The 
Diplomat, 30 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://thediplomat.com/2020/04/zero-to-

15-tajikistan-finally-confirms-first-cases-of-covid-19/, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

25/06/2020]. 

https://rsf.org/en/news/coronavirus-crisis-makes-reporting-even-harder-tajikistan
https://rsf.org/en/news/coronavirus-crisis-makes-reporting-even-harder-tajikistan
https://en.fergana.ru/news/117442/?country=tj
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/society/20200504/who-mission-arrives-in-tajikistan
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/society/20200504/who-mission-arrives-in-tajikistan
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-tajikistan/tajikistan-closes-schools-suspends-food-exports-due-to-coronavirus-idUKKCN2270GL?rpc=401
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-tajikistan/tajikistan-closes-schools-suspends-food-exports-due-to-coronavirus-idUKKCN2270GL?rpc=401
https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-tajikistan/tajikistan-closes-schools-suspends-food-exports-due-to-coronavirus-idUKKCN2270GL?rpc=401
https://thediplomat.com/2020/04/zero-to-15-tajikistan-finally-confirms-first-cases-of-covid-19/
https://thediplomat.com/2020/04/zero-to-15-tajikistan-finally-confirms-first-cases-of-covid-19/
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κυκλοφορίας. Την ίδια στιγμή, τα φαρμακεία αντιμετώπιζαν ελλείψεις, ενώ ο 

μηχανισμός υγείας αδυνατούσε να προσδιορίσει το μέγεθος του προβλήματος, 

καθώς μόνο ένα εργαστήριο ήταν σε θέση να διεξάγει τεστ30. Ακόμη και υπό 

αυτές τις συνθήκες, η ηγεσία της χώρας εμφανιζόταν ψύχραιμη και πρόβαλλε 

διεθνώς την εικόνα ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο. Στις 26 Μαΐου, ο 

υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας, Nousratullo F. Salimov, 

δήλωσε ότι η χώρα έχει αρκετές προμήθειες φαρμάκων, ενώ η περίθαλψη κα 

η παροχή φαρμακευτικής αγωγής για τον ιό είναι εντελώς δωρεάν31. Επίσης, 

επισήμανε τη λειτουργία πέντε εργαστηρίων που διεξήγαγαν τεστ, καθώς και 

ότι ο αριθμός των ασθενών είχε πτωτικές τάσεις.  

2. Η διεθνής και περιφερειακή απόκριση 

Καθώς τα δύο κράτη αντιλήφθηκαν ότι οι δικές τους δυνάμεις ήταν 

περιορισμένες για την αντιμετώπιση της κρίσης, αποφάσισαν να στραφούν στο 

διεθνές περιβάλλον. Κρατικοί και μη κρατικοί φορείς ανταποκρίθηκαν στα 

αιτήματά τους και συνέβαλαν σημαντικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας 

στο εσωτερικό των εν λόγω κρατών. Ιδιαίτερα σημαντική κρίθηκε η βοήθεια 

της Κίνας, σε αμφότερα τα κράτη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 

αυξανόμενη επιρροή της στην Κεντρική Ασία μέσω της ίδρυσης επιχειρήσεων 

και της ανάπτυξης υποδομών, καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο που επιδιώκει 

να διαδραματίσει η χώρα στην περιοχή32. Η Κίνα αναζήτησε ευκαιρίες για 

στενότερες σχέσεις με τα κράτη αυτά, εν καιρώ κρίσης, όπου η ανάγκη τους 

για στήριξη ήταν αυξημένη. Άλλωστε, η γεωγραφική θέση της Κίνας, τη 

βοηθάει διαχρονικά στην ανάπτυξη στενών δεσμών με την Κεντρική Ασία, 

αφού συνορεύει με τις περισσότερες χώρες στην περιοχή και έχει τα 

μεγαλύτερα, σε μήκος, σύνορα (3000 χλμ)33. 

 

 
30 Eurasianet, “Tajikistan on track to suffer region’s worst COVID-19 outbreak”, 14 Μαΐου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://eurasianet.org/tajikistan-on-track-to-suffer-regions-worst-

covid-19-outbreak, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

31 Asia-plus, “Tajikistan has enough medicine stocks and treatment for COVID-19 is free of 

charge, the minister says”, 26 Μαΐου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/power/20200526/tajikistan-has-enough-medicine-

stocks-and-treatment-for-covid-19-is-free-of-charge-the-minister-says, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

32 BATSAIKHAN Uuriintuya και DABROWSKI Marek, “Central Asia — twenty-five years 

after the breakup of the USSR”, Russian Journal of Economics, 2017. [Αναγνώστηκε στο: 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405473917300429?token=19EC3DC013F7B845

5E7686347CD311E5549CCA9B89B3CD2D58DAD6C9D7F6EA6A9B5985D7916C6E47611

B41FD7403A1D6, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

33 RUMER Eugene, TRENIN Dmitri, ZHAO Huasheng, Central Asia: Views from 
Washington, Moscow, and Beijing. Νέα Υόρκη, M.E. Sharpe, 2007. 

https://eurasianet.org/tajikistan-on-track-to-suffer-regions-worst-covid-19-outbreak
https://eurasianet.org/tajikistan-on-track-to-suffer-regions-worst-covid-19-outbreak
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/power/20200526/tajikistan-has-enough-medicine-stocks-and-treatment-for-covid-19-is-free-of-charge-the-minister-says
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/power/20200526/tajikistan-has-enough-medicine-stocks-and-treatment-for-covid-19-is-free-of-charge-the-minister-says
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405473917300429?token=19EC3DC013F7B8455E7686347CD311E5549CCA9B89B3CD2D58DAD6C9D7F6EA6A9B5985D7916C6E47611B41FD7403A1D6
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405473917300429?token=19EC3DC013F7B8455E7686347CD311E5549CCA9B89B3CD2D58DAD6C9D7F6EA6A9B5985D7916C6E47611B41FD7403A1D6
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2405473917300429?token=19EC3DC013F7B8455E7686347CD311E5549CCA9B89B3CD2D58DAD6C9D7F6EA6A9B5985D7916C6E47611B41FD7403A1D6
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2.1. Η διεθνής και περιφερειακή απόκριση για την Κιργισία 

Για την ηγεσία της Κιργισίας, η έκκληση για ενίσχυση από το εξωτερικό 

κρίθηκε απαραίτητη. Από την πρώτη στιγμή, η χώρα ζήτησε βοήθεια, τόσο 

χρηματική όσο και υλική από διεθνείς οργανισμούς και κράτη, προκειμένου 

να μπορέσει να ανταποκριθεί στην κλιμακούμενη κατάσταση που 

επικρατούσε στο εσωτερικό. Από τις αρχές Μαρτίου, δέχτηκε βοήθεια με την 

αποστολή ιατρικών εξοπλισμών (αναπνευστήρες, διαγνωστικά τεστ κ.τ.λ.), σε 

ποσότητες αξίας πάνω από 13 εκατομμύρια από κράτη, όπως η Ρωσική 

Ομοσπονδία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα, η Τουρκία, η Ελβετία, το 

Ουζμπεκιστάν, το Βέλγιο34. Δέχτηκε, επίσης, στήριξη από διπλωματικές 

αποστολές κρατών και ξένων επιχειρήσεων, καθώς και από διεθνείς 

οργανισμούς. Επιπλέον, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) παρείχε στη 

χώρα ενίσχυση ύψους 120,9 εκατ. $35.  

Η τουρκική κυβέρνηση σύναψε Συμφωνία με την Κιργισία 

προκειμένου να χρησιμοποιήσει η τελευταία το «Νοσοκομείο Φιλίας» των δύο 

κρατών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για τη νοσηλεία ασθενών36. 

Επιπρόσθετα, η Τουρκία έστειλε 1.000 συλλέκτες οξυγόνου37 και 

ανθρωπιστική βοήθεια με ιατρικό εξοπλισμό38.  

Σημαντική ήταν, επίσης, η συμβολή της Κίνας. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι στις 28 Μαρτίου, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κιργισίας 

ευχαρίστησε την χώρα για τη στήριξη ενώ παράλληλα έκανε έκκληση για 

 
34 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, “On the work of the Ministry of 

Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic to attract grant, technical and other assistance for 

the Kyrgyz Republic”, 30 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://mfa.gov.kg/en/Main-

menu/Press-service/novosti/o-rabote-mid-kyrgyzskoy-respubliki-po-privlecheniyu-

grantovoy-tehnicheskoy-i-inoy-pomoshchi-dlya-kyrgyzskoy-respubliki-, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης 25/06/2020]. 

35 Ό.π.. 

36 Ό.π.. 

37 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, “Oxygen concentrators from China 

and Turkey delivered to Bishkek”, 6 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/pri-politiko-diplomaticheskom-

sodeystvii-ministerstva-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respublikiposolstva-kyrgyzskoy-

respubliki-v-knr-v-bishkek-dostavleno-500-kislorodnyh-koncentratorov-iz-kitaya, 

τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020] 

38 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, “The Republic of Turkey rendered 

humanitarian aid to Kyrgyzstan”, 15 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/tureckaya-respublika-okazala-

gumanitarnuyu-pomoshch-kyrgyzstanu, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης” 25/06/2020] 

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/o-rabote-mid-kyrgyzskoy-respubliki-po-privlecheniyu-grantovoy-tehnicheskoy-i-inoy-pomoshchi-dlya-kyrgyzskoy-respubliki-
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/o-rabote-mid-kyrgyzskoy-respubliki-po-privlecheniyu-grantovoy-tehnicheskoy-i-inoy-pomoshchi-dlya-kyrgyzskoy-respubliki-
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/o-rabote-mid-kyrgyzskoy-respubliki-po-privlecheniyu-grantovoy-tehnicheskoy-i-inoy-pomoshchi-dlya-kyrgyzskoy-respubliki-
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/pri-politiko-diplomaticheskom-sodeystvii-ministerstva-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respublikiposolstva-kyrgyzskoy-respubliki-v-knr-v-bishkek-dostavleno-500-kislorodnyh-koncentratorov-iz-kitaya
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/pri-politiko-diplomaticheskom-sodeystvii-ministerstva-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respublikiposolstva-kyrgyzskoy-respubliki-v-knr-v-bishkek-dostavleno-500-kislorodnyh-koncentratorov-iz-kitaya
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/pri-politiko-diplomaticheskom-sodeystvii-ministerstva-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respublikiposolstva-kyrgyzskoy-respubliki-v-knr-v-bishkek-dostavleno-500-kislorodnyh-koncentratorov-iz-kitaya
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/tureckaya-respublika-okazala-gumanitarnuyu-pomoshch-kyrgyzstanu
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/tureckaya-respublika-okazala-gumanitarnuyu-pomoshch-kyrgyzstanu
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επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια σε μορφή τεστ και ιατρικού εξοπλισμού39. 

Πράγματι, το Πεκίνο ανταποκρίθηκε στέλνοντας 500 συλλέκτες οξυγόνου40.  

Όσον αφορά τη ρωσική βοήθεια, την περίοδο 3-15 Μαρτίου, έστειλε 

7.600 τεστ στην Κιργισία, ενώ μέχρι τις 21 Μαρτίου είχε προσφέρει τεστ για 

10 χιλιάδες ανθρώπους41. Στις 2 Απριλίου, μετά από αίτημα της Κιργισίας, το 

Κατάρ προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του ιδρύματος «Φιλανθρωπία 

του Κατάρ» (Qatar Charity)42. Από την άλλη, σημαντική υπήρξε και η 

συμβολή της Ινδίας. Ινδοί σύμβουλοι πανεπιστημίων, ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα της και προσέφεραν 2 εκατομμύρια σομ (лв)43 και ανθρωπιστική 

βοήθεια με τη μορφή φαρμάκων υδροχλωροκίνης44.  

Στις 8 Απριλίου, η Κιργισία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την 

Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα (IDB) για τη δωρεά 350.000 $45. Ακόμη, 

 
39 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic “Kyrgyz side appeals to the Chinese 

side with a request for humanitarian aid”, 28 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/kyrgyzskaya-storona-obratilas-k-

kitayskoy-storone-s-prosboy-o-gumanitarnoy-pomoshchi, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

25/06/2020] 

40 Reporters Without Borders, “Coronavirus crisis…”, ό.π.. 

41 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, “The Russian side in the order of 

humanitarian aid provided Kyrgyzstan with several batches of test systems for diagnosing 

the presence of coronavirus in the population”, 23 Μαρτίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/rossiyskoy-storonoy-v-poryadke-

gumanitarnoy-pomoshchi-predostavleno-kyrgyzstanu-neskolko-partiy-test-sistem-dlya-

diagnostiki-nalichiya-koronavirusa-u-naseleniya, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

25/06/2020] 

42 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic “The Qatari side provided 

humanitarian assistance through the “Qatar Charity””, 4 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/The-Qatari-side-provided-

humanitarian-assistance-through-the-Qatar-Charity, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

25/06/2020] 

43 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, “Indian consultants of universities of 

the Kyrgyz Republic rendered voluntary financial assistance in the amount of 2 million 

soms in the fight against the spread of coronavirus in the Kyrgyz Republic”, 21 Απριλίου 

2020. [Αναγνώστηκε στο: https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-

service/novosti/Consultants-of-universities-of-the-Kyrgyz-Republic-rendered-voluntary-

financial-assistance-in-the-amount-of-2-million-soms-in-the-fight-against-the-spread-of-

coronavirus-in-the-Kyrgyz-Republic, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

44 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, “India provided humanitarian aid to 

the Kyrgyz Republic in the form of the drug hydroxychloroquine”, 10 Ιουλίου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/indiya-okazala-

gumanitarnuyu-pomoshch-kr-v-vide-lekarstvennogo-preparata-gidroksihlorohina--, 

τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

45 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, “The Ministry of Foreign Affairs of 

the Kyrgyz Republic expresses gratitude to the Islamic Development Bank and the Ministry 

of Health of Turkey for their support”, 8 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/mid-kr-vyrazhaet-blagodarnost-

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/kyrgyzskaya-storona-obratilas-k-kitayskoy-storone-s-prosboy-o-gumanitarnoy-pomoshchi
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/kyrgyzskaya-storona-obratilas-k-kitayskoy-storone-s-prosboy-o-gumanitarnoy-pomoshchi
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/rossiyskoy-storonoy-v-poryadke-gumanitarnoy-pomoshchi-predostavleno-kyrgyzstanu-neskolko-partiy-test-sistem-dlya-diagnostiki-nalichiya-koronavirusa-u-naseleniya
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/rossiyskoy-storonoy-v-poryadke-gumanitarnoy-pomoshchi-predostavleno-kyrgyzstanu-neskolko-partiy-test-sistem-dlya-diagnostiki-nalichiya-koronavirusa-u-naseleniya
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/rossiyskoy-storonoy-v-poryadke-gumanitarnoy-pomoshchi-predostavleno-kyrgyzstanu-neskolko-partiy-test-sistem-dlya-diagnostiki-nalichiya-koronavirusa-u-naseleniya
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/The-Qatari-side-provided-humanitarian-assistance-through-the-Qatar-Charity
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/The-Qatari-side-provided-humanitarian-assistance-through-the-Qatar-Charity
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/Consultants-of-universities-of-the-Kyrgyz-Republic-rendered-voluntary-financial-assistance-in-the-amount-of-2-million-soms-in-the-fight-against-the-spread-of-coronavirus-in-the-Kyrgyz-Republic
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/Consultants-of-universities-of-the-Kyrgyz-Republic-rendered-voluntary-financial-assistance-in-the-amount-of-2-million-soms-in-the-fight-against-the-spread-of-coronavirus-in-the-Kyrgyz-Republic
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/Consultants-of-universities-of-the-Kyrgyz-Republic-rendered-voluntary-financial-assistance-in-the-amount-of-2-million-soms-in-the-fight-against-the-spread-of-coronavirus-in-the-Kyrgyz-Republic
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/Consultants-of-universities-of-the-Kyrgyz-Republic-rendered-voluntary-financial-assistance-in-the-amount-of-2-million-soms-in-the-fight-against-the-spread-of-coronavirus-in-the-Kyrgyz-Republic
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/indiya-okazala-gumanitarnuyu-pomoshch-kr-v-vide-lekarstvennogo-preparata-gidroksihlorohina--
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/indiya-okazala-gumanitarnuyu-pomoshch-kr-v-vide-lekarstvennogo-preparata-gidroksihlorohina--
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/mid-kr-vyrazhaet-blagodarnost-islamskomu-banku-razvitiya-i-ministerstvu-zdravoohraneniya-turcii-za-podderzhku
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ανθρωπιστική βοήθεια στην καταπολέμηση της κρίσης δέχτηκε από το 

Ουζμπεκιστάν, προσφέροντας, 1.000 τόνους αλεύρι, 60 τόνους υποχλωριώδες 

νάτριο (χλωρίνη), 2.500 αναλώσιμους αναπνευστήρες, 5.000 αναλώσιμα 

γάντια, 2.500 προστατευτικές στολές και 5.000 ιατρικές μάσκες46. 

Ταυτόχρονα, έπειτα από συζητήσεις με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής 

Ενέργειας (I.A.E.A.), συμφωνήθηκε ένα τεχνικό πρόγραμμα συνεργασίας 

στην Κιργισία αξίας 63.975 ευρώ47. Τέλος, η UNICEF δώρισε 1.300 

προστατευτικές στολές για τους νοσηλευτές, καθώς και άλλο απαραίτητο 

εξοπλισμό48. Η Παγκόσμια Τράπεζα δάνεισε, επίσης, 21,15 εκατ. $49. 

2.2. Η διεθνής και περιφερειακή απόκριση για το Τατζικιστάν 

Οι σχέσεις που ανέπτυξε το Τατζικιστάν με άλλα κράτη υπό το πρίσμα της 

πανδημίας, μεταφράζεται με τη συνολική αποστολή 9.690 τόνων 

ανθρωπιστικής βοήθειας αξίας 14.949,5 εκατ. $ από 44 χώρες τους 

τελευταίους πέντε μήνες. Από αυτά, σημαντικότερη είναι η βοήθεια της 

Κίνας, η οποία καταλάμβανε το 31,1%, ακολουθώντας το Ουζμπεκιστάν με 

25%, το Καζακστάν με 12,4%, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο το 5,8% της 

βοήθειας αυτής προήλθε από τη Ρωσία50. Όσον αφορά τους διεθνείς 

 
islamskomu-banku-razvitiya-i-ministerstvu-zdravoohraneniya-turcii-za-podderzhku, 

τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

46 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, “In the city of Osh, a ceremony of 

handing over humanitarian cargo from the Government of the Republic of Uzbekistan to 

the Government of the Kyrgyz Republic took place”, 30 Μαΐου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/v-gorode-osh-sostoyalas-

ceremoniya-peredachi-gumanitarnogo-gruza-pravitelstva-respubliki-uzbekistan-

pravitelstvu-kyrgyzskoy-respubliki, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

47 Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic, “Press release of the Ministry of 

Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic on the received IAEA equipment for diagnosing 

COVID-19”, 30 Μαΐου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-

service/novosti/press-reliz-mid-kr-o-postupivshem-oborudovanii-magate-dlya-

diagnostirovaniya-COVID-19, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

48 Imanaliyeva Ayzirek, “Kyrgyzstan struggles to protect medics from coronavirus”, 

Eurasianet, 13 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://eurasianet.org/kyrgyzstan-

struggles-to-protect-medics-from-coronavirus, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

25/06/2020]. 

49 The World Bank, “$486 Million in World Bank Financing for Europe and Central Asia 

Countries to Address Health, Economic Impacts of COVID-19”, no: 2020/ECA/73, 2 

Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2020/04/02/486-million-in-world-bank-financing-for-europe-and-central-asia-

countries-to-address-health-economic-impacts-of-covid-19, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 25/06/2020]. 

50 Asia-plus, “Over 9,690 tons of humanitarian aid delivered to Tajikistan in January-May 

this year”, 1 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20200701/over-9690-tons-of-

humanitarian-aid-delivered-to-tajikistan-in-january-may-this-year, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 25/06/2020]. 

https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/mid-kr-vyrazhaet-blagodarnost-islamskomu-banku-razvitiya-i-ministerstvu-zdravoohraneniya-turcii-za-podderzhku
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/v-gorode-osh-sostoyalas-ceremoniya-peredachi-gumanitarnogo-gruza-pravitelstva-respubliki-uzbekistan-pravitelstvu-kyrgyzskoy-respubliki
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/v-gorode-osh-sostoyalas-ceremoniya-peredachi-gumanitarnogo-gruza-pravitelstva-respubliki-uzbekistan-pravitelstvu-kyrgyzskoy-respubliki
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/v-gorode-osh-sostoyalas-ceremoniya-peredachi-gumanitarnogo-gruza-pravitelstva-respubliki-uzbekistan-pravitelstvu-kyrgyzskoy-respubliki
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/press-reliz-mid-kr-o-postupivshem-oborudovanii-magate-dlya-diagnostirovaniya-COVID-19
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/press-reliz-mid-kr-o-postupivshem-oborudovanii-magate-dlya-diagnostirovaniya-COVID-19
https://mfa.gov.kg/en/Main-menu/Press-service/novosti/press-reliz-mid-kr-o-postupivshem-oborudovanii-magate-dlya-diagnostirovaniya-COVID-19
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-struggles-to-protect-medics-from-coronavirus
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-struggles-to-protect-medics-from-coronavirus
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/486-million-in-world-bank-financing-for-europe-and-central-asia-countries-to-address-health-economic-impacts-of-covid-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/486-million-in-world-bank-financing-for-europe-and-central-asia-countries-to-address-health-economic-impacts-of-covid-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/486-million-in-world-bank-financing-for-europe-and-central-asia-countries-to-address-health-economic-impacts-of-covid-19
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20200701/over-9690-tons-of-humanitarian-aid-delivered-to-tajikistan-in-january-may-this-year
https://asiaplustj.info/en/news/tajikistan/economic/20200701/over-9690-tons-of-humanitarian-aid-delivered-to-tajikistan-in-january-may-this-year
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οργανισμούς, το Τατζικιστάν δέχτηκε επιχορήγηση 50 εκατ. $ από την 

Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα51, έλαβε οικονομική βοήθεια 11,3 εκατ. $ από 

την Παγκόσμια Τράπεζα52, ενώ το Δ.Ν.Τ. αποφάσισε ελάφρυνση χρέους για τη 

χώρα53 και ενέκρινε δάνειο 189,5 εκατ.$ 54. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προσέφερε 112 εκατ. € για την ενδυνάμωση του τομέα της υγείας και άλλων 

υπηρεσιών της χώρας55. 

3. Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις χώρες 

Η Κιργισία είναι ένα κράτος το οποίο έλαβε μέτρα κατά του ιού σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι εσωτερικές συνθήκες -υγεονομικά και 

οικονομικά- δεν ευνοούσαν την κατάσταση. Ακόμη και πριν από την 

πανδημία, υπήρχε έλλειψη σε ιατρικό προσωπικό, ιδιαίτερα σε 

απομακρυσμένες περιοχές56, ενώ είχαν αμβλυνθεί σημαντικά οι επενδύσεις 

στον τομέα της υγείας. Ακόμη, πρέπει να σημειωθεί ότι στη χώρα σημαντική 

είναι η παρουσία χρόνιων παθήσεων, που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία, 

γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις δομές υγείας57. Στο σημείο 

αυτό, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί μια σειρά μέτρων που έλαβε η 

κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει την πανδημία. Συγκεκριμένα, 

 
51 Asian Development Bank, «Helping Tajikistan Overcome the COVID-19 Crisis», 18 

Ιουνίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.adb.org/news/videos/helping-tajikistan-

overcome-covid-19-crisis,  τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 25/06/2020]. 

52 The World Bank, “$486 Million in World Bank Financing for Europe and Central Asia 

Countries to Address Health, Economic Impacts of COVID-19”, no: 2020/ECA/73, 2 

Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2020/04/02/486-million-in-world-bank-financing-for-europe-and-central-asia-

countries-to-address-health-economic-impacts-of-covid-19, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 25/06/2020]. 

53 International Monetary Fund, “IMF Executive Board Approves Immediate Debt Relief 

for 25 Countries”, no: 20/151, 13 Απριλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο:  

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/pr20151-imf-executive-board-approves-

immediate-debt-relief-for-25-countries, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

54 International Monetary Fund, “IMF Executive Board Approves a US$189.5 Million RCF 

Disbursement to Tajikistan to Address the COVID-19 Pandemic”, no: 20/207, 6 Μαΐου 2020. 

[Αναγνώστηκε στο: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/06/pr20207-tajikistan-

imf-executive-board-approves-a-us-189-5m-rcf-disbursement-to-address-covid19, 

τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

55 European Commission, “Coronavirus: European Commission strengthens health and 

other key services in Tajikistan with €112 million”, 22 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο:  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/coronavirus-european-commission-

strengthens-health-and-other-key-services-tajikistan-eu112_en, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 25/06/2020]. 

56 Médecins sans frontières, “In remote Kyrgyzstan, COVID-19 puts a strain on the health 

system”, 22 Ιουλίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: https://www.msf.org/kyrgyzstan-covid-19-

strains-health-system, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

57 Ό.π.. 

https://www.adb.org/news/videos/helping-tajikistan-overcome-covid-19-crisis
https://www.adb.org/news/videos/helping-tajikistan-overcome-covid-19-crisis
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/486-million-in-world-bank-financing-for-europe-and-central-asia-countries-to-address-health-economic-impacts-of-covid-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/486-million-in-world-bank-financing-for-europe-and-central-asia-countries-to-address-health-economic-impacts-of-covid-19
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/486-million-in-world-bank-financing-for-europe-and-central-asia-countries-to-address-health-economic-impacts-of-covid-19
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/pr20151-imf-executive-board-approves-immediate-debt-relief-for-25-countries
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/pr20151-imf-executive-board-approves-immediate-debt-relief-for-25-countries
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/06/pr20207-tajikistan-imf-executive-board-approves-a-us-189-5m-rcf-disbursement-to-address-covid19
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/06/pr20207-tajikistan-imf-executive-board-approves-a-us-189-5m-rcf-disbursement-to-address-covid19
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/coronavirus-european-commission-strengthens-health-and-other-key-services-tajikistan-eu112_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/coronavirus-european-commission-strengthens-health-and-other-key-services-tajikistan-eu112_en
https://www.msf.org/kyrgyzstan-covid-19-strains-health-system
https://www.msf.org/kyrgyzstan-covid-19-strains-health-system
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χρειάστηκε να ξοδέψει το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού της σε 

επιπρόσθετες ιατρικές προμήθειες και μισθούς σε ιατρικό προσωπικό. Επίσης, 

πήρε πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων, οι οποίες σύμφωνα 

με τα Ηνωμένα Έθνη, αποτελούν το 29% του πληθυσμού της χώρας58. Το 

γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα το κράτος να αντιμετωπίσει μια σημαντική 

υγειονομική κρίση και να κηρύξει την χώρα σε έκτακτη ανάγκη. Συνολικά, η 

Κιργισία είχε 9.685 κρούσματα, από τα οποία 9.400 ανάρρωσαν και 285 

απεβίωσαν59. 

Η προσέγγιση του Τατζικιστάν ήταν διαφορετική από της Κιργισίας, 

καθώς υποτίμησε τον κίνδυνο, πήρε περιορισμένα μέτρα για την 

καταπολέμηση της πανδημίας και αρνήθηκε την αδυναμία της να 

ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Έτσι, έφτασε σε σημείο να αντιμετωπίζει τη 

μεγαλύτερη υγειονομική κρίση στην Κεντρική Ασία, καθώς και την 

καχυποψία της διεθνούς κοινότητας για τη διαφάνειά της. Υπήρξαν ελλείψεις 

σε φαρμακεία και ο μηχανισμός υγείας αδυνατούσε να προσδιορίσει το 

μέγεθος του προβλήματος λόγω του περιορισμένου αριθμού τεστ60. Συνολικά, 

το Τατζικιστάν είχε 5.900 κρούσματα, από τα οποία52 απεβίωσαν και 5.848 

ανάρρωσαν61. 

 Τα δύο κράτη, όπως και η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ασίας, 

είχαν εξίσου σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι τοπικές οικονομίες, σχεδόν όλης της 

Κεντρικής Ασίας και Ευρώπης προβλέπεται να συρρικνωθούν κατά 4,7% 

εντός του έτους 2020, το μεγαλύτερο ποσοστό συρρίκνωσης που έχει σημειωθεί 

μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση (5%)62. Η ανάπτυξη της περιοχής 

προβλέπεται να ανακάμψει στο 3,6%, κατά τη διάρκεια του 2021, καθώς οι 

οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας θα αμβλυνθούν63. Όσον αφορά το κατά 

κεφαλήν εισόδημα για το 2020, αυτό αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 5%64. 

 
58 OECD, “COVID-19 crisis response in Central Asia”, 4 Ιουνίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-

asia-5305f172/, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020]. 

59 Worldmeter, “Coronavirus Updates”, [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

25/06/2020]  

60 Asia-plus, “WHO mission arrives in Tajikistan”, ό.π.. 

61 OECD, “COVID-19 crisis response in Central Asia”, 4 Ιουνίου 2020. [Αναγνώστηκε στο: 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-

asia-5305f172/, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 25/06/2020] 

62  The World Bank, “Global Economics Prospects”, Washington, Ιούνιος 2020, σελ. 126. 

63   Ό.π.. 

64  Ό.π.. 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-response-in-central-asia-5305f172/
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Για τα υπό μελέτη κράτη, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του Α.Ε.Π. το 2020 

πριν και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας διαφέρουν σημαντικά. 

Συγκεκριμένα, η διαφορά από τις προβλέψεις του Ιανουαρίου είναι -8% για 

το Τατζικιστάν και -7,5% για την Κιργισία65. Γενικότερα, καθώς το 1,2% του 

πληθυσμού στην Κεντρική Ασία και την Ευρώπη ζει κάτω από τα όρια της 

φτώχειας, αναμένεται το 2020 το ποσοστό αυτό να αυξηθεί66. 

 Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανάλυση, καθίσταται φανερή η 

διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της κρίσεως από τα δύο ασιατικά 

κράτη. Από τη μία, η Κιργισία αναγνώρισε σύντομα τον κίνδυνο, αντιλήφθηκε 

την αδυναμία της να ανταπεξέλθει και έλαβε σύντομα δραστικά μέτρα για να 

μπορέσει να αποφύγει τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας. Από την άλλη, 

το Τατζικιστάν ενώ έλαβε ταυτόχρονα με την Κιργισία μέτρα απαγόρευσης 

εισόδου στην χώρα, έπειτα αρνήθηκε να λάβει δραστικά μέτρα, αιτιολογώντας 

την απόφαση αυτή με την ψευδή δήλωση απουσίας κρουσμάτων. Αμφότερες οι 

χώρες ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλη υγειονομική κρίση, με το Τατζικιστάν 

να βρίσκεται στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ όλων των κρατών στην Κεντρική 

Ασία. Ταυτόχρονα, και οι δύο χώρες δέχτηκαν βοήθεια από εξωτερικούς 

παράγοντες, με πολύ σημαντική τη συμβολή της Κίνας. Παρόλα αυτά, η 

επιμονή της κυβέρνησης του Τατζικιστάν αναφορικά με την ανυπαρξία 

κρουσμάτων για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δημιούργησε καχυποψία 

για τη διαφάνειά της. Τέλος, όσον αφορά τον οικονομικό τομέα, η Κιργισία 

προβλέπεται να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη συρρίκνωση των οικονομικών της 

στοιχείων, με την ανάπτυξη του ΑΕΠ να μειώνεται κατά 4% ενώ του 

Τατζικιστάν κατά 2%67. 

Συμπέρασμα 

Η υπόθεση εργασίας σχετικά με την αντιμετώπιση των κρίσεων από αδύναμα 

κράτη επαληθεύεται. Η Κιργισία και το Τατζικιστάν απέναντι στον κίνδυνο 

της πανδημίας και βλέποντας τα κρούσματα να πληθαίνουν και τα διαθέσιμα 

μέσα να είναι ανεπαρκή, αναζήτησαν βοήθεια από το διεθνή παράγοντα, την 

οποία και δέχτηκαν. Καθώς η παγκόσμια υγειονομική κρίση δεν έχει ακόμη 

εξαλειφθεί και οι κίνδυνοι για τα λιγότερο ισχυρά κράτη είναι ακόμα 

υπαρκτοί, η εξέταση της πορείας των κρατών αυτών για τους επόμενους μήνες 

κρίνεται σημαντική, ενώ είναι άξια διερεύνησης η στάση τους στο ενδεχόμενο 

ενός νέου κύματος της πανδημίας. Τα ερωτήματα αναφορικά με το εάν τα 

κράτη αυτά θα καταφέρουν να ξεπεράσουν πλήρως την υγειονομική κρίση και 

 
65 The World Bank, ό.π., σελ.80. 

66 The World Bank, ό.π., σελ. 126. 

67 The World Bank, ό.π., σελ.80. 
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πώς θα αντιδράσουν στο δεύτερο κύμα της πανδημίας θα απασχολήσουν τους 

ερευνητές μελλοντικά. 
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