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«ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. 

 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΑΛΟΥ 

Μέλος της Ομάδας Έρευνας Τουρκίας 

 

 

Η παρούσα ανάλυση αποσκοπεί στην εξέταση των τρόπων με τους οποίους το 
κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» στρέφεται κατά των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς στην Τουρκία, 
ιδιαίτερα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Το ερμηνευτικό 
πλαίσιο και τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία της ανάλυσης αντλούνται 
από το νεοκλασικό ρεαλισμό. Αρχικά, εξετάζεται η πορεία προς την 
υιοθέτηση, από το κυβερνών κόμμα, ενός αυταρχικού μοντέλου 
διακυβέρνησης στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Έπειτα, παρουσιάζονται 
αναλυτικά, οι περιπτώσεις στις οποίες παραβιάζονται νόμιμα δικαιώματα και 
φαλκιδεύονται οι δημοκρατικές αξίες. Τέλος, γίνεται αναφορά στις σχέσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με την Άγκυρα και εξετάζεται το ερώτημα 
πώς η τουρκική προκλητικότητα και η κρίση που μαστίζει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στη χώρα, επηρεάζουν τους 
τομείς συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη. 
 
Λέξεις Κλειδιά: Ανθρώπινα δικαιώματα, Τουρκία, κόμμα «Δικαιοσύνη και 
Ανάπτυξη», δημοκρατία, Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 απόπειρα πραξικοπήματος τις 15ης Ιουλίου του 2016 οδήγησε την 

Άγκυρα στην υιοθέτηση πολιτικών, πολλές εκ των οποίων 

συνιστούσαν κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι εν λόγω πολιτικές χαρακτηρίζονταν από εμφανή ροπή προς τον 

αυταρχισμό, καθώς επέτρεπαν τη θέσπιση νόμων που περιορίζουν 

θεμελιώδεις ελευθερίες, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε 

δημοκρατικού καθεστώτος. Επιπλέον, το δημοψήφισμα του Απριλίου του 

2017 είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του πολιτεύματος του τουρκικού 

κράτους σε Προεδρικό1, γεγονός που οδήγησε στη συγκέντρωση σχεδόν του 

 
1 Angela Dewan, «Turkey referendum what happened and what comes next?», CNN, 18 

Απριλίου 2017. [Αναγνώσθηκε στο: https://edition.cnn.com/2017/04/17/europe/turkey-

Η 

https://edition.cnn.com/2017/04/17/europe/turkey-referendum-explainer/index.html
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συνόλου των εξουσιών στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν και 

στη λήψη νέων μέτρων περιορισμού των ατομικών και 

συλλογικών/κοινωνικών ελευθεριών. Απόρροια αυτών των εξελίξεων ήταν η 

απουσία διακριτών ορίων μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, τα 

οποία αποτελούν, επίσης, βασικό χαρακτηριστικό μιας δημοκρατίας. 

Ενδεικτικά, τα δικαιώματα των γυναικών, των εργαζομένων, των προσφύγων 

και των μεταναστών παραβιάστηκαν εκτενώς, ενώ η ελευθερία λόγου και 

έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 

συνεταιρίζεσθαι, ακόμα και η ακαδημαϊκή ελευθερία καταπατήθηκαν και 

περιορίστηκαν σημαντικά2. Η αύξηση των εν λόγω παραβιάσεων οδήγησαν 

οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το 

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) και η 

Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International), να ζητήσουν, στις 16 Μαρτίου 

του 2021, από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της E.E. για θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Josep Borrell, να τεθεί σε 

προτεραιότητα το ζήτημα της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην Τουρκία3. Το εν λόγω ζήτημα είναι αρκετά σημαντικό για τις σχέσεις 

μεταξύ της Τουρκίας και της Ένωσης, καθώς η απομάκρυνση από τα 

δημοκρατικά ιδεώδη και ο προσανατολισμός της Άγκυρας προς μια λιγότερο 

φιλελεύθερη δημοκρατία αποτελούν τροχοπέδη στις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις και τη συνεργασία των δύο δρώντων. 

Το φαινόμενο που περιγράφεται παραπάνω αποτελεί τον κύριο 

προβληματισμό της παρούσας ανάλυσης. To ερώτημα που προκύπτει είναι: 

«Πώς επηρεάστηκαν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ε.Ε. από τις ηγεμονικές 

πολιτικές που ακολουθεί η νέο-οθωμανική ηγεσία, η οποία υιοθέτησε 

αυταρχικές πολιτικές, πρακτικές καταστρατήγησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και υποβάθμισης των δημοκρατικών αξιών; ». 

1. Θεωρητικές και μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

Το ερμηνευτικό πλαίσιο της έρευνας παρέχει ο νεοκλασικός ρεαλισμός, ο 

οποίος προσφέρει τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση. Ο 

Νεοκλασικός Ρεαλισμός αντλεί στοιχεία από τον κλασικό ρεαλισμό, τα οποία 

σχετίζονται με την ανθρώπινη φύση αλλά και στοιχεία από το νεορεαλισμό, 

 
referendum-explainer/index.html, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021.] 

2 Προς επίρρωση των παραπάνω, το έτος 2020, η μη κερδοσκοπική οργάνωση “Freedom 

House” ανέφερε ότι η Τουρκία κρίνεται «μια χώρα μη ελεύθερη». Freedom House, «Turkey: 

Freedom in the world 2021 Country Report», 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-world/2021, τελευταία πρόσβαση: 27 

Μαΐου 2021] 

3 Human Rights Watch, «Joint Letter to HRVP Borrell on EU-Turkey relations», 18 

Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.hrw.org/news/2021/03/18/joint-letter-hrvp-

borrell-eu-turkey-relations, τελευταία πρόσβαση: 25 Μαΐου 2021] 

https://edition.cnn.com/2017/04/17/europe/turkey-referendum-explainer/index.html
https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-world/2021
https://www.hrw.org/news/2021/03/18/joint-letter-hrvp-borrell-eu-turkey-relations
https://www.hrw.org/news/2021/03/18/joint-letter-hrvp-borrell-eu-turkey-relations
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τα οποία σχετίζονται με τη δομή του διεθνούς συστήματος. Σύμφωνα με τον 

Gideon Rose, οι υποστηρικτές του νεοκλασικού ρεαλισμού υποστηρίζουν ότι 

η συμπεριφορά των κρατικών δρώντων προσδιορίζεται κυρίως από 

συστημικούς παράγοντες αλλά ταυτόχρονα και από κίνητρα και αντιλήψεις 

του ατόμου που αποκρυσταλλώνονται στις αποφάσεις της ηγεσίας και στην 

εσωτερική πολιτική4. Οι αντιλήψεις της ηγεσίας των κρατών αντανακλώνται 

στις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη για τον καθορισμό της 

συμπεριφοράς τους στις διεθνείς σχέσεις. Οι εν λόγω αντιλήψεις συνιστούν 

μία μεταβλητή μεταξύ του διεθνούς συστήματος και της εξωτερικής 

πολιτικής5. Οι υποστηρικτές του νεοκλασικού ρεαλισμού αποδέχονται την 

επιρροή του ανθρώπινου παράγοντα στις πολιτικές αποφάσεις σχετικά με 

την εξωτερική πολιτική που υιοθετεί η ηγεσία. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρούν 

ότι το διεθνές περιβάλλον οριοθετεί μακροπρόθεσμα το πλαίσιο εντός του 

οποίου καθορίζεται η εξωτερική πολιτική του κράτους. Συνεπώς, 

συνυπολογίζοντας τις αντιλήψεις της πολιτικής ηγεσίας, η εξωτερική 

πολιτική ενός κράτους καθορίζεται με βάση τη θέση που αυτό κατέχει στο 

άναρχο διεθνές σύστημα αλλά και με βάση την επιδίωξη απόκτησης ισχύος. 

Ειδικότερα, η στάση των κρατικών δρώντων στο πλαίσιο του διεθνούς 

συστήματος και η σχέση τους με τρίτα μέρη είναι απόρροια των συνθηκών 

που επικρατούν στην εσωτερική πολιτική σκηνή αλλά διαμορφώνεται και με 

βάση τις απαιτήσεις που θέτει το διεθνές σύστημα. Συγχρόνως, κάθε κράτος 

επιχειρεί να μεγιστοποιήσει την ισχύ του και να διαμορφώσει την εξωτερική 

του πολιτική με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπερκεράσει τυχόν εμπόδια που 

απειλούν τα εθνικά του συμφέροντα 6. 

Η ανάληψη της τουρκικής ηγεσίας από φιλοϊσλαμικές κυβερνήσεις 

από το 2002 και μετά οδήγησε στην υιοθέτηση πιο έντονων ηγεμονικών 

τάσεων στην περιφέρεια της Τουρκίας, με στόχο την αναστήλωση της 

οθωμανικής σφαίρας επιρροής. Η προσπάθεια αναβίωσης των οθωμανικών 

προτύπων κατέστη εντονότερη στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αύξηση στις αυταρχικές πολιτικές που είχαν 

άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες της χώρας, κυρίως όσον αφορά στο ζήτημα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι νέο-οθωμανικές πεποιθήσεις της Τουρκίας 

που διαμορφώνουν την εξωτερική της πολιτική έχουν στόχο την προάσπιση 

των εθνικών της συμφερόντων, την αύξηση της ισχύος της και την ανάληψη 

ηγεμονικής θέσης στην περιφέρειά της. Οι παραπάνω στόχοι αποτυπώνονται 

στο βιβλίο «Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας» του πρώην 

 
4 Ό.π.. 

5 Ό.π.. 

6 Gideon Rose, «Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy», World Politics, no. 

51, 1998, σελ. 146-152. 
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πρωθυπουργού της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου7. Αναπόφευκτα, οι 

εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή έχουν αντίκτυπο στις διεθνείς 

σχέσεις του κράτους, όπως στην περίπτωση της σχέσης της Τουρκίας με την 

Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουν να συνυπολογίσουν τα 

οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά συμφέροντά τους και τη σχέση τους με 

την Τουρκία. Το ζήτημα της υιοθέτησης αυταρχικών πολιτικών είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς συνιστά παρέκκλιση από τις αξίες και τα 

κριτήρια ένταξης στην Ε.Ε.8. Παρατηρείται, όμως, ότι οι Βρυξέλλες 

επιδεικνύουν ανοχή στις συνεχόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και δημοκρατικών αξιών που εντοπίζονται στην Τουρκία. 

Συνεπώς, το επιστημονικό ενδιαφέρον της ανάλυσης επικεντρώνεται στο 

βαθμό επίδρασης των αυταρχικών πολιτικών της Άγκυρας στο ζήτημα των 

δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις ενταξιακές της 

επιδιώξεις και τις σχέσεις της με την Ε.Ε.. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η υπόθεση εργασίας της 

ανάλυσης διατυπώνεται ως εξής: «Η καταστρατήγηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η υποβάθμιση των δημοκρατικών αξιών και η υιοθέτηση 

αυταρχικών πολιτικών από κρατικούς δρώντες με ηγεμονικές τάσεις, 

δύναται να επηρεάσουν τις σχέσεις τους με υπερεθνικούς δρώντες». 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης, μελετώντας τη βιβλιογραφία 

που σχετίζεται με το αντικείμενο έρευνας, όπως συνιστά ο Stephen Van 

Evera, βασίζεται σε μία προσπάθεια μελέτης και αποτίμησης των πηγών9, η 

οποία συνοψίζει την υπάρχουσα θεωρητική και εμπειρική προέκταση της 

βιβλιογραφίας. Για τη συγγραφή της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε 

βιβλιογραφική αναζήτηση σε πηγές (όπως η Εφημερίδα της τουρκικής 

Κυβερνήσεως, εκθέσεις και ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά.), καθώς 

και πηγές (όπως βιβλία, επιστημονικά άρθρα και άρθρα στον Τύπο στην 

ελληνική, στην τουρκική και στην αγγλική βιβλιογραφία). Στην ανάλυση 

ακολουθείται η επαγωγική μέθοδος. Επιχειρείται, δηλαδή, η εξαγωγή 

γενικών συμπερασμάτων μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Ειδικότερα, 

μελετάται η περίπτωση της Τουρκίας και η κρίση που παρατηρείται στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η στάση της Ένωσης 

απέναντι στην αδυναμία ευθυγράμμισης του τουρκικού κράτους με τις αξίες 

 
7 Αχμέτ Νταβούτογλου, Το στρατηγικό βάθος. Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας, (Αθήνα: 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2010). 

8 Τα κριτήρια ένταξης ενός κράτους στην Ε.Ε. περιγράφονται αναλυτικά στο: European 

Commission, Accession Critera [Αναγνώσθηκε στο: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en, τελευταία πρόσβαση: 27 

Μαΐου 2021.] 

9 Stephen Van Evera, Eισαγωγή στη μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης, μεταφρ. Έλλη 

Συλλογίδου, (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2009), σελ. 147-148. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en
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και τα δημοκρατικά πρότυπα που τη χαρακτηρίζουν, έτσι ώστε να εξαχθεί 

ένα γενικό συμπέρασμα σχετικά με τη συμπεριφορά αυταρχικών 

καθεστώτων, τις αλληλεπιδράσεις τους με διεθνείς θεσμούς και την επιρροή 

που αυτά μπορούν να ασκούν σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. 

Η δομή της παρούσας ανάλυσης είναι η εξής: αρχικά μελετάται η 

υιοθέτηση, από την πλευρά της Άγκυρας, πολιτικών που οδηγούν στην 

καταπάτηση θεμελιωδών ελευθεριών τα τελευταία χρόνια, εξετάζοντας 

περιπτωσιολογικά χαρακτηριστικές περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων 

κοινωνικών ομάδων (π.χ. γυναίκες) και μειονοτήτων (π.χ. Κούρδοι). Έπειτα, 

εξετάζεται η προσπάθεια της τουρκικής ηγεσίας να ενσωματώσει σε θεσμικά 

κείμενα τις εν λόγω πρακτικές. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ο τρόπος 

επίδρασης των πρακτικών αυτών, συνεξετάζοντας τις βασικές θέσεις της 

Ε.Ε., όσον αφορά στα θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα και τις βασικές 

ελευθερίες των πολιτών. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα της 

ανάλυσης. 

2. Η κρίση των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

Τουρκία 

Το κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α) ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας, 

έπειτα από τη νίκη του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου του 2002. Το 

πρόγραμμα και οι πολιτικές του φιλοδοξίες αποσκοπούσαν όχι μόνο στην 

οικονομική ανάπτυξη και πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. αλλά και 

στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών κάθε πολίτη 

του κράτους ανεξαρτήτως εθνότητας, θρησκείας και ιδεολογικού 

προσανατολισμού10. Τα πρώτα πακέτα μεταρρυθμίσεων ευνόησαν την 

προώθηση του εκδημοκρατισμού και ενίσχυσαν την πορεία προσέγγισης με 

τη Δύση. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η θανατική ποινή, διευρύνθηκε η 

ελευθερία της έκφρασης, επετράπη στον κουρδικό πληθυσμό η χρήση της 

κουρδικής γλώσσας, και δόθηκε προσωρινά τέλος στην αδιαλλαξία που 

χαρακτήριζε την τουρκική εξωτερική πολιτική σχετικά με το κυπριακό 

ζήτημα11. Παρά τις προσπάθειες του Κ.Δ.Α, κατά τη διάρκεια των πρώτων 

χρόνων της διακυβέρνησής του με στόχο την προαγωγή της δημοκρατίας και 

τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τελικά η φίλο-ισλαμική 

κυβέρνηση δεν κατάφερε να ευθυγραμμιστεί με τις δυτικές αξίες. Σύμφωνα 

με το Stockholm Center for Freedom, η Τουρκία τα τελευταία επτά χρόνια 

αντιμετωπίζει κρίση, αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ το 

κυβερνών κόμμα λειτουργεί με αυταρχική διάθεση και ροπή προς ένα 

 
10 Hasan Aydin και Winston Langley, «Human Rights in Turkey: Assaults on Human 

Dignity», Springer, 2021, σελ. 61-62. 

11 Ό.π., σελ. 62. 
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ισλαμικό μοντέλο διακυβέρνησης12. 

Ως αφετηρία της κρίσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να 

θεωρηθεί το 2013, οπότε και τοποθετείται χρονικά η έναρξη μιας περιόδου 

εντονότερων παραβιάσεων. Η ηγεσία του τουρκικού κράτους αρχίζει 

σταδιακά να καταστρατηγεί δικαιώματα και ελευθερίες που χαρακτηρίζουν 

κάθε δημοκρατικό και φιλελεύθερο πολιτικό σύστημα. Η περίπτωση των 

γεγονότων στο πάρκο Γκεζί είναι χαρακτηριστική. Ειδικότερα, στις 28 

Μαΐου του 2013 πραγματοποιήθηκε διαδήλωση υπό την ηγεσία οικολόγων 

υπέρ της διατήρησης του εν λόγω πάρκου στην Κωνσταντινούπολη, 

προκειμένου να ανοικοδομηθεί στη θέση του ένα εμπορικό κέντρο13. Οι 

διαδηλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με υπέρμετρη αστυνομική βία και βάναυσες 

επιθέσεις, απόρροια των οποίων ήταν χιλιάδες τραυματισμοί πολιτών. 

Πολλοί δημοσιογράφοι φυλακίστηκαν, καθώς εξέφρασαν την αντίθεσή τους 

σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, ενώ, παράλληλα, 

απαγορεύτηκε η πρόσβαση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

Twitter και το Facebook. Σκοπός της απαγόρευσης ήταν να περιοριστεί η 

κριτική προς την κυβέρνηση14. 

Η απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 κατά της 

τουρκικής ηγεσίας όξυνε έτι περισσότερο το πρόβλημα της κρίσης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Στον απόηχο της απόπειρας 

σημειώθηκε μεγάλος αριθμός μαζικών συλλήψεων στρατιωτικών, 

ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων με την κατηγορία σύνδεσης με το κίνημα 

Γκιουλέν15 Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, το εν λόγω κίνημα ήταν 

υπεύθυνο για την απόπειρα ανατροπής της τουρκικής ηγεσίας και την 

προσπάθεια αποσταθεροποίησης του κράτους. Παρά την έλλειψη 

αδιαμφησβήτητων αποδεικτικών στοιχείων για την εν λόγω κατηγορία, η 

τουρκική ηγεσία συνεχίζει ακόμη και σήμερα να υιοθετεί πρακτικές 

παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων όσων πολιτών θεωρεί ότι εμπλέκονται 

με το εν λόγω κίνημα. 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της κρίσης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην Τουρκία συνιστά η υπόθεση του Οσμάν Καβάλα, ενός 

Τούρκου επιχειρηματία με φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Το 2017, ένα 

χρόνο μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, ο εν λόγω επιχειρηματίας 

 
12 Stockholm Center for Freedom, «Human rights in Turkey: 2020 in review», 22 

Φεβρουαρίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: https://stockholmcf.org/human-rights-in-turkey-

2020-in-review/, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

13 Hurriyet Daily News, «Timeline of Gezi Park protests», 6 Ιουνίου 2013. [Αναγνώσθηκε 

στο: https://www.hurriyetdailynews.com/timeline-of-gezi-park-protests%E2%80%9448321, 

τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021.] 

14 Hasan Aydin και Winston Langley, ό.π. σελ. 65-66. 

15 Hasan Aydin και Winston Langley, ό.π. σελ. 70-71. 

https://stockholmcf.org/human-rights-in-turkey-2020-in-review/
https://stockholmcf.org/human-rights-in-turkey-2020-in-review/
https://www.hurriyetdailynews.com/timeline-of-gezi-park-protests%E2%80%9448321
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οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς ο Τούρκος Πρόεδρος τον κατηγόρησε για 

απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, ο Καβάλα έως και 

σήμερα αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με το αποτυχημένο 

πραξικόπημα του 2016 και τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2013 (στο 

πάρκο Γκεζί)16. Παρά το αίτημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) για την απελευθέρωσή του και την απαλλαγή του, το 

Φεβρουάριο του 2020, με απόφαση του Τουρκικού Δικαστηρίου, ο 

επιχειρηματίας τέθηκε εκ νέου υπό κράτηση στο πλαίσιο νέας έρευνας που 

διεξάγει η κυβέρνηση σχετικά με τα γεγονότα του 2016.17 Η φυλάκιση ενός 

ατόμου με την παράθεση αβάσιμων στοιχείων, αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της έλλειψης βασικών δημοκρατικών αρχών στη χώρα. 

Παράλληλα, το κυβερνών κόμμα πολύ συχνά επιδιώκει την παρεμπόδιση της 

ρεαλιστικής παρουσίασης των γεγονότων προβαίνοντας σε πρακτικές 

εκφοβισμού της κοινής γνώμης, προκειμένου να περισταλεί η ελευθερία της 

σκέψης και της έκφρασης18. 

Προς επίρρωση των προαναφερθέντων επισημαίνεται ότι, προκειμένου 

η κυβέρνηση να εξοβελίσει αρνητικές κριτικές και να εμποδίσει την διαρροή 

πληροφοριών αντίθετων προς τα συμφέροντά της, παραβιάζει συστηματικά 

την ελευθερία του Τύπου. Σύμφωνα με αναφορά του Παρατηρητηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW), κατά τη διάρκεια των ετών 2016 και 2017 

η πολιτική ηγεσία κατάφερε να εξαγοράσει τη «σιωπή» των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) μέσω της φυλάκισης επαγγελματιών δημοσιογράφων, 

την απαγόρευση λειτουργίας ή εξαναγκασμό σε κλείσιμο εφημερίδων, τη 

μεταφορά της ιδιοκτησίας ειδησεογραφικών πρακτορείων σε πρόσωπα που 

διαθέτουν στενούς δεσμούς με τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς και την 

κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων τηλεοπτικών σταθμών19. Όπως 

υπογραμμίζουν εθνικές δημοσιογραφικές οργανώσεις, αναρίθμητοι πολίτες 

που απασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν την πατρίδα τους υπό το φόβο μιας ενδεχόμενης σύλληψης, 

ενώ ο γαλλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reporters Sans Frontières 

(R.S.F.) περιγράφει την Τουρκία «ως τη μεγαλύτερη φυλακή επαγγελματιών 

 
16 Deutsche Welle, «Turkish rights activist Osman Kavala to remain in prison», 18 

Δεκεμβρίου 2020. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.dw.com/en/turkish-rights-activist-

osman-kavala-to-remain-in-prison/a-55986515, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

17 Το Βήμα, «Ε.Ε. καλεί την Τουρκία να απελευθερώσει τον Οσμάν Καβαλά», 21 Οκτωβρίου 

2020. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.tovima.gr/2020/12/21/world/ee-kalei-tourkia-na-

apeleytherosei-ton-osman-kavala/, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

18 Evrensel, «Türkiye'de 2021'in ilk dört ayında 213 gazeteci yargılandı», 26 Μαΐου 2021. 

[Αναγνώσθηκε στο: https://www.evrensel.net/haber/433844/turkiyede-2021in-ilk-dort-

ayinda-213-gazeteci-yargilandi, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

19 Hasan Aydin και Winston Langley, ό.π., σελ. 74-75. 

https://www.dw.com/en/turkish-rights-activist-osman-kavala-to-remain-in-prison/a-55986515
https://www.dw.com/en/turkish-rights-activist-osman-kavala-to-remain-in-prison/a-55986515
https://www.tovima.gr/2020/12/21/world/ee-kalei-tourkia-na-apeleytherosei-ton-osman-kavala/
https://www.tovima.gr/2020/12/21/world/ee-kalei-tourkia-na-apeleytherosei-ton-osman-kavala/
https://www.evrensel.net/haber/433844/turkiyede-2021in-ilk-dort-ayinda-213-gazeteci-yargilandi
https://www.evrensel.net/haber/433844/turkiyede-2021in-ilk-dort-ayinda-213-gazeteci-yargilandi
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δημοσιογράφων του κόσμου»20. 

3. Ο περιορισμός συναθροίσεων και η καταπάτηση των δικαιωμάτων 

ορισμένων κοινωνικών ομάδων. 

Αναφορικά με τη στάση της Τουρκίας προς τις ατομικές και κοινωνικές 

ελευθερίες, σημειώνεται ότι η τουρκική κυβέρνηση υιοθέτησε μέτρα κατά 

των συναθροίσεων ορισμένων κοινωνικών ομάδων και συνεπακόλουθα 

προχώρησε σε παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων τους. Οι περιπτώσεις 

καταπάτησης δικαιωμάτων των διανοούμενων, των γυναικών - αλλά και 

κοινοτήτων, όπως η Λ.Ο.Α.Τ. (L.G.B.T.) - παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την 

έρευνα, καθώς καταδεικνύουν την καταπίεση και τους περιορισμούς 

θεμελιωδών ελευθεριών ορισμένων κοινωνικών ομάδων, γεγονός που επιδρά 

αρνητικά στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε.. 

Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και 

συνεταιρίζεσθαι - πανανθρώπινο δικαίωμα που υπάγεται στο πλαίσιο της 

ελευθερίας της έκφρασης - καταπατάται συστηματικά στη γείτονα χώρα. Πιο 

πρόσφατο περιστατικό όσον αφορά στην πρακτική παρέμβασης στα ενδο-

πανεπιστημιακά ζητήματα ή κατάργησης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μετά 

την απόπειρα του 2016, αποτελούν οι διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από 

φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου με αφετηρία την 4η Ιανουαρίου 

του 2021. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με αφορμή το 

διορισμό από τον Τούρκο Πρόεδρο, ενός πρύτανη προσκείμενου στο 

καθεστώς21. Ανάλογοι διορισμοί πραγματοποιήθηκαν σε ακόμα τέσσερα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ωστόσο, η φιλελεύθερη χροιά των 

συγκεκριμένων διαδηλώσεων οδήγησε στη σθεναρή αντίσταση των φοιτητών 

και των ακαδημαϊκών που το αποτελούν. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις 

αντιδημοκρατικές πράξεις της κυβέρνησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με 

αίτημα τη διεξαγωγή δημοκρατικών πρυτανικών εκλογών βάσει των αρχών 

που ορίζει η Σύγκλητος του εκάστοτε Πανεπιστημίου. Οι αρχές κατέστειλαν 

με υπέρμετρη βία τις διαμαρτυρίες, ενώ ο Πρόεδρος Έρντογαν κατονόμασε 

τους παρευρισκόμενους διαδηλωτές ως «τρομοκράτες». Στις 20 Απριλίου 

2021, εισαγγελέας ζήτησε να επιβληθούν ποινές φυλάκισης σε βάρος 97 

φοιτητών, επικαλούμενος παραβίαση της απαγόρευσης συναθροίσεων που 

είχε τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο των μέτρων για την αναχαίτιση της 

πανδημίας του COVID-1922. Αξίζει να σημειωθεί πως, από την εποχή του 

 
20 Stockholm Center for Freedom, «Human rights in Turkey: 2020 in review», ό.π., σελ. 29. 

21 Al Jazeera, «Turkey's student protests: New challenge for Erdogan», 6 Φεβρουαρίου 

2021. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2021/2/6/turkeys-student-

protests-new-challenge-for-erdogan, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

22 The Guardian, «Turkish prosecutors seek jail terms for anti-government student 

protesters», 21 Απριλίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/21/turkish-prosecutors-seek-jail-terms-for-

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/6/turkeys-student-protests-new-challenge-for-erdogan
https://www.aljazeera.com/news/2021/2/6/turkeys-student-protests-new-challenge-for-erdogan
https://www.theguardian.com/world/2021/apr/21/turkish-prosecutors-seek-jail-terms-for-anti-government-protesters
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πραξικοπήματος του Κενάν Εβρέν, και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 

1980, είχε να διοριστεί Πρύτανης από την κυβέρνηση. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με την αποπομπή χιλιάδων ακαδημαϊκών και την απαγόρευση 

λειτουργίας δεκάδων πανεπιστημιακών μονάδων, καθιστά ξεκάθαρες τις 

αυταρχικές τάσεις της κυβέρνησης και τη συνακόλουθη υπαναχώρηση του 

δημοκρατικού ιδεώδους. 

Επιπλέον, ευρέως διαδεδομένο παράδειγμα καταπάτησης της 

ελευθερίας ειρηνικών συναθροίσεων αποτελεί η 8η Μαρτίου 201923. Κατά τη 

διάρκεια πορείας που διοργανώθηκε στην πλατεία Ταξίμ για την ημέρα της 

γυναίκας, οι τουρκικές αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα προκειμένου να 

εμποδίσουν την εξέλιξη της διαδήλωσης. Ο Τούρκος Πρόεδρος ισχυρίστηκε 

πως οι αρχές ανέλαβαν δράση, καθώς ένα πλήθος διαδηλωτών συνέχισε τις 

διαμαρτυρίες την ώρα της προσευχής, γεγονός που θεωρήθηκε από την 

ηγεσία ότι συνιστά προσβολή προς τη μουσουλμανική θρησκεία. 

Παράλληλα, με την παρεμπόδιση της πορείας προς τιμήν της 

γυναίκας που αναφέρθηκε ανωτέρω, η εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας 

και οι ενέργειες που υιοθετεί η κυβέρνηση λειτουργούν συχνά ως 

πρόσκομμα στην ελεύθερη έκφραση της βούλησης του γυναικείου 

πληθυσμού. Ανέκαθεν, η μουσουλμανική θρησκεία που ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια έχει εξέχοντα ρόλο στην Τουρκία, υποβίβαζε σημαντικά τη 

θέση της γυναίκας και παραγκώνιζε συνειδητά την έννοια της ισότητας 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Μετά την απόπειρα του πραξικοπήματος, χιλιάδες 

γυναίκες κλήθηκαν σε ανάκριση ή τέθηκαν ακόμη και υπό κράτηση. Κατά 

τη συγκεκριμένη περίοδο, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αναρίθμητα 

περιστατικά που αποκαλύπτουν ότι στη διάρκεια των ανακρίσεων η 

συντριπτική πλειονότητα των γυναικών δέχτηκε σεξουαλικής ή λεκτικής 

φύσεως παρενόχληση. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα του Stockholm 

Center for Freedom (S.C.F.) το 2017, οι αστυνομικές αρχές απειλούσαν 

άντρες πολίτες ότι θα αναγκαστούν να παρακολουθήσουν το βιασμό των 

συζύγων τους αν δεν συμμορφωθούν με τις υποδείξεις τους, στάση που 

καταδεικνύει πως η γυναίκα χρησιμοποιείται ως άθυρμα για την επίτευξη 

πολιτικών σκοπών.24 Καταλυτική για την προστασία των δικαιωμάτων των 

γυναικών υπήρξε η απόφαση του Τούρκου ηγέτη, στις 20 Μαρτίου του 2021, 

να αποσυρθεί η χώρα από τη διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Η 

 
anti-government-protesters, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

23 Reuters, «Turkish police use tear gas to break up Women’s Day march», 8 Μαρτίου 

2019. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-womens-day-turkey-

idUSKBN1QP27N, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

24 United States Department of State, «Turkey 2019 Human Rights Report», 2019. 

[Αναγνώσθηκε στο: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/turkey/, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/21/turkish-prosecutors-seek-jail-terms-for-anti-government-protesters
https://www.reuters.com/article/us-womens-day-turkey-idUSKBN1QP27N
https://www.reuters.com/article/us-womens-day-turkey-idUSKBN1QP27N
https://www.reuters.com/article/us-womens-day-turkey-idUSKBN1QP27N
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
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Σύμβαση είχε υπογραφεί το 2011 με στόχο την καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών και την επιβολή ποινών στους θύτες25. Η απόσυρση της χώρας 

από τη Σύμβαση ανακοινώθηκε με βάση το προεδρικό διάταγμα 3718 της 19ης 

Μαρτίου 2021 και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως26, 

και τέθηκε σε άμεση ισχύ27. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Anıt 

Sayaç, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να τιμήσει γυναίκες που βρήκαν 

βίαιο θάνατο, εντός των πρώτων 138 ημερών του 2021 σημειώθηκαν 154 

δολοφονίες γυναικών. Παρά τις ενστάσεις και την αποδοκιμασία της 

συγκεκριμένης απόφασης από την αντιπολίτευση, το κυβερνών κόμμα 

υιοθέτησε μια αδιάλλακτη στάση. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως η Σύμβαση 

προσβάλλει τις παραδοσιακές τουρκικές οικογενειακές αξίες και προωθεί 

την ομοφυλοφιλία, καθώς και ότι μόνο η κατάργησή της συνάδει με τα 

ιδανικά του κράτους28. Αξίζει να σημειωθεί πως στις αρχές του ίδιου μήνα, ο 

Πρόεδρος σε ομιλία του στο Συνέδριο του Τομέα Γυναικών του κόμματός του 

είχε τονίσει πως σε αναπτυγμένες χώρες του υπόλοιπου κόσμου τα 

περιστατικά βίας κλιμακώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι στην Τουρκία, 

γεγονός που καθιστά ανούσιες τις συνεχείς διαμαρτυρίες επί του θέματος. Ο 

Πρόεδρος ανακοίνωσε σύγκαιρα πως θα συσταθεί νέα Επιτροπή στη Βουλή, 

αρμόδια για την πρόληψη και την καταστολή των αιτιών της βίας κατά των 

γυναικών29. Λαμβάνοντας υπόψιν τις επερχόμενες εκλογές, η απόφαση του 

Προέδρου μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα τέχνασμα προκειμένου να 

διατηρήσει την υποστήριξη του συντηρητικού μέρους του πληθυσμού, 

καταπιέζοντας το γυναικείο φύλο αλλά και την ακόμη πιο ευάλωτη 

Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι. κοινότητα30. 

 
25 Jasmin Bauomy Jasmin, «Istanbul Convention: What is the domestic violence treaty 

and has it had an impact?», Euronews, 22 Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.euronews.com/2020/07/27/istanbul-convention-what-is-the-domestic-violence-

treaty-and-has-it-had-an-impact, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

26 Εφημερίδα της Τουρκικής Κυβερνήσεως, «Διάταγμα του Προέδρου της Τουρκικής 

Δημοκρατίας Αρ. 3718», Φύλλο 31429, 20 Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-49.pdf, τελευταία πρόσβαση: 27 

Μαΐου 2021] 

27 Ilayda Eskitascioglu, «Turkey's withdrawal from the Istanbul convention», Intr2dok, 27 

Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: https://intr2dok.vifa-

recht.de/receive/mir_mods_00010307, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

28 Hilal Kaplan, «Why did Turkey withdraw from the Istanbul Convention?», Daily Sabah, 

26 Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.dailysabah.com/opinion/columns/why-

did-turkey-withdraw-from-the-istanbul-convention, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

29 Osman Özgan, «Kötülere meydan okuyacağız», Yeni Şafak, 9 Μαρτίου 2021. 

[Αναγνώσθηκε στο: https://www.yenisafak.com/gundem/kotulere-meydan-okuyacagiz-

3602778, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

30 Emily Hawthorne και Ryan Bohl, «Statfor: Ισλαμισμός και μαγειρέματα απο Ερντογαν 

στο δρόμο για τις κάλπες», Geopolitics & Daily News, 5 Μαΐου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://geopolitics.iisca.eu/2021/05/05/stratfor-

%ce%b9%cf%83%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-

https://www.euronews.com/2020/07/27/istanbul-convention-what-is-the-domestic-violence-treaty-and-has-it-had-an-impact
https://www.euronews.com/2020/07/27/istanbul-convention-what-is-the-domestic-violence-treaty-and-has-it-had-an-impact
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-49.pdf
https://intr2dok.vifa-recht.de/receive/mir_mods_00010307
https://intr2dok.vifa-recht.de/receive/mir_mods_00010307
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/why-did-turkey-withdraw-from-the-istanbul-convention
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/why-did-turkey-withdraw-from-the-istanbul-convention
https://www.yenisafak.com/gundem/kotulere-meydan-okuyacagiz-3602778
https://www.yenisafak.com/gundem/kotulere-meydan-okuyacagiz-3602778
https://geopolitics.iisca.eu/2021/05/05/stratfor-%ce%b9%cf%83%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%bd/?fbclid=IwAR3Gc_YTXKCMML80dkUz6tgdfTw57wI2ohbcKLIWtj-nWlxENYtSccRTtpU
https://geopolitics.iisca.eu/2021/05/05/stratfor-%ce%b9%cf%83%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%bd/?fbclid=IwAR3Gc_YTXKCMML80dkUz6tgdfTw57wI2ohbcKLIWtj-nWlxENYtSccRTtpU
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Ο περιορισμός δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Τουρκία συνιστά 

ένα ακόμα ενδεικτικό παράδειγμα παραβίασης των ελευθεριών ορισμένων 

ομάδων. Η Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι. κοινότητα βιώνει έντονα το φαινόμενο του 

εκφοβισμού, ενώ τα μέλη της έρχονται συχνά αντιμέτωπα με βάναυσες 

επιθέσεις λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας και της ταυτότητας φύλου 

τους. Ο ίδιος ο Πρόεδρος, σε ομιλία του το 2013, είχε αποδοκιμάσει έντονα 

την ομοφυλοφιλία, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για μια ανήθικη 

σεξουαλική προτίμηση που δεν συνάδει με την κουλτούρα και τις αξίες του 

ισλαμισμού. Επιπροσθέτως, από το 2015 η κυβέρνηση απαγόρευσε τη 

διεξαγωγή της παρέλασης του Gay Pride, ενώ, με πρόφαση τις μεγάλου 

όγκου οικονομικές τους οφειλές, απαγόρευσε την λειτουργία δεκάδων 

οργανώσεων υποστήριξης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας 31. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι, στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία δεν έχει θεσπίσει κανένα νόμο κατά των 

διακρίσεων απέναντι σε άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό32. 

Ακόμα και ο νόμος για την προστασία της οικογενείας και την πρόληψη της 

βίας κατά των γυναικών δεν κάνει καμία αναφορά στο σεξουαλικό 

προσανατολισμό και τη φυλετική ταυτότητα, παρά της ατέρμονες 

προσπάθειες των υποστηρικτών της Λ.Ο.Α.Τ.Κ.Ι. κοινότητας να 

προστατεύσουν μια από τις μειονότητες της χώρας που εκτίθεται 

καθημερινά σε κίνδυνο33. Αντίστοιχες πολιτικές υιοθετούνται από την 

Άγκυρα και στο ζήτημα της καταπάτησης ελευθεριών άλλων μειονοτήτων, με 

χαρακτηριστική την περίπτωση των Κούρδων. 

3.1. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων: Η περίπτωση των 

Κούρδων 

Γενικότερα, το σύνολο των μειονοτήτων του κράτους - που δυνητικά θα 

μπορούσε να απειλήσει την εξουσία - βρίσκεται στο στόχαστρο της τουρκικής 

κυβέρνησης, η οποία θεσπίζει αυστηρά κατασταλτικά μέτρα εναντίον όσων 

θεωρούνται εχθροί του καθεστώτος Έρντογαν, Οι Κούρδοι, η μεγαλύτερη 

εθνοτική μειονότητα της χώρας, αποτελεί το 15% του πληθυσμού της 

Τουρκίας και βιώνει εδώ και δεκαετίες συστηματικές διακρίσεις και 

βάναυσες επιθέσεις. Η κυβέρνηση έχει προβεί στο κλείσιμο εκατοντάδων 

 
%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-

%ce%b1%cf%80%cf%8c-

%ce%b5%cf%81%ce%bd/?fbclid=IwAR3Gc_YTXKCMML80dkUz6tgdfTw57wI2ohbcKLIWtj

-nWlxENYtSccRTtpU, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαίου 2021] 

31 Human Rights Watch, «Turkey has no excuse to ban Istanbul Pride March», 28 Ιουνίου 

2018. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.hrw.org/news/2018/06/28/turkey-has-no-excuse-ban-

istanbul-pride-march, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

32 Hasan Aydin και Winston Langley, ό.π., σελ. 144. 

33 Hasan Aydin και Winston Langley, ό.π.. 

https://geopolitics.iisca.eu/2021/05/05/stratfor-%ce%b9%cf%83%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%bd/?fbclid=IwAR3Gc_YTXKCMML80dkUz6tgdfTw57wI2ohbcKLIWtj-nWlxENYtSccRTtpU
https://geopolitics.iisca.eu/2021/05/05/stratfor-%ce%b9%cf%83%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%bd/?fbclid=IwAR3Gc_YTXKCMML80dkUz6tgdfTw57wI2ohbcKLIWtj-nWlxENYtSccRTtpU
https://geopolitics.iisca.eu/2021/05/05/stratfor-%ce%b9%cf%83%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%bd/?fbclid=IwAR3Gc_YTXKCMML80dkUz6tgdfTw57wI2ohbcKLIWtj-nWlxENYtSccRTtpU
https://geopolitics.iisca.eu/2021/05/05/stratfor-%ce%b9%cf%83%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%bd/?fbclid=IwAR3Gc_YTXKCMML80dkUz6tgdfTw57wI2ohbcKLIWtj-nWlxENYtSccRTtpU
https://geopolitics.iisca.eu/2021/05/05/stratfor-%ce%b9%cf%83%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%ce%b5%cf%81%ce%bd/?fbclid=IwAR3Gc_YTXKCMML80dkUz6tgdfTw57wI2ohbcKLIWtj-nWlxENYtSccRTtpU
https://www.hrw.org/news/2018/06/28/turkey-has-no-excuse-ban-istanbul-pride-march
https://www.hrw.org/news/2018/06/28/turkey-has-no-excuse-ban-istanbul-pride-march
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ιδρυμάτων, σχολείων και οργανισμών που σχετίζονται με τους Κούρδους, 

ενώ στη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, πάνω από 90 δήμαρχοι 

- που συνδέονταν με το κουρδικό κίνημα - απομακρύνθηκαν βίαια από τα 

καθήκοντά τους και στη θέση τους διορίστηκαν αξιωματούχοι φίλα 

προσκείμενοι στην εξουσία.34. Ακόμη, πολλά κουρδικά σύμβολα υφίστανται 

καταστροφές, ενώ, παράλληλα, ασκείται κρατική τρομοκρατία σε όλο το 

φάσμα της προσωπικής και δημόσιας ζωής του κουρδικού πληθυσμού35. Η 

στάση της Τουρκίας παρεκκλίνει από το άρθρο 27 της Διεθνούς Συνθήκης 

για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, σύμφωνα με την οποία πρέπει να 

προστατεύεται το δικαίωμα των μειονοτήτων να χρησιμοποιούν ελεύθερα τη 

γλώσσα τους, να διαλέγουν τη θρησκεία τους και να λειτουργούν με βάση τα 

δικά τους ήθη και αξίες36. 

Υπογραμμίζεται ότι ο πολιτικός κουρδικής καταγωγής, πρώην συν-

αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (Δ.Κ.Λ) Σελαχαττίν 

Ντεμίρτας, βρίσκεται στη φυλακή από το Νοέμβριο του 2016. Η Άγκυρα τον 

κατηγορεί για προπαγάνδα και διασυνδέσεις με το Εργατικό Κόμμα του 

Κουρδιστάν (Ε.Κ.Κ.), ενώ απειλεί με οριστική απαγόρευση της λειτουργίας 

του κόμματος Δ.Κ.Λ.37. Το Ε.Δ.Α.Δ. ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του 

πολιτικού, καθώς η κράτησή του καταστρατηγεί και παραβιάζει την 

ελευθερία της έκφρασης και άλλα πανανθρώπινα δικαιώματα. Η κυβέρνηση, 

ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της Ε.Ε. και επέκτεινε την 

ποινή του, επικαλούμενη κατηγορίες που σχετίζονται με τη δράση του τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια38. Συνεπακόλουθα, γίνεται αντιληπτό ότι ο 

περιορισμός ελευθεριών μειονοτήτων στην Τουρκία συνιστά ένα ακόμη 

αρνητικό παράγοντα στις σχέσεις Τουρκίας και Ε.Ε.. 

3.2. Η παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

Η καταπάτηση βασικών ελευθεριών και δικαιωμάτων στην Τουρκία έχει προεκτάσεις 

και στο εργασιακό επίπεδο. Ο δείκτης ανεργίας του κράτους αγγίζει το 28.8%, ενώ, 

εξαιτίας των χαμηλών μισθών, η πλειονότητα του πληθυσμού «έχει βυθιστεί» στην 

 
34 Hasan Aydin και Winston Langley, ό.π., 109-112. 

35 Stockholm Center for Freedom, «Suppression of Kurdish language in Turkey is 

reflection of general intolerance towards Kurds: community leader», 12 Μαΐου 2021. 

[Αναγνώσθηκε στο: https://stockholmcf.org/suppression-of-kurdish-language-in-turkey-is-

reflection-of-general-intolerance-towards-kurds-community-leader/, τελευταία πρόσβαση: 

27 Μαΐου 2021] 

36 Hasan Aydin και Winston Langley, ό.π., σελ. 109-112. 

37 Al Jazeera, «Turkish court orders rearrest of jailed Selahattin Demirtas», 21 

Σεπτεμβρίου 2019. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.aljazeera.com/news/2019/9/21/turkish-

court-orders-rearrest-of-jailed-selahattin-demirtas, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

38 Reuters, «Turkish court sentences Demirtas to jail for insulting president: lawyer», 22 

Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-

demirtas-idUSKBN2BE2NT, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

https://stockholmcf.org/suppression-of-kurdish-language-in-turkey-is-reflection-of-general-intolerance-towards-kurds-community-leader/
https://stockholmcf.org/suppression-of-kurdish-language-in-turkey-is-reflection-of-general-intolerance-towards-kurds-community-leader/
https://www.aljazeera.com/news/2019/9/21/turkish-court-orders-rearrest-of-jailed-selahattin-demirtas
https://www.aljazeera.com/news/2019/9/21/turkish-court-orders-rearrest-of-jailed-selahattin-demirtas
https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-demirtas-idUSKBN2BE2NT
https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-demirtas-idUSKBN2BE2NT
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ανέχεια39. Το φαινόμενο αυτό άρχισε να κλιμακώνεται κατά τη διάρκεια της 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία επιβλήθηκε στη χώρα μετά την απόπειρα 

πραξικοπήματος, οπότε και χιλιάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν ή συνελήφθησαν. 

Παράλληλα, διεκόπη οριστικά και η λειτουργία δεκάδων ενώσεων εργαζομένων που 

φέρεται να συνδέονταν με το κίνημα Γκιουλέν. Ακόμη, παρότι το δικαίωμα της 

απεργίας κατοχυρώνεται νομικά, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί διάφορα τεχνάσματα με 

σκοπό να απαγορεύσει τη διεξαγωγή απεργιών στην πράξη. Είναι γεγονός ότι εν μέσω 

πανδημίας, το Κ.Δ.Α. ακολούθησε μια αρκετά φειδωλή πολιτική απέναντι στους 

εργαζόμενους, επιδιώκοντας τον στόχο της οικονομικής ανάπτυξης. Ενδεικτικό της 

έλλειψης μέριμνας για το τουρκικό εργατικό δυναμικό αποτελεί το γεγονός ότι η 

Τουρκία είναι από τις χώρες που έχει προσφέρει την ελάχιστη έως και μηδαμινή 

παροχή βοήθειας και υποστήριξης στους πολίτες της στη διάρκεια της πανδημίας40. 

Όλα τα προαναφερθέντα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 

καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία οδηγούν στην κρίση των 

δημοκρατικών αξιών ενός κράτους. Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί, όπως θα 

δούμε παρακάτω, ότι οι αυταρχικές πολιτικές που υιοθετεί η Άγκυρα 

αντικατοπτρίζονται πλέον και σε θεσμικά κείμενα του κράτους. 

3.3. Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από θεσμικές αποφάσεις 

της Άγκυρας 

Παρόλο που σε θεωρητικό επίπεδο το Σύνταγμα παρέχει ελευθερία λόγου 

τόσο στον Τύπο όσο και στους πολίτες41, τα τελευταία χρόνια πολλά άρθρα 

του ποινικού κώδικα περιορίζουν και καταπατούν το εν λόγω δικαίωμα. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters το 2018, το 65% των ερωτηθέντων 

απάντησε πως ανησυχεί να εκφέρει την γνώμη του ελεύθερα στο διαδίκτυο, 

καθώς ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπο με βαρύτατες ποινές από τις αρχές.42 

Με βάση το άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα της Τουρκίας43, κατηγορίες για 

προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας οδηγούν ακόμα και σε ποινή 

φυλάκισης τεσσάρων χρόνων44. Επιπλέον, η νομοθεσία παρέχει το δικαίωμα 

 
39 Barış Soydan, «The Non-ending of Miseries of Workers under AKP rule», The Turkey 
Analyst, 23 Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/662-the-non-

ending-of-miseries-of-workers-under-akp-rule.html, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

40 Barış Soydan, ό.π.. 

41 Τουρκικό Σύνταγμα, άρθρο 26 παράγραφος 1. [Αναγνώσθηκε στο 

https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm, Τελευταία πρόσβαση: 31 Μαΐου 2021] 

42 United States Department of State, «Turkey 2019 Human Rights Report, 2019». 

[Αναγνώσθηκε στο: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

practices/turkey/, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021.] 

43 T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi, Türk Ceza Kanunu, [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf, τελευταία πρόσβαση: 31 Μαΐου 

2021] 

44 United States Department of State, «Turkey 2019 Human Rights Report, 2019». 

[Αναγνώσθηκε στο: https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-

https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/662-the-non-ending-of-miseries-of-workers-under-akp-rule.html
https://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/662-the-non-ending-of-miseries-of-workers-under-akp-rule.html
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
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στη κυβέρνηση να απαγορεύει τη λειτουργία διαδικτυακών ειδησεογραφικών 

πρακτορείων αν θεωρηθεί πως το περιεχόμενό τους προσβάλλει ή κατακρίνει 

την ηγεσία της κυβέρνησης. Ακόμη, προκειμένου να επεκταθεί ο έλεγχος 

της κυβέρνησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον Οκτώβριο του 2020, 

τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 725345, ώστε να περιοριστεί η ελευθερία της 

έκφρασης και να ευθυγραμμιστεί το περιεχόμενο του διαδικτύου με την 

κυβερνητική «γραμμή»46. Απαγόρευση είχε επιβληθεί το 2017 και στη 

διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ελευθέρου περιεχομένου Wikipedia με τη 

δικαιολογία της προστασίας της δημόσιας τάξης και του εθνικού 

φρονήματος. Η συγκεκριμένη απαγόρευση άρθηκε μετά από δύο χρόνια, 

έπειτα από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας. Το 

δικαστήριο έκρινε πως η εν λόγω απόφαση παραβιάζει την ελευθερία της 

έκφρασης47. Επιπλέον, στις 23 Μαρτίου 2021, ο παγκόσμιος οργανισμός 

International Press Institute (I.P.I.), ο οποίος ασχολείται με την προώθηση 

και την προστασία της ελευθερίας του Τύπου, απευθύνθηκε στον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζητώντας να λάβει άμεση δράση. 

Συγκεκριμένα, ζήτησε να αποσοβηθεί εγκαίρως η κρίση που υφίσταται η 

ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης στην 

Τουρκία48, ενώ υπογράμμισε πως, από τις αρχές του 2021, έχουν 

καταδικαστεί συνολικά 14 δημοσιογράφοι σε 45 χρόνια και 8 μήνες 

φυλάκιση, λόγω της αντικυβερνητικής χροιάς των απόψεών τους49. Συνεπώς, 

παρατηρείται ότι οι πολιτικές που υιοθετεί η Άγκυρα επιχειρείται να 

κατοχυρωθούν μέσα σε θεσμικά κείμενα του κράτους. Το ζήτημα που τίθεται 

πλέον είναι ο βαθμός αποδοχής τους από την Ε.Ε.. 

 

 

 
practices/turkey/, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

45 Εφημερίδα της Τουρκικής Κυβερνήσεως. Αρ. Φύλλου: 31202, No. 7253, 31 Ιουλίου 2020, 

[Αναγνώσθηκε στο: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-

1.htm?fbclid=IwAR2eiyIKgK_HZhNcEYE-

DQnAXPiQTHWxPTLrt4BVXGR_gQBZ4YOWaXuvfEk, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 

2021] 

46 Ali Osman Özdilek, «İnternet yasası ne getiriyor?», Dünya, 5 Αυγούστου 2020. 

[Αναγνώσθηκε στο: https://www.dunya.com/kose-yazisi/internet-yasasi-ne-

getiriyor/476874, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

47 BBC, «Turkey's Wikipedia ban ends after almost three years», 16 Ιανουαρίου 2020. 

[Αναγνώσθηκε στο: https://www.bbc.com/news/technology-51133804, τελευταία πρόσβαση: 

27 Μαΐου 2021] 

48 IPI, «IPI calls on European Council to prioritize press freedom in Turkey ahed of EU 

leader's meeting», 23 Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://freeturkeyjournalists.ipi.media/ipi-calls-on-european-council-to-prioritize-press-

freedom-in-turkey-ahead-of-eu-leaders-meeting/, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

49 IPI, ό.π.. 

https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm?fbclid=IwAR2e
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm?fbclid=IwAR2e
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm?fbclid=IwAR2eiyIKgK_HZhNcEYE-DQnAXPiQTHWxPTLrt4BVXGR_gQBZ4YOWaXuvfEk
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm?fbclid=IwAR2eiyIKgK_HZhNcEYE-DQnAXPiQTHWxPTLrt4BVXGR_gQBZ4YOWaXuvfEk
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm?fbclid=IwAR2eiyIKgK_HZhNcEYE-DQnAXPiQTHWxPTLrt4BVXGR_gQBZ4YOWaXuvfEk
https://www.dunya.com/kose-yazisi/internet-yasasi-ne-getiriyor/476874
https://www.dunya.com/kose-yazisi/internet-yasasi-ne-getiriyor/476874
https://www.bbc.com/news/technology-51133804
https://freeturkeyjournalists.ipi.media/ipi-calls-on-european-council-to-prioritize-press-freedom-in-turkey-ahead-of-eu-leaders-meeting/
https://freeturkeyjournalists.ipi.media/ipi-calls-on-european-council-to-prioritize-press-freedom-in-turkey-ahead-of-eu-leaders-meeting/
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4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και η στάση της απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα 

Λαμβάνοντας υπόψιν την κρίση που μαστίζει τα πανανθρώπινα δικαιώματα 

και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στην Τουρκία, γίνεται αντιληπτό πως η 

σύγχρονη τουρκική πραγματικότητα δεν συνάδει με τις αξίες και τα ιδανικά 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία ορίστηκαν 

το 1993, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση  για την ένταξη ενός κράτους 

στην Ένωση50. Καθίσταται αναγκαίο να αναφερθεί ότι βασική υποχρέωση 

της Ε.Ε. αποτελεί η διαφύλαξη και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σεβόμενη πάντα τη πολυμορφία 

των πολιτισμών που την απαρτίζουν. Καταλυτικός κρίνεται ο ρόλος του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, ο οποίος προασπίζει - 

μεταξύ άλλων - την ισότητα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, ενώ 

σύγκαιρα προάγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την έννοια 

της αλληλεγγύης. Ο Χάρτης συμπληρώνει τους ήδη υπάρχοντες εθνικούς 

κανόνες χωρίς να τους αντικαθιστά ή να τους απορρίπτει, ενώ το Ε.Δ.Α.Δ. 

λειτουργεί ως «θεματοφύλακας» των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, με 

στόχο την επικράτηση της δημοκρατίας51. Η Ε.Ε. δύναται να παραπέμψει 

ένα κράτος-μέλος ενώπιον του Δικαστηρίου σε περίπτωση που αντιληφθεί 

ότι παραβιάζεται οποιοδήποτε δικαίωμα των πολιτών του. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει πως ο πρωταρχικός στόχος της Ένωσης είναι η υποστήριξη του 

πολίτη και η προστασία της ελευθερίας του από κάθε είδους παραβίαση που 

μπορεί να υποστεί. 

Αν και η Τουρκία βρίσκεται σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη 

χώρας, παρεκκλίνει από τις αξίες της Ένωσης που  αφορούν στη 

δημοκρατική διακυβέρνηση, την ύπαρξη Κράτους Δικαίου και την 

προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου γενικότερα αλλά και των 

μειονοτήτων ειδικότερα52.  Τα τελευταία χρόνια, η στάση της Ε.Ε. απέναντι 

στην Τουρκία, όσον αφορά στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων, αν και 

κρίνεται επικριτική, έχει κυρίως συμβουλευτική χροιά. Η Ένωση 

επανειλημμένα έχει δηλώσει πως αν δεν εδραιωθεί το κράτος δικαίου και δεν 

προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι πιθανότητες ένταξης της 

 
50 Europa.eu, «Accession Criteria». [Αναγνώσθηκε στο: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en, τελευταία πρόσβαση: 27 

Μαΐου 2021] 

51 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 18 Δεκεμβρίου 2000. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 

2021] 

52 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Turkey report 2020, 6 Οκτωβρίου 2020 [Αναγνώσθηκε στο: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-

10/turkey_report_2020.pdf, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/glossary/accession-criteria_en
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/turkey_report_2020.pdf
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Τουρκίας στην Ε.Ε. μειώνονται και ο θετικός διάλογος με την Άγκυρα 

κρίνεται ως μη ρεαλιστικό σενάριο53. Μετά το πέρας των διαδηλώσεων στο 

πάρκο Γκεζί το 2013, και κυρίως έπειτα από την απόπειρα πραξικοπήματος 

του 2016, η Ε.Ε. και η Τουρκία οδηγούνται συχνά σε  αψιμαχίες, παρά την 

οικονομική τους αλληλεξάρτηση και τη συνεργασία που διατηρούν μέσω της 

κοινής Συμφωνίας του 2016 για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. 

Την περίοδο συγγραφής της ανάλυσης, οι παραβιάσεις στην Τουρκία 

κλιμακώνονται σε επικίνδυνο βαθμό. Η απόσυρση του κράτους από τη 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το Μάρτιο του 2021, αποτελεί κατάφωρη 

παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών. Η συγκεκριμένη απόφαση 

απογοήτευσε τις Βρυξέλλες, οι οποίες έσπευσαν να δηλώσουν πως η στάση 

της χώρας θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των γυναικών και προβάλλει ένα 

λανθασμένο μήνυμα παγκοσμίως54. Ταυτόχρονα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 

Ε.Ε. κάλεσε την Άγκυρα να ανακαλέσει την απόφασή της και υπογράμμισε 

πως η Τουρκία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις δυτικές αξίες και 

την ενδεχόμενη ένταξή της. Δύο μήνες μετά από την ακύρωση της ισχύος της 

Σύμβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε έκθεση σχετικά με τη στάση της 

Τουρκίας τα έτη 2019 και 2020, δηλώνοντας πως η κατάσταση στη χώρα 

επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν σημειώνονται ενδείξεις 

προόδου. Συγκεκριμένα, στις 18 Μαΐου του 2021, ο εισηγητής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Nacho Sanchez Amor, ανακοίνωσε την απόφαση 

του Κοινοβουλίου για επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 

 
53  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό 

επίπεδο, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο», 20 Μαΐου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83

%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-

%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-

%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-

%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE

%B9-%CF%83%CE%B5-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-

%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-

%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-

%CF%84%CE%BF-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%

CE%B9%CE%BF, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] 

54 Council of Europe, «Council of Europe leaders react to Turkey's announced withdrawal 

from the Istanbul Convention», 21 Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-leaders-react-to-turkey-s-announced-

withdrawal-from-the-istanbul-conventi-1, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 2021] Council of 
Europe, «Statement of the President of the Congress on Turkey's announced withdrawal 

from the Istanbul Convention», 23 Μαρτίου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.coe.int/en/web/congress/-/statement-of-the-president-of-the-congress-on-

turkeys-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention, τελευταία πρόσβαση: 27 

Μαΐου 2021] 

https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%0A-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-leaders-react-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-conventi-1
https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-leaders-react-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-conventi-1
https://www.coe.int/en/web/congress/-/statement-of-the-president-of-the-congress-on-turkeys-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/congress/-/statement-of-the-president-of-the-congress-on-turkeys-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention
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με την Τουρκία55.  Υπογράμμισε πως η «πόρτα» της Ε.Ε. θα παραμείνει 

ανοιχτή, ωστόσο, δεν πρόκειται να συνταχθεί καμία θετική ατζέντα αν η 

Άγκυρα δεν θέσει τέλος στη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

δεν συνταχθεί με τα δημοκρατικά ιδεώδη. Δεν μπορεί να παραβλεφθεί δε, το 

γεγονός ότι παρόμοιες υποδείξεις έχουν γίνει και στο παρελθόν από την 

πλευρά της Ε.Ε.. Εντούτοις, η Τουρκία συνεχίζει να οπισθοδρομεί και να 

ασκεί εχθρική εξωτερική πολιτική στο δίπολο ανταγωνισμού και 

συνεργασίας που χαρακτηρίζει τη σχέση της με την Ένωση56. 

Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται πως η κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

επηρεάζει αισθητά και σε μεγάλο βαθμό την προοπτική των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Η αναβίωση των νέο-οθωμανικών 

οραμάτων και η αντιευρωπαϊκή ρητορική που ακολουθεί η Άγκυρα τα 

τελευταία χρόνια την απομακρύνουν από τις δυτικές αξίες. Παρά τις 

ατέρμονες προσπάθειες ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε., ο αυταρχισμός που 

ακολουθεί το καθεστώς και ο υποσκελισμός των ανθρωπίνων αξιών δεν 

συνάδουν με το ευρωπαϊκό «κεκτημένο» που πρεσβεύει η Ε.Ε.. Η ένταξη της 

Τουρκίας στην Ένωση απαιτεί τη συνειδητοποίηση από πλευράς της 

τουρκικής ηγεσίας ότι οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί μεθόδους 

επιβολής ισχύος μη συμβατές με τις νόρμες της Ε.Ε. και να αντιληφθεί την 

καταλυτική σημασία της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Η παρούσα ανάλυση στοχεύει στη συνοπτική παρουσίαση της κρίσης που 

μαστίζει την Τουρκία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και 

τις επιπτώσεις αυτής στη θέση του εν λόγω κράτους στη διεθνή πολιτική 

σκηνή. Για αυτόν το λόγο, μελετήθηκαν εκτενώς οι παραβιάσεις, μέσα από 

τις θεσμικές αποφάσεις της Άγκυρας, η καταπάτηση των δικαιωμάτων των 

γυναικών, των εργαζομένων καθώς και των μειονοτήτων. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας ότι «Η καταστρατήγηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υποβάθμιση των δημοκρατικών αξιών και η 

υιοθέτηση αυταρχικών πολιτικών από κρατικούς δρώντες με ηγεμονικές 

τάσεις, όπως η Τουρκία, δύναται να επηρεάσουν τις σχέσεις τους με 

υπερεθνικούς δρώντες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.». Η καταπάτηση των 

 
55 Το Βήμα, «Ψυχρολουσία Έρντογαν - Πέρασε από την Ευρωβουλή το κάλεσμα για 

αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων», 19 Μαΐου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: 

https://www.tovima.gr/2021/05/19/politics/psyxrolousia-erntogan-perase-apo-tin-eyrovouli-

to-kalesma-gia-anastoli-ton-entaksiakon-diapragmateyseon/, τελευταία πρόσβαση: 27 

Μαΐου 2021] 

56 Liberal, «Ευρωκοινοβούλιο προς Τουρκία: Αν δεν αλλάξετε στάση παγώνουν οι ενταξιακές 

συνομιλίες.», 19 Μαΐου 2021. [Αναγνώσθηκε στο: https://www.liberal.gr/world/an-den-

allaxete-stasi-pagonoun-oi-entaxiakes-sunomilies/378799, τελευταία πρόσβαση: 27 Μαΐου 

2021.] 

https://www.tovima.gr/2021/05/19/politics/psyxrolousia-erntogan-perase-apo-tin-eyrovouli-to-kalesma-gia-anastoli-ton-entaksiakon-diapragmateyseon/
https://www.tovima.gr/2021/05/19/politics/psyxrolousia-erntogan-perase-apo-tin-eyrovouli-to-kalesma-gia-anastoli-ton-entaksiakon-diapragmateyseon/
https://www.liberal.gr/world/an-den-allaxete-stasi-pagonoun-oi-entaxiakes-sunomilies/378799τ
https://www.liberal.gr/world/an-den-allaxete-stasi-pagonoun-oi-entaxiakes-sunomilies/378799τ
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θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών και η ροπή προς ένα ισλαμικό μοντέλο 

διακυβέρνησης αποτελούν τροχοπέδη στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας 

και στην προσπάθεια εκδυτικισμού της. Οι τομείς συνεργασίας και η σχέση 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο μερών δεν επαρκούν για να εξομαλύνουν το 

τεταμένο κλίμα που επικρατεί, ελλείψει  προόδου στον τομέα των 

δημοκρατικών αξιών εντός του τουρκικού κράτους. Το αυταρχικό πρόσωπο 

που προβάλλει η Άγκυρα την καθιστά μη αξιόπιστο εταίρο, ενώ η αδυναμία 

συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Ένωσης αποδεικνύει πως το μέλλον 

ανάμεσα στους δύο δρώντες κρίνεται αβέβαιο. 
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

 

Mufti, Malik (2009) Daring and Caution in Turkish Strategic Culture. 
Republic at Sea, Hampshire: Palgrave Macmillan, ix + 233 pp. ISBN 978 

0 230 23638 7 

 

ο βιβλίο Daring and Caution in Turkish Strategic Culture. Republic 

at Sea του Malik Mufti επιχειρεί να φωτίσει τις κυριότερες πτυχές 

της τουρκικής πολιτικής ασφαλείας από τις τελευταίες δεκαετίες πριν 

την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως και τα πρώτα έτη 

διακυβέρνησης του Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) τη 

δεκαετία του 2000. Σύμφωνα με τον Mufti, η αναγκαιότητα εξέτασης των 

παραγόντων που επιδρούν στη διαμόρφωση της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής εντοπίζεται στην ανάδειξη της σύγχρονης Τουρκίας σε δρώντα με 

σημαντική επιρροή στα υποσυστήματα του Καυκάσου, της Μέσης Ανατολής 

και των Βαλκανίων.  

 Η κεντρική εμπειρική παρατήρηση στο βιβλίο είναι ότι η Τουρκική 

Δημοκρατία, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής της διαδρομής 

είχε υιοθετήσει μια στάση ασφαλείας προσανατολισμένη στη διατήρηση του 

status quo και υπέρ της αποχής από εξωτερικές παρεμβάσεις, στράφηκε προς 

μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. 

Παρότι, σύμφωνα με το συγγραφέα, η τουρκική εξωτερική πολιτική 

διαχρονικά τείνει να προσαρμόζεται στις συστημικές μεταβολές, η στάση της 

από τη δεκαετία του 1990 δεν δύναται να ερμηνευθεί αποκλειστικά βάσει 

συστημικών εξωγενών παραγόντων, όπως η κατάρρευση του διπολισμού. Ως 

εκ τούτου, είναι απαραίτητη η μελέτη των όψεων της στρατηγικής 

κουλτούρας, προκειμένου να επισημανθούν οι κυριότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τουρκικής πολιτικής ασφαλείας.  

Η έννοια της στρατηγικής κουλτούρας στο βιβλίο προσδιορίζεται ως το 

σύνολο πεποιθήσεων, αξιών και άλλων στοιχείων που επηρεάζουν τον τρόπο 

με τον οποίο οι λήπτες αποφάσεων αντιδρούν στις επιρροές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Στην περίπτωση της τουρκικής στρατηγικής κουλτούρας, 

γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δύο κύρια πρότυπα/παραδείγματα, το 

Τ 
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«ρεπουμπλικανικό», το οποίο άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή από τα τέλη της 

οθωμανικής περιόδου και εξής, και το «αυτοκρατορικό/ιμπεριαλιστικό», το 

οποίο επανεμφανίστηκε μέσα από τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από το 

Δημοκρατικό Κόμμα τη δεκαετία του 1950. Με την ανάδειξη των εν λόγω 

πολιτικών, μεταξύ άλλων, και υπό το φως των νέων συνθηκών, το 

θρησκευτικό στοιχείο, το οποίο στο παρελθόν είχε επιχειρηθεί να 

παραγκωνιστεί από την πολιτική σκηνή, άρχισε σταδιακά να ανακτά έναν 

αυξημένο ρόλο στο πλαίσιο της εντεινόμενης πολιτικής αντιπαράθεσης 

ανάμεσα στους δύο πόλους, των κεμαλιστών υπό τον Ισμέτ Ινονού και των 

συντηρητικών υπό την καθοδήγηση του Αντνάν Μεντερές. Η αλληλεπίδραση 

αλλά και η αντιπαράθεση μεταξύ των κυρίαρχων γνωρισμάτων των δύο 

προτύπων καταλαμβάνουν κεντρική θέση στη μονογραφία και διατρέχουν το 

σύνολο της ανάλυσης.  

Στα επιμέρους κεφάλαια των τριών μερών του βιβλίου, ο Mufti 

επιχειρεί να καταδείξει τους τρόπους με τους οποίους η στρατηγική 

κουλτούρα, και ιδιαίτερα το επικρατέστερο παράδειγμα αυτής, έχει επιβάλει 

όρια και περιορισμούς στην τουρκική πολιτική ασφαλείας. Προς το σκοπό 

αυτό μελετώνται μεταβλητές όπως ο ρόλος της ιδιοσυγκρασίας, των 

ικανοτήτων και του οράματος των Τούρκων ηγετών αλλά και των κυριότερων 

θεσμών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Εντός 

αυτού του πλαισίου, εξετάζονται διεξοδικά δύο περιπτωσιολογικές μελέτες, 

εκείνες του πολέμου του Κόλπου το 1991 και της εισβολής στο Ιράκ το 2003, 

υπό το πρίσμα των οποίων καθίσταται εμφανής ο καθοριστικός ρόλος του 

παράγοντα της ηγεσίας στη λήψη αποφάσεων που άπτονται της πολιτικής 

ασφαλείας. 

Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθείται, παρατηρείται ότι η 

ανάλυση στηρίζεται κυρίως στη χρήση ποιοτικών στοιχείων, τα οποία 

αντλούνται τόσο από πρωτογενείς πηγές (συνεντεύξεις με σημαντικές 

προσωπικότητες της εγχώριας - κυρίως - πολιτικής σκηνής) όσο και από 

δευτερογενείς, με συχνές αναφορές στη βιβλιογραφία γύρω από ζητήματα 

στρατηγικής κουλτούρας αλλά και τουρκικής εσωτερικής και εξωτερικής 

πολιτικής. Για τους σκοπούς της ανάλυσης, ο Mufti αξιοποιεί κυρίως τα 

ερμηνευτικά εργαλεία της νεορεαλιστικής σχολής σκέψης, εξετάζοντας 

παράγοντες που αφορούν και τα τρία επίπεδα ανάλυσης (ηγεσία, κράτος, 

διεθνές σύστημα). Τέλος, ο συλλογισμός του συγγραφέα ακολουθεί την 

επαγωγική μέθοδο, καθώς μέσα από τη μελέτη επιμέρους πτυχών της 

τουρκικής εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής επιχειρείται η εξαγωγή 

γενικών συμπερασμάτων για την πολιτική ασφαλείας εν γένει. 

 Το πρώτο τμήμα του βιβλίου επικεντρώνεται στις ιστορικές συνθήκες 

που συνέβαλαν στη γένεση και ενσωμάτωση του ρεπουμπλικανικού 

παραδείγματος στην τουρκική πολιτική ασφαλείας, καθώς και στα κυριότερα 

πολιτικά γεγονότα που αποδεικνύουν την επικράτησή του κατά την πρώτη 
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πεντηκονταετία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Αρχικά, εξετάζονται τα 

διδάγματα των τελευταίων δεκαετιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα 

οποία επέδρασαν καταλυτικά στη διαμόρφωση των εγγενών γνωρισμάτων του 

ρεπουμπλικανικού παραδείγματος. Αυτά συνίσταντο κυρίως στο διαρκή φόβο 

για τον «εχθρικό και γεμάτο κινδύνους» εξωτερικό κόσμο, στην ισχυρή 

προκατάληψη υπέρ της διατήρησης του γεωπολιτικού status quo, και υπέρ 

της οικοδόμησης της αδιαίρετης εθνικής ενότητας και ομοψυχίας χάριν της 

διασφάλισης από εξωτερικούς δρώντες, οι οποίοι εμφανίζονται από την 

ηγεσία ως απειλές προς τη δυνητική διάσπαση της πολιτείας. Η αποτυχία του 

«Οθωμανισμού» και του «Ισλαμισμού» να συσπειρώσουν αποτελεσματικά το 

σύνολο των εθνοτήτων που τελούσαν υπό το ζυγό της Αυτοκρατορίας, ώθησαν 

τους Νεότουρκους, και κατόπιν τη νεοσύστατη κεμαλική ηγεσία, να 

αποκηρύξουν ιμπεριαλιστικές τάσεις και τους δεσμούς με το αυτοκρατορικό 

παρελθόν, υιοθετώντας μια πραγματιστική στάση στην εσωτερική και την 

εξωτερική πολιτική, σύμφωνα με το δόγμα «ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον 

κόσμο». Το παραπάνω δόγμα, το οποίο προήγαγε η κεμαλική παράταξη, σε 

συνδυασμό με τα «Έξι Βέλη» (Ρεπουμπλικανισμός, Εθνικισμός, 

Σεκιουλαρισμός, Ποπουλισμός, Κρατισμός, Επαναστατισμός), αποτέλεσαν τα 

ιδεολογικά θεμέλια του ρεπουμπλικανικού προτύπου στρατηγικής 

κουλτούρας, που προέκυψε ως απότοκο των προσπαθειών της εν λόγω 

παράταξης να κωδικοποιήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της πολιτείας τις 

πρώτες δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία. 

 Ένα επιπρόσθετο σημείο το οποίο αναλύεται από τον Mufti είναι η 

επανεμφάνιση του ιμπεριαλιστικού/αυτοκρατορικού παραδείγματος στην 

τουρκική στρατηγική κουλτούρα στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις 

αρχές του 1950, η οποία, κατά τον ίδιο, δεν δύναται να ερμηνευθεί 

ικανοποιητικά μόνο από συστημικούς παράγοντες. Στην εξωτερική πολιτική, 

η ανάγκη εξισορρόπησης της σοβιετικής απειλής οδήγησε στην ένταξη της 

Τουρκίας στο Ν.Α.Τ.Ο., ενώ στην εσωτερική πολιτική, η σημαντικότερη 

συστημική μεταβολή της περιόδου ήταν η μετάβαση στο πολυκομματικό 

σύστημα και η ανάδειξη στην εξουσία του Δημοκρατικού Κόμματος (Δ.Κ.) στα 

1950. Η ηγεσία του Δ.Κ. (Μεντερές, Ζορλού, Μπαγιάρ), αν και προήλθε από 

τις τάξεις του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (Ρ.Λ.Κ.), σε αρκετά 

ζητήματα ξεκίνησε να παρεκκλίνει από ορισμένες κεμαλικές αρχές. Παρά 

ταύτα, η κυριότερη διαφορά μεταξύ αυτής και της παραδοσιακής πολιτικής 

ελίτ αποδίδεται από το συγγραφέα στην ιδιοσυγκρασία που διέκρινε την 

ηγεσία και όχι στις ιδεολογικές καταβολές, καθώς πρωταρχικός στόχος όλων 

παρέμενε η διατήρηση της ανεξαρτησίας του κράτους. Στη συνέχεια, οι 

εντεινόμενες πολιτικές διαιρέσεις και οι αποκλίνουσες τάσεις οδήγησαν στο 

πραξικόπημα του 1960, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης και 

επαναφοράς στις βασικές αρχές του ρεπουμπλικανικού παραδείγματος. 
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 Στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου, σημαντικό μέρος της ανάλυσης 

αφιερώνεται στην πρώτη μεγάλη κρίση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπο το 

κυρίαρχο παράδειγμα στρατηγικής κουλτούρας στον απόηχο του 

πραξικοπήματος του 1980, όταν η ανάδυση καταπιεσμένων ταυτοτήτων 

ασκούσε πιέσεις προς την υιοθέτηση πολιτικών που έρχονταν σε ευθεία ρήξη 

με τα ρεπουμπλικανικά ιδεώδη. Η «τούρκο-ισλαμική σύνθεση» και το Κόμμα 

της Μητέρας Πατρίδας του Τουργκούτ Οζάλ, που επέλεξαν αρχικά να 

στηρίξουν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (Τ.Ε.Δ.), τάχθηκαν υπέρ της 

καλλιέργειας μιας ενιαίας νέο-οθωμανικής ταυτότητας που θα επιτύγχανε 

την ενσωμάτωση όλων των επιμέρους ταυτοτήτων που είχαν αναδυθεί, 

αξιοποιώντας ως ενοποιητικά στοιχεία την κοινή ιστορική συνείδηση και την 

ισλαμική κληρονομιά. Ως αποτέλεσμα, η Τουρκία, θα ήταν σε θέση να 

διαδραματίσει έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην εξωτερική της πολιτική, όπως 

επέτασσαν οι νέες συνθήκες σε επίπεδο διεθνούς συστήματος. Ο ιδιόμορφες 

καταβολές του Οζάλ επισημαίνονται στο σημείο αυτό ως ένα εκ των στοιχείων 

που διέκριναν την ιδιοσυγκρασία του, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις 

πολιτικές επιλογές του, οι οποίες σε πολλά ζητήματα αντέκρουαν τις 

επικρατούσες θέσεις των ρεπουμπλικανικών ελίτ. Παρόλα αυτά, το τουρκικό 

κατεστημένο, μέσω των στάσεων των κυριότερων θεσμών του (Υπουργείο 

Εξωτερικών, Ένοπλες Δυνάμεις κ.ά.) απέρριψε την έκκληση του Οζάλ για 

ριζικές αλλαγές στην πολιτική ασφαλείας της χώρας. Μετά το θάνατο του 

ίδιου το 1993, ακολούθησε μια μεταβατική περίοδος, κατά την οποία οι 

Τ.Ε.Δ. διατήρησαν σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική, ενώ εξωγενείς 

δυναμικές οδηγούσαν διαρκώς στην εφαρμογή πολιτικών που συγκρούονταν 

με το κυρίαρχο παράδειγμα. 

 Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, ο Mufti παρατηρεί ότι η έλευση του 

φιλοϊσλαμικού Κ.Δ.Α. στην εξουσία επέτεινε την κρίση στο παράδειγμα 

στρατηγικής κουλτούρας, καθώς η συντηρητική ηγεσία επιχείρησε αρχικά 

να συνδυάσει τις δημοκρατικές πρακτικές με τα ισλαμικά ιδεώδη, με απώτερο 

στόχο να αντιπαραταχθεί στο αυταρχικό κοσμικό κατεστημένο και να 

εδραιώσει τη θέση του στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Η κρίση 

αποτυπώθηκε στο βαθμό διάσπασης εντός των ρεπουμπλικανικών ελίτ, ως 

απόρροια της έλλειψης συναίνεσης γύρω από το στρατηγικό προσανατολισμό 

που έπρεπε να ακολουθήσει στο εξής η τουρκική πολιτική ασφαλείας. Ενώ η 

κυβερνώσα παράταξη τασσόταν υπέρ μιας μετριοπαθούς αλλά πολυδιάστατης 

και ενεργητικής πολιτικής στον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή βάσει των 

αρχών του δόγματος Νταβούτογλου, εντός της κεμαλικής παράταξης, 

διαφορετικές ομάδες υπέβαλλαν διαρκώς σε αναθεώρηση τις σχέσεις με 

δρώντες όπως οι Η.Π.Α., η Ε.Ε., η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν.  

 Στα συμπεράσματά του ο Mufti επιβεβαιώνει την αξιοσημείωτη 

ανθεκτικότητα που επέδειξε το ρεπουμπλικανικό παράδειγμα παρά τις 

πιέσεις που δέχθηκε στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, κατά τις 
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οποίες βασική προτεραιότητα παρέμενε η διατήρηση του status quo. Ωστόσο, 

με την εμβάθυνση της κρίσης στο κυρίαρχο παράδειγμα ως απόρροια των 

συστημικών μεταβολών της δεκαετίας του 1990, το 

αυτοκρατορικό/ιμπεριαλιστικό πρότυπο αναδείχθηκε ως η επικρατούσα 

εναλλακτική. Οι υποστηρικτές του έδιναν έμφαση στην ανάγκη 

αναθεώρησης των βασικών αρχών του κυρίαρχου προτύπου ασφαλείας, 

προτάσσοντας την πραγμάτωση των νέο-οθωμανικών επιδιώξεων που θα 

προσέδιδαν στην Άγκυρα αυξημένες ικανότητες προβολής ισχύος στην άμεση 

περιφέρειά της. Τέλος, ο συγγραφέας ολοκληρώνει την ανάλυσή του, 

επιβεβαιώνοντας την αρχική του παρατήρηση ότι μέσα στο ρευστό αυτό 

περιβάλλον, οι στάσεις της ηγεσίας επρόκειτο να συνεχίσουν να 

διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πολιτική ασφαλείας του κράτους. 

Όπως μαρτυρεί η παρακολούθηση της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής κατά τη δεκαετία που διαδέχθηκε τη συγγραφή του πονήματος του 

Mufti, ο ίδιος είχε ορθά διαγνώσει τις προθέσεις της ισλαμικής παράταξης 

που από νωρίς προμήνυαν την υιοθέτηση μιας ενεργητικότερης εξωτερικής 

πολιτικής συμβατής με το νέο-οθωμανικό όραμα της ηγεσίας. Η παραπάνω 

παρατήρηση δύναται να επιβεβαιώσει το βαθμό σχετικότητας που 

χαρακτηρίζει την εν λόγω μελέτη περισσότερο από μια δεκαετία μετά τη 

δημοσίευσή της. 

 Καταληκτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο του Mufti συνιστά μια 

αξιόλογη προσπάθεια να επισημανθούν τα στοιχεία που ασκούν καθοριστική 

επιρροή στη διαμόρφωση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, 

μπορεί να παρατηρηθεί ότι σε αρκετά σημεία, όπως οι αναφορές στο σταθερό 

προσανατολισμό υπέρ της διατήρησης του status quo και σε άλλα κυρίαρχα 

γνωρίσματα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ως τα 2000, το έργο του 

Malik Mufti παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες, λειτουργώντας 

συμπληρωματικά προς προγενέστερες συναφείς μελέτες, όπως εκείνες που 

έχουν εκπονηθεί από τους William Hale1, Philip Robins2 κ.ά.. Καθώς η 

μελέτη του Mufti έπεται χρονικά των συγκεκριμένων έργων, ενσωματώνει 

επιπλέον αναφορές στις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής των πρώτων ετών 

διακυβέρνησης του Κ.Δ.Α. αλλά και σε περιπτωσιολογικές μελέτες όπως 

εκείνη της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ το 2003, οι οποίες καθιστούν 

περισσότερο κατανοητή την ουσιαστική αποστασιοποίηση της ισλαμικής 

ηγεσίας από τις στάσεις προηγούμενων εθνικιστικών και συντηρητικών 

κυβερνήσεων. Η μονογραφία του Mufti διαφοροποιείται, επίσης, από εκείνη 

του W. Hale, ο οποίος προάγει μια περισσότερο ιστορική θεώρηση, ενώ 

 
1 Hale, William (2000) Turkish Foreign Policy 1774-2000, London & Portland OR: Frank 

Cass. 

2 Robins, Philip (2002) Suits and Uniforms: Turkish Foreign Policy Since the Cold War. 

Seattle: University of Washington Press. 
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παράλληλα προσεγγίζει σε κάποιο βαθμό την εμπειρική ανάλυση του P. 

Robins ως προς την έμφαση που αποδίδει στη σημασία μεταβλητών 

εσωτερικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, θέτοντας υπό εξέταση το ρόλο της 

ηγεσίας και άλλων παραγόντων που άπτονται της εσωτερικής πολιτικής μέσα 

από αναφορές στις κυριότερες πολιτικές εξελίξεις από τις απαρχές του 

τουρκικού κράτους έως και την πρώτη δεκαετία του 2000, η μελέτη του Mufti 

συμβάλλει στην προσπάθεια των αναγνωστών να κατανοήσουν ζητήματα που 

συνδέονται άρρηκτα με τον τρόπο λήψης κρίσιμων αποφάσεων της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής. Για το λόγο αυτό, δύναται να αποτελέσει χρήσιμο 

εγχειρίδιο για μελετητές όχι μόνο της τουρκικής εξωτερικής και εσωτερικής 

πολιτικής αλλά και για ερευνητές που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στον 

τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές όψεις της στρατηγικής κουλτούρας 

επιδρούν στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασφαλείας. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗ 

Πτυχιούχος Τμήματος Δ.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Πειραιώς.  

Δόκιμη Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Τ.Ε.Μ.. 
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ο βιβλίο A History of Modern Iran αποτελεί μια πολύτιμη συμβολή 

στη βιβλιογραφία της πολιτικής ιστορίας και της κοινωνίας του Ιράν 

του 20ού αιώνα. Ο διακεκριμένος συγγραφέας, Ervand Abrahamian3, 

επιχειρεί σε μόλις έξι κεφάλαια και λιγότερες από διακόσιες σελίδες να 

περιγράψει μεστά και περιεκτικά έναν ολόκληρο αιώνα γεμάτο πολιτικές 

αναταραχές, κοινωνικές ανακατατάξεις και μεταβολές στο ιρανικό εθνικό 

αφήγημα και την ιρανική ταυτότητα. Το βιβλίο επαινείται από μια μεγάλη 

 
3 Ο Ervand Abrahamian γεννήθηκε το 1940 στο Ιράν από Αρμένιους γονείς και μεγάλωσε 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές. Στη συνέχεια, 

έκανε το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και τη διδακτορική του 

διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια με θέμα το ιρανικό σοσιαλιστικό κόμμα Tudeh. 

Ο Abrahamian έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Πρίνστον, της Νέας Υόρκης και της 

Οξφόρδης. Επιπλέον, είναι διακεκριμένος καθηγητής στο Baruch College και στο Graduate 

Center CUNY. Το 2010 εξελέγη μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και 

Επιστημών, ενώ σήμερα συνεχίζει να συγγράφει, εμπλουτίζοντας περαιτέρω το ακαδημαϊκό 

του έργο. 

Τ 



Τόμος 4, Τεύχος 2  Ιούλιος 2021 

 
27 

μερίδα του ακαδημαϊκού κύκλου για τη θαρραλέα ανάδειξη ευαίσθητων 

ζητημάτων της ιρανικής κοινωνίας, τα οποία, όμως, διαχειρίζεται με 

επιστημονικότητα χωρίς να υποπέσει σε σφάλματα, όπως αυτό της  

εσκεμμένης «δαιμονοποίησης».4 Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι 

ερευνητές και φοιτητές ιρανικών σπουδών ή διεθνών και στρατηγικών 

σπουδών με έμφαση στη μελέτη του σύγχρονου Ιράν ή στην ιστορία των 

χωρών της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, αποτελεί ένα ευανάγνωστο και 

προσιτό βιβλίο για οποιονδήποτε αναγνώστη τρέφει ενδιαφέρον για την 

πολυτάραχη ιστορία της χώρας.  

Το κεντρικό επιχείρημα του βιβλίου είναι ότι από την εποχή των 

Κατζάρων (Qajars)5 και ύστερα, η εξουσία εντός του κράτους γινόταν ολοένα 

και πιο συγκεντρωτική, ενώ ταυτόχρονα επεκτεινόταν τόσο γεωγραφικά όσο 

και σε όλες τις εκφάνσεις του ιρανικού βίου. Από τη μία πλευρά, ο 

συγκεντρωτισμός και ο αυταρχισμός δημιουργούσαν κοινωνικές πιέσεις, 

κινήματα και αιτήματα για αλλαγή, ενώ, από την άλλη, οι ίδιες 

κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις μετέβαλαν τη δομή του κράτους, γεγονός που 

αποτυπώνεται ευδιάκριτα στις δύο επαναστάσεις που συντελέστηκαν τον 20ο 

αιώνα στο Ιράν, και τα επακόλουθά τους. Εν τέλει, οι δυνάμεις αυτές 

οδηγούσαν σε ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας και σε περαιτέρω ενίσχυση 

των αυταρχικών τάσεων και του απολυταρχισμού. Αποκορύφωμα αυτής της 

διαδικασίας αποτέλεσε η δημιουργία ενός στερεά εδραιωμένου ισλαμικού 

καθεστώτος που διαθέτει ισχυρό θεσμικό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να ασκεί 

σήμερα εκτεταμένο έλεγχο σε όλο το φάσμα της ιρανικής κοινωνίας.  

Σε αντίθεση με τις επικρατούσες αντιλήψεις εντός του, δυτικού 

κυρίως, Τύπου, ο συγγραφέας επιχειρεί να αποδείξει ότι η Ισλαμική 

Επανάσταση δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ασύνδετο ή παρένθετο 

γεγονός από την πρότερη ιρανική ιστορία. Οι επαναστάσεις, τα 

πραξικοπήματα και οι εσωτερικές αναταραχές έχουν βαθιές ρίζες σε μεγάλα 

κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και δυναμικές, οι οποίες αποτελούν λογική 

συνέχεια της σύγχρονης ιρανικής ιστορίας. 

Μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου γίνεται κατανοητό πως ο 

συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει σε δύο κύρια ερωτήματα: πρώτον, πώς 

επετεύχθη η επέκταση του ιρανικού κράτους και της εξουσίας; και δεύτερον, 

ποια τα αίτια και ποιες οι κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις που διαδραμάτισαν 

καθοριστικό ρόλο στα μεγάλα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας του Ιράν; 

 
4 Linmbert, John, Review of A History of Modern Iran, The Middle East Journal, vol. 63 

no. 1, 2009, 144-145. 

5 Η δυναστεία των Κατζάρων ήταν μια βασιλική δυναστεία τουρκικής καταγωγής που ίδρυσε 

την πρωτεύουσά της στην Τεχεράνη και κυβέρνησε το Ιράν από το 1796 έως το 1925 περίπου, 

όταν ο Ρεζά Παχλαβί καθαίρεσε τον τελευταίο Σάχη της δυναστείας και στέφθηκε ο ίδιος 

μονάρχης. 
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Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιείται στο κείμενο είναι η 

επαγωγική, καθώς επιχειρείται από επιμέρους γεγονότα και δεδομένα να 

εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για την πορεία του ιρανικού κράτους και της 

δομής του. Ο συγγραφέας πραγματοποιεί ποιοτική έρευνα, χρησιμοποιώντας 

πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Το κείμενο συμπεριλαμβάνει 

ποσοτικά στοιχεία, χάρτες, διαγράμματα και εικόνες που συμβάλλουν στη 

βέλτιστη αποτύπωση της ιρανικής πραγματικότητας του προηγούμενου 

αιώνα, ενώ παραθέτει και μια σειρά από προτεινόμενα βιβλία, τα οποία 

μπορούν να φωτίσουν περαιτέρω συγκεκριμένα ζητήματα που θίγονται στο 

συγκεκριμένο ανάγνωσμα. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη 

να ανατρέξει στο πολιτικό «Who is who», το χρονολογικό ιστορικό και το 

βοηθητικό γλωσσάρι ιρανικών ορολογιών. Άξιο αναφοράς είναι ότι παρότι ο 

συγγραφέας δεν αναφέρει αν χρησιμοποίησε κάποιο θεωρητικό εργαλείο για 

την ανάλυσή του, παραθέτει σε τίτλο κεφαλαίου την εξής ρήση του σπουδαίου 

θεωρητικού, Alexis De Tocqueville, η οποία συμπυκνώνει ένα μεγάλο μέρος 

της κεντρικής ιδέας του βιβλίου: «Revolutions invariably produce stronger 

states» («Οι επαναστάσεις κατά κανόνα παράγουν ισχυρότερα κράτη»). 

Ακολουθώντας τα επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου, γίνεται αντιληπτό 

ότι η ανάλυση ξεκινάει από τη δυναστεία των Κατζάρων του 19ου αιώνα για 

να καταλήξει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και στο πέρασμά της στον 

21ο αιώνα. 

Στα δύο αρχικά κεφάλαια ο συγγραφέας προσπαθεί να απεικονίσει τον 

ιρανικό βίο κατά τα τελευταία έτη της δυναστείας των Κατζάρων. 

Προκειμένου να αναδείξει τις συνθήκες που οδήγησαν στη Συνταγματική 

Επανάσταση (1905-1911), αναλύει την αδύναμη δομή του κράτους, το οποίο 

αφενός στηριζόταν στον ανταγωνισμό των ισχυρών οικογενειών και των 

σεχτών για τον έλεγχο της περιφέρειας, και αφετέρου βρισκόταν παγιδευμένο 

σε ένα φαύλο κύκλο δανεισμού και παραχώρησης οικονομικών προνομίων 

στις ξένες δυνάμεις. Επιπλέον, αναλύονται οι αιτίες της τελικής αποτυχίας 

της Επανάστασης. Στην ουσία, η έλλειψη ισχυρών κεντρικών θεσμών που θα 

θωράκιζαν την κρατική εξουσία, οδήγησε εν τέλει στο ξέσπασμα εμφυλίου 

πολέμου και το πραξικόπημα του Ρεζά Παχλαβί το 1921.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, ο Abrahamian εξερευνά την περίοδο βασιλείας 

του Σάχη Ρεζά και τις πρώτες μεταβολές στην κρατική δομή, οι οποίες 

κατέστησαν εφικτή την παραμονή του στην εξουσία. Η περίοδος αυτή 

θεωρείται σταθμός για το ιρανικό κράτος, καθώς αποτελεί την αρχή μιας 

μακράς διαδικασίας κρατικού συγκεντρωτισμού. Τονίζεται πως ο Σάχης 

οικοδόμησε ένα συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο βασιζόταν στο στρατό και τη 

γραφειοκρατία, και προώθησε μεταρρυθμίσεις με στόχο τον 

αποτελεσματικότερο έλεγχο των περιφερειών, τον εκσυγχρονισμό, την 

ανάπτυξη και την εθνική ολοκλήρωση υπό μια εθνική και πολιτιστική 

ταυτότητα, ενώ ταυτόχρονα προέβη σε καταστολή των αντιπάλων του.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η περίοδος που προηγήθηκε του 

πραξικοπήματος κατά του πρωθυπουργού Μοχάμεντ Μοσαντέκ το 1953, 

καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του καθεστώτος. Δίνεται 

έμφαση στη μετατόπιση της πολιτικής ισχύος και την ανάδυση δύο 

αντιπολιτευτικών κινημάτων που άφησαν αξιοσημείωτη κληρονομιά στην 

πολιτική σκηνή του Ιράν: του σοσιαλιστικού που εκφράστηκε από το κόμμα 

Tudeh, και του εθνικιστικού που εκφράστηκε από το Μοσαντέκ. 

Συγκεκριμένα, η προσπάθεια εθνικοποίησης της πετρελαϊκής βιομηχανίας 

θεωρήθηκε απειλή για τα βρετανικά και αμερικανικά συμφέροντα, με 

αποτέλεσμα Η.Π.Α και Ηνωμένο Βασίλειο να οργανώσουν την ανατροπή του 

δημοκρατικά εκλεγμένου και ευρέως λαοφιλή Μοσαντέκ. Το πραξικόπημα 

έμελλε να είναι καθοριστικό για την εξέλιξη της επανάστασης του 1979, 

καθώς συνέδεσε το Σάχη με τις ιμπεριαλιστικές δυτικές δυνάμεις, ενώ η 

διάλυση του σοσιαλιστικού και του εθνικιστικού κινήματος έδωσε τη 

σκυτάλη στο κίνημα του ισλαμικού φονταμενταλισμού. 

Το πέμπτο κεφάλαιο είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην -κομβικής 

σημασίας- περίοδο της μοναρχίας του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά. Ο συγγραφέας 

εξετάζει τους μηχανισμούς του κράτους, τη «Λευκή Επανάσταση» αλλά και 

τις εντάσεις που αυτή δημιούργησε. Σε αυτό το κεφάλαιο προσπαθεί να 

αναδείξει τις συνθήκες που οδήγησαν στην Ισλαμική Επανάσταση και να 

σκιαγραφήσει την ιρανική κοινωνία, η οποία βρισκόταν σε αναβρασμό. 

Αρχικά, γίνεται η διαπίστωση ότι τη συγκεκριμένη περίοδο ενισχύθηκε το 

πατερναλιστικό και συγκεντρωτικό κράτος με απώτερο σκοπό τον έλεγχο του 

λαού. Παρόλα αυτά, οι μεταρρυθμίσεις και ο αυταρχισμός δημιούργησαν 

ολοένα και περισσότερες ανισότητες και συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να 

ξεπροβάλουν ριζοσπαστικά πολιτικά κινήματα που έθεσαν τα ιδεολογικά 

θεμέλια για την επανάσταση του 1979. Το βιβλίο εμμένει αρκετά στον κύριο 

εκφραστή του πολιτικού ριζοσπαστισμού, το Ρ. M. Χομεϊνί, ο οποίος 

διεκδικούσε μια νέα μορφή διακυβέρνησης με την εξουσία υπό τον έλεγχο 

των κληρικών, και έμελλε να είναι καθοριστικό πρόσωπο για την μετέπειτα 

ιστορία του Ιράν. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, ξεδιπλώνονται τα γεγονότα της Ισλαμικής 

Επανάστασης και τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του ισλαμικού 

καθεστώτος. Η έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο το ισλαμικό καθεστώς 

όχι μόνο επιβίωσε, αλλά σταδιακά ισχυροποιήθηκε ώστε να καταλήξει 

σήμερα να αποτελεί ένα από τα πιο αυταρχικά καθεστώτα στο διεθνές 

σύστημα, με τον Ανώτατο Ηγέτη να ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο σε όλους 

τους πυλώνες και θεσμούς του κράτους. Ο Abrahamian εξετάζει το νέο 

Σύνταγμα, το οποίο έδωσε μεγάλο εύρος εξουσιών στον Ανώτατο Ηγέτη, και 

έθεσε τα νομικά θεμέλια για τους μηχανισμούς θωράκισης της εξουσίας και 

τον έλεγχο του ιρανικού βίου μέσω της αυστηρής επιβολής του ισλαμικού 

νόμου. Στο κείμενο αναπτύσσεται, επίσης, το επιχείρημα ότι το νέο καθεστώς 
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εδραίωσε την εξουσία του μέσω της ενίσχυσης των κοινωνικών στρωμάτων 

που αποτελούσαν τη λαϊκή του βάση, και μέσω της δημιουργίας θεσμών που 

ελέγχονται από τον Ανώτατο Ηγέτη. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στον 

αγώνα καταδίωξης των πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος, εκ των οποίων 

πολλοί εκτελέστηκαν.  

Επιπρόσθετα, αναδεικνύεται η σημασία της κρίσης των Αμερικανών 

ομήρων (1979) και του πολέμου Ιράν-Ιράκ (1980-1988) ως ισχυρές πηγές 

συσπείρωσης του λαού γύρω από το καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα, ο 

συγγραφέας συνδέει τον πατριωτισμό και το αίσθημα επιβίωσης με το 

θρησκευτικό επαναστατισμό. Στο βιβλίο περιγράφεται πως δύο άλλοτε 

αντίπαλα ρεύματα, ο ιρανικός εθνικισμός (Iranism) και ο Σιϊτισμός 

(Shi’ism), εξελίχθηκαν σε αλληλένδετα και συμπληρωματικά ρεύματα, 

σφυρηλατώντας έτσι τη σύγχρονη εθνική συνείδηση των Ιρανών. Αξίζει να 

σημειωθεί, επίσης, ότι μέχρι και σήμερα ο θρησκευτικός επαναστατισμός 

βρίσκεται στον πυρήνα του καθεστωτικού συμφέροντος επιβίωσης, γεγονός 

που αποτυπώνεται στη συνεχώς αυξανόμενη πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική επιρροή του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (I.R.G.C.).  

Εν κατακλείδι, ο συγγραφέας περιγράφει πώς το κράτος των Κατζάρων 

μετεξελίχθηκε στο σύγχρονο ιρανικό κράτος, αναλύοντας τις πιο σημαντικές 

κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στο Ιράν τον τελευταίο αιώνα, με την πιο 

αξιοσημείωτη να απαντάται στην ίδια τη δομή του κράτους. Το βιβλίο 

εστιάζει στη δημιουργία και επέκταση του κράτους και στις επιπτώσεις της 

εν λόγω επέκτασης στην πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και την 

ευρύτερη κοινωνία. Μέσα από την αναδρομή αυτή, γίνεται κατανοητό πώς 

διαμορφώθηκε η εθνική συνείδηση των Ιρανών, τους λόγους που οδήγησαν 

στην Ισλαμική Επανάσταση και πώς δομήθηκε το σύγχρονο κράτος της 

Ισλαμικής Δημοκρατίας. O Abrahamian επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία 

πρισματικά, αντικειμενικά και με γνώμονα το σεβασμό για τα βιώματα του 

ιρανικού λαού διαχρονικά. Απομυθοποιεί την εξιδανικευμένη εικόνα της 

Δύσης για τη δυναστεία Παχλαβί, και τέλος, αφιερώνει το βιβλίο «στη μνήμη 

των τουλάχιστον τριακοσίων πολιτικών κρατουμένων που απαγχονίστηκαν 

το 1988, επειδή αρνήθηκαν να προσποιηθούν ότι πιστεύουν στο 

υπερφυσικό». 

Παρότι το βιβλίο εκδόθηκε το 2008, παραμένει επίκαιρο. Είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση της ιρανικής πραγματικότητας έως 

σήμερα: του ιρανικού κράτους και καθεστώτος, της ιρανικής ταυτότητας, του 

πολιτισμού, της κοινωνίας, της ιδεολογικής βάσης, των αντιλήψεων για τη 

Δύση και της διεθνούς συμπεριφοράς του σύγχρονου ιρανικού κράτους. Μαζί 

με το Iran: a Modern History του Abbas Amanat6, τα δύο αυτά βιβλία 

καταφέρνουν να δώσουν μια σαφή εικόνα του σύγχρονου Ιράν, ενώ αν κανείς 

 
6 Amanat, Abbas, Iran: A Modern History, New Haven, Yale University Press, 2017. 
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επιθυμεί να διεισδύσει εις βάθος σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα, 

μπορεί να διαβάσει τα προηγούμενα έργα του Abrahamian, Iran between 

Two Revolutions (1982)7, Radical Islam: The Iranian Mojahedin (1989)8, 

Khomeinism (1993)9, και Tortured Confessions (1999)10. 
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Πτυχιούχος του Τμήματος Δ.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Πειραιώς.  
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7 Abrahamian, Ervand, Iran Between Two Revolutions, Princeton Studies on the Near 

East, Princeton University Press, 1982. 

8 Abrahamian, Ervand, Radical Islam: The Iranian Mojahedin, London, I.B. Tauris, 1989.  

9 Abrahamian, Ervand, Khomeinism: Essays on the Islamic Republic, Berkeley: University 

of California Press, 1993.  

10 Abrahamian, Ervand, Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern 

Iran, Berkeley: University of California Press, 1999.  
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