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Σχετικά με την Ομάδα Έρευνας Τουρκίας

Η «Ομάδα Έρευνας Τουρκίας» ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 2013.

Δραστηριοποιήθηκε  αρχικά  στο  πλαίσιο  του  Κέντρου  Διεθνών  και

Ευρωπαϊκών  Υποθέσεων  (ΚΕ.Δ.Ε.Υ.)  του  Τμήματος  Διεθνών  και

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την ίδρυση

του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών (Ε.Τ.Ε.Μ.)

τον  Μάρτιο  του  2015,  οι  δραστηριότητες  τις  Ομάδας  συνεχίζονται

στους κόλπους του εν λόγω Εργαστηρίου.

Η Ομάδα έχει ως στόχο την συστηματική καταγραφή, μελέτη και

ανάλυση  των  τρεχουσών  πολιτικών,  οικονομικών  και  κοινωνικών

εξελίξεων  στην  Τουρκία.  Οι  εργασίες  της  Ομάδας  επιδιώκουν  να

συμβάλουν  στην  καλύτερη  κατανόηση  της  τουρκικής

πραγματικότητας  και  την  ανάπτυξη  των  ερευνών  γύρω  από  τα

παραπάνω θέματα πρωτίστως στο οικείο ίδρυμα.

Η Ομάδα απαρτίζεται  από  προπτυχιακούς  και  μεταπτυχιακούς

φοιτητές,  από  υποψήφιους  Διδάκτορες  και  μέλη  Δ.Ε.Π.  του

Τμήματος  Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου

Πειραιώς. 

Για  την επίτευξη των παραπάνω στόχων  τα  μέλη  των Ομάδων

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την συζητούν

και  την  αναλύουν  βάσει  επιστημονικών  μεθόδων  και  εργαλείων

έρευνας  που  παρέχονται  από  τις  πολιτικές,  οικονομικές  και

κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των εργασιών είναι μια σειρά

από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από επίκαιρα θέματα της Τουρκίας.
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Εισαγωγικό σημείωμα 
 

Η Εξωτερική Πολιτική του Κ.Δ.Α. και το Μεταβαλλόμενο 
Διεθνές Περιβάλλον πριν τις Εκλογές 

 
Σο τελευταίο εξάμηνο, η ισλαμική παράταξη της Σουρκίας που κυβερνά 

τη χώρα από το 2002, προσπάθησε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός 

συνεχώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος. Η προσπάθεια αυτή 

έλαβε χώρα υπό την πίεση μιας σημαντικής εκλογικής αναμέτρησης, η 

οποία θα μπορούσε να φανεί καθοριστική για την υλοποίηση των στόχων 

που έχει θέσει η ηγεσία της χώρας. Η διαχείριση και εφαρμογή της 

εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας σε προεκλογική περίοδο δεν είναι 

εύκολη υπόθεση. Η πίεση του χρόνου, ο οποίος εξαντλείται μέρα με την 

ημέρα, και το ενδεχόμενο να μην ανανεωθεί η λαϊκή ετυμηγορία, 

καθιστά μια κυβέρνηση προεκλογικά περισσότερο ευάλωτη και λιγότερο 

αξιόπιστη απέναντι στους διεθνείς δρώντες, περιορίζοντας τις 

πρωτοβουλίες της σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η αδυναμία 

υλοποίησης των στόχων εξωτερικής πολιτικής μιας κυβέρνησης, της 

οποίας η θητεία –και κατά συνέπεια η ισχύς της– φθάνει στο τέλος της, 

συχνά αντισταθμίζεται από την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής 

μηχανής, εν προκειμένω της διπλωματίας της. Η κυβερνητική αδυναμία 

συχνά περιορίζεται σε κάποιο βαθμό, όταν υφίσταται ένα είδος διαρχίας 

στη χώρα, με έναν ισχυρό πολιτικό παράγοντα ή θεσμό, οι θέσεις του 

οποίου ταυτίζονται ή αλληλοσυμπληρώνονται με αυτές της κυβέρνησης, 

μειώνοντας πιο αποτελεσματικά το κενό εξουσίας και διατηρώντας την 
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πολιτική πρωτοβουλία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σέτοια είναι η 

περίπτωση της κυβέρνησης του Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη», η 

οποία έχει την αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου της χώρας, ο 

οποίος όλο και πιο συχνά παρεμβαίνει στο έργο της.  

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2015 η τουρκική 

εξωτερική πολιτική κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια σειρά από διεθνείς 

και περιφερειακές εξελίξεις, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη διαφύλαξης 

των τουρκικών εθνικών συμφερόντων, ενώ η χώρα είχε εισέλθει ήδη σε 

τροχιά εκλογικής αναμέτρησης.  

Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην τουρκική εσωτερική 

πολιτική σκηνή, παράλληλα μ’ εκείνες που διαδραματίζονται στη διεθνή 

σκηνή, σχετίζονται άμεσα με τις επιδιώξεις της ισλαμικής ηγεσίας της 

χώρας. Η μετάβαση του Ρ. Σ. Έρντογαν στον Προεδρικό θώκο και η 

ανάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον, μέχρι πρότινος 

υπουργό Εξωτερικών, Α. Νταβούτογλου, δεν είναι άνευ δυσχερειών. Σο 

ήδη βαρύ κλίμα που είχε ξεκινήσει να διαμορφώνεται μετά την 

αποκάλυψη των σκανδάλων εις βάρος της κυβέρνησης του Κόμματος 

«Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) τον Δεκέμβριο του 2013, 

επιδεινώθηκε μετά την προκλητική «παραχώρηση» της προεδρίας του 

κόμματος και κατ’ επέκταση της πρωθυπουργίας στον νεόκοπο πολιτικό. 

Σα φιλόδοξα σχέδια του νέου Προέδρου για αναβάθμιση της θέσης του 

στο πολιτικό σύστημα, προκειμένου να υιοθετηθεί το προεδρικό 

σύστημα, που θα συνεπάγετο την εγκαθίδρυση μιας πολιτικής 

δεσποτείας στη γείτονα χώρα, προσέκρουσαν σε μια σειρά από εμπόδια. 

Παρά την ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης να ορθώσει ανάστημα, η 

αδυναμία της κυβέρνησης να προτείνει βιώσιμες λύσεις σε σημαντικά 

ζητήματα της χώρας, όπως το Κουρδικό, το νέο σύνταγμα, τη διαφθορά, 

τα οικονομικά προβλήματα, το προσφυγικό και την αστάθεια στην άμεση 

περιφέρειά της, οδήγησαν μέρος της κοινής γνώμης, που ανήκει στην 

κοσμική παράταξη, να στραφεί εναντίον της ισλαμικής κυβέρνησης. Η 

συσσωρευμένη δυσαρέσκεια και απογοήτευση για τις μεθόδους και 

πρακτικές που αυτή ακολουθεί, έμελλε να εκφραστεί στις βουλευτικές 

εκλογές που προκηρύχτηκαν τον Ιανουάριο του 2015. τις εκλογές που 

έλαβαν χώρα στις αρχές Ιουνίου του 2015, συμμετείχαν από τον τόπο 

διαμονής τους και οι Σούρκοι πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο 

εξωτερικό, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που είχε υιοθετήσει το Ανώτατο 

Εκλογικό υμβούλιο (Τ.S.K.) λίγους μήνες πριν. Η ηγεσία του Κ.Δ.Α. 
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έλπιζε σε μία άνετη νίκη που θα της επέτρεπε, αφενός, να ανανεώσει τη 

θητεία της με τα απαραίτητα ποσοστά, έτσι ώστε να σχηματίσει 

αυτοδύναμη κυβέρνηση και να εξασφαλίσει την ψήφιση του νέου 

συντάγματος, και αφετέρου, να ρυθμίσει τις ενδοπαραταξιακές της 

διαφορές. Σα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας ήταν 

απογοητευτικά για την ισλαμική παράταξη, παρά την δραστήρια 

προεκλογική εκστρατεία τόσο στην Σουρκία όσο και στο εξωτερικό.  

 

   

Πηγή: Y.S.K., Παραρτήματα D και Ε, 18 Ιουνίου 2015. 

Σα ποσοστά του Κ.Δ.Α. δεν ξεπέρασαν το 40,87% (258 έδρες), εξέλιξη που 

ανέτρεψε την επιθυμία της ισλαμικής ηγεσίας για ισχυρή πλειοψηφία 

ικανή να επιτρέψει στην ισλαμική παράταξη να υιοθετήσει νέο 

σύνταγμα και προεδρικό σύστημα. τον αντίποδα, παρά την καλά 

σχεδιασμένη προεκλογική εκστρατεία της κοσμικής αντιπολίτευσης, τα 

αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Σο ποσοστό του Ρ.Λ.Κ. παρέμεινε στο 

24,95%. Η έκπληξη των εκλογών ήλθε από το φιλοκουρδικό κόμμα, το 

οποίο για πρώτη φορά πέτυχε να ξεπεράσει το κατώφλι του 10% και να 

εισέλθει στην Εθνοσυνέλευση. Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που 

αντιμετώπισε το Δ.Κ.Λ. κατά την προεκλογική του εκστρατεία, πέτυχε 

να κάνει την υπέρβαση και να συγκεντρώσει 13,12% (80 έδρες), ενώ τα 

ποσοστά της εθνικιστικής παράταξης κυμάνθηκαν στα όρια του 16,29% 

(80 έδρες). Σα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης της 7ης Ιουνίου 

συνθέτουν ένα τοπίο δίχως σοβαρές προοπτικές κυβερνητικής 

σταθερότητας, καθώς κανένας πολιτικός σχηματισμός δεν έχει 

εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία για να ασκήσει εξουσία, ενώ 

μέλλει να αποδειχθεί αν οι πολιτικές ηγεσίες είναι διατεθειμένες να 

συγκυβερνήσουν.  
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Παράλληλα με τις προετοιμασίες στην εσωτερική πολιτική σκηνή 

για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. 

παρακολούθησε και μετείχε στις περιφερειακές εξελίξεις, προκειμένου 

να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της χώρας. τη Μέση Ανατολή, στη 

σκιά της διαιωνιζόμενης χαοτικής κατάστασης στη υρία και της 

ανεξέλεγκτης δράσης του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους», 

φάνηκε να διευθετείται το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του 

Ιράν. Η απόφαση της χαλάρωσης των κυρώσεων που είχε επιβάλει η 

Δύση στην Σεχεράνη, έδωσε το έναυσμα στην Άγκυρα για να 

καλλιεργήσει τις σχέσεις της με την γειτονική αυτή χώρα. την 

Ανατολική Μεσόγειο, οι καλές σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου 

άφησαν οριστικά τη θέση τους σε αντιπαραθέσεις. Η κριτική στάση του 

Σούρκου Προέδρου απέναντι στο κοσμικό καθεστώς της Αιγύπτου και 

τον αλ-ίσι, ο οποίος ανέτρεψε τον νόμιμα εκλεγμένο ισλαμιστή 

Πρόεδρο Μ. Μόρσι, φαίνεται ότι δημιούργησε σοβαρή διάσταση μεταξύ 

των δύο κρατών, συμβάλλοντας στην απώλεια ακόμη ενός συμμάχου της 

χώρας. τον Καύκασο, οι διεργασίες για την δημιουργία ενός τριμερούς 

στρατηγικού άξονα βρίσκονται σε εξέλιξη. την νευραλγική αυτή 

περιοχή, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική επιρροή, η Σουρκία φαίνεται να 

πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη στενών πολιτικών, οικονομικών και 

στρατιωτικών δεσμών με χώρες της περιοχής, όπως το Αζερμπαϊτζάν και 

η Γεωργία. τα Βαλκάνια, η ισλαμική παράταξη της Σουρκίας συνεχίζει 

να επιδεικνύει με κάθε ευκαιρία το ενδιαφέρον της για τις χώρες της 

περιοχής. Η Αλβανία, την οποία επισκέφτηκε ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. 

Έρντογαν, αποτελεί μία από τις χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η 

προσοχή της Άγκυρας, καθώς σύμφωνα με το Δόγμα Νταβούτογλου αυτή 

θεωρείται φυσικός σύμμαχος της χώρας στην χερσόνησο.  

το ανά χείρας τεύχος των «Σετραδίων της Ομάδας Έρευνας 

Σουρκίας» εξετάζονται ορισμένα από τα παραπάνω ζητήματα της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής που διαδραματίστηκαν κατά την 

χρονική περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου του 2015. Οι αναλύσεις αυτές 

είναι προϊόν έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της «Ομάδας Έρευνας 

Σουρκίας» (ΟΜ.Ε.Σ.), η οποία απαρτίζεται από προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

πουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. τόχος των αναλύσεων αυτών 

δεν είναι άλλος από την περιγραφή και ερμηνεία των διεθνών σχέσεων 

της Σουρκίας επί τη βάσει των θεωριών και μεθόδων που προσφέρουν οι 
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Διεθνείς χέσεις. Μέσα από την προσπάθεια έρευνας και κατανόησης 

της πολύπλοκης τουρκικής πραγματικότητας, η ΟΜ.Ε.Σ. επιχειρεί, 

αφενός, να φωτίσει σημαντικές πτυχές της άμεσης περιφέρειάς μας, και 

αφετέρου, να συμβάλει στην όσο το δυνατόν αρτιότερη κατάρτιση του 

ερευνητικού δυναμικού της χώρας μας, το οποίο μελετάει συστηματικά 

την Σουρκία. Σο μεγάλο ενδιαφέρον και η ακόρεστη θέληση για μελέτη 

των ερευνητών της ΟΜ.Ε.Σ. προσφέρει το αναγκαίο εκείνο κίνητρο στον 

υπογράφοντα να συνεχίσει τούτο το εγχείρημα, ευελπιστώντας ότι 

σημαντικότερες ερευνητικές προσπάθειες δεν θα αργήσουν να 

εμφανιστούν.  

 

Ν. Ραπτόπουλος 

 

* * * * * 
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ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΑΑ--ΑΑΖΖΕΕΡΡΜΜΠΠΑΑΪΪΣΣΖΖΑΑΝΝ--ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑ::  ΣΣΡΡΙΙΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΤΤΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΑΑΝΝΣΣΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΜΜΟΟ  ΜΜΕΕ  ΡΡΩΩΙΙΑΑ;;  

 

ΜΜΑΑΡΡΚΚΑΑΡΡ  ΑΑΝΝΓΓΚΚΟΟΓΓΙΙΑΑΝΝ  

 

 περιοχή του Καυκάσου αποτελεί μια λωρίδα γης με διαχρονική 

στρατηγική αξία. Περιβαλλόμενος από την Κασπία Θάλασσα και τον 

Εύξεινο Πόντο, ο Καύκασος συνιστά σταυροδρόμι συνάντησης, αλλά 

και σύγκρουσης πολιτισμών. υνιστά, επίσης, μια περιφερειακή σκακιέρα για 

σημαντικές μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (Η.Π.Α.) και για δυνάμεις μικρότερης ισχύος, όπως η Σουρκία και το 

Ιράν, όπου οι προαναφερθείσες δυνάμεις προσπαθούν να επεκτείνουν την 

επιρροή τους. 

Προσφάτως, στην περιοχή 

πραγματοποιήθηκαν τριμερείς 

διαβουλεύσεις ανάμεσα στα κράτη του 

Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας και της 

Σουρκίας με σκοπό την συνεργασία στον 

τομέα της ασφάλειας1. Σα κράτη αυτά 

συνεργάζονται και σε άλλους τομείς με 

κυριότερους αυτούς της οικονομίας και της 

μεταφοράς. Οι εξελίξεις, όμως, στον 

στρατιωτικό τομέα είναι κάτι  νέο και έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στην ισορροπία 

ισχύος στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, οι 

πρόσφατες συνεργασίες στο στρατιωτικό και 

οικονομικό τομέα της Σουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, 

αποτελούν σημαντικές εξελίξεις που αξίζουν να μελετηθούν.  

Σέτοιου τύπου συνεργασίες επιδιώκουν να πετύχουν δύο πράγματα, 

αφενός, την μεγιστοποίηση ισχύος των παικτών, και αφετέρου, την 

εξισορρόπηση δυνητικών αντιπάλων. Με την μεγιστοποίηση της ισχύος 

εννοείται η αύξηση της οικονομικής, στρατιωτικής και διπλωματικής 

                                                             
1 Βλ. Azerbaijan State News Agency, ‘Azerbaijan, Turkey, Georgia Armed Forces sign 

protocol on results of meeting’, 5 Μαΐου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://azertag.az/en/xeber/Azerbaijan_Turkey_Georgia_Armed_Forces_sign_protocol_on_resu

lts_of_meeting-852450, τελευταία πρόσβαση:19/6/2015] 

Η 

[Ο] Καύκαζορ ζςνιζηά 

ζηαςποδπόμι ζςνάνηηζηρ, 

αλλά και ζύγκποςζηρ 

πολιηιζμών. ςνιζηά, επίζηρ, 

μια πεπιθεπειακή ζκακιέπα 

για ζημανηικέρ μεγάλερ 

δςνάμειρ, όπωρ η Ρωζία και 

οι Ηνωμένερ Πολιηείερ 

Αμεπικήρ (Η.Π.Α.) και για 

δςνάμειρ μικπόηεπηρ ιζσύορ, 

όπωρ η Σοςπκία και ηο Ιπάν. 
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δυναμικής για την επίτευξη σκοπών εθνικού συμφέροντος2, ενώ με την έννοια 

της εξισορρόπησης αναφερόμαστε στη συμμετοχή σε συμμαχίες με σκοπό την 

παρεμπόδιση των αξιώσεων ισχυρότερων παικτών3. το παρόν κείμενο 

αναλύονται οι προσπάθειες περιφερειακών παικτών του Καυκάσου να 

συνασπιστούν, υπό την ηγεσία της Σουρκίας. Αρχικά, η Σουρκία επιχειρεί να 

μεγιστοποιήσει την ισχύ της, συνεργαζόμενη στον οικονομικό τομέα με τις δύο 

χώρες του Καυκάσου, το Αζερμπαϊτζάν και την Γεωργία. Σο ίδιο επιχειρεί και 

με την Ρωσία. Ωστόσο, με την τελευταία παρατηρούμε μια ιδιόμορφη σχέση, 

καθώς παράλληλα με την συνεργασία τους γίνεται και προσπάθεια για την 

εξισορρόπηση της ρωσικής επιρροής στην περιοχή του Καυκάσου. Για τον λόγο 

αυτό, οι οικονομικές σχέσεις που συνάπτονται με τους μικρότερους δρώντες της 

περιοχής (Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία) έχουν τον χαρακτήρα εξάρτησης του 

μικρού παίκτη από τον μεγαλύτερο. Βάσει των παραπάνω, η υπόθεση εργασίας 

μας διαμορφώνεται ως εξής: «οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δυνάμεων 

διαφορετικής ισχύος, οι οποίες επιδιώκουν τα συμφέροντά τους σε μία ζώνη 

επιρροής, επηρεάζουν αντιστρόφως ανάλογα 

τις σχέσεις της κατώτερης ισχύος δύναμης 

με τις χώρες του περιφερειακού 

συστήματος». Παρακάτω αναλύονται, οι 

σχέσεις της Σουρκίας με το Αζερμπαϊτζάν 

και την Γεωργία σε αντιπαραβολή με τις 

ρώσο-τουρκικές στους τομείς της 

οικονομίας, της ενέργειας, καθώς και της 

ασφάλειας. Σελικώς, αναφέρονται συνοπτικά 

τα συμπεράσματα της ανάλυσης.  

Η τριμερής συνεργασία μεταξύ Σουρκίας, Αζερμπαϊτζάν, και Γεωργίας 

έχει ως βασικό άξονα την ενέργεια. Σα ενεργειακά αποθέματα του 

Αζερμπαϊτζάν από την Κασπία μεταφέρονται μέσω της Γεωργίας στην Σουρκία 

και από εκεί σε άλλες αγορές4. Αυτή η σχέση αλληλεξάρτησης επιτρέπει στο 

Αζερμπαϊτζάν να εξάγει τα ενεργειακά αποθέματά του, πάνω στα οποία βασίζει 

                                                             
2 Βλ. MORGENTHAU Hans, Politics Among Nations: The Struggle for Peace and Power, 

McGraw-Hill Education, Νέα Τόρκη, 2005. σελ. 12-13. 

3 Βλ. WALT M. Stephen, The Origins of Alliances, Νέα Τόρκη, Cornell University Press, 

1990, σελ. 12. 

4 Ο αγωγός διαπερνά τη Γεωργία αντί της Αρμενίας, η οποία είναι γεωγραφικά εγγύτερη, λόγω 

της τεταμένης πολιτικής κατάστασης ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την τελευταία ύστερα από 

τη διαμάχη του Ορεινού Καραμπάχ, αποτέλεσμα της οποίας ήταν και το κλείσιμο των συνόρων 

της Σουρκίας με την Αρμενία το 1993. 

Μεηά ηη Διακήπςξη [της 

Τραπεζούντας τοσ 2012], ηα 

ζςμβαλλόμενα μέπη αύξηζαν 

ηιρ επαθέρ ηοςρ, και 

αποθάζιζαν να διεςπύνοςν 

ηοςρ ηομείρ ζςνεπγαζίαρ ηοςρ 

πέπαν ηος οικονομικού και 

ζηον ζηπαηιωηικό ηομέα. 
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μεγάλο μέρος της οικονομίας του5, ενώ επιπρόσθετα ενισχύει τις 

συνεργαζόμενες χώρες αναβαθμίζοντας τη θέση τους σε αυτήν του ενεργειακού 

διαύλου. Ωστόσο, οι σχέσεις ανάμεσα στα τρία κράτη δεν περιορίζονται στον 

ενεργειακό τομέα. ημαντική ώθηση είχε δοθεί το 2012 με την Διακήρυξη της 

Σραπεζούντας6, όπου τα τρία μέρη αποφάσισαν να διευρύνουν τους τομείς 

συνεργασίας τους. Μετά τη Διακήρυξη, τα συμβαλλόμενα μέρη αύξησαν τις 

επαφές τους, και αποφάσισαν να διευρύνουν τους τομείς συνεργασίας τους 

πέραν του οικονομικού και στον στρατιωτικό 

τομέα7. Σο στρατιωτικό σκέλος της 

συνεργασίας των χωρών προβλέπει την 

διεξαγωγή κοινών ασκήσεων, την επέκταση 

της συνεργασίας στον τομέα της 

στρατιωτικής εκπαίδευσης και την 

ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος8. Η συνεργασία στο σκέλος 

αυτό επισφραγίζεται από την ίδρυση μιας 

υντονιστικής Ομάδας, η οποία θα 

εποπτεύει την συνεργασία των ενόπλων 

δυνάμεων των τριών κρατών9.  

το σημείο αυτό, για τη βέλτιστη κατανόηση των σχέσεων της Σουρκίας 

με τις δύο χώρες του Καυκάσου, θα προχωρήσουμε σε μια συγκριτική παράθεση 

των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη. Η Σουρκία επιχειρεί να αυξήσει 

τις εξαγωγές της προς τις δύο χώρες του Καυκάσου, ενώ παράλληλα διατηρεί 

τις εισαγωγές της από αυτές τις χώρες σε χαμηλά επίπεδα. την περίπτωση του 

                                                             
5 Βλ. World Bank, ‘World Integrated Trade Solution, Azerbaijan Trade Summary 2014 Data’, 

Ουάσιγκτον, [Ανακτήθηκε από: 

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/AZE/Year/2013/Summarytext, τελευταία 

πρόσβαση: 19/6/2015] 

6 Βλ. Τπουργείο εξωτερικών Σουρκικής Δημοκρατίας, ‘Trabzon Declaration of The Ministers of 

Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan, Georgia and the Republic Of Turkey’, 8 Ιουνίου 

2012. [Ανακτήθηκε από: http://www.mfa.gov.tr/trabzon--declaration-of-the-ministers-of-

foreign-affairs-of-the-republic-of-azerbaijan_-georgia-and-the-republic-of-turkey_-08-june-

2012_-trabzon.en.mfa, τελευταία πρόσβαση: 19/6/2015] 

7 Βλ. Azerbaijan State News Agency, ‘Azerbaijan, Turkey, Georgia Armed Forces sign 

protocol on results of meeting’, 5 Μαΐου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://azertag.az/en/xeber/Azerbaijan_Turkey_Georgia_Armed_Forces_sign_protocol_on_resu

lts_of_meeting-852450, τελευταία πρόσβαση:19/6/2015]   

8 Βλ. Ο.π. 

9 Βλ. Ο.π. 

Σο ζηπαηιωηικό ζκέλορ ηηρ 

ζςνεπγαζίαρ ηων σωπών 

πποβλέπει ηην διεξαγωγή 

κοινών αζκήζεων, ηην 

επέκηαζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ 

ζηον ηομέα ηηρ ζηπαηιωηικήρ 

εκπαίδεςζηρ και ηην 

ανηαλλαγή πληποθοπιών ζε 

θέμαηα κοινού ενδιαθέπονηορ 
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Αζερμπαϊτζάν (Διάγραμμα Α), οι τουρκικές εξαγωγές προς τη χώρα έχουν 

αυξηθεί από το 2010 έως το 2013 από 1.33 δις. δολάρια Η.Π.Α. σε 2.57 δις., ενώ 

οι εισαγωγές από 260 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. το 2010 στα 593 το 2012 και στα 

479 το 201310.  

 
Πηγή: UN, Comtrade Database. 

την περίπτωση της Γεωργίας (Διάγραμμα Β) παρατηρούμε κάτι ανάλογο. Οι 

συνολικές τουρκικές εξαγωγές το 2010 είναι 884 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. και 

αυξάνονται στα 1.35 δις. έως το 2013. Οι εισαγωγές από την άλλη, μειώθηκαν 

από 282 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. το 2010 στα 193 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. το 2013. 

Είναι εμφανής στο σημείο αυτό ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η οικονομική 

αλληλεξάρτηση των χωρών. Όπως έχει αναφέρει και ο Α. Νταβούτογλου, «οι 

σχέσεις αλληλεξάρτησης παράγουν μηχανισμούς υπέρ των χωρών που 

διαθέτουν συνεπείς προεκτάσεις εξωτερικής πολιτικής»11, πράγμα που, με απλά 

λόγια, σημαίνει ότι η αλληλεξάρτηση μεταξύ δύο ανόμοιας δυναμικότητας 

παιχτών, ευνοεί τον ισχυρό παίκτη. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να τονίσουμε ότι 

οι τουρκικές εξαγωγές προς τις δύο αυτές χώρες αποτελούν μονάχα το 2.4% επί 

                                                             
10 Βλ. United Nations., UN Comtrade Database. New York: United Nations, 2015. 

[Ανακτήθηκε από: http://comtrade.un.org/, τελευταία πρόσβαση: 16/6/2015] 

11 Βλ. ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ Αχμέτ, Σο τρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Σης Σουρκίας, 

Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ. 234. 
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των συνολικών εξαγωγών της χώρας12. Ενώ από την άλλη, οι εισαγωγές μόλις το 

0.23%13. 

 
Πηγή: UN, Comtrade Database. 

τον αντίποδα, η ρώσο-τουρκική προσέγγιση βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα 

στο θέμα της οικονομίας, αλλά σε πολύ χαμηλότερα στο θέμα της ασφάλειας14. 

Από το 2001 και έπειτα με την υπογραφή του «χεδίου Δράσης για την 

υνεργασία στην Ευρασία: Από τη διμερή συνεργασία στην πολυδιάστατη 

συνεταιρική σχέση», ξεκινά η ανοδική πορεία των οικονομικών σχέσεων 

ανάμεσα στην Ρωσία και την Σουρκία15. Η σχέση αυτή απεικονίζεται από το 

διμερές εμπόριο των δύο χωρών. Οι τουρκικές εισαγωγές από την Ρωσία 

ανέρχονται στα 14.5 δις. δολάρια Η.Π.Α., ενώ οι εξαγωγές σε 7.11 δις. για το 

201316 (Διάγραμμα Γ). Η Σουρκία στις σχέσεις της με τη Ρωσία είναι φανερό 

ότι εξαρτάται παραπάνω από ότι στις αντίστοιχες με τις χώρες του Καυκάσου. 

Η θέση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός, ότι τα προϊόντα που εισάγει κατά 

                                                             
12 Βλ. United Nations, U.N. Comtrade Database, ο.π. 

13 Βλ. Ο.π. 

14 Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, «Οι Tουρκορωσικές χέσεις επί Διακυβέρνησης Κ.∆.Α.:  

Ένα Εγχείρηµα επίτευξης στρατηγικής συνεργασίας άσπονδων φίλων», στο ΚΟΣΖΙΑ Νίκος, 

ΥΙΛΗ Κωνσταντίνος, και ΚΟΣΗΝΙΩΣΗ Αντώνης (Επιμ.), Η Εξωτερική Πολιτική της 
Ρωσίας. Οι Ελληνορωσικές χέσεις, Αθήνα, Πατάκη, υπό έκδοση, σ.14.  

15 Βλ. Τπουργείο Εξωτερικών Σουρκικής Δημοκρατίας, ‘Turkey´s Political Relations With 

Russian Federation’ [Ανακτήθηκε από: http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-political-relations-

with-russian-federation.en.mfa, τελευταία πρόσβαση στις 16/6/2015] 

16 Βλ. United Nations. UN Comtrade Database., ο.π. 
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βάση η Σουρκία από τη Ρωσία είναι υδρογονάνθρακες και φτάνουν περίπου το 

45.5% των συνολικών εισαγωγών της από την εν λόγω χώρα. Η Ρωσία, 

επιπλέον, αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό εταίρο της Σουρκίας και σε άλλα 

ζητήματα. Σέτοια είναι η περίπτωση του πυρηνικού προγράμματος της 

Σουρκίας. Βασικός ενεργειακός στόχος της τουρκικής Δημοκρατίας είναι η 

διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της17. το κομμάτι αυτό 

περιλαμβάνεται και η πυρηνική ενέργεια. Η Ρωσία στο σημείο αυτό με 

διάφορες συμφωνίες για τη δημιουργία πυρηνικών εργοστασίων στη χώρα18 

προωθεί το στόχο αυτό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.  

 
Πηγή: UN, Comtrade Database. 

υμπερασματικά, για να επιστρέψουμε στην υπόθεση εργασίας, οι πολιτικές 

σχέσεις Ρωσίας-Σουρκίας είναι αντιστρόφως ανάλογες με τις σχέσεις της 

Σουρκίας και των χωρών του Καυκάσου. Οικονομικά παρατηρούμε ότι οι ρώσο-

τουρκικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες 

της Σουρκίας και των χωρών του Καυκάσου. υνεπώς, συμπεραίνει κανείς ότι η 

Σουρκία ενισχύει περισσότερο τον οικονομικό δείκτη ισχύος, επιχειρώντας να 

εμβαθύνει τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Παράλληλα, όμως, η χώρα 

προσπαθεί να εξισορροπήσει και τις επεκτατικές διαθέσεις της Ρωσίας στην 
                                                             
17 Βλ. Τπουργείο Εξωτερικών Σουρκικής Δημοκρατίας, ‘Turkey’s Energy Strategy’ 

[Ανακτήθηκε από: http://www.mfa.gov.tr/turkeys-energy-strategy.en.mfa, τελευταία πρόσβαση 

στις 16/6/2015]  

18 Βλ. World-Nuclear-News, ‘Ground broken for Turkey's first nuclear power plant’, 15 

Απριλίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.world-nuclear-news.org/NN-Ground-broken-

for-Turkeys-first-nuclear-power-plant-1541501.html, τελευταία πρόσβαση στις 16/6/2015].  
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περιοχή του Καυκάσου. Πράγμα το οποίο το επιτυγχάνει διατηρώντας πιο 

διευρυμένη σχέση στον τομέα της άμυνας με το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία, 

παρά με τη Ρωσία. Αυτό γίνεται κατανοητό λόγω των ανταγωνιστικών σχέσεων 

που έχουν οι δύο χώρες στην περιοχή του Καυκάσου. Ωστόσο, οι 

ανταγωνιστικές αυτές σχέσεις επηρεάζουν αρνητικά την προσέγγιση Σουρκίας-

Ρωσίας. Σελικώς, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η Σουρκία επιχειρεί να 

ανταγωνιστεί την Ρωσία συνεργαζόμενη ταυτόχρονα μαζί της. Αυτή η 

κατάσταση έχει άμεσες επιδράσεις στις σχέσεις με τα κράτη του Καυκάσου, 

καθώς και στις σχέσεις Ρωσίας – Σουρκίας.   

 

* * * * * 
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ΦΦΕΕΕΕΙΙ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΑΑ--ΙΙΡΡΑΑΝΝ  ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΑΑΡΡΗΗ  ΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΡΡΩΩΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΗΗ  ΔΔΤΤΗΗ..  

ΕΕΠΠΙΙΔΔΡΡΑΑΕΕΙΙ  ΣΣΙΙ  ΔΔΙΙΜΜΕΕΡΡΕΕΙΙ  ΦΦΕΕΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΠΠΣΣΙΙΚΚΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΥΥΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  

ΤΤΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΙΙΑΑ  

  

ΕΕΛΛΗΗΝΝΙΙΩΩΣΣΑΑΚΚΗΗ  ΒΒΕΕΝΝΕΕΣΣΑΑ--ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΑΑ  

 

στερα από 20 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων και δεκαετίες 

έντασης, οι μεγάλες δυνάμεις (Η.Π.Α., Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία 

και Γερμανία) και το Ιράν κατέληξαν, στις 2 Απριλίου 2015 στη 

Λωζάννη, σε μία προκαταρκτική συμφωνία γύρω από τον ιρανικό ζήτημα για τα 

πυρηνικά.1 Η συμφωνία αυτή χαρακτηρίστηκε από τον διεθνή Σύπο ως 

«ιστορική», ενώ πολλοί ξένοι ηγέτες -ανάμεσα τους και ο Ρώσος Πρόεδρος- 

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.2 

Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν ικανοποίησε την διεθνή κοινότητα στο σύνολό 

της, με ορισμένες χώρες, όπως το Ισραήλ και 

τη αουδική Αραβία, να κάνουν λόγο για 

μία κακή συμφωνία που θα σπείρει το χάος 

στην ευρύτερη περιοχή.3 Με ανάμεικτα 

συναισθήματα υποδέχτηκε την είδηση αυτή 

η τουρκική κυβέρνηση που από την μία 

βλέπει τις ευκαιρίες που ανοίγονται στον 

τομέα των οικονομικών και εμπορικών 

διμερών σχέσεων μετά την άρση των 

κυρώσεων, αλλά από την άλλη ανησυχεί για 

την ενίσχυση της Σεχεράνης και των 

περιφερειακών της συμμάχων στην 

ευρύτερη περιοχή.4 τόχος της παρούσας 

                                                             
1 Βλ. Καθημερινή,«Μια μεγάλη μέρα για τα πυρηνικά του Ιράν από τη συμφωνία με το G8», 3 

Απριλίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.kathimerini.gr/809939/article/epikairothta/kosmos/mia-megalh-mera-gia-ta-

pyrhnika-toy-iran-apo-th-symfwnia-me-to-g8, τελευταία πρόσβαση την 8η Ιουνίου 2015]. 

2 Βλ. Σο Βήμα, «Ιστορική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν - Σα κύρια σημεία», 14 

Ιουλίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.tovima.gr/world/article/?aid=722169, τελευταία 

πρόσβαση 15η Ιουνίου 2015.] 

3 Βλ. Σο Βήμα, ό.π.  

4 Βλ. ΡΑΠΣΗ Κώστας, «Η Σουρκία απέναντι στη συμφωνία για το Ιράν», Κεφάλαιο, 16 

Ιουλίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.capital.gr/story/3044824, τελευταία πρόσβαση 16η 

Ιουνίου 2015.] 

Ύ 

Οη αλεζπρίεο ηεο Άγθπξαο 

δελ ζα κπνξνύζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ σο 

αβάζηκεο, θαζώο είλαη 

θαλεξό πσο πνιιά από ηα 

δεδνκέλα πνπ ίζρπαλ ζηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ 

Μέζε Αλαηνιή αξρίδνπλ λα 

αλαηξέπνληαη θαη λα 

δεκηνπξγνύληαη λέεο 

ζηξαηεγηθέο αλαθαηαηάμεηο. 
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μελέτης είναι να εξεταστούν οι σχέσεις της Σουρκίας και του Ιράν μετά την 

άρση των κυρώσεων και οι επιδράσεις που είχε η συμφωνία αυτή στις διμερείς 

σχέσεις των δύο χωρών. Οι ανησυχίες της Άγκυρας δεν θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως αβάσιμες, καθώς είναι φανερό πως πολλά από τα δεδομένα 

που ίσχυαν στις πολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή αρχίζουν να 

ανατρέπονται και να δημιουργούνται νέες στρατηγικές ανακατατάξεις, με την 

Σουρκία να προσπαθεί να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τις 

εξελίξεις αυτές. Η υπόθεση εργασίας μας διατυπώνεται ως εξής: «σημαντικές 

διεθνείς εξελίξεις, όπως η άρση διεθνών κυρώσεων σε βάρος μιας κυρίαρχης 

μονάδας του διεθνούς συστήματος, προσφέρουν ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις 

της εν λόγω μονάδος με άλλους περιφερειακούς δρώντες, συχνά συνεργατικής 

φύσεως, δίχως όμως να αποκλείονται και ανταγωνιστικές σχέσεις σε επιμέρους 

ζητήματα». Η υπόθεση θα εξεταστεί βάσει των κεντρικών αξιωμάτων της 

ρεαλιστικής σχολής, σύμφωνα με την οποία το κράτος είναι ο κυρίαρχος δρών 

και ότι η απόκτηση ισχύος είναι σημαντική 

για την επιβίωση των κρατικών οντοτήτων 

στο ανταγωνιστικό και άναρχο διεθνές 

περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό θα μελετηθεί 

αρχικά η στάση της Σουρκίας απέναντι στο 

Ιράν και τα περιφερειακά ζητήματα που 

προκαλούν ένταση στις σχέσεις μεταξύ των 

δύο χωρών. τη συνέχεια, θα εξεταστεί 

αναλυτικά η περίπτωση της υρίας και της 

Τεμένης και θα αναπτυχθούν οι προοπτικές 

συνεργασίας των δύο χωρών. Σέλος, θα 

παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της 

μελέτης.  

Η Σουρκία αναμφισβήτητα υπήρξε από τις ελάχιστες χώρες που 

ακολούθησαν μία διαφορετική πολιτική από εκείνη των μεγάλων δυνάμεων 

απέναντι στο ιρανικό ζήτημα. Ωστόσο, οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να 

συνεργαστούν, μόνο κάθε φορά που τα συμφέροντα τους τυγχάνει να 

συμπίπτουν.5 Από την μία, στον απόηχο των διεθνών κυρώσεων το 2010, ο τότε 

πρωθυπουργός της Σουρκίας, Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, χαρακτήριζε ως λάθος 
                                                             
5 Βλ. BLEEK Phillip, STEIN Aaron, “Turkey and America Face Iran”, Survival Global 
Politics and Strategy, τεύχος 54, 1 Απριλίου 2012. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2012-23ab/survival--global-politics-and-

strategy-april-may-2012-1b13/54-2-04-bleek-and-stein-65e4 , τελευταία πρόσβαση 16η Ιουνίου 

2015.] 

[Ο] Έξληνγαλ ραξαθηήξηδε 

σο ιάζνο ηηο λέεο θπξώζεηο 

πνπ επεβιήζεζαλ από ην 

Σπκβνύιην Αζθαιείαο θαηά 

ηνπ Ιξάλ θαη ηόληδε όηη ε 

ρώξα ηνπ ζα ζπλερίζεη λα 

αλαδεηά ηελ εμεύξεζε 

ιύζεο κέζσ ηεο 

δηπισκαηηθήο νδνύ. 
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τις νέες κυρώσεις που επεβλήθησαν από το υμβούλιο Ασφαλείας κατά του 

Ιράν και τόνιζε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να αναζητά την εξεύρεση λύσης 

μέσω της διπλωματικής οδού.6 Από την άλλη, ο τότε υπουργός Εξωτερικών, 

Αχμέτ Νταβούτογλου, επέμενε στην αρνητική στάση της Σουρκίας απέναντι 

στα πυρηνικά, λέγοντας ότι η ύπαρξη πυρηνικών 

όπλων, είτε αυτά είναι στο Ιράν είτε στο Ισραήλ 

είτε σε άλλη χώρα, είναι εναντίον των εθνικών 

συμφερόντων της Σουρκίας.7 Αγκάθι στις σχέσεις 

μεταξύ των δύο χωρών αποτελούν, επίσης, οι 

περιφερειακές κρίσεις, όπου τα συμφέροντα της 

Άγκυρας και της Σεχεράνης φαίνεται να 

συγκρούονται. Σέτοιες είναι οι περιπτώσεις τόσο 

της κρίσης στην υρία όσο και της κρίσης στην 

Τεμένη. Αμφότερες οι χώρες, Σουρκία και Ιράν, 

χρησιμοποιούν τις θρησκευτικές μειονότητες των 

δύο χωρών ως μέσο ήπιας ισχύος για την 

εξυπηρέτηση των εθνικών τους συμφερόντων και 

προκειμένου να αναδειχθούν έκαστη ως ηγέτιδα 

δύναμη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Όσον αφορά την συριακή κρίση, η Σουρκία από το 2011 τάσσεται 

επίσημα κατά του Προέδρου της χώρας Μπασάρ Αλ Άσαντ,8 ο οποίος 

προέρχεται από την θρησκευτική κοινότητα των Αλαουιτών, μια αίρεση των 

ιιτών μουσουλμάνων.9 κοπός της τουρκικής κυβέρνησης είναι η ανατροπή 

του συριακού καθεστώτος και η αντικατάστασή του από έναν νέο κυβερνητικό 

σχηματισμό που θα χαρακτηρίζεται από το σουνιτικό στοιχείο και ει δυνατόν 

θα τελεί υπό την σφαίρα επιρροής της Σουρκίας.10 Ένας νέος τέτοιος 

                                                             
6 Βλ. Σο Πρώτο Θέμα, «Ερντογάν: Λάθος οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ιράν», 10 Ιουνίου 

2010. Ανακτήθηκε από: http://www.protothema.gr/world/article/71169/erntogan-lathos-oi-

kyroseis-poy-epiblhthhkan-sto-iran-/ , τελευταία πρόσβαση 16η Ιουνίου 2015.] 

7 Βλ. Σο Πρώτο Θέμα, ό.π.  

8 Βλ. CORNELL Svante, “What Drives Turkish Foreign Policy?Changes in Turkey”, Middle 
East Quarterly,Σεύχος 19, 2012, σελ 13-24. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.meforum.org/3129/turkish-foreign-policy , τελευταία πρόσβαση: 15η Ιουνίου 2015.] 

9 Βλ. HOWARD Chua-Eoan, “The World's 100 Most Influential People: 2012”, Time, 12 

Απριλίου 2012. 

 10 Βλ. ΚΑΡΣΑΛΗ οφία, «Η εξωτερική πολιτική της Σουρκίας στη Μέση Ανατολή (Ιράκ, 
υρία, Ισραήλ, Ιράν) με την άνοδο του κόμματος ΑΚΡ στην εξουσία», σελ 56-57, Διπλωματική 

Εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2015 [Ανακτήθηκε από: 

Ακθόηεξεο νη ρώξεο, 

Τνπξθία θαη Ιξάλ, 

ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

ζξεζθεπηηθέο 

κεηνλόηεηεο ησλ δύν 

ρσξώλ σο κέζν ήπηαο 

ηζρύνο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ 

εζληθώλ ηνπο 

ζπκθεξόλησλ. 
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σχηματισμός θα ήταν εχθρικός απέναντι στο Ιράν, καθώς το 90% του 

μουσουλμανικού πληθυσμού του είναι ιίτες, συμπεριλαμβανομένης και της 

κυβέρνησης του Φασάν Ροχανί και μόνο το 10% του μουσουλμανικού 

πληθυσμού είναι ουνίτες.11 

Η Τεμένη αποτελεί μία ακόμη περιοχή 

στην οποία αναμείχθηκαν οι δύο χώρες λόγω 

του εμφυλίου πολέμου, που μαστίζει την 

χώρα από τον Ιούλιο του 2014, όταν οι Φούτι 

οι οποίοι ανήκουν στη σιιτική μειονότητα της 

Τεμένης εξεγείρονται ενάντια στον Πρόεδρο 

της Τεμένης Αμπντ Ράμπ Μανσούρ Φάντι, ο 

οποίος καθ‟ όλη την διάρκεια του πολέμου 

δέχεται υποστήριξη από την αουδική 

Αραβία, στην οποία είχε καταφύγει, και τους 

ακραίους σουνίτες ισλαμιστές της «Αλ Κάιντα 

Αραβικής Φερσονήσου».12 Διεθνής επέμβαση, 

υπό την κωδική ονομασία «Αποφασιστική 

Καταιγίδα», λαμβάνει χώρα στην Τεμένη τον 

Μάρτιο του 2015, όταν συσπειρώνεται ένας 

διεθνής συνασπισμός υπό την ηγεσία της αουδικής Αραβίας, και τις ευλογίες 

των Η.Π.Α., αποτελούμενος από εννέα μουσουλμανικές χώρες, (Μπαχρέιν, 

Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ουδάν, Αίγυπτος, Μαρόκο, 

Ιορδανία Πακιστάν).13 Σην αντίθεσή τους προς την επέμβαση των αραβικών 

χωρών και την υποστήριξή τους προς τους Φούτι εξέφρασαν πολλές χώρες 

μεταξύ των οποίων και το Ιράν.14 Αν και το Ιράν διατείνεται ότι η βοήθεια που 

                                                                                                                                                                                      
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/17059/6/KartaliSophiaElpidaMsc2015.pdf, 

τελευταία πρόσβαση: 15 Ιουνίου 2015.]  

11 Βλ. Central Intelligence Agency, “The World Factbook”. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html, τελευταία πρόσβαση: 

15 Ιουνίου 2015.] 

12 Βλ. ΔΕΝΕΖΑΚΗ Ανδρέας, «Σι συμβαίνει στην Τεμένη», Ημεροδρόμος, 7 Μαΐου 2015. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.imerodromos.gr/yemen/ , τελευταία πρόσβαση 15η Ιουνίου 

2015.] 

13 Βλ. Ναυτεμπορική, «Τεμένη: Επιχείρηση «Αποφασιστική Καταιγίδα» υπό τη αουδική 

Αραβία», 26 Μαρτίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.naftemporiki.gr/story/931827/yemeni-epixeirisi-apofasistiki-kataigida-upo-ti-

saoudiki-arabia , τελευταία πρόσβαση 15η  Ιουνίου 2015.] 

14 Βλ. ΔΕΝΕΖΑΚΗ Ανδρέας, ό.π. 

Σθνπόο ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο είλαη ε 
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αληηθαηάζηαζή ηνπ από 

έλαλ λέν θπβεξλεηηθό 

ζρεκαηηζκό πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη από ην 

ζνπληηηθό ζηνηρείν θαη εη 

δπλαηόλ ζα ηειεί ππό ηελ 

ζθαίξα επηξξνήο ηεο 

Τνπξθίαο 
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παρέχει είναι μόνο ανθρωπιστική15, οι Η.Π.Α. ισχυρίζονται ότι εξοπλίζει τους 

ιίτες αντάρτες Φούτι και ότι αυτές δεν θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια.16 

Αντίθετα, την υποστήριξή του στην επέμβαση στην Τεμένη κατά των ιιτών 

ανταρτών Φούτι εξέφρασε ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ. Σ. Έρντογαν, σε 

συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο France 24, ενώ δεν δίστασε να πει πως «το 

Ιράν και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις θα πρέπει να αποσυρθούν από την 

Τεμένη».17 Παράλληλα, ο Σούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε την Σεχεράνη ότι 

επιχειρεί να κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο η Σουρκία δεν 

μπορεί να ανεχθεί.18 Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν τις αντιδράσεις του 

εκπροσώπου του ιρανικού Τπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ζήτησε από τον 

ανώτερο διπλωμάτη της Σουρκίας στην Σεχεράνη να δώσει εξηγήσεις 

αναφορικά με τις δηλώσεις του Προέδρου της Σουρκίας.19 

ε μία προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης που δημιουργήθηκε με 

αφορμή τις κρίσεις στην υρία και στην Τεμένη, κατά την διάρκεια επίσκεψής 

του στο Ιράν τον Απρίλιο του 2015 ο Πρόεδρος της Σουρκίας δήλωσε, ότι «η 

Σουρκία και το Ιράν θα πρέπει να διαδραματίσουν το ρόλο του διαμεσολαβητή 

στις συγκρούσεις στο Ιράκ και στη υρία, καθώς δεν έχει σημασία αν εκείνοι 

που σκοτώθηκαν είναι ιίτες ή ουνίτες, αλλά το ότι είναι μουσουλμάνοι»20. Ο 

Ρουχανί από την μεριά του δήλωσε ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα τα δύο μέρη 

να επιτρέψουν να υπάρξει αστάθεια και έλλειψη εμπιστοσύνης στις μεταξύ 

                                                             
15Βλ. Κεφάλαιο, «φοδρές επικρίσεις από το Ιράν στη αουδική Αραβία για την Τεμένη», 14 

Μαΐου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.capital.gr/story/2305957 , τελευταία πρόσβαση 8η 

Ιουνίου 2015.] 

16 Βλ. Ναυτεμπορική, «Ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, . Αραβίας για την Τεμένη», 9 

Απριλίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.naftemporiki.gr/story/937365/anebainoun-oi-

tonoi-metaksu-ipa-iran-s-arabias-gia-tin-yemeni , τελευταία πρόσβαση 8η Ιουνίου 2015.] 

17 Βλ. France 24, “Turkey supports Saudi mission in Yemen, says Iran must withdraw”, 27 

Μαρτίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.france24.com/en/20150326-turkey-support-

saudi-yemen-erdogan-interview-france-24 , τελευταία πρόσβαση 15 Ιουνίου 2015.]  

18 Βλ. Tribune, «Η επίθεση της αουδικής Αραβίας στην Τεμένη ανοίγει τον Ασκό του Αιόλου», 

27 Μαρτίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.tribune.gr/world/news/article/125402/i-

epithesi-tis-saoudikis-aravias-stin-iemeni-anigi-ton-asko-tou-eolou.html , τελευταία πρόσβαση 

16 Ιουνίου 2015.] 

19 Βλ. Hurriyet Daily News, «Ιran asks Turkish envoy to explain Erdoğan comments», 30 

Μαρτίου 2015. 

20 Βλ.Hurriyet Daily News, «Turkey, Iran „should act together to stop bloodshed», 7 Απριλίου 

2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-iran-should-act-together-

to-stop-bloodshed.aspx?pageID=238&nID=80680&NewsCatID=510 , τελευταία πρόσβαση 8η 

Ιουνίου 2015.] 
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τους σχέσεις»21, αλλά τόνισε την αναγκαιότητα να δοθεί ένα τέλος στην 

αιματοχυσία στην Τεμένη.22 το διάστημα που ακολουθεί, μετά την επίσκεψη 

του Σούρκου Προέδρου στο Ιράν, παρατηρείται αποκλιμάκωση στην ένταση 

μεταξύ των δύο χωρών, με το θετικό κλίμα ολοένα και να αυξάνεται. 

Φαρακτηριστικό της αποκλιμάκωσης αποτελεί η δήλωση του Σούρκου 

υπουργού Εξωτερικών, Μ. Σσαβούσογλου, ο οποίος μόλις 3 μέρες μετά την 

συνάντηση των δύο Προέδρων, εξέφρασε την άποψη ότι η Σουρκία και το Ιράν 

όχι μόνο αποφάσισαν να συνεργαστούν από κοινού για να τερματίσουν την 

κρίση στην Τεμένη, αλλά θα προβούν και σε επαφές με τις χώρες του Περσικού 

Κόλπου για να αποκατασταθεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην χώρα.23 Η 

κίνηση αυτή θεωρήθηκε ως μία 

αξιοσημείωτη «παρασπονδία» εκ μέρους 

της Άγκυρας που στρεφόταν εναντίον του 

Ριάντ.24 Η αλλαγή στάσης της Σουρκίας 

έρχεται λίγο μετά την άρση των κυρώσεων 

της Δύσης προς το Ιράν και μεταφράζεται 

με όρους κόστους-οφέλους. Διακόπτει -

φαινομενικά τουλάχιστον- την παροχή 

ηθικής στήριξης στην αουδική Αραβία 

για να αναπτύξει σχέσεις με μία 

σημαντική χώρα για την Σουρκία στη 

Μέση Ανατολή, από οικονομικής, 

γεωπολιτικής και ενεργειακής άποψης, το 

Ιράν.25 

Από άποψης γειτνίασης, η Σουρκία είχε πληγεί αρκετά από τις κυρώσεις 

που επιβλήθηκαν στο Ιράν, εφόσον αναγκάστηκε να περιορίσει τις εισαγωγές 

                                                             
21 Βλ. Hurriyet Daily News, ό.π. 

22 Βλ. Hurriyet Daily News, ό.π. 

23 Βλ. Today's Zaman, «Iranian ambassador: Turkey and Iran have common interest in ME», 

11 Μαΐου 2015. 

24 Bλ. ΥΟΤΛΕΡ Γκράχαμ, «Γιατί η κρίση στην Τεμένη θα μπορούσε να μεταφέρει τη δύναμη 

στη Μέση Ανατολή από τη αουδική Αραβία στο Ιράν, την Σουρκία και το Πακιστάν», 

Ηuffington Ρost (Ελληνική έκδοση), 26 Απριλίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.huffingtonpost.gr/grahamfuller/-_473_b_7145938.html, τελευταία πρόσβαση 8η 

Ιουνίου 2015.] 

25 Βλ. ΥΟΤΛΕΡ Γκράχαμ, ό.π., 

[Ο] Πξόεδξνο ηεο Τνπξθίαο 
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δηακεζνιαβεηή ζηηο 

ζπγθξνύζεηο ζην Ιξάθ θαη ζηε 

Σπξία, θαζώο δελ έρεη ζεκαζία 

αλ εθείλνη πνπ ζθνηώζεθαλ 

είλαη Σηίηεο ή Σνπλίηεο, αιιά ην 

όηη είλαη κνπζνπικάλνη». 
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φυσικών πόρων από το Ιράν.26 Ζυγίζοντας τα συμφέροντά τους, οι δύο χώρες θα 

παραμερίσουν τις τριβές τους για την υρία και την Τεμένη, λόγω των 

αμοιβαίων οικονομικών τους συμφερόντων. Έτσι, οι δύο χώρες υπέγραψαν 6 

συμφωνίες τον Απρίλιο του 2015 για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στους 

τομείς του εμπορίου, των μεταφορών, της βιομηχανίας και της υγείας. 

Μάλιστα, ο Ρ. Σ. Έρντογαν έθεσε ως στόχο να αυξηθεί το διμερές εμπόριο από 

τα 14 στα 30 δισ. δολάρια Η.Π.Α. και πρότεινε να προβούν οι δύο χώρες σε 

εμπορικές συναλλαγές.27 Ένα μήνα αργότερα, ο Ιρανός Αντιπρόεδρος, Masoud 

Soltanifar, ανέφερε σε συνέντευξή του σε τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

ότι η χώρα του βλέπει σε πολλούς τομείς την Σουρκία ως εταίρο και όχι ως 

ανταγωνιστή28. Επιπλέον, προσέθεσε ότι οι δύο χώρες έχουν συντελεστές που 

μπορούν να τους βοηθήσουν να συνεργαστούν, και συγκεκριμένα δήλωσε ότι 

θέλουν να επωφεληθούν από την εμπειρία της Σουρκίας στον τουρισμό.29 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σχέσεων η 

Σουρκία εξακολουθούσε να έχει βλέψεις για 

ένα δικό της πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο θα 

της εξασφάλιζε την απαραίτητη ισχύ για να 

αναδειχθεί ως σημαντικός παίκτης του 

διεθνούς συστήματος. ύμφωνα με την 

επικρατέστερη θεωρία διεθνών σχέσεων, τον 

ρεαλισμό, τα κράτη είναι ορθολογικοί δρώντες 

οι οποίοι αποσκοπούν στην κατοχύρωση–

μεγιστοποίηση της ασφάλειας και ευημερίας 

τους μέσω αύξησης της (οικονομικής και στρατιωτικής) ισχύος τους.30 Η 

κατοχή πυρηνικών όπλων αποτελεί, αναμφισβήτητα, ένα συγκριτικό 

                                                             
26 Βλ. ΛΙΟΤΝΣΡΗ Φριστιάννα, «Η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα της 

Μέσης Ανατολής», Modern Diplomacy, 11 Απριλίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://presscode.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1726:2015-11-04-16-36-

51&Itemid=858, τελευταία πρόσβαση 16 Ιουνίου 2015.] 

27 Βλ. Καθημερινή, «υμφωνίες μεταξύ Σουρκίας – Ιράν», 8 Απριλίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.kathimerini.gr/810654/article/epikairothta/kosmos/symfwnies-meta3y-toyrkias---

iran , τελευταία πρόσβαση 8η Ιουνίου 2015.] 

28 Bλ. Καθημερινή, ό.π. 

29 Βλ. Hurriyet Daily News, «Turkey is a partner, not competitor: Iranian Vice President», 20 

Μαΐου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-is-a-partner-not-

competitor-iranian-vice-president.aspx?pageID=238&nID=82680&NewsCatID=510 , 

τελευταία πρόσβαση 15η Ιουνίου 2015.] 

30 Βλ.ΗΥΑΙΣΟ Παναγιώτης «Εισαγωγή στις Διεθνείς χέσεις». [Ανακτήθηκε από: 

http://ifestosedu.gr/76IndroIR.htm τελευταία πρόσβαση, 15η Ιουνίου 2015.] 

[Ο]η δύν ρώξεο ππέγξαςαλ 

6 ζπκθσλίεο ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2015 γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ δηκεξώλ ζρέζεσλ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, 

ησλ κεηαθνξώλ, ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ηεο πγείαο. 
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πλεονέκτημα για οποιοδήποτε παίκτη του διεθνούς συστήματος τα κατέχει. 

Σόσο η Σουρκία όσο και το Ιράν αποσκοπούν να ανεξαρτητοποιηθούν 

ενεργειακά από την Δύση και να καλύψουν το κενό στον ισλαμικό κόσμο.31 

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε είτε τον ανταγωνισμό είτε την συνεργασία των δύο 

χωρών σε θέματα ενέργειας. ε άρθρο του Φανς Ρούλε, πρώην υψηλόβαθμου 

στελέχους του γερμανικού Τπουργείου Άμυνας, το οποίο είχε δημοσιευθεί 

παλαιότερα στη Welt am Sonntag και αναδημοσιεύθηκε, με τροποποιήσεις, στο 

αμερικανικό περιοδικό θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, The National Interest, 

διατυπώνεται η άποψη ότι η δυτική κοινότητα υπηρεσιών πληροφοριών 

γνωρίζει ότι η Σουρκία σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί το μοντέλο του Ιράν στη 

δημιουργία πυρηνικών οπλών.32 Επιπλέον, η Σουρκία δεν συμμερίζεται τις 

ανησυχίες της αουδικής Αραβίας σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. 

Η Άγκυρα έχει ταχθεί υπέρ του ιρανικού «δικαιώματος να εμπλουτίσει 

[ουράνιο]», εφ όσον η Σεχεράνη δεν παραβιάσει τις δεσμεύσεις της για την μη 

διάδοση των πυρηνικών όπλων.33 

ημαντικός παράγοντας σύγκλισης των 

συμφερόντων των δύο χωρών είναι και το 

κουρδικό στοιχείο. Σόσο στα εδάφη της Σουρκίας 

όσο και στα εδάφη του Ιράν κατοικεί κουρδικός 

πληθυσμός και καμία από τις δύο χώρες δεν 

επιθυμεί την δημιουργία ανεξάρτητου 

κουρδικού κράτους, καθώς κάτι τέτοιο θα 

σήμαινε τον κίνδυνο απώλειας μέρους της 

επικράτειάς τους.34 

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας σύμφωνα με την 

οποία σημαντικές διεθνείς ανακατατάξεις μπορούν να επιτρέψουν την 

ανάπτυξη τόσο συνεργατικών όσο και ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ μιας 

                                                             
31 Βλ. ΛΙΟΛΙΟ Θεόδωρος, «Σο τουρκικό πυρηνικό πρόγραμμα, Θεσσαλονίκη», Ελληνικό 
Κέντρο Ελέγχου Όπλων, 2005, σελ. 12. 

32 Βλ. ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ Κώστας, «Σουρκία και πυρηνικά όπλα: Είναι η δημιουργία πυρηνικού 

οπλοστασίου στους στόχους της γείτονος;», Ηuffington Ρost (Ελληνική έκδοση), 24 

επτεμβρίου 2014. [Ανακτήθηκε από: http://www.huffingtonpost.gr/2015/09/24/tourkia-

pyrhnika-opla_n_8184846.html, τελευταία πρόσβαση 16η Ιουνίου 2015.]  

33 Βλ. STEIN Aron, «Σο δίλημμα της Σουρκίας στην Τεμένη», Foreign Affairs (Ελληνική 
έκδοση), 14 Απριλίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/70276/aaron-stein/to-dilimma-tis-toyrkias-stin-yemeni, 

τελευταία πρόσβαση 15η Ιουνίου 2015]. 

34 Βλ. STEIN Aron, ό.π. 

Τόζν ε Τνπξθία όζν θαη 
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αλεμαξηεηνπνηεζνύλ 

ελεξγεηαθά από ηελ Δύζε 

θαη λα θαιύςνπλ ην θελό 

ζηνλ ηζιακηθό θόζκν 
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χώρας, η οποία υφίστατο διεθνείς κυρώσεις, και άλλους κυρίαρχους 

περιφερειακούς δρώντες, οι οποίοι τρέφουν ηγεμονικές βλέψεις. Μέσα σ‟ ένα 

τέτοιο διεθνές καθεστώς, απαλλαγμένο από διεθνείς κυρώσεις, αναπτύχθηκαν 

οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Σεχεράνης, δύο σημαντικών δρώντων του 

περιφερειακού υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής προσφάτως. Οι ηγεσίες των 

δύο χωρών, μολονότι εκφράζουν την επιθυμία να αναπτύξουν συνεργατικές 

σχέσεις μεταξύ τους, αντιμετωπίζουν στην πράξη μια ανταγωνιστική 

πραγματικότητα, στην οποία διακυβεύονται σημαντικά εθνικά συμφέροντα. 

Αναμφισβήτητα, η συμφωνία για την άρση κυρώσεων του Ιράν αποτέλεσε ένα 

γεγονός που άλλαξε τους συσχετισμούς ισχύος στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο αλλαγών η Άγκυρα καλείται να εξετάσει καλύτερα τα περιφερειακά 

συμφέροντά της και τις προοπτικές συνεργασίας που δημιουργούνται, 

προκειμένου να μην οδηγηθεί σε ρήξη με τους εναπομείναντες συμμάχους της 

στον Αραβικό κόσμο ή σε απομόνωση στο περιφερειακό υποσύστημα. 

 

* * * * * 
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ΗΗ  ΘΘΕΕΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΑΑΕΕΡΡΟΟΜΜΕΕΣΣΑΑΥΥΟΟΡΡΕΕΑΑ  ΣΣΗΗ  ΣΣΡΡΑΑΣΣΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΚΚΤΤΡΡΑΑ..  

ΟΟΙΙ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΕΕ  ΑΑΕΕΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕ  ΩΩ  ΜΜΕΕΟΟ  ΕΕΝΝΙΙΦΦΤΤΗΗ  ΣΣΗΗ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΤΤΡΡΟΟΤΤ  ΣΣΗΗ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΑΑ  

 

ΑΑΛΛΕΕΞΞΙΙΑΑ  ΚΚΩΩΣΣΑΑ  

 

ι Σουρκικές Αερογραμμές (Σ.Η.Τ.) κατέχουν μια πολύ σημαντική θέση 

στη στρατηγική που ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση, καθώς 

συμβάλουν στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας και κατ‟ 

επέκταση στην ενδυνάμωση της θέσης αυτής στο διεθνές σύστημα. Η εικόνα 

που προβάλλει ο τουρκικός εθνικός αερομεταφορέας συνδέεται άμεσα με την 

εικόνα που επιθυμεί να προβάλει η ηγεσία της Σουρκίας για τη χώρα στο 

εξωτερικό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του τουρκικού εθνικού 

αερομεταφορέα όπως προκύπτει από τις πρόσφατες προσπάθειες προβολής και 

επέκτασής του. Η επιρροή που μπορεί να ασκηθεί στη διεθνή κοινή γνώμη για 

την χώρα, βάσει της προβολής των υπηρεσιών και του συνεχώς διευρυνόμενου 

δικτύου που διαθέτουν οι εν λόγω αερογραμμές (Σ.Η.Τ.), είναι διόλου 

ευκαταφρόνητη και αξίζει να εξεταστεί από την σκοπιά της εθνικής 

αξιοποίησης των παραγόντων ήπιας ισχύος. Σο βασικό ερώτημα της έρευνάς μας 

είναι η θέση του τουρκικού εθνικού αερομεταφορέα στην προσπάθεια προβολής 

μιας θετική εικόνας της Σουρκίας στη διεθνή 

σκηνή. Θα εξεταστεί, δηλαδή, η σύνδεση μεταξύ 

των στόχων της Άγκυρας και της θέσης που 

κατέχει ο εθνικός αερομεταφορέας σ‟ αυτήν. Η 

υπόθεση εργασίας μας διαμορφώνεται, συνεπώς, 

ως εξής: «Η Άγκυρα επιχειρεί να αξιοποιήσει 

στην εθνική στρατηγική της παράγοντες ήπιας 

ισχύος, όπως ο εθνικός της αερομεταφορέας, 

προκειμένου να ενισχύσει το κύρος της 

Σουρκίας και κατ‟ επέκταση τη θέση της στο 

διεθνές σύστημα». 

Σο κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.), το οποίο ανήλθε στην 

εξουσία το 2002, διαμόρφωσε μια νέα εξωτερική πολιτική, η οποία βασιζόταν σε 

ένα όραμα-στόχο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες 

αναλώνονταν σε τριβές και συγκρούσεις με τα γειτονικά κράτη της Σουρκίας, 

ενώ δεν αξιοποιούσαν τις δυνατότητες της χώρας τους, όπως υποστηρίζει ο 

θεωρητικός που συνέλαβε το σύγχρονο στρατηγικό δόγμα της Σουρκίας, Α. 

Ο 

Η εηθόλα πνπ πξνβάιιεη ν 

ηνπξθηθόο εζληθόο 

αεξνκεηαθνξέαο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

εηθόλα πνπ επηζπκεί λα 

πξνβάιεη ε εγεζία ηεο 

Τνπξθίαο γηα ηε ρώξα ζην 

εμωηεξηθό. 
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Νταβούτογλου. Η νέα ηγεσία του τόπου θεώρησε ότι οι προηγούμενες 

συντηρητικές κυβερνήσεις δεν αξιοποίησαν επαρκώς τα γεωγραφικά, ιστορικά 

και πολιτισμικά πλεονεκτήματα της Σουρκίας, καθώς μέσω αυτών των 

παραγόντων η χώρα θα μπορούσε να διαμορφώσει στενές σχέσεις και να θέσει 

υπό τη σφαίρα επιρροής της περιοχές με τις οποίες συνδέεται στενά, όπως τα 

Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, τον Καύκασο και 

την Κεντρική Ασία, αλλά και να αναπτύξει 

στενότερες επαφές με χώρες που βρίσκονται 

πέραν αυτού του στενού γεωγραφικού 

πλαισίου, για τις οποίες η Άγκυρα εκδηλώνει 

ενδιαφέρον να αναπτύξει διπλωματικούς και 

οικονομικούς δεσμούς. Επίσης, το ασταθές 

περιβάλλον που πλαισιώνει την Σουρκία 

μπορεί να τις προσφέρει δυνατότητες και 

ευκαιρίες, έτσι ώστε να ασκήσει ένα 

ενεργητικότερο ρόλο μέσα σε αυτό. Έτσι, η τουρκική ηγεσία επιχείρησε να 

ασκήσει αυτή τη νέα πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική μέσω τόσο 

κυβερνητικών φορέων, όπως είναι οι Σουρκικές Αερογραμμές όσο και μέσω μη 

κυβερνητικών φορέων. τις γραμμές που ακολουθούν θα προσεγγίσουμε το 

θέμα εξετάζοντας τις Σουρκικές Αερογραμμές πριν και μετά την άνοδο του 

Κ.Δ.Α. στην εξουσία. τη συνέχεια, θα μελετήσουμε τη στρατηγική 

αναδιάρθρωσης της εταιρείας το 2003 μέσα από τον πολλαπλασιασμό των 

προορισμών της και την ενδυνάμωση του στόλου της. Ύστερα, θα εξετάσουμε τη 

θέση των Σουρκικών Αερογραμμών τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή 

αγορά. Σέλος, θα επιχειρήσουμε να εξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα 

αναφορικά με τη θέση της εταιρείας τόσο στην τουρκική στρατηγική όσο και 

στον κλάδο διεθνών αερομεταφορών. 

 Οι τουρκικές αερογραμμές ιδρύθηκαν στις 20 Μαΐου 1933 υπό την 

αιγίδα του τουρκικού Τπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποτελώντας 100% 

κρατική βιομηχανία. Σο 1983 η κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία στην 

Σουρκία κατά τη μεταπολίτευση, αναγνώρισε τη σημασία των Σουρκικών 

Αερογραμμών και τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ως μέσο 

δημόσιας διπλωματίας.1 Ωστόσο, η φήμη των Σουρκικών Αερογραμμών έως 

                                                             

1 Βλ. Turkish Airlines, “History”, [Ανακτήθηκε από: http://www.turkishairlines.com/en-

int/corporate/history, τελευταία πρόσβαση την 15η Ιουνίου 2015] 

[Η] ηνπξθηθή εγεζία 

επηρείξεζε λα αζθήζεη […] 

ηε λέα πνιπδηάζηαηε 

εμωηεξηθή πνιηηηθή κέζω 

[…] θπβεξλεηηθώλ 

θνξέωλ, όπωο είλαη νη 

Τνπξθηθέο Αεξνγξακκέο. 
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εκείνη την περίοδο δεν ήταν ιδανική.2 υνεπώς, καταβλήθηκαν προσπάθειες 

για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, έτσι ώστε να μπορέσουν 

να συμβάλουν στο εγχείρημα της τουρκικής διπλωματίας να εξωραΐσει την 

εικόνα της χώρας. Σο 2002, όταν το Κ.Δ.Α. ανέλαβε την εξουσία στην Σουρκία, 

συνειδητοποίησε ότι οι Σουρκικές Αερογραμμές θα μπορούσαν να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη των διπλωματικών και 

εμπορικών επαφών της Σουρκίας με χώρες στις 

οποίες η κυβέρνηση είχε προβεί σε 

διπλωματικό άνοιγμα.3 Έτσι, το 2003, με 

αφορμή την απελευθέρωση του κλάδου των 

αερομεταφορών στην Σουρκία και την είσοδο 

ανταγωνιστικών εταιρειών στο χώρο αυτό, και 

δεδομένης της οικονομικής κρίσης που 

έπληττε τη χώρα από το 2001, η κυβέρνηση 

αποφασίζει να διατηρήσει μόνο το 49 % των 

μετοχών της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 

ιδιωτικοποιείται και διατίθεται σε επενδυτές 

στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.4 

Έτσι, η εταιρεία εισήλθε σε φάση 

αναδιάρθρωσης. 

 Η αναδιάρθρωση της εταιρείας αφορούσε την προσθήκη νέων 

προορισμών και την ενδυνάμωση του στόλου της. τις μέρες μας οι Σουρκικές 

Αερογραμμές αριθμούν 245 προορισμούς σε 104 χώρες σε όλο τον κόσμο.5 

κοπός της εταιρείας ήταν η αναζήτηση νέων προορισμών με αυξημένη ζήτηση, 

όπως η Αφρική, η Άπω Ανατολή, η ανατολική Ευρώπη, καθώς και προορισμούς 

με περιορισμένες πτήσεις προς αυτούς, όπως από Νότια Ευρώπη, Νότια Αφρική 

και Μέση Ανατολή προς Βόρεια Αμερική, Νότια Αφρική και Ασία.6 

                                                             

2 Αυτό οφείλεται στις συχνές καθυστερήσεις, στις χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες που παρείχαν, 

καθώς κι ορισμένες αεροπειρατείες και ατυχήματα που είχαν λάβει χώρα. 

3 Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, «Νέο-Οθωμανική εξωτερική πολιτική της Σουρκίας. Η 

Διπλωματία του Α. Νταβούτογλου», στο ΚΑΡΒΟΤΝΑΡΑΚΗ Θεοδόσης (Επιμ.), Η Διπλωματία 

στον 21ο Αιώνα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2014, σελ.74. 

4 Βλ. MORTON Fiona Scott, „Turkish Airlines Strategy Analysis‟, Yale School of 

Management, σελ. 2 [Ανακτήθηκε από: 

http://www.academia.edu/11883571/Turkish_Airlines_-_Strategic_Analysis, τελευταία 

πρόσβαση την 10η Ιουνίου 2015]. 

5 Βλ. Turkish Airlines, “History”, ο.π. 

6 Βλ. MORTON Fiona Scott, ο.π., σελ. 2 

[Κ]αηαβιήζεθαλ 

πξνζπάζεηεο γηα λα 

μεπεξαζηνύλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηώπηδαλ [οι 

Τοσρκικές Αερογραμμές], 

έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ζπκβάινπλ ζην εγρείξεκα 

ηεο ηνπξθηθήο 

δηπιωκαηίαο λα εμωξαΐζεη 

ηελ εηθόλα ηεο ρώξαο 



ΤΤεεύύττοοςς  44  ΙΙοούύλλιιοοςς  22001155  

28 

Φαρακτηριστικές είναι οι προσπάθειες επέκτασης του δικτύου τους σε 

μακρινούς προορισμούς της Δύσης, όπως στις 13 Απριλίου 2015, όταν οι 

Σουρκικές Αερογραμμές εγκαινίασαν πτήσεις για το αν Υρανσίσκο, τον 

ενδέκατο προορισμό τους στην Αμερική7 και στις 25 Οκτωβρίου 2015 

αναμένεται να ξεκινήσουν απευθείας πτήσεις προς το Μαϊάμι, τον δωδέκατο 

προορισμό τους στην ίδια χώρα.8 ημαντικό γεγονός αποτελεί ότι η εταιρεία 

στοχεύει στο να έχει προορισμούς σε πολλές πόλεις μιας χώρας – και όχι 

προορισμούς σε πολλές χώρες με μία μόνο ή λίγες πόλεις. Για παράδειγμα, από 

τις 10 Μαρτίου 2015 οι Σουρκικές Αερογραμμές ανακοίνωσαν ότι θα 

πραγματοποιούσαν τέσσερεις πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ της 

Κωνσταντινούπολης και της πόλης Ahvaz στο ανατολικό Ιράν.9 Με αυτόν τον 

τρόπο, η εταιρεία δε στοχεύει στη δημιουργία πτήσεων με προορισμό 

αποκλειστικά το Ιράν ή την πρωτεύουσά του. Αντιθέτως, στοχεύει στη 

δημιουργία πτήσεων με προορισμό τις πόλεις εντός του Ιράν, γεγονός που 

ενισχύει τη δυνατότητα της εταιρείας να εξυπηρετεί πελάτες που δεν μπορούν 

να εξυπηρετήσουν άλλες αεροπορικές εταιρείες και να διευρύνει έτσι το 

πελατολόγιό της και την παρουσία της στην αγορά της εν λόγω χώρας. Σέλος, η 

εταιρεία, πέραν των υφισταμένων συμμαχιών (Star Alliance), συνάπτει 

συμμαχίες και με άλλες εταιρείες, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί όσο το 

δυνατόν καλύτερα τους πελάτες της και σε άλλες «αγορές-στόχους». Έτσι, στις 

16 Μαρτίου 2015 υπέγραψε συμφωνία με τις Αζερικές Αερογραμμές με σκοπό 

να βελτιώσει την εμπορική τους συνεργασία και να προσφέρει νέες ευκαιρίες 

για τους πελάτες της.10 

  Όσον αφορά το στόλο της, η εταιρεία προέβη στην ενδυνάμωσή του κατά 

την περίοδο αναδιάρθρωσής της. Ο στόλος της αποτελείται σήμερα από 308 

                                                             

7 Βλ. Hürriyet Daily News, “Turkish Airlines starts flights to San Francisco”, 13 Απριλίου 

2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-airlines-starts-flights-to-

san-francisco--.aspx?pageID=238&nID=80984&NewsCatID=349, τελευταία πρόσβαση την 

11η Ιουνίου 2015]. 

8 Βλ. Hürriyet Daily News, “Turkish Airlines to launch direct flights to Miami”, 13 Μαΐου 

2015., [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-airlines-to-launch-direct-

flights-to-miami------.aspx?pageID=238&nID=82358&NewsCatID=345, τελευταία πρόσβαση 

την 10η Ιουνίου 2015]. 

9 Βλ. Πρακτορείο Anadolu, “Turkish Airlines launches flights to Iran's Ahvaz”, 10 Μαρτίου 

2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.aa.com.tr/en/economy/turkish-airlines-launches-flights-

to-irans-ahvaz/68243, τελευταία πρόσβαση την 10η Ιουνίου 2015]. 

10 Βλ. Πρακτορείο Anadolu, “Turkish Airlines, Azerbaijan Airlines sign new deal”, 16 

Μαρτίου 2015, [Ανακτήθηκεαπό: http://www.aa.com.tr/en/economy/turkish-airlines-

azerbaijan-airlines-sign-new-deal/66488, τελευταία πρόσβαση την 10η Ιουνίου 2015]. 
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αεροσκάφη φορτηγά και επιβατικά, ενώ το 2003 η εταιρεία αριθμούσε 65 

αεροσκάφη.11 Σο προσωπικό της χωρίζεται σε τέσσερεις κατηγορίες, σε αυτή 

των αεροσυνοδών12, στους πιλότους, στους υπαλλήλους γραφείων και στους 

διοικητικούς-τεχνικούς υπαλλήλους της. Μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης 

της εταιρείας είναι η αναζήτηση νέων και έμπειρων πιλότων από όλες τις χώρες 

του κόσμου, οι οποίοι να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, καθώς και υπαλλήλων 

γραφείου από όλες τις χώρες του κόσμου, οι οποί κατέχουν, επίσης, ξένες 

γλώσσες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν γέφυρες με όλο τον κόσμο.13 

Η νέα διοίκηση των Σουρκικών 

Αερογραμμών προσανατολίζεται προς την 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και, 

μάλιστα, έχουν αποσπάσει αρκετά βραβεία και 

διακρίσειςτα τελευταία χρόνια. ημαντικό 

είναι, επίσης, το γεγονός ότι πέτυχαν η 

επωνυμία τους να είναι αναγνωρίσιμη 

παγκοσμίως. ε αυτό έχει συμβάλει και η 

στρατηγική του μάρκετινγκ που ακολουθεί η 

εταιρεία, η οποία στηρίζεται στις χορηγίες σε 

σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις 

παγκοσμίως, καθώς κι η επιλογή διάσημων 

προσώπων, κυρίως από το χώρο του 

αθλητισμού, για την προβολή διαφημίσεών της. Με αυτό τον τρόπο, οι 

Σουρκικές Αερογραμμές κατέχουν την τέταρτη θέση στη διεθνή αγορά για το 

2015, ενώ πέρυσι κατείχαν την πέμπτη θέση,14 δεδομένου ότι η 

Κωνσταντινούπολη, η οποία αποτελεί την έδρα της εταιρείας, αποτελεί ένα 
                                                             

11 Βλ. Turkish Airlines, “Fleet”,[Ανακτήθηκε από: http://www.turkishairlines.com/en-

int/travel-information/turkish-airlines-passenger-cargo-airbus-boeing-all-flight-fleet, 

τελευταία πρόσβαση την 10η Ιουνίου 2015]. 

12 Οι υποψήφιοι αεροσυνοδοί υποβάλλονται πλέον σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις, σε 

εξετάσεις επάρκειας γλώσσας και ιατρικές εξετάσεις πριν την πρόσληψη και την εκπαίδευσή 

τους. [Ανακτήθηκε από: http://www.turkishairlines.com/en-int/career/recruitment-processes, 

τελευταία πρόσβαση την 11η Ιουνίου 2015]. 

13 Ακόμη, η εταιρεία χρησιμοποιεί επιπλέον προσωπικό για την καλύτερη δυνατή παροχή 

υπηρεσιών στους πελάτες της, όπως ιπτάμενους μάγειρες για πτήσεις πάνω από 35.000 πόδια. 

Βλ. Turkish Airlines, «Recruitment Processes», [Ανακτήθηκε από: 

http://www.turkishairlines.com/en-int/career/recruitment-processes, τελευταία πρόσβαση την 

11η Ιουνίου 2015]. 

14 Βλ. World Airline Awards, “TheWorld'sTop 100 Airlinesin 2015”, [Ανακτήθηκεαπό: 

http://www.worldairlineawards.com/awards/world_airline_rating.html, τελευταία πρόσβαση 

την 11η Ιουνίου 2015]. 

[Π]πέηπραλ ε επωλπκία ηνπο 

λα είλαη αλαγλωξίζηκε 

παγθνζκίωο. Σε απηό έρεη 

ζπκβάιεη θαη ε ζηξαηεγηθή 

ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ 

αθνινπζεί ε εηαηξεία, ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο 

ρνξεγίεο ζε ζεκαληηθέο 

αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο 

παγθνζκίωο. 
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στρατηγικό σημείο, καθώς συνδέει την Ανατολή με τη Δύση παρέχοντας 

πρόσβαση σε 55 χώρες, οι οποίες απέχουν από την Κωνσταντινούπολη το πολύ 

3.5 ώρες η καθεμία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι αυξήθηκε ο όγκος των 

πελατών της εταιρείας από το 2005 και μετά, περίοδο κατά την οποία άρχισαν 

να γίνονται εμφανή τα αποτελέσματα της νέας στρατηγικής της εταιρείας, ενώ 

παράλληλα από το 2008 αποτελεί και μέλος της Star Alliance, ενός από τα 

σημαντικότερα δίκτυα συνεργασίας μεταξύ αεροπορικών εταιρειών. Η εταιρεία 

δήλωσε ακόμα και την πρόθεσή της να διαθέσει την πώληση των εισιτηρίων της 

για διεθνείς προορισμούς σε δολάρια Η.Π.Α. από λίρες Σουρκίας με την 

έγκριση της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (Ι.Α.Σ.Α.), γεγονός που 

αναμένεται να της αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη.15 Ως προς την εσωτερική 

αγορά, η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα σε έξι ανταγωνιστικές 

εταιρείες, εφόσον στοχεύει σε χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, 

μειώνοντας έτσι το κόστος του μοντέλου λειτουργίας διατηρώντας παράλληλα 

το ίδιο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών για τους πελάτες της.16 

 Οι Σουρκικές Αερογραμμές διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της τουρκικής εθνικής στρατηγικής για την 

προώθηση του διεθνούς κύρους της χώρας. υγκεκριμένα, ως παράγοντας ήπιας 

ισχύος, η εταιρεία συνέβαλε στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας και του 

κύρους της Σουρκίας, εφόσον μάλιστα αποτελεί τον εθνικό αερομεταφορέα της 

χώρας. Έτσι, η εταιρεία προβάλλει τη χώρα στο εξωτερικό, διασφαλίζει στενές 

επαφές με άλλες χώρες και συμβάλει στον εξωραϊσμό της εικόνας της Σουρκίας 

παγκοσμίως, κατέχοντας την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη και 

παρουσιάζοντας άνοδο που θα μπορούσε να την οδηγήσει και στην κατάκτηση 

υψηλότερων θέσεων στο μέλλον. 

 

* * * * * 

 

                                                             

15 Βλ. Hürriyet Daily News, “Turkish Airlines to use US dollar for international tickets in 

Turkey”, 27 Μαΐου 2015, [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-

airlines-to-use-us-dollar-for-international-tickets-in-turkey-

.aspx?pageID=238&nID=83035&NewsCatID=345, τελευταία πρόσβαση την 11η Ιουνίου 

2015]. 

16 Βλ. MORTON Fiona Scott, ο.π., σελ.7-11. 



31 

ΠΠΡΡΟΟΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΣΣΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΕΕ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΕΕ  ΣΣΗΗ  ΔΔΤΤΣΣΙΙΚΚΗΗ  

ΕΕΤΤΡΡΩΩΠΠΗΗ  

 

ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ  

 

ε αφορμή τις εκλογές της 7ης Ιουνίου έχουν έρθει στο προσκήνιο οι 

σχέσεις της Σουρκίας με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου το 

τουρκικό στοιχείο είναι έντονο και μπορεί να επηρεάσει την πορεία 

της χώρας στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ο μεγάλος αριθμός Σούρκων 

μεταναστών σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ελβετία ή το Βέλγιο προσέλκυσε την 

προσοχή τόσο του κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» όσο και του ίδιου του 

Προέδρου της Σουρκίας Ρ. Σ. Έρντογαν. Η καλλιέργεια σχέσεων με τους 

τουρκικούς πληθυσμούς στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και την 

Ελβετία, οι οποίοι συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες, αναδεικνύει τη 

σημασία τους για το κυβερνών κόμμα της Σουρκίας και τον καταλυτικό ρόλο 

που μπορούν να διαδραματίσουν στη «μητέρα πατρίδα» – όπως και στην Δυτική 

και Κεντρική Ευρώπη ως προπύργια της Σουρκίας. Οι μετανάστες μπορούν 

συχνά να αποτελέσουν μέσο άσκησης επιρροής στις υπηρεσίες του κυβερνώντος 

κόμματος, το οποίο τους χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης όχι μόνο στις χώρες που 

διαμένουν, αλλά και στην ίδια τη «μητέρα 

πατρίδα», προκειμένου να εξυπηρετήσει 

τους δικούς του κομματικούς σκοπούς. το 

παρόν άρθρο θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον 

οποίο η εσωτερική πάλη για ισχύ στην 

Σουρκία λαμβάνει διεθνή διάσταση μέσα από 

την προεκλογική εκστρατεία στη Δύση, τα 

μέσα προσέγγισης του κυβερνώντος 

κόμματος προς τους πιθανούς ψηφοφόρους 

του εκτός Σουρκίας και τη δυναμική των 

περιοχών αυτών για τη διαμόρφωση 

πολιτικού αποτελέσματος και την άσκηση 

εξωτερικής πολιτικής στις εν λόγω χώρες.  

Σον Μάιο του 2015 παρατηρήθηκε αύξηση στις επισκέψεις 

υψηλόβαθμων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος (Κ.Δ.Α.), αλλά και του 

Προέδρου της Tουρκικής Δημοκρατίας προς τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι 

επισκέψεις αυτές σχετίζονται άμεσα με την προεκλογική εκστρατεία για τις 

επερχόμενες εκλογές. Σο διακύβευμα στη μάχη των εκλογών έγκειται στο 

Μ 

Η θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ κε 

ηνπο ηνπξθηθνύο πιεζπζκνύο 

ζηε[λ Επξώπε], νη νπνίνη 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εθινγηθέο 

δηαδηθαζίεο, αλαδεηθλύεη ηε 

ζεκαζία ηνπο γηα ην θπβεξλώλ 

θόκκα ηεο Τνπξθίαο θαη ηνλ 

θαηαιπηηθό ξόιν πνπ κπνξνύλ 

λα δηαδξακαηίζνπλ ζηε 

«κεηέξα παηξίδα». 



ΤΤεεύύττοοςς  44    ΙΙοούύλλιιοοςς  22001155  

32 

γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία και 

αυτοδυναμία, που θα του επέτρεπαν να προχωρήσει σε αλλαγή του υντάγματος 

και εγκαθίδρυση προεδρικού συστήματος. Για το λόγο αυτό, οι ισλαμιστές έχουν 

στρέψει την προσοχή τους στη Δυτική Ευρώπη, η οποία μπορεί να τους 

προσφέρει τα υψηλά ποσοστά που χρειάζονται. Πρέπει να σημειωθεί ακόμη, ότι 

η εκλογική διαδικασία στις περιοχές αυτές ξεκίνησε στις 8 Μαΐου και θα 

ολοκληρωθεί στις 31 του ίδιου μήνα.  

τις αρχές Μαΐου ο πρωθυπουργός της 

χώρας Αχμέτ Νταβούτογλου υπό τη συνοδεία 

του υπουργού Εξωτερικών του βρέθηκε στο 

Ντόρτμουντ της Γερμανίας στα πλαίσια της 

προεκλογικής εκστρατείας. την επίσκεψη 

αυτή και στην προεκλογική συγκέντρωση που 

ακολούθησε, ο Α. Νταβούτογλου έθιξε μια 

σειρά από θέματα, όπως το ζήτημα της 

«ισλαμοφοβίας» που πλήττει πιο έντονα στις 

μέρες μας την Ευρώπη, εξαιτίας της δράσης 

του Ισλαμικού κράτους στην Μέση Ανατολή, 

και έκανε ιδιαίτερη μνεία στη διατήρηση της 

εθνικής ταυτότητας των Σούρκων μεταναστών 

και τη διαφύλαξη του «πολιτισμικού 

πλουραλισμού»1. Μάλιστα, ανακοίνωσε δέκα πλεονεκτήματα για τους Σούρκους 

πολίτες που διαβιούν στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών ήταν διάφορες οικονομικές 

ελαφρύνσεις, όπως η μείωση του κόστους για την απαλλαγή από τη στρατιωτική 

θητεία, οι ακαδημαϊκές υποτροφίες για φοιτητές, αλλά και η διευθέτηση 

διαζυγίων και ζητημάτων κληρονομιάς. Σο σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν η 

διακήρυξη για την ίδρυση νέας εκλογικής περιφέρειας, η οποία θα 

περιλαμβάνει τους Σούρκους που ψηφίζουν εκτός Σουρκίας.2 Αυτό συνεπάγεται 

και την αντιπροσώπευση των πληθυσμών αυτών στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. 

Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση παρέχει περαιτέρω κίνητρα και επιδιώκει τη 

στενότερη σύνδεση με τους Σούρκους της Δυτικής Ευρώπης. 

                                                             
1 Βλ. Πρακτορείο Anadolu, „PM Davutoglu 'concerned' over xenophobic attacks in Europe‟, 3 

Μαΐου 2015. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://aa.com.tr/en/turkey/pm-davutoglu-concerned-

over-xenophobic-attacks-in-europe/51090, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 27/06/2015] 

2 Βλ. Daily Sabah, PM Davutoğlu announces ten benefits for Turkish citizens living abroad 

[Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://www.dailysabah.com/politics/2015/05/03/pm-davutoglu-

announces-ten-benefits-for-turkish-citizens-living-abroad, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

27/06/2015]. 

Τν δηαθύβεπκα ζηε κάρε 

ησλ εθινγώλ έγθεηηαη ζην 

γεγνλόο όηη ην θπβεξλώλ 

θόκκα ρξεηάδεηαη απμεκέλε 

πιεηνςεθία θαη 

απηνδπλακία, πνπ ζα ηνπ 

επέηξεπαλ λα πξνρσξήζεη 

ζε αιιαγή ηνπ Σπληάγκαηνο 

θαη εγθαζίδξπζε 

πξνεδξηθνύ ζπζηήκαηνο. 
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Μια άλλη επίσκεψη στη Δυτική Ευρώπη έλαβε χώρα, όταν ο νυν 

υπουργός Εξωτερικών της Σουρκίας βρέθηκε στο Γενικό Προξενείο της 

Γερμανίας στο Βερολίνο για να επιβλέψει τις εκλογικές προετοιμασίες, αλλά 

και να εγκαινιάσει ένα φόρουμ επικοινωνίας (με τίτλο: «Homeland») που θα 

σύνδεε τους Σούρκους πολίτες ανά τον κόσμο. Σο εν λόγω φόρουμ απευθύνεται 

κατά κύριο λόγο στους νεότερους, καθώς συμπεριλαμβάνει μαθήματα 

Σουρκικών, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ευκαιρίες εργασίας και δυνατότητα 

επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών.3 Σο 

γεγονός αυτό υποδεικνύει την αυξημένη 

σημασία της σύνδεσης των νεότερων Σούρκων 

με τη «μητέρα-πατρίδα» μέσω του πολιτισμού 

και της γλώσσας για την Άγκυρα. Η τουρκική 

κυβέρνηση διέκρινε την ανάγκη 

εκσυγχρονισμού και επαναπροσδιορισμού των 

σχέσεων με ένα σημαντικό, αλλά 

απομακρυσμένο κομμάτι της «τουρκικής 

κοινωνίας». Με τον τρόπο αυτό, έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει τους νεαρούς 

Σούρκους, να τους «αφυπνίσει», και κυρίως να 

δημιουργήσει μια συνεκτική τουρκική 

κοινότητα σε μια ευρωπαϊκή χώρα με έντονο 

τουρκικό στοιχείο.  

τη Δυτική Ευρώπη η παρουσία του τουρκικού πληθυσμού είναι 

ιδιαίτερα έντονη, κατά κύριο λόγο σε χώρες όπως η Γερμανία , η Αυστρία, το 

Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γαλλία που αντιμετώπισαν το πρόβλημα της 

έλλειψης εργατικού δυναμικού προκειμένου να ανταποκριθούν στους γοργούς 

ρυθμούς ανάπτυξης από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα. τη Γερμανία, 

παραδείγματος χάριν, κατοικούν περίπου 3-3,5 εκατ. Σούρκο-Γερμανοί που 

κατέφτασαν στη χώρα ως μετανάστες προκειμένου να στελεχώσουν προσωρινά 

θέσεις εργασίας στο βιομηχανικό τομέα. Αντίστοιχες περιπτώσεις 

παρατηρούνται και στην Αυστρία και το Βέλγιο που σήμερα φιλοξενούν 

περίπου 100.000 Σούρκους η κάθε μια.4  

                                                             
3 Βλ. Δημοκρατία της Σουρκίας, Τπουργείο Εξωτερικών, Ανακοίνωση Σύπου. Foreign Minister 

Çavuşoğlu is in Munich, Άγκυρα, 8 Μαΐου 2015. [http://www.mfa.gov.tr/, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 27/06/2015]. 

4 Dr. ERDOGAN M. Murat, The Turkish Diaspora in Europe and the Euro-Turks Barometer 
Survey Implications for German-Turkish Relations. American Institute for Contemporary 

German Studies, John Hopkins University.[Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: 

Η ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

δηέθξηλε ηελ αλάγθε 

εθζπγρξνληζκνύ θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ 

ζρέζεσλ κε έλα ζεκαληηθό, 

αιιά απνκαθξπζκέλν 

θνκκάηη ηεο «ηνπξθηθήο 

θνηλσλίαο». Με ηνλ [νέο 

φόροσμ επικοινωνίας], έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεη 

ηνπο λεαξνύο Τνύξθνπο. 
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Αρχικά, στόχος των μεταναστών ήταν να επιστρέψουν στην Σουρκία μετά 

την ολοκλήρωση των έργων. Ωστόσο, η μετανάστευση πολύ γρήγορα 

μετατράπηκε από προσωρινή σε μόνιμη. Η πετρελαϊκή κρίση που ξέσπασε το 

1973 οδήγησε τις γερμανικές κυβερνήσεις σε κάθετη αλλαγή πολιτικής. Η 

στασιμότητα και η ύφεση που ήλθαν ως απότοκα της κρίσης το 1974 είχαν ως 

αποτέλεσμα η γερμανική κυβέρνηση να ψάχνει τρόπους ενθάρρυνσης των 

μεταναστών για επιστροφή στην Σουρκία και επανένωση με τις οικογένειές 

τους, οι οποίες δεν είχαν όμως ανάλογα αποτελέσματα5. Από το 1974 ο 

προορισμός των Σούρκων μεταναστών στην πλειονότητά τους άλλαξε εκ νέου 

κατεύθυνση, οδηγώντας τους στην επιστροφή προς τη «μητέρα πατρίδα», όσοι 

όμως είχαν εγκατασταθεί στη Δυτική Ευρώπη παρέμειναν στις νέες εστίες τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, ότι οι Σούρκοι 

που διαμένουν στο εξωτερικό, παρ‟ ότι τότε 

ξεκίνησαν ως μετανάστες, σήμερα αποτελούν ένα 

δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού των χωρών στις 

οποίες κατοικούν. Οι περισσότεροι έχουν λάβει 

την ιθαγένεια της νέας τους πατρίδας και 

συμβάλουν στις οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές δραστηριότητες της χώρας. τη Δυτική 

Ευρώπη, οι επιχειρήσεις των Σούρκων στις μέρες 

μας ξεπερνούν τις 140.000 με τις μισές από αυτές 

να έχουν ως έδρα τους τη Γερμανία6. Μόνο στη συγκεκριμένη χώρα οι 

τουρκικές επιχειρήσεις προσφέρουν 640.000 θέσεις εργασίας και ετήσιο τζίρο 

50 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 32.5 εκατ. μένουν στην ίδια τη χώρα. 

Τπολογίζεται, μάλιστα, ότι οι Σούρκοι της Δυτικής Ευρώπης ξοδεύουν 22.3 

εκατ. ευρώ ετησίως, γεγονός που καθιστά τους πληθυσμούς αυτούς σημαντικούς 

οικονομικούς δρώντες στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή7. Σα ανωτέρω 

στοιχεία αναδεικνύουν την αυξανόμενη σημασία των πληθυσμών αυτών τόσο 

                                                                                                                                                                                      
http://www.aicgs.org/site/wp-content/uploads/2014/09/Turkish-Diaspora-and-

EuroTurksBarometer.pdf, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 27/06/2015]. 

5 Βλ. Euro-Islam.info, „Islam in Germany‟. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://www.euro-

islam.info/country-profiles/germany/#Z τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 27/06/2015]. 

6 Βλ. Δημοκρατία της Σουρκίας, Τπουργείο Εξωτερικών, Γενικά Θέματα, Turkish Citizens 
Living Abroαd. [http://www.mfa.gov.tr/, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 27/06/2015]. 

7 Βλ. Daily Sabah, „Davutoğlu‟s visit to Germany and the EU‟s immigration problem‟, 13 

Ιανουαρίου 2015. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://www.dailysabah.com/columns/cemil-

ertem/2015/01/14/davutoglus-visit-to-germany-and-the-eus-immigration-problem, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: Ιούνιος 2015]. 

Σηε Δπηηθή Επξώπε, νη 

επηρεηξήζεηο ησλ 

Τνύξθσλ ζηηο κέξεο καο 

μεπεξλνύλ ηηο 140.000 κε 

ηηο κηζέο από απηέο λα 

έρνπλ σο έδξα ηνπο ηε 

Γεξκαλία. 
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για την τουρκική κυβέρνηση, όσο και για τις χώρες εγκατάστασής τους. 

Ιδιαίτερα στη Γερμανία που ζει το μεγαλύτερο ποσοστό Σούρκων του 

εξωτερικού, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν πιέσεις και να 

εξυπηρετήσουν τα τουρκικά συμφέροντα στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα της 

χώρας.    

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

αντιλαμβανόμαστε το λόγο που η τουρκική 

κυβέρνηση θεωρεί τους τουρκικούς 

πληθυσμούς του εξωτερικού ως μείζονος 

σημασίας για την επίτευξη στόχων τόσο 

εξωτερικής όσο και εσωτερικής πολιτικής. Γι‟ 

αυτό το λόγο από τις προεδρικές εκλογές του 

2014 φρόντισαν, έτσι ώστε αυτοί να έχουν τη 

δυνατότητα να ψηφίζουν από τον τόπο 

μόνιμης διαμονής τους στο εξωτερικό. Πριν 

από την απόφαση αυτή, οι πληθυσμοί που 

κατοικούσαν στο εξωτερικό ήταν 

υποχρεωμένοι, αν ήθελαν να ασκήσουν το 

εκλογικό τους δικαίωμα, να μετακινηθούν έως 

τα εκλογικά κέντρα που βρίσκονταν στα 

τελωνεία κατά την είσοδο και την έξοδό τους 

στην Σουρκία. Βέβαια, η συμμετοχή των 

Σούρκων του εξωτερικού στις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 2014, 

ήταν μάλλον απογοητευτική. Παρά την αλλαγή της διεξαγωγής της διαδικασίας 

που πλέον ορίζει ότι οι Σούρκοι μετανάστες θα έχουν τη δυνατότητα να 

ψηφίζουν στα τουρκικά προξενεία στη χώρα υποδοχής τους, μόλις 2.7 εκατ. 

ψηφοφόροι του εξωτερικού σε σύνολο 6 εκατ. προσήλθαν στις κάλπες, αριθμός 

αρκετά χαμηλός για τις προσδοκίες του Έρντογαν8. Σα ποσοστά της αποχής 

ήταν ιδιαίτερα μεγάλα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι σε 

απόλυτες τιμές, το ποσοστό των Σούρκων του εξωτερικού αντιστοιχεί μόλις στο 

1,2 % του εκλογικού αποτελέσματος9. 

Ο λόγος, λοιπόν, που το Κ.Δ.Α. φανερώνει τόσο έντονο ενδιαφέρον για τα 

5 εκατ. Σούρκων που ζουν στη Δυτική Ευρώπη παρ‟ ότι δεν επηρεάζουν 

ιδιαίτερα το εκλογικό αποτέλεσμα σχετίζεται με τα αποτελέσματα των 
                                                             
8 ERDOGAN M. Murat, „Presidential Elections in Turkey Erdogan‟s “New Turkey” and “New 

Challenges” ‟, American Institute for Contemporary German Studies, Ιούνιος 2015. 

9 Βλ. ο.π. 

[Η] ηνπξθηθή θπβέξλεζε 

ζεσξεί ηνπο ηνπξθηθνύο 

πιεζπζκνύο ηνπ εμσηεξηθνύ 

σο κείδνλνο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επίηεπμε ζηόρσλ ηόζν 

εμσηεξηθήο όζν θαη 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γη’ 

απηό ην ιόγν από ηηο 

πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 2014 

θξόληηζαλ, έηζη ώζηε απηνί 

λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

ςεθίδνπλ από ηνλ ηόπν 

κόληκεο δηακνλήο ηνπο ζην 

εμσηεξηθό. 
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προεδρικών εκλογών του Αυγούστου του 2014. Ο Έρντογαν ήταν ο απόλυτος 

νικητής για τους Σούρκους του εξωτερικού, που είχαν την ανάγκη να δουν στην 

εξουσία ένα υπόδειγμα χαρισματικής ηγεσίας με συντηρητικές αξίες και 

ικανότητα να διεκδικήσει τα συμφέροντα της Σουρκίας τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό. τη Δυτική Ευρώπη ο Έρντογαν κατέλαβε το 67% των 

ψήφων σε αντίθεση με τις χώρες εκτός Ευρώπης, όπου τα ποσοστά του ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλά (π.χ. Η.Π.Α.: 15%, 

Καναδάς: 33%, Νέα Ζηλανδία: 15%)10. 

υνεπώς, παρατηρούμε ότι τα ποσοστά που 

προσέφερε η Δυτική Ευρώπη στο νέο 

Πρόεδρο της Σουρκίας ήταν ακόμη 

υψηλότερα και από αυτά που συγκέντρωσε 

στο εσωτερικό της χώρας (51,7%). Είναι 

εύλογο, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση και ο ίδιος ο 

Έρντογαν εστιάζουν την προσοχή τους στις 

ίδιες χώρες για τις επερχόμενες γενικές 

εκλογές. τα πλαίσια αυτά, μάλιστα, η 

Σουρκία ευνοήθηκε από το γεγονός ότι 

αναβλήθηκε η ψήφιση από το Ε.Κ. της 

έκθεσης προόδου για την Σουρκία της Ε.Ε. 

για μετά τις εκλογές, έτσι ώστε να μην 

επηρεαστεί η έκβαση της κρίσιμης εκλογικής 

αναμέτρησης11.  

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι πολλοί από τους Σούρκους που 

διαμένουν στο εξωτερικό έχουν χάσει μεγάλο μέρος της επαφής και των δεσμών 

τους με τη χώρα. Για το λόγο αυτό, η προσέγγιση των πληθυσμών του 

εξωτερικού που ακολουθεί το Κ.Δ.Α είναι κατ‟ αρχήν πολιτισμική. τόχος της 

παρούσας κυβέρνησης είναι να αναβιώσει το τουρκικό αίσθημα, τις αξίες και τη 

συνείδηση των πληθυσμών αυτών. Γι‟ αυτό, εξάλλου και δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στη νεότερη γενιά, που σε χώρες όπως η Γερμανία, είναι η τέταρτη 

γενιά Σούρκων στην περιοχή.  

Εν κατακλείδι, οι αξιώσεις της χώρας για μια ισχυρή θέση στο εξωτερικό 

και για τη μεγιστοποίηση της ισχύος της σε στρατηγικά σημεία της Δυτικής 

                                                             
10 Βλ. ο.π. 

11 Βλ. BGN National News, „European Parliament postpones voting on key Turkey report‟. 

[Διαθέσιμο ηλεκτρονικά: http://national.bgnnews.com/european-parliament-postpones-voting-

on-key-turkey-report-haberi/6159, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 27/06/2015]. 

[Οι] Τνύξθν[ι] πνπ 

δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθό 

έρνπλ ράζεη […] επαθή […] 

κε ηε ρώξα. Γηα ην ιόγν 

απηό, ε πξνζέγγηζε ησλ 

πιεζπζκώλ ηνπ εμσηεξηθνύ 

πνπ αθνινπζεί ην Κ.Δ.Α 

είλαη θαη’ αξρήλ 

πνιηηηζκηθή. Σηόρνο ηεο […] 

θπβέξλεζεο είλαη λα 

αλαβηώζεη ην ηνπξθηθό 

αίζζεκα, ηηο αμίεο θαη ηε 

ζπλείδεζε. 
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Ευρώπης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους τουρκικούς πληθυσμούς που 

διαμένουν στις περιοχές αυτές. Η προσέγγιση των πληθυσμών αυτών και η 

εστίαση της προεκλογικής εκστρατείας στις εν λόγω περιοχές του εξωτερικού 

σχετίζεται με την εσωτερική πάλη για ισχύ. την προσπάθεια του Κ.Δ.Α. να 

επικρατήσει στην εσωτερική πολιτική σκηνή επιχειρεί να βρει υποστηρικτές 

στο εξωτερικό, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένθερμους οπαδούς του και, 

μελλοντικά, θα στηρίξουν μια ενδεχόμενη μεταπήδηση από την προεδρευόμενη 

στην Προεδρική δημοκρατία, εγχείρημα που αποτελεί βασική αξίωση για τον 

Πρόεδρο της χώρας, Ρ.Σ. Έρντογαν. Η δημιουργία, λοιπόν, ενός ισχυρού πόλου 

που διεκδικεί και εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα στην καρδιά της 

Ευρώπης σε μια εποχή που η ένταξη στην Ε.Ε. θαρρεί κανείς και 

απομακρύνεται από τους στρατηγικούς σκοπούς της χώρας, είναι ένας ιδιαίτερα 

σημαντικός στρατηγικός στόχος τόσο για το Κ.Δ.Α. όσο και τον ίδιο τον 

Έρντογαν. Οι εκλογές της 7ης Ιουνίου και η προεκλογική εκστρατεία στις 

περιοχές αυτές σηματοδοτούν μια νέα αφετηρία για στενότερες σχέσεις με το 

συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού, που με ισχυρότερη συμμετοχή στα 

κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά πράγματα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει 

σημαντικό συντελεστή τόσο στη Δυτική Ευρώπη όσο και στο εσωτερικό της 

Σουρκίας. 

 

* * * * * 
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ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΑΑ--ΑΑΙΙΓΓΤΤΠΠΣΣΟΟ::  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΜΜΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΓΓΕΕΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΕΕ  ΔΔΙΙΑΑΘΘΕΕΕΕΙΙ  

  

ΦΦΡΡΤΤΑΑ  ΧΧΤΤΛΛΛΛΑΑΚΚΗΗ  

  

ουρκία και Αίγυπτος, δύο χώρες της Μέσης Ανατολής και εκπρόσωποι 

του σουνιτικού Ισλάμ, επηρεάζουν μέσα από τις σχέσεις τους την 

ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, όντας άλλοτε εχθροί και 

ανταγωνιστές και άλλοτε σύμμαχοι και φίλοι. Η προσπάθεια εμπλοκής της 

Σουρκίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Αιγύπτου το τελευταίο διάστημα είχε 

ως αποτέλεσμα την αντίδραση του Καΐρου, στη βάση της αυτόνομης διαχείρισης 

εσωτερικών ζητημάτων έκαστης χώρας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η 

ανάλυση των σχέσεων των δύο χωρών, που αποτελούν σημαντικούς 

περιφερειακούς δρώντες, κρίνεται σημαντική πρωτίστως για γεωστρατηγικούς 

λόγους, καθώς εστιάζει στη μελέτη των περιφερειακών διεθνών σχέσεων σε ένα 

χώρο που ανά τους αιώνες παρουσιάζει αστάθεια. Η μελέτη των σχέσεων μεταξύ 

Σουρκίας και Αιγύπτου είναι σημαντική, καθώς επηρεάζει την ισορροπία 

ισχύος και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Σο διεθνές σύστημα ανέκαθεν 

χαρακτηριζόταν από τις σχέσεις που 

δημιουργούν τα κράτη μεταξύ τους. Κάθε 

κράτος θέλοντας να προβάλλει την ισχύ του 

προβαίνει σε  στρατηγικές κινήσεις. 

Επιδιώκοντας ενεργό ρόλο στην άμεση 

περιφέρειά του, προβαίνει ενίοτε στη 

δημιουργία συνασπισμών με άλλες χώρες, 

προκειμένου να προασπιστεί τα εθνικά 

συμφέροντά του. Όμως, αυτό δεν είναι 

πάντοτε εφικτό, καθώς το διεθνές σύστημα 

χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικές και συγκρουσιακές σχέσεις – ιδίως 

δρώντων που αλληλεπιδρούν στην ίδια περιφέρεια. υχνά, μία δύναμη 

εμφανίζει αναθεωρητικές τάσεις για να αναχθεί σε ηγεμονικό δρώντα στη 

«γειτονιά» της, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Σουρκίας. Επιπλέον, κάθε 

χώρα επιδιώκει τον αυτόνομο σχεδιασμό και την αυτόνομη δράση στην 

εσωτερική πολιτική της, όντας κυρίαρχος δρώντας. Σι συμβαίνει, λοιπόν, όταν 

μία χώρα παρεμβαίνει και προσπαθεί να αλλάξει τις σταθερές που έχει θέσει 

στο εσωτερικό της μια άλλη περιφερειακή χώρα; Σο βασικό ερώτημα που 

ανακύπτει από τον παραπάνω προβληματισμό είναι το εξής: «πως επηρέασαν τις 

Σ 

Η κειέηε ηωλ ζρέζεωλ 

κεηαμύ Τνπξθίαο θαη 

Αηγύπηνπ είλαη ζεκαληηθή, 

θαζώο επεξεάδεη ηελ 

ηζνξξνπία ηζρύνο θαη ηε 

ζηαζεξόηεηα ζηελ 

Αλαηνιηθή Μεζόγεην. 
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τουρκο-αιγυπτιακές σχέσεις η στάση της Άγκυρας απέναντι στις εσωτερικές 

πολιτικές εξελίξεις του Καΐρου και ποιες οι συνέπειές τους στην περιοχή;»  

Σο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η παρούσα ανάλυση 

συνίσταται στην έννοια του κυρίαρχου κράτους, της μη παρέμβασης στις 

εσωτερικές υποθέσεις άλλου κράτους, στην προσπάθεια προβολής ισχύος ενός 

κράτους και στη σημασία των εξισορροπητικών συνασπισμών που 

δημιουργούνται λόγω της άναρχης δόμησης του διεθνούς συστήματος. Επίσης, 

έμφαση θα δοθεί στην έννοια του εθνικού συμφέροντος και στον τρόπο που 

αυτό οδηγεί στη δημιουργία ανταγωνιστικών σχέσεων στην περίπτωση 

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ διαφορετικών δρώντων. Η έννοια της απειλής 

και της ασφάλειας απορρέουν άμεσα από τα παραπάνω. Σέλος, θα γίνει αναφορά 

στην «πολιτική μηδενικών προβλημάτων με 

τους γείτονες», που προτάθηκε από τον Α. 

Νταβούτογλου. ύμφωνα με τον Σούρκο 

ακαδημαϊκό η Σουρκία έχει αναλωθεί σε 

χρόνιες περιφερειακές διενέξεις και 

καθυστέρησε να αναχθεί σε περιφερειακή 

δύναμη. Μολονότι διακηρύσσει ότι επιδίωξη 

της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής είναι η 

βελτίωση των σχέσεων με τους γείτονές της, 

τους αντιλαμβάνεται ως «κατώτερης 

δυναμικότητας αθλητές», με τους οποίους 

δεν αξίζει να διαπληκτίζεται1.  

Βάσει των παραπάνω, η υπόθεση εργασίας μας διατυπώνεται ως εξής: «τα 

διαφορετικά συμφέροντα των κυρίαρχων δρώντων επιδρούν στη διαμόρφωση 

των σχέσεων τους με τους υπόλοιπους παίκτες του διεθνούς συστήματος, ενώ οι 

εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή κάθε χώρας δύνανται να ωθήσουν 

γειτονικές μονάδες που επιδιώκουν ηγετικό ρόλο να παρέμβουν στις υποθέσεις 

τους». Για την εξέταση της υπόθεσης εργασίας, αρχικά  θα γίνει αναφορά στην 

εξέλιξη των σχέσεων των δυο χωρών με έμφαση στο σημείο καμπής που 

σημειώθηκε. Εν συνεχεία θα μελετηθεί η αντίδραση του περιφερειακού 

συστήματος σε αυτές τις εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στους συνεργατικούς 

συνασπισμούς που προώθησε το Κάιρο και στην απομόνωση της Σουρκίας στην 

περιοχή. 

                                                             
1 Βλ. ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ Αχμέτ, Σο τρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση της Σουρκίας, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2010. 

Η πξνζπάζεηα εκπινθήο ηεο 

Τνπξθίαο ζηηο εζωηεξηθέο 

ππνζέζεηο ηεο Αηγύπηνπ ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα είρε ωο 

απνηέιεζκα ηελ αληίδξαζε 

ηνπ Καΐξνπ, ζηε βάζε ηεο 

απηόλνκεο δηαρείξηζεο 

εζωηεξηθώλ δεηεκάηωλ 

έθαζηεο ρώξαο. 
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Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο σεβασμός της κυριαρχίας του κράτους 

και η αρχή της μη χρήσης βίας και μη επέμβασης κατοχυρώθηκαν από τη 

διεθνή κοινότητα στο Καταστατικό Φάρτη των Ηνωμένων Εθνών. ύμφωνα με 

το άρθρο 1, παρ.4: «Όλα τα Μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από 

την απειλή που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της 

πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους, είτε με οποιαδήποτε άλλη 

ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους κοπούς των Ηνωμένων Εθνών». Με αυτή τη 

διάταξη θεσμοθετείται η μη παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα ενός άλλου 

κράτους. 

Μετά την πτώση του Αιγύπτιου Προέδρου Φ. Μουμπάρακ το 2011, η 

Αίγυπτος έχαιρε της υποστήριξης της γείτονος χώρας, Σουρκίας, καθώς η 

εξουσία είχε περιέλθει στην ισλαμική παράταξη της χώρας, κατόπιν 

δημοκρατικών διαδικασιών. Ψστόσο, το 2013 λαμβάνει χώρα η εκδίωξη του 

Προέδρου Μ. Μόρσι από τον στρατό και η εξουσία περιήλθε πραξικοπηματικά  

στον στρατηγό A. Αλ-ίσι. Έκτοτε οι προστριβές οδηγούν τη μία χώρα να 

στρέφεται φανερά κατά της άλλης, με απόηχο την παράλληλη ανάκληση των 

πρεσβευτών τους.2 

Η ξαφνική αυτή αλλαγή στις σχέσεις 

Αιγύπτου-Σουρκίας δεν μπορεί να γίνει 

κατανοητή αν δεν λάβουμε υπόψη ορισμένους 

παράγοντες. Ας σημειωθεί αρχικά, ότι ο Mόρσι 

προτού αναδειχθεί νικητής στις εκλογές με το 

ισλαμικό κόμμα «Ελευθερία και Δικαιοσύνη» 

ήταν παράλληλα και μέλος της πολιτικής 

οργάνωσης των «Αδελφών Μουσουλμάνων». Δεν 

προξενεί λοιπόν εντύπωση η στήριξη του 

Έρντογαν στο Mόρσι, εάν συνυπολογίσουμε ότι 

τους συνδέει η κοινή ισλαμική ταυτότητα και η 

ιδεολογική συγγένεια, καθώς και η αντίστοιχη αντιπάθεια στο πρόσωπο του αλ-

ίσι. Ο Έρντογαν στηρίζεται ακόμη στην εκλογή του Mόρσι από το λαό ως 

πηγή νομιμοποίησης και υποστηρίζει ότι η σταθερότητα και η ανάπτυξη της 

Αιγύπτου μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το σεβασμό της δημοκρατικής 

βούλησης των πολιτών της. Για αυτό το λόγο, ο Έρντογαν δεν δέχεται την 

ανατροπή του Μόρσι και δεν αναγνωρίζει το νέο καθεστώς της Αιγύπτου, 

                                                             
2 Βλ. Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκικής Δημοκρατίας, ‘Relations between Turkey–Egypt’, 

[Ανακτήθηκε από: http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-egypt.en.mfa, τελευταία 

πρόσβαση: 19/6/2015].  

Ο Έξληνγαλ δελ δέρεηαη 

ηελ αλαηξνπή ηνπ Μόξζη 

θαη δελ αλαγλωξίδεη ην λέν 

θαζεζηώο ηεο Αηγύπηνπ, 

ζεωξώληαο ην ωο 

παξάλνκν θαη ωο αληίζεην 

ζηελ εηπκεγνξία ηνπ 

αηγππηηαθνύ ιανύ 
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θεωρώντας το ως παράνομο και ως αντίθετο στην ετυμηγορία του αιγυπτιακού 

λαού, η οποία είχε δώσει την εντολή στον Mόρσι.3 Η ταυτότητα του αλ-ίσι, ο 

οποίος είναι στρατιωτικός, αλλά και η παρέμβασή του δια πραξικοπήματος με 

στόχο τη μεταβολή της πολιτικής κατάστασης της Αιγύπτου, είναι τα στοιχεία 

που προδιαθέτουν αρνητικά την τουρκική ηγεσία, έτσι ώστε να τον παρουσιάζει 

ως έναν ανυπάκουο στρατιωτικό και πραξικοπηματία. Αυτή η στάση της 

Άγκυρας συνδέεται άμεσα με την εμπειρία της Σουρκίας, η οποία στη σύγχρονη 

ιστορία της έχει βιώσει 4 πραξικοπήματα (1960, 1971, 1980, 1997), τα οποία 

έπληξαν το κοινοβουλευτικό της σύστημα. Αυτή η παράμετρος συνιστά μία 

επιπλέον εξήγηση της εξαρχής αρνητικής της στάσης σχετικά με τα 

τεκταινόμενα στην Αίγυπτο. Η Σουρκία αυτοπροβαλλόμενη ως πρότυπο 

δημοκρατίας για τον αραβικό κόσμο, θέλει να προκρίνει την αντίθεσή της στις 

στρατιωτικές επεμβάσεις, θεωρώντας πως αντιτίθενται στη διαδρομή που η ίδια 

έχει επιλέξει να ακολουθήσει και δείχνοντας ότι δε δέχεται τέτοιες εξελίξεις – 

πόσο μάλλον στις χώρες της άμεσης 

περιφέρειάς της. Η αποδοχή ενός στρατιωτικού 

καθεστώτος θα σηματοδοτούσε πισωγύρισμα, 

ιδίως εφόσον η χώρα διατηρεί σχέσεις με την 

Ε.Ε. και ζητούμενο είναι να αποδέχεται τη 

δημοκρατία δυτικού τύπου. Η Σουρκία, 

λοιπόν, δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν αναγνωρίζει 

το καθεστώς του ίσι, χαρακτηρίζοντάς το ως 

παράνομο4, ενώ η Αίγυπτος την κατηγορεί για 

παραβίαση και προσπάθεια ανάμειξης στα 

εσωτερικά ζητήματά της. 

Επιπρόσθετα, η πολιτική της Σουρκίας απέναντι στην Αίγυπτο έχει 

επηρεαστεί και από την κατάσταση στην τουρκική εσωτερική πολιτική σκηνή, 

καθώς μόλις δύο μήνες πριν από τις λαϊκές (κοσμικές) διαμαρτυρίες στην 

Αίγυπτο πραγματοποιούνταν διαμαρτυρίες στην Σουρκία για το πάρκο Gezi 

της Κωνσταντινούπολης (Ιούνιος 2013). ε αμφότερες τις περιπτώσεις 

ξεσηκώθηκαν φιλελεύθεροι και εκπρόσωποι του κοσμικού καθεστώτος -δηλαδή 

άτομα ιδεολογικά αντίθετα στο πολιτικό Ισλάμ (κοινό στοιχείο των Έρντογαν 

                                                             
3 Βλ. Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκικής Δημοκρατίας, ‘Relations between Turkey–Egypt’, ο.π. 

4 Βλ. ÇAĞAPTAY Soner και SIEVERS Marc, ‘Turkey and Egypt's Great Game in the Middle 

East’, Foreign Affairs, 8 Μαρτίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-03-08/turkey-and-egypts-great-game-

middle-east, τελευταία πρόσβαση: 19/6/2015]. 

Η Τνπξθία 

απηνπξνβαιιόκελε ωο 

πξόηππν δεκνθξαηίαο γηα 

ηνλ αξαβηθό θόζκν, […] 

ζέιεη λα πξνθξίλεη ηελ 

αληίζεζή ηεο ζηηο 

ζηξαηηωηηθέο επεκβάζεηο, 

[…] δείρλνληαο όηη δε 

δέρεηαη ηέηνηεο εμειίμεηο. 
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και Μόρσι). Σο αποτέλεσμα στην πρώτη περίπτωση ήταν η πτώση του 

Αιγύπτιου Προέδρου. Ο Έρντογαν χρησιμοποίησε το αιγυπτιακό πραξικόπημα 

για να καταδικάσει τις διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της Σουρκίας. Κατά το 

σκάνδαλο που ξέσπασε το Δεκέμβριο του 2013, η τουρκική κυβέρνησή του 

Κ.Δ.Α. είχε κατηγορηθεί για διαφθορά και άλλες παρατυπίες, με αποτέλεσμα ο 

πρωθυπουργός να οδηγηθεί στον άμεσο ανασχηματισμό της. Σο πραξικόπημα 

της Αιγύπτου δε θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορη την ηγεσία της χώρας. 

Πιθανότατα προξένησε φόβο στον τότε πρωθυπουργό, Έρντογαν, ότι ανά πάσα 

στιγμή θα μπορούσε να εκδιωχθεί τόσο ο ίδιος όσο και η ισλαμική παράταξη 

από την εξουσία, γεγονός που θα ανέτρεπε κάθε ισορροπία στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή. 

την αναστροφή του πρότερου του 2013 

καλού κλίματος σχέσεων των δύο χωρών 

συνέτεινε, ακόμη, το πάγιο αίτημα του 

Έρντογαν να απελευθερωθεί ο Μόρσι, 

προκαλώντας την αντίδραση της Αιγύπτου για 

την προσπάθεια της Σουρκίας να επέμβει στα 

εσωτερικά της ζητήματα.5 τις 22 Απριλίου του 

2015 ο Μόρσι και οι σύντροφοί του κρίθηκαν 

υπαίτιοι για την καταστολή διαδηλώσεων, 

απαγωγές και βασανιστήρια σε βάρος ακτιβιστών 

της τότε αντιπολίτευσης (2011) με ποινή 

φυλάκισης 20 ετών.6 Η ετυμηγορία προκάλεσε 

σφοδρή αντίδραση της Σουρκίας, η οποία 

επιδεινώθηκε στις 16 Μαΐου μετά την απόφαση 

του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου για την καταδίκη του Μόρσι και άλλων 100 

μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε θάνατο.7  

Έχει σημασία να εξεταστεί, επίσης, η αντίδραση των κυρίαρχων δρώντων 

της Μέσης Ανατολής όσον αφορά την εξέλιξη των σχέσεων Καΐρου-Άγκυρας. 

                                                             
5 Βλ. Med Africa Times, ‘Turkey: Free Morsi if you want fresh ties, Erdogan’, 10 Απριλίου 2015. 

[Ανακτήθηκε από: http://medafricatimes.com/5251-turkey-free-morsi-if-you-want-fresh-ties-

erdogan.html, τελευταία πρόσβαση: 19/6/2015]. 

6 Βλ. Al Jazeera, ‘Egypt's Morsi sentenced to 20 years in jail’, 21 Απριλίου 2015. [Ανακτήθηκε 

από: http://www.aljazeera.com/news/2015/04/egypt-morsi-sentenced-150421063227546.html, 

τελευταία πρόσβαση: 21/4/2015]. 

7 Βλ. BBC, ‘Mohammed Morsi, Egypt's ex-leader, sentenced to death’, 16 Μαΐου 2015. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32763215, τελευταία 

πρόσβαση: 18/5/2015].  

Τν πξαμηθόπεκα ηεο 

Αηγύπηνπ δε ζα κπνξνύζε 

λα αθήζεη αδηάθνξε ηελ 

εγεζία ηεο ρώξαο. [...] 

[Π]πξνμέλεζε θόβν ζηνλ 

ηόηε πξωζππνπξγό, 

Έξληνγαλ, όηη αλά πάζα 

ζηηγκή ζα κπνξνύζε λα 

εθδηωρζεί ηόζν ν ίδηνο όζν 

θαη ε ηζιακηθή παξάηαμε 

από ηελ εμνπζία. 
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τις αρχές Μαρτίου 2015 η αουδική Αραβία εμφανίζεται να δηλώνει πώς 

επιθυμεί να έχουν ειρηνικές σχέσεις η Σουρκία και η Αίγυπτος και ανέλαβε το 

ρόλο διαμεσολαβητή υπέρ της Αιγύπτου8. τη σύνοδο της Οργάνωσης 

Ισλαμικής υνεργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Κουβέιτ, συνεχίστηκε η 

ένταση μεταξύ Αιγύπτου και Σουρκίας λόγω της συμμετοχής της 

Σουρκοκυπριακής κοινότητας ως κράτος.9 

Κάνοντας μία επισκόπηση του περιφερειακού συστήματος, γίνεται 

φανερό ότι η Αίγυπτος, κατόπιν της ενεργούς εμπλοκής της Σουρκίας στη 

Μέση Ανατολή, και κυρίως της προσπάθειας επέμβασης στα εσωτερικά του 

Καΐρου, σε μια προσπάθεια εξωτερικής εξισορρόπησης της απειλής επιχείρησε 

να αναπτύξει στενότερες σχέσεις με άλλες 

χώρες με τις οποίες παραδοσιακά δε διατηρεί 

φιλικούς δεσμούς η Σουρκία, όπως την Κύπρο 

και την Ελλάδα. Μάλιστα, λόγω του άξονα 

Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα και της θετικής του 

σχέσης με την Αίγυπτο δε φαίνεται απίθανη η 

συνεργασία και των τεσσάρων δυνάμεων. Η 

τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-

Αιγύπτου εκκινεί από το 2013 και 

εγκαθιδρύει ένα σταθερό πλαίσιο διαλόγου 

μεταξύ κρατών με κοινά συμφέροντα. Ήδη 

από το 2014 που επικυρώθηκε η κύπρο-

αιγυπτιακή συμφωνία για τη 

συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων πλησίον της οριοθετημένης 

γραμμής των Α.Ο.Ζ. των δύο χωρών, 

παρατηρείται στενότερη συνεργασία μεταξύ τους.10 Παράλληλα, διεξάγονται 

συνομιλίες και με την Ελλάδα. Μάλιστα, η τριμερής αυτή συνεργασία έχει 

διευκρινιστεί πώς δεν στρέφεται εναντίον κανενός και εδράζεται στην ταύτιση 

                                                             
8 Βλ. Ο Υιλελεύθερος, «Άγριος καβγάς Αιγύπτου-Σουρκίας για την Κύπρο», 30 Μαΐου 2015. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/259617, τελευταία 

πρόσβαση: 30/5/2015]. 

9 Βλ. ο.π. 

10 Βλ. ΕΛΛΙ Αθανάσιος, «Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος», Καθημερινή, επτέμβρης,9,2014, 

Σελευταία πρόσβαση: την 1η Ιουνίου 2015, 

http://www.kathimerini.gr/785972/opinion/epikairothta/politikh/ellada-kypros-aigyptos . 

[Η] Αίγππηνο, θαηόπηλ ηεο 

ελεξγνύο εκπινθήο ηεο 

Τνπξθίαο […] ζηα 

εζωηεξηθά ηνπ Καΐξνπ, ζε 

κηα πξνζπάζεηα εμωηεξηθήο 

εμηζνξξόπεζεο ηεο απεηιήο 

επηρείξεζε λα αλαπηύμεη 

ζηελόηεξεο ζρέζεηο κε άιιεο 

ρώξεο κε ηηο νπνίεο 

παξαδνζηαθά δε δηαηεξεί 

θηιηθνύο δεζκνύο ε Τνπξθία, 

όπωο ηελ Κύπξν θαη ηελ 

Ειιάδα. 
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των τριών κρατών σε κοινά οράματα.11 Όσον αφορά τις σχέσεις Σουρκίας-

Ισραήλ, μολονότι γίνονται προσπάθειες επανεκκίνησής τους, οι πιθανότητες να 

επανέλθουν στο πρότερο επίπεδο είναι ελάχιστες.12 Η σύγκρουση συμφερόντων 

μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου επηρεάζει εμμέσως και τις σχέσεις τους με τις 

υπόλοιπες χώρες, οι οποίες αναγκάζονται να αναπροσαρμοστούν στα νέα 

δεδομένα.  

Οι ηγέτες Αιγύπτου και Σουρκίας φαίνεται να εμμένουν στις πάγιες 

θέσεις τους, πράγμα που σημαίνει ότι η περιφερειακή αυτή αντιπαλότητα 

συντηρεί την αστάθεια στην περιοχή. Μολαταύτα, η εξωτερική πολιτική της 

Σουρκίας, σύμφωνα με το στρατηγικό δόγμα του Νταβούτογλου οφείλει να 

προσανατολίζεται στην κατεύθυνση των 

«μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες». 

Ψστόσο, στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται 

για πολιτική που προσπαθεί πραγματικά να 

επιλύσει προβλήματα. Οι προαναφερθείσες 

εξελίξεις καταδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο, 

καθώς οι διαφορές μεταξύ Αιγύπτου και 

Σουρκίας έχουν οξυνθεί πολύ με αποτέλεσμα 

να οδηγείται η Άγκυρα στην απομόνωση. Κάτι 

τέτοιο εγκυμονεί τον κίνδυνο να 

παραγκωνιστεί η Σουρκία και από άλλους 

γείτονές της. 

υμπερασματικά, από τα ως άνωθι επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας, 

ότι δηλαδή τα διαφορετικά συμφέροντα του κάθε δρώντα επιδρούν στη 

διαμόρφωση των σχέσεων του με τους υπόλοιπους παίκτες του διεθνούς 

συστήματος και παράλληλα οι εσωτερικές εξελίξεις σε μία χώρα αφήνουν 

περιθώρια σε μία γειτονική δύναμη, που έχει οράματα για ηγετικό ρόλο, να 

«παρέμβει» στις εσωτερικές υποθέσεις της. Από τη λογική της πολιτικής 

«μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες», η Σουρκία πέρασε στη ρηγμάτωση 

των σχέσεων με την Αίγυπτο, γείτονα χώρα της και οδηγήθηκε σε μία 

                                                             
11 Βλ. Ναυτερμπορική, «Σι συμφωνήθηκε στην τριμερή Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου», 9 

Δεκεμβρίου 2015. Σελευταία πρόσβαση: την1η Ιανουαρίου 2016, 

http://www.naftemporiki.gr/story/1040756/ti-sumfonithike-stin-trimeri-elladas-kuprou-

aiguptou. 

12 Βλ. Καθημερινή, «Ένταση στις σχέσεις Σουρκίας–Ισραήλ στη σκιά του Παρισιού», 18 Ιανουαρίου 

2015. Σελευταία πρόσβαση: την1η Υεβρουαρίου 2015, 

http://www.kathimerini.gr/799993/article/epikairothta/kosmos/entash-stis-sxeseis-toyrkias--

israhl-sth-skia-toy-parisioy . 

Η ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

κεηαμύ Άγθπξαο θαη 

Καΐξνπ επεξεάδεη εκκέζωο 

θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο 

ππόινηπεο ρώξεο, νη νπνίεο 

αλαγθάδνληαη λα 

αλαπξνζαξκνζηνύλ ζηα 

λέα δεδνκέλα. 
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κατάσταση απομόνωσης, με τη διεθνή κατηγορία της επέμβασης στις υποθέσεις 

της γειτονικής χώρας να τη βαραίνει, έχοντας παράλληλα δυσχερείς σχέσεις 

και με άλλες γειτονικές χώρες. Η επαναφορά των σχέσεων Σουρκίας- Αιγύπτου 

στο πρότερο επίπεδο κρίνεται ιδιαιτέρως δύσκολη και κοπιώδης, ωστόσο όχι 

απίθανη. Σο μόνο σίγουρο είναι ότι για να πετύχει χρειάζονται βήματα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

 

* * * * * 
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ΟΟΙΙ  ΦΦΕΕΕΕΙΙ  ΑΑΓΓΚΚΤΤΡΡΑΑ  ––  ΣΣΙΙΡΡΑΑΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΑΑΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  

ΕΕΡΡΝΝΣΣΟΟΓΓΑΑΝΝ  ΣΣΑΑ  ΕΕΩΩΣΣΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗ  ΑΑΛΛΒΒΑΑΝΝΙΙΑΑ  

 

ΕΕΡΡΙΙΟΟΝΝΑΑ  ΣΣΖΖΟΟΛΛΛΛΙΙ  

 

ατά την πρόσφατη επίσκεψη του Σούρκου Προέδρου, Ρ. Σ. Έρντογαν, 

στην Αλβανία στα μέσα Μαΐου 2015, η Άγκυρα έθεσε στα Σίρανα το 

θέμα του τερματισμού της λειτουργίας τουρκικών ιδιωτικών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία λειτουργούν στην αλβανική επικράτεια. Η 

κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, αποκαλύπτοντας πτυχές των αλβανό-

τουρκικών σχέσεων. 

Οι κρατικές οντότητες του διεθνούς 

συστήματος φιλοδοξούν, αφενός, την μέγιστη 

επίτευξη των εθνικών τους συμφερόντων, και 

αφετέρου, την ενίσχυση του ρόλου τους στο 

διεθνές γίγνεσθαι, το οποίο διακρίνεται από 

άνιση κατανομή ισχύος, βασιζόμενη σε 

οικονομικούς, γεωπολιτικούς και 

γεωστρατηγικούς παράγοντες.1 κοπός όλων 

των κυρίαρχων οντοτήτων είναι η επιβίωσή 

τους. Σο θέμα τίθεται επιτακτικά για τις χώρες 

εκείνες οι οποίες εξερχόμενες από μια περίοδο 

απομονωτισμού, μετά την κατάρρευση των 

κομμουνιστικών καθεστώτων μετα-

ψυχροπολεμικά, αντιμετώπισαν έντονα το 

ζήτημα ασφάλειας λόγω του ανταγωνιστικού 

διεθνούς περιβάλλοντος. Η περίπτωση της Αλβανίας είναι χαρακτηριστική, 

καθώς η χώρα αναγκάζεται να προσαρμοστεί στο σύγχρονο διεθνές σύστημα σε 

μια περίοδο έντονου περιφερειακού ανταγωνισμού. το ανταγωνιστικό αυτό 

πλαίσιο αλληλεπιδρά με σημαντικές περιφερειακές χώρες, όπως η Σουρκία, με 

την οποία διατηρεί στενές σχέσεις μεταψυχροπολεμικά. Η ανάλυση αυτή 

στοχεύει να απαντήσει στον θεωρητικό προβληματισμό για τα αίτια ανάπτυξης 

επεμβατικών πολιτικών μεταξύ κυρίαρχων περιφερειακών δρώντων. Για ποιο 

λόγο προσπαθεί η ισλαμική κυβέρνηση της Σουρκίας να ενισχύσει τις σχέσεις 

μεταξύ Άγκυρας και Σιράνων; Σι μορφή παίρνει αυτή η προσπάθεια; 

Ακολουθώντας το σύγχρονο στρατηγικό δόγμα της, η ισλαμική ηγεσία της 

                                                             
1 Βλ. WALTZ Kenneth, O Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 

2011. 

Κ 

[Η] ηζιακηθή εγεζία ηεο 

Τνπξθίαο θαίλεηαη λα 

επηρεηξεί λα εληζρύζεη κε 

θάζε ηξόπν ηνλ ξόιν ηεο 

ζηελ δηεζλή πνιηηηθή 

ζθελή. […] [Π]ξνζπαζεί λα 

δηεηζδύζεη αθόκε θαη ζηηο 

εζωηεξηθέο ππνζέζεηο ηωλ 

βαιθαληθώλ ρωξώλ, 

εδξαηώλνληαο ηνλ 

εγεκνληθό ηεο ραξαθηήξα 

ζηελ πεξηνρή. 
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Σουρκίας φαίνεται να επιχειρεί να ενισχύσει με κάθε τρόπο τον ρόλο της στην 

διεθνή πολιτική σκηνή. το πλαίσιο αυτό προσπαθεί να διεισδύσει ακόμη και 

στις εσωτερικές υποθέσεις των βαλκανικών χωρών, εδραιώνοντας τον 

ηγεμονικό της χαρακτήρα στην περιοχή, προκειμένου να ανέλθει σε ανώτερη 

κλίμακα και πιο συγκεκριμένα σ‟ αυτήν της περιφερειακής δύναμης. Η 

υπόθεση εργασίας μας, συνεπώς, διατυπώνεται ως εξής: «Οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ δύο άνισης ισχύος κυρίαρχων οντοτήτων ενός περιφερειακού 

υποσυστήματος δύνανται να οδηγήσουν το ισχυρότερο μέρος σε προσπάθεια 

διείσδυσης στην εσωτερική πολιτική σκηνή του έτερου μέρους και στην 

αξιοποίηση της υπεροχής του πρώτου για την άσκηση ηγεμονικών πολιτικών». 

την ανάλυση αυτή, συγκεκριμένα, θα εξεταστούν οι σχέσεις μεταξύ δύο 

κυρίαρχων μονάδων του βαλκανικού υποσυστήματος, της Σουρκίας απ‟ την μία, 

και της Αλβανίας απ‟ την άλλη, οι οποίες διατηρούν αναλλοίωτους ιστορικούς 

δεσμούς και επαφές. 

Ωστόσο, η Αλβανία και η Σουρκία, στην πραγματικότητα, είναι δύο 

περιφερειακά κράτη άνισης ισχύος. Αυτό έγκειται στο γεγονός, ότι η Σουρκία 

είναι μια χώρα ισχυρότερη οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά, που 

προσδοκεί την εγκαθίδρυση μιας ηγεμονίας στην περιφέρειά της ή αλλιώς ένα 

είδος πολιτικοοικονομικού επεκτατισμού. Η Αλβανία, απ‟ την άλλη, είναι μια 

χώρα μικρότερη γεωγραφικά και πληθυσμιακά, 

με αντίστοιχη μικρότερη οικονομική, πολιτική 

και στρατιωτική ισχύ. Επιπλέον, η μελέτη και 

η ανάλυση των αλβανό-τουρκικών σχέσεων στις 

μέρες μας, ακολουθεί τα βασικά αξιώματα της 

θεωρίας του ρεαλισμού, όπως η κεντρική θέση 

του κράτους στο διεθνές σύστημα και η σημασία 

της ισχύος για την ασφάλειά του. τις γραμμές 

που ακολουθούν εξετάζεται η πολιτική στάση 

του Προέδρου Έρντογαν απέναντι στην 

Αλβανία κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα 

Σίρανα. τη συνέχεια, καταδεικνύεται ο στόχος αυτής της διπλωματικής 

κίνησης, και έπειτα, αναλύεται η αντίδραση εκ μέρους της Αλβανίας. Σέλος, 

γίνεται αναφορά στους ευρύτερους λόγους ανάπτυξης επεμβατικών πολιτικών 

της Σουρκίας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μέσα από την 

εξέταση των διμερών σχέσεων Άγκυρας-Σιράνων και της πολιτικής της 

ισλαμικής ηγεσίας της Σουρκίας, στόχος είναι η απόκτηση μιας πιο 

ολοκληρωμένης εικόνας για τους στρατηγικούς στόχους της Άγκυρας στα 

Βαλκάνια στην 2η δεκαετία του 21ου αιώνα. 

[Τ]α δύν απηά θξάηε 

έρνπλ κεξηθά κόλν θνηλά 

πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά 

ζηνηρεία, όπωο είλαη ε 

ζξεζθεία, δειαδή ην 

Ιζιάκ, θαη ην Οζωκαληθό 

ηνπο παξειζόλ 
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Ο Πρόεδρος της Σουρκίας, Ρ. Σ. Έρντογαν, ακολουθώντας μια φιλόδοξη 

και εξαιρετικά δραστήρια διπλωματία, με απώτερο σκοπό να καλλιεργήσει σε 

μεγαλύτερο βάθος τις διμερείς σχέσεις της Σουρκίας με την Αλβανία, 

επισκέφθηκε τα Σίρανα στις 13 Μαΐου 2015. Ύστερα από συναντήσεις με 

Αλβανούς αξιωματούχους, ο Έρντογαν δήλωσε ότι επιθυμεί την σταθερότητα 

και την οικονομική ανάπτυξη τόσο στην χώρα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 

Για να καταστεί αυτό εφικτό, ωστόσο, μία από τις απαιτήσεις του φάνηκε να 

είναι και το κλείσιμο των εκπαιδευτηρίων της 

θρησκευτικής κοινότητας του Υετχουλάχ 

Γκιουλέν με τον οποίο η ισλαμική κυβέρνηση 

του Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» 

(Κ.Δ.Α.) βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση, 

έχοντας χαρακτηρίσει το κίνημα «Hizmet» 

τρομοκρατική οργάνωση.2 Ακόμη, ισχυρίστηκε 

πως η τρομοκρατία οδηγεί μονάχα σε απώλειες 

και ως εκ τούτου στην ενδεχόμενη απειλή κατά 

των Βαλκανικών εθνών.3 Γίνεται, επομένως, 

κατανοητό πως  Η απαίτηση αυτή μάλιστα 

σχετίζεται και με την προϋπόθεση για την 

συνέχιση των «φιλικών» σχέσεων των δύο λαών. 

Αξιοσημείωτη είναι, ακόμη, η θετική διάθεση που εκφράσθηκε από 

τουρκικής πλευράς για την χρηματοδότηση του μεγαλύτερου τζαμιού στα 

Βαλκάνια, που θα χτιστεί στην πόλη των Σιράνων.4 Διατυπώθηκαν, ακόμη, 

υποσχέσεις εκ μέρους της Άγκυρας για περαιτέρω χρηματοδότηση για την 

ανακαίνιση της νέας Αλβανικής Βουλής και του ιστορικού και πολιτισμικού 

χώρου του Αργυρόκαστρου.5 Επιπρόσθετα, προωθούνται οι επενδύσεις σε 

δημόσια έργα υποδομής, ηλεκτρικής ενέργειας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και 

φυσικού αερίου και  υδροηλεκτρικής ενέργειας. τις συσκέψεις των δύο 

ηγετών, έγινε λόγος, πέραν της οικονομικής ανάπτυξης, και για την κατάσταση 

που επικρατεί στην περιοχή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.) και του Κοσσυφοπεδίου. Πρέπει επίσης να σημειωθεί 

ότι, ο Σούρκος Πρόεδρος επιθυμεί την υπογραφή «υμφωνίας τρατηγικής 

υνεργασίας» μεταξύ των δύο κρατών και την ενίσχυση άλλων τομέων, όπως 

                                                             
2 Βλ. Shekulli ,“Mbyllja e „Gylen‟-it, jo kusht i Turqisë”, 14 Μαΐου 2015. 

3 Βλ. Daily Sabah, “Turkish President Erdoğan in Albania: There is no winner in terrorism, 

all sides lose”, 13 Μαΐου 2015. 

4 Βλ. Daily Sabah, ο.π. 

5 Βλ. Shekulli, “Erdogan 'solli' paratë e Kuvendit të ri”, 13 Μαΐου 2015. 

[Η] Τνπξθία όληαο 

κεγαιύηεξε δύλακε, 

επηρεηξεί λα αζθήζεη κηα 

κνξθή «ήπηαο ηζρύνο», κε 

ην αίηεκα ηνπ θιεηζίκαηνο 

ηωλ ηνπξθηθώλ 

εθπαηδεπηεξίωλ, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηελ θνηλόηεηα 

Γθηνπιέλ θαη δελ 

ειέγρνληαη από ην Κ.Γ.Α. 
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της υγείας και της εκπαίδευσης.6 Παρατηρείται, συνεπώς, πως η Σουρκία 

φιλοδοξεί να εισχωρήσει στα εσωτερικά της Αλβανίας και όχι μόνο, έτσι ώστε να 

ασκεί έλεγχο και επιρροή. Για να επιτύχει τους στόχους του, ο Έρντογαν κάνει 

χρήση μιας συγκεκριμένης ρητορικής και της θρησκείας, αποκαλώντας την 

Αλβανία «αδελφή» χώρα και προσθέτοντας ότι την θεωρεί ένα «δεύτερο σπίτι 

του».7 Δεν λησμονεί, ακόμη, να τονίσει ιδιαιτέρως τους κοινούς πολιτισμικούς 

δεσμούς των δυο χωρών. 

Παρά τις προσπάθειες του Σούρκου ηγέτη να δημιουργήσει ένα θετικό 

κλίμα, το αίτημα του Έρντογαν περί κλεισίματος των τουρκικών 

εκπαιδευτηρίων στην Αλβανία προκάλεσε ανησυχία και αντιδράσεις. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός, ότι στο παρελθόν ο Σούρκος Πρόεδρος υπήρξε 

υποστηρικτής της προσπάθειας ίδρυσης των τουρκικών σχολείων στο 

εξωτερικό, με απώτερο σκοπό την γεφύρωση των σχέσεων με τις γείτονες 

χώρες.8 το σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί η δήλωση του πολιτικού και 

αναπληρωτή προέδρου του οσιαλιστικού Κόμματος, Ben Blushi, ότι μια 

οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» 

μονάχα απ‟ το υμβούλιο του Ο.Η.Ε.9 Ακόμη, 

σύμφωνα με δηλώσεις Αλβανών νομοθετών, το 

αίτημα αυτό προκύπτει από εσωτερικό πολιτικό 

πρόβλημα της Σουρκίας, το οποίο μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά την οικονομία της 

Αλβανίας, διότι εδώ και 25 χρόνια τα σχολεία 

«Γκιουλέν» προσφέρουν υψηλή ποιότητα 

εκπαίδευσης, που συνεπάγεται την ανάπτυξη 

της οικονομίας, σεβόμενα πάντα τους θεσμούς 

και του νόμους της χώρας.10 

Εν κατακλείδι, από τα ως άνω συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η Σουρκία 

αποσκοπεί στην εδραίωσή της στα Βαλκάνια, ακολουθώντας μια δραστήρια 

πολιτική στην περιφέρεια αυτή. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να λάβει και 

μορφή επέμβασης στα εσωτερικά άλλων χωρών, όπως επιχειρήθηκε κατά την 

πρόσφατη επίσκεψη του Σούρκου Προέδρου, Ρ. Σ. Έρντογαν, στην Αλβανία. 

Υαίνεται, ακόμη, ότι οι διπλωματικές ενέργειες και η εργαλειακή χρήση των 

                                                             
6 Βλ. Shekulli, “Pas zgjedhjeve, takim dypalësh në nivel qeverie”, 13 Μαΐου 2015. 

7 Βλ. Shekulli, ο.π., 13 Μαΐου 2015. 

8 Βλ. Today‟s Zaman, “Albanian lawmakers reject Erdoğan‟s call to close Turkish schools”, 15 

Μαΐου 2015. 

9 Βλ. Today‟s Zaman, ο.π.. 

10 Βλ. ο.π. 

Αμηνζεκείωηε είλαη […] ε 

ζεηηθή δηάζεζε πνπ 

εθθξάζζεθε από 

ηνπξθηθήο πιεπξάο γηα ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

κεγαιύηεξνπ ηδακηνύ ζηα 

Βαιθάληα, πνπ ζα ρηηζηεί 

ζηελ πόιε ηωλ Τηξάλωλ 
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κοινών πολιτισμικών στοιχείων αποδεικνύουν την προσπάθεια της ισλαμικής 

ηγεσίας της Σουρκίας να ανασυστήσει μια νέο-οθωμανική ταυτότητα, 

ενισχύοντας έτσι το ρόλο της στο περιφερειακό υποσύστημα. Σέλος, η χώρα 

ανερχόμενη σε περιφερειακή δύναμη, προσδοκεί την ενίσχυση του ρόλου της 

στη διεθνή σκηνή. 

 

 

* * * * * 
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