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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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Σα Εγκαίνια της «ήραγγας της Ευρασίας»:  τεχνολογικό 

επίτευγμα και στρατηγικές προεκτάσεις 

Ελένη Μαυρογονάτου 

Μια νέα υποθαλάσσια σήραγγα, ονόματι «ήραγγα της Ευρασίας», 

εγκαινιάστηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Δεκεμβρίου 20161. 

Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης τεχνολογικής, οικονομικής και 

στρατηγικής σημασίας που ενώνει δύο ηπείρους, την Ασία και την 

Ευρώπη. Σο έργο ενισχύει το δίκτυο μεταφορών της Σουρκίας, ενώ 

ταυτόχρονα προσδίδει κύρος στην τουρκική κυβέρνηση. τις γραμμές που 

ακολουθούν θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά της σήραγγας, καθώς 

και στην επίδραση που αναμένεται να έχει αυτή, αφενός, στην τουρκική 

κοινωνία, και αφετέρου, στις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις 

της Σουρκίας. 

Η «ήραγγα της Ευρασίας» ενώνει το προάστιο Καζλί Σσεσμέ, της 

ευρωπαϊκής πλευράς της Κωνσταντινούπολης, με εκείνο του Γκιόζτεπε, 

της ασιατικής πλευράς2. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουν πραγματοποιηθεί στην 

Κωνσταντινούπολη. Η σήραγγα έχει μήκος 14,6 χιλιόμετρα από τα οποία 

τα 5,4 χιλιόμετρα βρίσκονται 106 μέτρα κάτω από τη στάθμη της 

θάλασσας3. Περιλαμβάνονται, επίσης, 10 χλμ δρόμων για την είσοδο και 

την έξοδο από τη σήραγγα, καθώς και σταθμοί για διόδια και κτίρια για τη 

λειτουργία της. ύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του έργου4, 

πρόκειται για μία υποθαλάσσια σήραγγα τελευταίας τεχνολογίας, καθώς 

και για ένα γρήγορο, άνετο, ασφαλές και οικονομικό τρόπο μετακίνησης. 

Είναι για μια «αδελφή» σήραγγα, όπως την αποκαλούν, της υποθαλάσσιας 

                                                             
 Προπηστιακή θοιηήηρια (β’ έηος) ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 
Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 
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σιδηροδρομικής σήραγγας «Marmaray», η οποία ενώνει επίσης την 

ασιατική με την ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου και εγκαινιάστηκε την 

29η Οκτωβρίου του 20135. 

 

 

Ο Σούρκος Πρόεδρος μαζί με προσκεκλημένους στα εγκαίνια της 
“ήραγγας της Ευρασίας” 

Πηγή: Al Jazeera Turk, 20 Δεκεμβρίου 2016. 
 

τα εγκαίνια της σήραγγας συμμετείχε ο Πρόεδρος της Σουρκικής 

Δημοκρατίας, Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, ο Σούρκος πρωθυπουργός, 

Μπιναλί Γιλντιρίμ, καθώς και πλήθος ξένων προσκεκλημένων, όπως ο 

Αλβανός Πρόεδρος, Bujar Nishani6, ο Γεωργιανός πρωθυπουργός, Giorgi 

Kvirikashvili7, ο υπουργός Μεταφορών του Αζερμπαιτζάν, Ziya 

Mammadov8, και ο υπουργός Μεταφορών και Αλιείας της κυβέρνησης του 

Μαυροβουνίου, Osman Nurkovic9. τόχος του έργου είναι να 

αποσυμφορίσει την κυκλοφορία και τη μετακίνηση μεταξύ των δύο ακτών, 

που διαρκούσε 2 ώρες, λόγω κίνησης, η οποία στο εξής θα 

πραγματοποιείται σε περίπου 15 λεπτά. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι 

η σήραγγα θα εξυπηρετεί μόνο αυτοκίνητα Ι.Χ. και μικρά λεωφορεία 

(minibus). Σο συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε από τις τουρκικές 

εταιρίες Yapı Merkezi και SKE & C σε συνεργασία με τις νοτιοκορεατικές 

εταιρίες Samwhan Corp. και Hanshin10, οι οποίες εκτός από την 

κατασκευή θα έχουν στην αρμοδιότητά τους και τη λειτουργία της 

σήραγγας για τα επόμενα 25 χρόνια, προτού μεταβιβάσουν τη διαχείρισή 

της στο τουρκικό δημόσιο11. Σο τελικό κόστος της κατασκευής της 

σήραγγας υπολογίζεται στο $ 1,2 δις. 
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Η στρατηγική σημασία της σήραγγας σχετίζεται με την αύξηση της 

σημασίας της θέσης της Σουρκίας στη συμβολή των δυο ηπείρων. Ακόμη 

και στο όνομά της, «ήραγγα Ευρασίας», φανερώνεται η πολιτική της 

Σουρκίας να διαδραματίσει το ρόλο της «γέφυρας» μεταξύ Ευρώπης και 

Ασίας. Σο έργο αναμένεται να βοηθήσει την Σουρκία να γίνει αποδεκτή 

τόσο από τις ευρωπαϊκές όσο και από τις ασιατικές χώρες, αυξάνοντας το 

πολιτικό της κύρος. Σέτοια έργα συμβάλλουν στα διπλωματικά σχέδια της 

Σουρκίας, όπως η ένταξη στην Ε.Ε. ή ακόμη και σε θέματα εικόνας της 

χώρας, όπως ο μεσολαβητικός της ρόλος ως «μετριοπαθούς 

μουσουλμανικής χώρας», τον οποίο προσπαθεί να προωθήσει διακαώς η 

κυβέρνηση του Κ.Δ.Α.. Δεν πρέπει να λησμονείται, εξάλλου, το γεγονός 

ότι η Σουρκία έχει εκφράσει την επιθυμία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (τότε Ε.Ο.Κ.) ήδη από το 198712 και αναγνωρίστηκε ως υποψήφια 

προς ένταξη χώρα το 1999. Από το 2005 έχουν ξεκινήσει οι ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας.  

Όσον αφορά την ασφάλεια της σήραγγας, αυτή έχει κατασκευαστεί 

με τον πιο σύγχρονο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να αντέχει σε σεισμό 7.5 

σε κλίμακα ρίχτερ, όπως και σε επιπτώσεις παλιρροϊκών κυμάτων 

(τσουνάμι)13. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει και ως καταφύγιο σε 

περίπτωση ανάγκης. Επιπροσθέτως, περιέχει σύγχρονο σύστημα 

φωτισμού, ειδικό σύστημα πυρκαγιάς με πρόσβαση σε πολλές εξόδους, 

σύστημα έκτακτης εκκένωσης και λωρίδες ασφαλείας σε κάθε 600 μέτρα. 

Περιέχει κλειστό κύκλωμα κάμερας που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 

σύστημα ανίχνευσης, επικοινωνίας και ειδοποίησης, ενώ επίσης περιέχει 

και συστήματα ελέγχου ταχύτητας14. Η σήραγγα προσφέρει άνεση στην 

οδήγηση χάρη στον εξαερισμό, τα στοιχεία χαμηλής ανηφόρας και την 

προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες. Ακόμη, η κατασκευή δύο επιπέδων 

μέσα στη σήραγγα που διανέμει την κυκλοφορία ανάλογα με την 

κατεύθυνση, συμβάλλει στην πιο ασφαλή οδήγηση15. Αξίζει να σημειωθεί, 

επίσης, ότι περίπου 100.000 αυτοκίνητα εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιούν 

τη σήραγγα καθημερινά. Με τη νέα σήραγγα η ποσότητα των ρύπων που 

εκπέμπουν τα αυτοκίνητα στην ατμόσφαιρα θα ελαχιστοποιηθει, 

δεδομένης της μείωσης της απόστασης και της βελτίωσης της ρύθμισης της 

κυκλοφορίας16.  

Βάσει των παραπάνω, το έργο αυτό θα έχει σημαντικό κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην Σουρκία. Σα διόδια θα ανέρχονται 

στα $4 για κάθε αυτοκίνητο Ι.Χ., ενώ στα $6 για τα μικρά λεωφορεία. 

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι η πληρωμή των διοδίων δεν θα γίνεται με 

μετρητά ή με πιστωτική κάρτα, αλλά με αυτοματοποιημένο σύστημα 
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χρέωσης17 για να εξαλειφθεί ο επιπλέον χρόνος αναμονής στους σταθμούς 

διοδίων. Χάρη στο συγκεκριμένο έργο, οι κάτοικοι της 

Κωνσταντινούπολης θα εξοικονομούν 52 εκατ. (εργατο-)ώρες ετησίως, 

διότι θα διασχίζουν την απόσταση σε πολύ λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι 

προηγουμένως18. Μέχρι στιγμής, η καθημερινή διαδρομή των πολιτών, 

εκτός από χρονοβόρα, είναι και ακριβή, καθώς όχι μόνο γίνεται μεγάλη 

κατανάλωση καυσίμων, αλλά και η συντήρηση των οχημάτων καθίσταται 

κοστοβόρα.  

 

 

χέδια κάτοψης της «ήραγγας της Ευρασίας» 

Πηγή: Πρακτορείο Anadolu. 

Όσον αφορά την οικονομική πτυχή της θέσης σε λειτουργία της σήραγγας, 

πρέπει να αναφέρουμε ότι μπορεί να φέρει ανάπτυξη και πρόοδο στην 

πόλη και μακροπρόθεσμα μια θετική πορεία της τουρκικής οικονομίας. 

Ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα προσδίδει στην κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. 

και στον Πρόεδρο της χώρας πολιτικό κύρος σε μια στιγμή πολιτικά 

δύσκολη, δεδομένων των τεκταινόμενων στη χώρα και στην άμεση 

περιφέρειά της, επιτρέποντάς της να προσελκύσει ξένους επενδυτές για 

νέα αναπτυξιακά έργα. ε διάφορες δηλώσεις και ομιλίες του Προέδρου 

΄Ερντογαν τονίζεται η σημασία των ξένων επενδύσεων για το τουρκικό 

κράτος, καθώς θεωρείται ότι αυτές θα συμβάλλουν στην επίλυση του 

οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Σουρκία. υγκεκριμένα, 

στις 4 Νοεμβρίου σε ομιλία του, ο Πρόεδρος Έρντογαν τόνισε τη σημασία 
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των ξένων επενδύσεων και ότι «αυτές είναι προτιμότερες από τις 

αυξημένες τιμές των μετοχών στο τουρκικό χρηματιστήριο» , ενώ πρότεινε 

ακόμη «τη σύσταση ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου για να γίνουν οι 

επενδύσεις στην Σουρκία πιο προσιτές»19. Ένας ακόμη στόχος είναι να 

καταστεί η Σουρκία εμπορικός κόμβος, δηλαδή να μπορεί να ελέγχει τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές από την Ευρώπη στην Ασία και αντίστροφα. 

Μια τέτοια εμπορική ανάπτυξη θα οδηγήσει σε ενίσχυση του ρόλου της 

χώρας στο διεθνές σύστημα. Έτσι, οι επιχειρηματίες δεν θα αποφεύγουν 

να επιλέξουν την Κωνσταντινούπολη ως έδρα της εταιρίας τους, καθώς 

αυτή θα προσφέρει αναπτυγμένες υποδομές. Επιπλέον, οι μετακινήσεις 

εμπορευμάτων εντός της Σουρκίας θα πραγματoποιούνται ευκολότερα με 

αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών και των εισαγωγών ανάμεσα στην 

Ευρώπη και την Ασία, κάτι που μάλλον υπήρξε προτεραιότητα στις 

πολιτικές της Σουρκίας, όπως προκύπτει και από την ονομασία της 

σήραγγας. Η Σουρκία επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο να αναπτύξει 

τις εμπορικές συναλλαγές της στην Ασία, αλλά και να συνάψει σχέσεις με 

ασιατικές χώρες. Βάσει των πιο πρόσφατων δεδομένων, η Κίνα έχει 

αναπτύξει σημαντικά τις εμπορικές συναλλαγές της και θεωρείται μια 

ανερχόμενη οικονομική δύναμη20. Με βάση τα παραπάνω, ίσως να μην 

είναι τυχαίο το γεγονός ότι η «ήραγγα της Ευρασίας», σε συνδυασμό με 

τη σήραγγα «Marmaray»21, θα καταστήσουν την πρόσβαση από την Κίνα 

έως τη Δυτική Ευρώπη πιο εύκολη από ποτέ22. Σο πλεονέκτημα που 

παρέχουν αυτές οι σήραγγες δύναται να καταστήσει μια στενότερη 

συνεργασία μεταξύ Κίνας και Σουρκίας, στα πρότυπα της αρχαίας «Οδού 

του μεταξιού», πιο εφικτή στο μέλλον.  

 Επιπλέον, η Κωνσταντινούπολη, έως τώρα, χωριζόταν σε γειτονιές, 

ευρωπαϊκές και ασιατικές, αλλά πλέον με την κατασκευή της σήραγγας οι 

γειτονιές αυτές θα ενωθούν κατά κάποιο τρόπο23, καθώς πλέον δεν θα 

βρίσκονται σε «μακρινή απόσταση». Η πρόσβαση, δηλαδή, από τη μία ακτή 

στην άλλη θα είναι δυνατή σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εξέλιξη που 

όχι μόνο θα ευνοήσει την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά θα 

αναβαθμίσει εμμέσως και την κτηματομεσιτική αγορά. Οι κάτοικοι θα 

μπορούν να συνδυάσουν ευκολότερα τον τόπο κατοικίας τους με τον τόπο 

εργασίας τους, στοιχείο που καθιστά τη διαμονή στην Κωνσταντινούπολη 

πιο ελκυστική. 
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Το ζιδηροδρομικό και ηο οδικό δίκησο με ηις σποθαλάζζιες ζήραγγες ηης 

Κωνζηανηινούπολης. 

Σηην πορηοκαλί διακεκομμένη γραμμή απεικονίζεηαι η ζήραγγα ηοσ Marmaray.  

Σηην πράζινη γραμμή απεικονίζεηαι η “Σήραγγα ηης Εσραζίας”. 

Πηγή: ARUP 

Ο απόηχος της κατασκευής της «ήραγγας της Ευρασίας» στο 

εξωτερικό είναι σημαντικός, καθώς τα περισσότερα ξένα Μ.Μ.Ε.24 

αναφέρθηκαν εκτενώς σε αυτήν, συμβάλλοντας εμμέσως στη διεθνή 

προώθηση της Κωνσταντινούπολης25 σε μια χρονική περίοδο που αυτή 

πλήττεται από τρομοκρατικές επιθέσεις26. Σα ξένα Μ.Μ.Ε. κάλυψαν τα 

εγκαίνια της ήραγγας, με κάποια να αναφέρουν ότι πρόκειται για μια 

από τις καλύτερες κατασκευές που έκανε ο άνθρωπος27, ενώ ο τουρκικός 

Σύπος ανέφερε ότι το έργο εκτός του ότι παραδόθηκε 9 μήνες πριν το 

προβλεπόμενο, δείχνει ότι «η τουρκική κυβέρνηση δεν το βάζει κάτω». 

Εκτός αυτού, μια τέτοια κατασκευή φανερώνει στον ξένο Σύπο ότι η 

Σουρκία ενδιαφέρεται για τις υποδομές της και τις εξελίσσει σε σημαντικό 

βαθμό, αν όχι και ανώτερο από ότι οι ευρωπαϊκές χώρες. Θα μπορούσε 

κανείς να πει ότι όλα αυτά τα έργα γίνονται για να «καλύψουν» αυτά που 

συμβαίνουν καθημερινώς στην Σουρκία, όπως οι συλλήψεις στελεχών της 

κοσμικής και φίλο-κουρδικής αντιπολίτευσης28, η απόπειρα 

πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου29, τρομοκρατικές επιθέσεις, η δολοφονία 

του Ρώσου πρέσβη σε εγκαίνια έκθεσης30,για την οποία ο Σούρκος 

Πρόεδρος υπέδειξε ως υπαίτιο την κοινότητα «Γκιουλέν» στην οποία, όπως 

ο ίδιος λέει, ο 22χρονος υπήρξε μέλος31, και άλλα πολλά. Οι ρώσο-

τουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζονται φιλικές μετά από μια ανεπίσημη 
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υμφωνία32 μεταξύ τους όσον αφορά την κατάσταση στην υρία. Πιο 

συγκεκριμένα, συμφώνησαν να σταματήσει η Σουρκία να υποστηρίζει 

κάποιους επαναστάτες στο Χαλέπι που απειλούσαν τα συμφέροντα της 

Ρωσίας και αυτή με τη σειρά της σταμάτησε να υποστηρίζει κουρδικές 

οργανώσεις33. Ωστόσο, μετά τη δολοφονία του Ρώσου Πρέσβη δεν φαίνεται 

να υπάρχει ένταση στις σχέσεις τους αλλά αντιθέτως φαίνεται να έχουν 

κοινό εχθρό και να υποδεικνύουν τον ίδιο ένοχο34.  

Οι συνέπειες της ολοκλήρωσης μεγάλων έργων ξεπερνούν τα στενά 

όρια ενός τεχνολογικού επιτεύγματος, με εμφανείς τις επιρροές στις 

διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις μιας χώρας. Σέτοια είναι και η 

περίπτωση της «ήραγγας της Ευρασίας», η οποία όχι μόνο  θα 

δημιουργήσει νέες οικονομικές σχέσεις, αλλά ενδεχομένως να επηρεάσει 

και τους νέους συσχετισμούς ισχύος, λόγω, δημιουργίας νέων ισορροπιών 

μεταξύ των κυρίαρχων ή περιφερειακών παικτών. Ο χρόνος θα δείξει αν 

τελικά η προσπάθεια αυτή της Σουρκίας να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών, θα συμβάλλει στη στρατηγική 

αναβάθμισή της. 
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