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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

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 και της Ευρασίας. 
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Κρίση στις Ευρωτουρκικές χέσεις;  

Σο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το πάγωμα των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Σουρκία 

της Χριστίνας Ανθής Σουρκομιχάλη 

τις 24 Νοεμβρίου 2016, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

ψήφισαν την αναβολή των συζητήσεων για την ένταξη της 

Σουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), με στόχο την άσκηση 

πολιτικών πιέσεων στην ολοένα και πιο αυταρχική πολιτική της 

ισλαμικής ηγεσίας της Σουρκίας, ιδιαίτερα ύστερα από την απόπειρα 

πραξικοπήματος στη χώρα τον Ιούλιο του 2016. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται 

να δημιουργεί περισσότερα εμπόδια στις, ήδη τεταμένες, σχέσεις Ε.Ε. – 

Σουρκίας, ενώ παράλληλα θέτει εν αμφιβόλω την εφαρμογή του «Κοινού 

χεδίου Δράσης Ε.Ε.-Σουρκίας» για το προσφυγικό, όπως αυτό 

συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών, στις Βρυξέλλες, στις 15 

Οκτωβρίου του 2015. 

Λίγες ημέρες μετά την ανατροπή των πραξικοπηματιών, η Ε.Ε. 

καταδίκασε τον τρόπο διαχείρισης εκ μέρους των τουρκικών αρχών της 

κατάστασης που προέκυψε μετά την απόπειρα. Η χώρα κηρύχθηκε σε 

«κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» στις 20 Ιουλίου για 3 μήνες, η οποία 

ανανεώθηκε για ένα επιπλέον τρίμηνο στις 3 Οκτωβρίου για 3 μήνες 

ακόμη. το διάστημα αυτό, πραγματοποιήθηκαν στη γείτονα χώρα 

σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις από πληθώρα προεδρικών 

διαταγμάτων που αντιβαίνουν τις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Εν 

μέσω της κατάστασης αυτής, η Σουρκία, μάλιστα, ενημέρωσε το 

υμβούλιο της Ε.Ε., τον Ιούλιο του 2016, για μια προσωρινή παρέκκλιση 

                                                             
 Προπηστιακή θοιηήηρια (γ΄ έηος) ηοσ Τμήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 
Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 
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από την υποχρέωσή της να εξασφαλίσει μια σειρά από θεμελιώδη 

δικαιώματα, τα οποία προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή ύμβαση για 

τα Ανθρώπινα Δικαιώματα1. 

Η έκταση που έλαβαν οι κατασταλτικές πολιτικές της ισλαμικής 

ηγεσίας της χώρας μετά το πραξικόπημα, απεδείχθη υπέρμετρη. τις 

αρχές Αυγούστου, μάλιστα, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Jean Claude Junker, είχε δηλώσει ότι «Η Σουρκία δεν είναι δυνατό να 

ενταχθεί στην Ε..Ε. στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη 

στιγμή […] Η χώρα ολοένα και απομακρύνεται από τον ευρωπαϊκό της 

προσανατολισμό»2. Με τον Σούρκο Πρόεδρο, Ρ. Σ. Έρντογαν, να 

ακολουθεί μια ολοένα και πιο αυταρχική και οπισθοδρομική πολιτική, 

οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατέφυγαν σε συστηματικές επικρίσεις και 

συστάσεις προς την τουρκική κυβέρνηση. O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Martin Schultz είχε μάλιστα εξαγγείλει λόγο στις 

Βρυξέλες σχετικό με την κατάσταση που επικρατεί στην Σουρκία, όπου 

ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η πορεία των ενεργειών της τουρκικής 

κυβέρνησης θέτει εν αμφιβόλω τη βάση μιας βιώσιμης σχέσης μεταξύ 

Ε.Ε. και Σουρκίας, καθώς και τη δέσμευση της τουρκικής κυβέρνησης 

στις ευρωπαϊκές αξίες»3. Mε τη δήλωσή του αυτή, ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθετε ήδη από πολύ νωρίτερα ζήτημα ρήξης 

των σχέσεων της Σουρκίας με την Ε.Ε., και εμμέσως διακοπής των 

ενταξιακών συνομιλιών. 

 

Selahattin Demirtaş και Martin Schultz 

Πηγή: European Parliament, 27/09/2016. 

ημαντικό ζήτημα που ενέτεινε την ένταση στις διμερείς σχέσεις 

αποτέλεσε και η μη κατάργηση της θεώρησης εισόδου (visa) για τους 

Σούρκους πολίτες στις χώρες της Ε.Ε.. Η μη παραχώρηση αυτή από 
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μέρους των Ευρωπαίων4 ήταν μάλλον το πρώτο βήμα προς το δρόμο που 

οδήγησε στην ψηφοφορία της 24ης Νοεμβρίου. Με πάνω από 110.000 

Σούρκους πολίτες να έχουν διωχθεί ή απολυθεί από τις εργασίες τους, 

κατηγορούμενοι ότι σχετίζονταν με την απόπειρα πραξικοπήματος, 

άλλους περίπου 36.000 να έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένων 

κυρίως δημοσιογράφων, αλλά και 10 βουλευτών του δεύτερου 

μεγαλύτερου κόμματος –του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος 

των Λαών- της αντιπολίτευσης, και την απόλυτη καταπίεση των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης5, η Ε.Ε. ήταν αδύνατον να δεχθεί τις παραχωρήσεις 

που διεκδικούσε πιεστικά η ισλαμική ηγεσία του τουρκικού κράτους. 

Σα προαναφερθέντα είχαν ως αποτέλεσμα την εκτόξευση απειλών 

εκ μέρους της τουρκικής πλευράς, ότι αν οι αξιώσεις της τουρκικής 

ηγεσίας για την απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου δεν εκπληρωθούν, 

«δεν θα εφαρμόσουμε τη υμφωνία επανεισδοχής και θα την 

ακυρώσουμε, αν χρειαστεί»6, όπως δήλωσε ο υπουργός της Σουρκίας 

αρμόδιος για θέματα Ε.Ε., Ömer Çelik, περί τα μέσα Οκτωβρίου. Με τον 

τρόπο αυτό η Άγκυρα επεδίωξε να εφαρμόσει μία εκβιαστική πολιτική 

απέναντι στην Ε.Ε. με βάση το πλέον φλέγον διμερές ζήτημα, το 

προσφυγικό.  

την έκθεση της Ε.Ε. για την πρόοδο της υποψηφιότητας της 

Σουρκίας, που δόθηκε στην δημοσιότητα την Σετάρτη, 9 Νοεμβρίου, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιρρίπτει στην τουρκική ισλαμική ηγεσία 

ευθύνες για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

βασικών αρχών του κράτους δικαίου7. ύμφωνα με τον αρμόδιο 

Ευρωπαίο Επίτροπο, Johannes Hahn, τη μεγαλύτερη ανησυχία στους 

Ευρωπαίους προκαλούν οι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης, το 

κύμα συλλήψεων, και κυρίως η συζήτηση για την επαναφορά της 

θανατικής ποινής8. την έκθεση γίνεται, μάλιστα, λόγος για υποψίες 

«πολλαπλών σοβαρών παραβιάσεων της απαγόρευσης βασανιστηρίων και 

κακοποίησης των κρατουμένων»9.  

Η έκθεση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με την Άγκυρα να καλεί την 

Ε.Ε. να μην καθυστερεί άλλο με τις αποφάσεις της και να λάβει κάποια 

τελικά μέτρα. Παράλληλα, οι Σούρκοι δεν δίσταζαν να υπενθυμίζουν 

στους Ευρωπαίους, ότι υπάρχουν «και άλλοι ‘δρόμοι’ πέραν από την 

Ε.Ε.»10. Ο Έρντογαν δήλωσε, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι η Σουρκία 

«δεν χρειάζεται να γίνει μέλος της Ε.Ε. με κάθε κόστος», παρουσιάζοντας 

ως εναλλακτική τη δυνατότητα να ενταχθεί στον Οργανισμό 

υνεργασίας της αγκάης (Ο...), στον οποίο συμμετέχουν η Κίνα, η 

Ρωσία και χώρες της Κεντρικής Ασίας11. την ομιλία του στις 14 
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Νοεμβρίου στην Άγκυρα, ο Ρ.Σ. Έρντογαν δήλωσε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει 

να πάρει μία οριστική απόφαση για την ένταξη της Σουρκίας. 

υγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Θα κάνουμε υπομονή μέχρι το τέλος του 

χρόνου», τονίζοντας ότι αν κάποια απόφαση δεν έχει ληφθεί έως το 2017, 

τότε ο λαός της Σουρκίας θα ψηφίσει για τη συνέχεια της προσπάθειας 

ένταξης στην Ε.Ε. ή την διακοπή της, επιχειρώντας μάλιστα έναν έμμεσο 

παραλληλισμό μεταξύ ενός πιθανού δημοψηφίσματος στην Σουρκία και 

στο πλήγμα που δέχτηκε το ευρωπαϊκό σχέδιο από το βρετανικό 

δημοψήφισμα και την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ε.Ε. (Brexit)12. 

 

Εργασίες Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Πηγή: European Parliament, 25/11/2015. 

τον απόηχο των προαναφερθέντων, η πλειονότητα των ευρωβουλευτών 

Χριστιανοδημοκρατών, οσιαλδημοκρατών, Φιλελευθέρων και 

Πρασίνων, αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές, στη συζήτηση τους με την 

Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας, Φεντερίκα Μογκερίνι στο τρασβούργο, στις 22 

Νοεμβρίου, συνέστησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

να προχωρήσουν σε έστω και προσωρινή διακοπή των 

διαπραγματεύσεων13. Σα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τελικά 

ψήφισαν υπέρ της αναβολής των συζητήσεων για την ένταξη της 

Σουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ψηφοφορία της 24ης Νοεμβρίου, 

στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου, στο τρασβούργο. 

Σο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι απολύτως 

δεσμευτικό, αφού η εφαρμογή ή μη της απόφασης των ευρωβουλευτών 

έγκειται στην έγκρισή της από τα εθνικά Κοινοβούλια των 27 κρατών 
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μελών της Ε.Ε.14. το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με 479 ψήφους 

υπέρ, 37 κατά και 107 αποχές, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «Οι 

κινήσεις της [τουρκικής] κυβέρνησης ολοένα και απομακρύνουν την 

Σουρκία από την ευρωπαϊκή της πορεία», ενώ ταυτόχρονα το μεγαλύτερο 

βάρος «ρίχνουν» οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στα «δυσανάλογα 

κατασταλτικά μέτρα»15, που λαμβάνουν οι τουρκικές αρχές μετά το 

αποτυχημένο πραξικόπημα. 

Μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, ο 

Έρντογαν έσπευσε να καταγγείλει ότι «το ψήφισμα αυτό των Ευρωπαίων 

δεν έχει καμία αξία», ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπιναλί 

Γιλντιρίμ, δήλωσε ότι «Η Ε.Ε. πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να 

συνεχίσει το μελλοντικό της όραμα με ή χωρίς την Σουρκία»16. Ο 

Γιλντιρίμ προσέθεσε, επίσης, σχετικά με το προσφυγικό, το οποίο 

αποτελεί και το πλέον σημαντικό για την Ε.Ε. ζήτημα: «Εάν οι 

πρόσφυγες περάσουν τα τουρκικά σύνορα, θα πλημμυρίσουν την Ευρώπη 

και θα την κατακλύσουν, και η Σουρκία το αποτρέπει αυτό»17. ε 

συνέχεια αυτών, ο Έρντογαν, την επομένη της ψηφοφορίας, δήλωσε ότι 

«Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση το τραβήξει ακόμη παραπέρα, τα σύνορά μας θα 

ανοίξουν σε 3.000.000 πρόσφυγες»18.  Όπως είναι φανερό, η Άγκυρα 

έμεινε πιστή στην πολιτική άσκησης πιέσεων για το μεταναστευτικό, 

που «καίει» την Ε.Ε., φροντίζοντας ταυτόχρονα να φέρνει σε πρώτο 

πλάνο την διμερή υμφωνία και φυσικά μια πιθανή επικείμενη διάλυσή 

της. 

Είναι γεγονός, ότι έστω και το προσωρινό «πάγωμα» των 

διαπραγματεύσεων ένταξης, μεταξύ Σουρκίας και Ε.Ε., θα έθετε σε πολύ 

μεγάλο κίνδυνο την ήδη αρκετά εύθραυστη υμφωνία που επετεύχθη το 

Μάρτιο του 2016 για το προσφυγικό, η οποία απέβη σωτήρια για πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως για την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, είναι 

διάχυτη η εντύπωση, ότι πολλά εθνικά Κοινοβούλια φοβούνται ότι μια 

περαιτέρω ένταση της κατάστασης με την Σουρκία θα ωθούσε πολλές 

χώρες της Ευρώπης στο χείλος του γκρεμού λόγω των προσφυγικών 

ροών. 

Απεναντίας, φωνές εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

υποστηρίζουν ότι η Ε.Ε. δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό της να 

είναι «όμηρος» της Σουρκίας λόγω της μετανάστευσης και πως θα πρέπει 

αντ’ αυτού να βρεθεί τρόπος να μοιραστεί το βάρος της εισροής. 

υγκεκριμένα, η κά Κέλλερ, γερμανίδα ευρωβουλευτής, δεν δίστασε να 

δηλώσει ανοιχτά στη υνέλευση του Κοινοβουλίου, ότι «Η υμφωνία για 

το προσφυγικό με την Σουρκία είναι ένα μέσο που έχουμε δώσει στον 
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Έρντογαν εναντίον μας»19. το ίδιο μήκος κύματος, αξίζει να σημειωθεί 

ότι η ολλανδική κυβέρνηση πρότεινε στην εβδομαδιαία συνάντηση του 

Κοινοβουλίου, το πάγωμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Σουρκίας και 

Ε.Ε. για έξι μήνες, προκειμένου να σταλεί ηχηρό μήνυμα στην 

Άγκυρα20. Ωστόσο, τα περισσότερα εθνικά Κοινοβούλια παραμένουν 

διστακτικά. Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, τέφεν Ζάιμπερτ, 

δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εδώ και χρόνια η Ε.Ε. και η Σουρκία 

διατηρούν ανοιχτές ως προς το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεις και υπό 

τις παρούσες συνθήκες είναι αδιανόητο να ανοίξουν νέα κεφάλαια»21. 

Σο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου δεν πυροδοτεί κάποια άμεση 

διαδικασία διακοπής των συζητήσεων για την ένταξη της Σουρκίας στην 

Ε.Ε.. Για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο είτε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή είτε το 1/3 των κρατών μελών να κάνουν επίσημη πρόταση, 

προκειμένου το εν λόγω ζήτημα να τεθεί σε ψηφοφορία22. υνεπώς, το 

ψήφισμα έχει συμβολική κυρίως σημασία, καθώς στέλνει ένα πολιτικό 

μήνυμα με αποδέκτη την Άγκυρα. 

Η έκβαση των γεγονότων αναμενόταν να  κριθεί στη συνάντηση 

των Ευρωπαίων ηγετών στη υνεδρίαση του Ευρωπαϊκού υμβουλίου 

στις 15 Δεκεμβρίου. Παρά την εξαιρετική πτώση της δημοτικότητας του 

Έρντογαν και της πολιτικής του, οι Ευρωπαίοι φάνηκαν διστακτικοί να 

υιοθετήσουν τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα στις 

δηλώσεις του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού υμβουλίου, Ντόναλντ 

Σουσκ, μίλησε για στήριξη στο Κοινό χέδιο για την προσφυγική κρίση: 

«Οι ηγέτες τόνισαν τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν τη συμφωνία Ε.Ε.-

Σουρκίας, η οποία απαιτεί, ωστόσο, και συνεχείς προσπάθειες από την 

Σουρκία»23. Η μόνη αναφορά περί του τι μέλει γενέσθαι ήταν ότι η Ε.Ε., 

θα προσπαθήσει να έρθει σε διάλογο με την Σουρκία διότι υπάρχουν 

πολλά που θα πρέπει να συζητηθούν. Βέβαια, δεν έγινε λόγος για κάποια 

ακριβή ημερομηνία, αντίθετα πολλά έχουν αφεθεί να αιωρούνται. Αυτό 

οφείλεται στο ότι οι ισορροπίες μεταξύ Άγκυρας και Βρυξελλών είναι 

εξαιρετικά εύθραυστες αναφορικά με την προοπτική ένταξης και 

συνεργασίας της Σουρκίας με την Ε.Ε.24. Άλλωστε, η πίεση της 

προσφυγικής κρίσης δεν αφήνει μάλλον χώρο για πολιτικά ρίσκα που θα 

μπορούσαν να θέσουν εν κινδύνω το «Κοινό χέδιο Δράση Ε.Ε.- 

Σουρκίας». 
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