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Δηζαγσγηθό εκείσκα
Οη θνζκνγνληθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηα αλαηνιηθά
ηνπ Αηγαίνπ, δελ ζα κπνξνύζαλ λα αθήζνπλ αδηάθνξε ηε ρώξα
καο. Ζ ζύγρξνλε Σνπξθία κε ηελ νπνία ζπλνξεύνπκε, δηαλύεη
κηα πεξίνδν θξίζηκσλ ζεζκηθώλ αιιαγώλ. Ζ πνιπεηήο θεκαιηθή
εκπεηξία, ε νπνία επηβιήζεθε εθ ησλ άλσ, δέρεηαη ζνβαξέο
πξνθιήζεηο από θάηη πην πεγαίν θαη πεξηζζόηεξν δπλακηθό. Σν
πνιηηηθό Ηζιάκ, ην νπνίν ηεινύζε ζην πεξηζώξην θαη ππό
επηηήξεζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο, από ηηο αξρέο ηεο
κεηαςπρξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ, κε όρεκα ηελ ζξεζθεπηηθή
αιιειεγγύε, δηεθδίθεζε ηε ζέζε ηνπ ζην ηνπξθηθό πνιηηηθό
ζύζηεκα σο θνξέαο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη εθδεκνθξαηηζκνύ.
Ζ πξόηαζε γηα «αιιαγή» ηεο ηζιακηθήο παξάηαμεο
επαγγειηδόηαλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλεπηζύκεησλ
αλαηξνπώλ πνπ είραλ ζπληειεζηεί επί θνζκηθνύ θαηεζηεκέλνπ.
ηηο κέξεο καο, ε πιάζηηγγα θαίλεηαη λα γέξλεη πξνο ηελ
αληίζεηε κεξηά. Ζ αληηπαξάζεζε κεηαμύ ηεο θεκαιηθήο
παξάηαμεο θαη ηεο ηζιακηθήο έρεη θηάζεη ζην απόγεηό ηεο. Οη
ηζιακηθέο θπβεξλήζεηο ηνπ Κόκκαηνο «Γηθαηνζύλε θαη
Αλάπηπμε» έρνπλ αληηζηξέςεη ηνπο «θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ».
Έρνληαο πεξηνξίζεη ην ξόιν θαη ηα πεξηζώξηα ειηγκώλ ηνπ
θεκαιηθνύ θαη εζληθηζηηθνύ θαηεζηεκέλνπ κε θαίξηεο
λνκνζεηηθέο επεκβάζεηο, έρνπλ ζέζεη ππό ηνλ έιεγρό ηνπο ηνλ
θξαηηθό κεραληζκό θαη θπξίσο ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο.
Πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηηο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ πξνσζνύληαη
ζηε γείηνλα ρώξα δηαδξακαηίδεη ν εγέηεο ηεο ηζιακηθήο
παξάηαμεο, Ρεηδέπ Σαγίπ Έξληνγαλ. Από ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηελ νπνία εμειέγε κε άκεζε ςήθν ηνλ
Αύγνπζην ηνπ 2014, ν ηζιακηζηήο εγέηεο επηρεηξεί λα
πινπνηήζεη έλα κεγαιόπλνν ζρέδην. Ζ πνιηηηθή ηνπ
επηθεληξώλεηαη ζηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ
πληάγκαηνο
πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη ηελ κεηάβαζε ζε έλα Πξνεδξηθό
ζύζηεκα πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδεη απμεκέλεο αξκνδηόηεηεο. Γηα
ην ζθνπό απηό δελ δίζηαζε λα ζπγθξνπζηεί κε ηζρπξνύο
αληηπάινπο ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή ή θαη λα
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απνκαθξύλεη αθόκε από ηελ εμνπζία πξώελ ζπλεξγάηεο ηνπ.
ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρώξαο αθνινύζεζε κηα ξηςνθίλδπλε
πνιηηηθή. πγθξνύζηεθε κε ηζρπξνύο αληηπάινπο ζέηνληαο σο
ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ρώξαο ηνπ ζηε
πξία κε απνηέιεζκα λα απνκνλσζεί ζηελ πεξηνρή. Κηλνύκελνο
νξζνινγηθά, όπσο ηζρπξίδεηαη, άιιαμε ζηάζε θαη βειηίσζε ηόζν
ηε ζέζε ηνπ όζν θαη εθείλε ηεο ρώξαο ηνπ ζηε δηεζλή ζθαθηέξα.
Οη ζηόρνη πνπ έρεη ζέζεη ν ηζιακηζηήο Πξόεδξνο γηα ηε ρώξα
ηνπ είλαη πςεινί, ελώ ε πινπνίεζή ηνπο δελ εμαξηάηαη κόλν από
ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπ. Οη αλαθαηαηάμεηο πνπ ζπληεινύληαη
ζην δηεζλέο ζύζηεκα, θαζώο θαη ε δπζηνθία ζηελ εζσηεξηθή
πνιηηηθή ζθελή ηεο ρώξαο, ζα ζπκβάιινπλ επίζεο ζηε
δηακόξθσζε ησλ ζπλζεθώλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ
ζηόρσλ ηεο Σνπξθίαο.
Σν Δξγαζηήξην Σνπξθηθώλ θαη Δπξαζηαηηθώλ Μειεηώλ
ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, αληαπνθξηλόκελν ζηελ αλάγθε
επηζηεκνληθήο κειέηεο, αθελόο, ηεο λέαο θαη πνιπζύλζεηεο
ηνπξθηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, θαη αθεηέξνπ, ησλ ζεκαληηθώλ
ζηξαηεγηθώλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ ζπληεινύληαη ζηελ πεξηθέξεηά
καο, έιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα νξγαλώζεη εκεξίδα κε ζέκα «Η
Σνπξθία ηνπ Έξληνγαλ. ηξαηεγηθέο Δπηδηώμεηο Δλώπηνλ
Πεξηθεξεηαθώλ Αλαθαηαηάμεσλ», κε ηελ ειπίδα όηη ζα
απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα γόληκεο αθαδεκατθέο ζπδεηήζεηο.
ηελ πινπνίεζε ηεο Β΄ Δπηζηεκνληθήο Ζκεξίδαο
Σνπξθηθώλ θαη Δπξαζηαηηθώλ Μειεηώλ ππήξμε κεγάιε
ζπκκεηνρή. H επηζηεκνληθή πιαηζίσζε θαη ε νξγάλσζε ηεο
εκεξίδαο ήηαλ πξντόλ ζπιινγηθήο δνπιεηάο. Θέινπκε λα
εθθξάζνπκε ηηο βαζύηαηεο επραξηζηίεο καο ζε κηα ζεηξά από
πξόζσπα όπσο: ηνλ εμνρόηαην Πξέζβε θύξην Γ. Γελλεκαηά, γ.γ.
ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν νπνίνο δέρζεθε ηελ
πξόζθιεζή καο λα είλαη ν θεληξηθόο νκηιεηήο ηεο εκεξίδαο,
ηνπο νκηιεηέο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξόζθιεζή καο λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκεξίδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ καο, ηηο αξρέο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο ζην
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εγρείξεκά καο, ζηνπο αγαπεηνύο ζπλαδέιθνπο ηνπ Σκήκαηνο
Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, πνπ ζηήξημαλ ηελ
πξσηνβνπιία ηνπ Δξγαζηεξίνπ καο, ζηνπο θνηηεηέο καο, πνπ σο
δόθηκνη εξεπλεηέο ζπκκεηείραλ ζηελ εκεξίδα κε αλαθνηλώζεηο
θαη αλέιαβαλ ην επίπνλν θαη δύζθνιν έξγν ηεο δηνξγάλσζεο ηεο
εκεξίδαο. ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ αλαθνηλώζεσλ, ηεο
αλεύξεζεο ρνξεγώλ, ηεο πξνβνιήο ηεο εθδήισζεο θαη ηεο ελ
γέλεη νξγάλσζεο, έδεημαλ ηνλ απαξαίηεην ελζνπζηαζκό,
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο απαηηήζεηο κηαο ηέηνηαο
εθδήισζεο. Οθείινπκε λα απνδώζνπκε ηα εύζεκα γηα ηνλ δήιν
πνπ επέδεημαλ γηα ηελ επηζηήκε, ην νκαδηθό πλεύκα
ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο νη: Καιιηόπε Αδακάθε,
Παλαγηώηα Γέδε, Αηθαηεξίλε Γξπ, Μαξία Καλειινπνύινπ,
Καηεξίλα Καζθνύηε, Αλί Κνηζαζηάλ, Λάκπξνο Λάκπξνπ,
Δπθεκία Λαραλά, Κιεηώ Μεηζέα, Μαξθάξ αλγθνγηάλ, Άλζηα
Σνπξθνκηράιε, Αιεμάλδξα Σζαηζάβα, Γέζπνηλα Σζηκπξηθίδνπ,
θαη Παγώλα-Παξαζθεπή Φνπξιεκάδε. Σέινο, επραξηζηνύκε ηηο
εηαηξείεο BIC θαη Skag. γηα ηηο επγεληθέο ηνπο ρνξεγίεο ζε είδνο,
θαζώο θαη ηα ζύγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο Frapress θαη STEP
UP γηα ηε ζπκβνιή ηνπο σο ρνξεγνί επηθνηλσλίαο ζηελ
πξνώζεζε ηεο εκεξίδαο. Δπειπηζηνύκε όηη ηέηνηνπ είδνπο
επηζηεκνληθέο εθδειώζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ καο ζα ηύρνπλ
αληαπόθξηζεο από ηελ αθαδεκατθή θνηλόηεηα θαη ζην κέιινλ.
Ν. Ραπηόπνπινο
Δπηθ. Καζεγεηήο
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Απνζηνιή θαη δξάζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Σν Eξγαζηήξην Σνπξθηθώλ θαη Δπξαζηηαηηθώλ Μειεηώλ
(Δ.Σ.Δ.Μ.) είλαη εξεπλεηηθόο ζεζκόο ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλώλ θαη
Δπξσπατθώλ πνπδώλ (Γ.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο.
Έρεη σο απνζηνιή ηνπ λα απνηειέζεη έλαλ έγθπξν επηζηεκνληθό
θνξέα παξαγσγήο πξσηνγελνύο έξεπλαο, κειέηεο, θαη αλάπηπμεο
ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, θαζώο θαη θάιπςεο εθπαηδεπηηθώλ
θαη εξεπλεηηθώλ αλαγθώλ ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό
επίπεδν, ηόζν ηνπ Σκήκαηνο Γ.Δ.. όζν θαη ηνπ νηθείνπ
Παλεπηζηεκίνπ, γεληθόηεξα.
Σν αληηθείκελν ηνπ Δ.Σ.Δ.Μ. είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη
εκβάζπλζε ζηηο Σνπξθηθέο θαη Δπξαζηαηηθέο Μειέηεο κε έκθαζε
ζηε κειέηε ησλ ρσξώλ ηεο πεξηνρήο από ηε ζθνπηά ηεο Γηεζλνύο
Πνιηηηθήο (Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθή), ησλ Γηεζλώλ θαη
Δπξσπατθώλ Θεζκώλ θαη ηεο Γηεζλνύο Οηθνλνκίαο, γεληθόηεξα,
θαη ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνιηηηθήο
αζθάιεηαο, νηθνλνκίαο, πνιηηηζκνύ, θαζώο θαη πςειήο
ζηξαηεγηθήο εηδηθόηεξα.
Γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο, ην Δ.Σ.Δ.Μ. δηαζέηεη νκάδεο
έξεπλαο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη από πξνπηπρηαθνύο θαη
κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, θαζώο θαη κέιε Γ.Δ.Π., πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, κειέηε θαη αλάιπζε ησλ
ηξερνπζώλ πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ εμειίμεσλ
ζηελ Σνπξθία θαη ηνλ επξαζηαηηθό ρώξν. Οη εξγαζίεο ησλ νκάδσλ
επηδηώθνπλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο
ηνπξθηθήο θαη επξαζηαηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ εξεπλώλ γύξσ από ηα παξαπάλσ ζέκαηα.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ, ηα κέιε ηεο Οκάδαο
παξαθνινπζνύλ ηελ επηθαηξόηεηα, ηελ θαηαγξάθνπλ, ηε ζπδεηνύλ
θαη ηελ αλαιύνπλ βάζεη επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ
έξεπλαο πνπ παξέρνληαη από ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο επηζηήκεο. Καξπόο απηώλ ησλ εξγαζηώλ είλαη κηα
ζεηξά από εθδνηηθέο πξνζπάζεηεο γύξσ από επίθαηξα ζέκαηα ηεο
Σνπξθίαο θαη ηεο Δπξαζίαο.
Η δηεύζπλζε, ηα κέιε θαη νη δόθηκνη εξεπλεηέο ζπκκεηέρνπλ
ακηζζί/ζε εζεινληηθή βάζε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ.
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Πξόγξακκα Β΄ Δπηζηεκνληθήο Ηκεξίδαο
Σνπξθηθώλ θ΄ Δπξαζηαηηθώλ Μειεηώλ
«Η Σνπξθία ηνπ Έξληνγαλ. ηξαηεγηθέο Δπηδηώμεηο
Δλώπηνλ Πεξηθεξεηαθώλ Αλαθαηαηάμεσλ»
Πεηξαηάο, 5 Μαΐνπ 2017
Αίζνπζα πλεδξίσλ
09.00 – 09.30

Πξνζέιεπζε – Δγγξαθή

9.30 – 9.45 Χαιρετισμοί

Καζεγεηήο θ. Ν. Γεσξγόπνπινο, Πξύηαλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο.

Καζεγεηήο θ. Α. Κόηηνο, Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο
Οηθνλνκηθώλ, Δπηρεηξεκαηηθώλ θαη Γηεζλώλ πνπδώλ.

Καζεγεηήο θ. Α. Σδηακπίξεο, Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ.

Δπηθ. Καζεγεηήο θ. Ν. Ραπηόπνπινο, Γηεπζπληήο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ Σνπξθηθώλ θαη Δπξαζηαηηθώλ Μειεηώλ.
9.45 – 10.45

Κεληξηθόο Οκηιεηήο: Πξέζβεο ε.η. θ. Γ. Γελλεκαηάο,
Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο.
Θέκα νκηιίαο: Η Σνπξθία ηνπ Έξληνγαλ. Αλαδεηώληαο ξόιν
(2002-2017).
πληνληζηήο: Καζ. Α. Σδηακπίξεο, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Γ.Δ..
Δξσηήζεηο-Απαληήζεηο
Γηάιεηκκα

11.00 – 12.15

πλεδξία Α΄: Νέν-Οζσκαληζκόο θαη ηνπξθηθό
πνιηηηθό
ζύζηεκα
κεηά
ηελ
απόπεηξα
πξαμηθνπήκαηνο.
Πξόεδξνο: Γξ. Γ. ηαζαθόπνπινο, Γηθεγόξνο - Οζσκαλνιόγνο
Κ. Αδακάθε, «Η απόπεηξα θαη ε πξνζπάζεηα απνδόκεζεο
ηνπ θεκαιηθνύ θξάηνπο: Η «εθδίθεζε» ηεο
ηζιακηθήο παξάηαμεο.».
Αι. Νηθνπνύινπ θαη Υξ. Κνπκπάξνπ, «Σν πιήγκα ζηελ
ειεπζεξία ιόγνπ θαη ηε δηαλόεζε κεηά ην
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πξαμηθόπεκα ηεο 15εο Ηνπιίνπ. Δζσηεξηθέο
αλαθαηαηάμεηο θαη δηεζλείο πξνεθηάζεηο.».
Π. Καξαγθηνύινγινπ, «Η πνιηηηθή δξάζε ησλ Κνύξδσλ
θαη ν Νέν-Οζσκαληζκόο: Απεηιή ζηελ
αθεξαηόηεηα
ή
ππέξκαρνη
ηνπ
εθδεκνθξαηηζκνύ;».
Σξ. Καπειέξε, «Ιζιακηθόο εκθύιηνο: Δπηρείξεζε
εμνζηξαθηζκνύ ηεο θνηλόηεηαο Γθηνπιέλ θαη
δηαθύιαμε ηεο εμνπζίαο.».
Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο
Γηάιεηκκα
12.30 – 13.45

πλεδξία Β΄: Σνπξθηθή ηξαηεγηθή θαη Πεξηθεξεηαθέο
πκκαρίεο: Βγαίλνληαο από ηελ απνκόλσζε.
Πξόεδξνο: Γξ. Α. Ληαξόπνπινο, Δπηθ. Καζεγεηήο
Β.-Η. ειελησηάθε, «Πξνζπάζεηα ηνύξθν-ηζξαειηλήο
επαλαπξνζέγγηζεο: ε δύζθνιε νδόο πξνο ηε
ζπκθηιίσζε.»
Μ. Καλειινπνύινπ, «Η ηνύξθν-ξσζηθή επαλαπξνζέγγηζε:
απνθεύγνληαο ην θόζηνο ηεο απνκόλσζεο.»
Ν. Αθνπμελίδνπ, Υ. Α. Σνπξθνκηράιε, «Απνκάθξπλζε από
ηελ Δ.Δ. θαη πξνζπάζεηα έληαμεο ζηνλ Οξγαληζκό
πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο: κηα παξαπιαλεηηθή
ζπκκαρία ηεο Άγθπξαο;»
Π. Γέδε, «Μηα ‘παξάλνκε ζπκκαρία’: νη πηέζεηο ηεο Γύζεο
θαη ε επίζεζε ηεο Σνπξθίαο ζην ‘Ιζιακηθό
Κξάηνο’».
Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο
Γηάιεηκκα

14.30 – 16.00

πδήηεζε
ζηξνγγπιήο
ηξαπέδεο:
ηξαηεγηθέο
αλαθαηαηάμεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ε Σνπξθία κεηά
ην δεκνςήθηζκα.
πληνληζηήο: Γξ. Π. Ήθαηζηνο, Οκόη. Καζεγεηήο
Καζ. Υ. Παπαζσηεξίνπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην.
Αλαπι. Καζ. . Ρνύζζνο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.
Αλαπι. Καζ. Π. Ληάθνπξαο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο.
Δπηθ. Καζ. Φ. Αζδεξάθε, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο.
Δπηθ. Καζ. Ν. Ραπηόπνπινο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο.
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Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο
Γηάιεηκκα
16.15 – 17.30

πλεδξία Γ΄: Πεξηθεξεηαθέο θξίζεηο θαη ζπγθξνύζεηο
θαη ε Σνπξθία
Πξόεδξνο: θ. Μ. Κσζηίδεο, Γεκνζηνγξάθνο
Η. Ησαθεηκίδνπ, «Η ηξαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην
πξηαθό θαη ν αληαγσληζκόο κε ηελ Άγθπξα.»
Υξ. Φπιιάθε, «Η Μεζαλαηνιηθή πνιηηηθή ηεο Αηγύπηνπ:
ζρέζεηο κε Σνπξθία θαη Ρσζία.»
Δι. Μήηζε, «Νέν-Οζσκαληθόο επεθηαηηζκόο ζηε Μέζε
Αλαηνιή. Η επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ζηε Β. πξία
θαη νη Κνύξδνη.»
Λ. Λάκπξνπ, «Η αξκελό-αδεξηθή θξίζε ηνπ 2016 θαη νη
πεξηθεξεηαθνί δξώληεο: Ρσζία θαη Σνπξθία.»
Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο
Γηάιεηκκα

17.45 – 18.45

πλεδξία Γ΄: Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο θαη Δλεξγεηαθέο
ρέζεηο: Σνπξθία θαη Καύθαζνο.
Πξόεδξνο: Γξ. π. Ρνπθαλάο, Δπηθ. Καζεγεηήο
Αι. Κώζηα, «Γηπισκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμύ
Σνπξθίαο θαη Ιξάλ πξηλ θαη κεηά ηελ άξζε ησλ
δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ.»
Α. Κνηζαζηάλ, Μ. αλγθνγηάλ, «Πνιηηηθή Κιεηζηώλ
πλόξσλ: Η πεξίπησζε ηεο Αξκελίαο θαη ηεο
Σνπξθίαο. πλέπεηεο θαη επηπινθέο ζην
ππνζύζηεκα ηνπ Καπθάζνπ.»
Κι. Μεηζέα, «O Turkish Stream θαη ε ελεξγεηαθή
δηάζηαζε ησλ ξώζν-ηνπξθηθώλ ζρέζεσλ.»
Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο
Γηάιεηκκα

19.00 – 20.00

πλεδξία Δ΄: Σνπξθηθή ζηξαηεγηθή θαη δηπισκαηία
ζηελ Αλαη. Μεζόγεην.
Πξόεδξνο: θ. Η. Μαλδαιίδεο, Γεκνζηνγξάθνο
. Πέηξνπ, «Σν Κππξηαθό θαη νη εγγπήζεηο: νη ζηξαηεγηθέο
επηδηώμεηο ηεο Άγθπξαο.»
Β. Μειηώηε, «Η εθπαίδεπζε σο όρεκα γηα ηελ επίηεπμε
ζηόρσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο: Η πεξίπησζε ηνπ
ςεπδνθξάηνπο, ε Σνπξθία θαη ν Ο.Ι...»
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Γ. Ναικπάληεο, «Η ζρέζε κεηαμύ ακπληηθήο βηνκεραλίαο
θαη πςειήο ζηξαηεγηθήο: Η πεξίπησζε ηεο
Σνπξθίαο.»
Δξσηήζεηο – Απαληήζεηο
ύλνςε θαη Λήμε εξγαζηώλ

*****
Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή
Αδακάθε Καιιηόπε, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..
Γέδε Παλαγηώηα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ., Τπεύζπλε Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο.
Γξπ Αηθαηεξίλε, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..
Καλειινπνύινπ Μαξία, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..
Καζθνύηε Καηεξίλα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..
Κνηζαζηάλ Αλί, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..
Λάκπξνπ Λάκπξνο, δόθηκνο εξεπλεηήο Δ.Σ.Δ.Μ..
Λαραλά Δπθεκία, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..
Μεηζέα Κιεηώ, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..
αλγθνγηάλ Μαξθάξ, δόθηκνο εξεπλεηήο Δ.Σ.Δ.Μ., Τπεύζπλνο Υνξεγηώλ.
Σνπξθνκηράιε Άλζηα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ., Τπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο.
Σζαηζάβα Αιεμάλδξα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..
Σζηκπξηθίδνπ Γέζπνηλα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..
Φνπξιεκάδε Παγώλα-Παξαζθεπή, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ..

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή
Αζδεξάθε Φσηεηλή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα.
Γθνύζηνο Υαξάιακπνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο.
Ήθαηζηνο Παλαγηώηεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο.
Δπαγόξνπ Δπαγόξαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο.
Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Η.Γ.Δ.Α.Α., πξώελ Πξύηαλεο.
Παπαγηαλλόπνπινο Ζιίαο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο.
Παξαβάληεο Ησάλλεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο.
Ραπηόπνπινο Νηθόιανο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γηεπζπληήο Δ.Σ.Δ.Μ..
Ρνπθαλάο πύξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο.
Σδηακπίξεο Αξηζηνηέιεο, Καζεγεηήο, Πξόεδξνο Σκήκαηνο Γ.Δ...
Σξνύιεο Μάξθνο, Γηδάζθσλ ζην Σνπξθηθώλ θ΄ Αζηαηηθώλ πνπδώλ, Δ.Κ.Π.Α..
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Πεξηιήςεηο Δηζεγήζεσλ
«Η απόπεηξα θαη ε πξνζπάζεηα απνδόκεζεο ηνπ θεκαιηθνύ
θξάηνπο: ε «εθδίθεζε» ηεο ηζιακηθήο παξάηαμεο;»
Αδακάθε Καιιηόπε, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
ηόρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε εμέηαζε ηεο αληηπαξάζεζεο κεηαμύ
ηζιακηθήο θαη θεκαιηθήο παξάηαμεο θαη ηδηαίηεξα ε πξνζπάζεηα ηεο
πξώηεο λα απνδνκήζεη ην θεκαιηθό θαηεζηεκέλν. Πξόθεηηαη γηα έλαλ
αγώλα -ηδηόκνξθε δηειθπζηίλδα- πνπ δηεμάγεη ε ηζιακηθή παξάηαμε
γηα ηελ θαηνρή ηεο εμνπζίαο θαη ηελ αλαηξνπή ησλ επηηεπγκάησλ ηεο
θεκαιηθήο παξάηαμεο, παξεκβαίλνληαο δξαζηηθά ζηελ νκαιή πνξεία
ηεο πνιηηείαο. Αθνύ γίλεη κηα ζύληνκε αλαθνξά ζην θεκαιηθό όξακα
θαη ζηελ επαλεκθάληζε ηεο ηζιακηθήο παξάηαμεο ζηελ ηνπξθηθή
πνιηηηθή ζθελή, δίλεηαη έκθαζε ζηα ζηνηρεία πνπ ελίζρπζαλ ην θιίκα
αληηπαξάζεζεο κεηαμύ ησλ δύν παξαηάμεσλ. Σέινο, εμεηάδεηαη ην
«πνιηηηθό πξαμηθόπεκα» ηνπ Ρ.Σ. Έξληνγαλ, κεηά ηελ απόπεηξα
πξαμηθνπήκαηνο ηεο 15εο Ηνπιίνπ 2016, ε νπνία ζηάζεθε αθνξκή γηα
ηε βαζύηεξε «ηζιακνπνίεζε» ηνπ ηνπξθηθνύ θαη πνιηηηθνύ γίγλεζζαη,
θαη ην δεκνςήθηζκα ηεο 16εο Απξηιίνπ 2017. Από ηελ έξεπλα
πξνθύπηεη όηη ε αληηπαξάζεζε κεηαμύ πνιηηηθώλ παξαηάμεσλ κε
αληίζεηεο θνζκναληηιήςεηο απμάλεη ηελ έληαζε θαη ηελ πάιε γηα
επηθξάηεζε ζε θνηλσλίεο ή πνιηηηθά ζπζηήκαηα, όπνπ έρεη ζεκεησζεί
κηα πξνζπάζεηα αλακόξθσζεο πνπ πξνήιζε εθ ησλ άλσ.
Λέμεηο-Κιεηδηά: Κεκαιηθή παξάηαμε, ηζιακηθή παξάηαμε, απόπεηξα
πξαμηθνπήκαηνο, πνιηηηθή εμνπζία, ηζρύο.
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«Απνκάθξπλζε από ηελ Δ.Δ. θαη πξνζαλαηνιηζκόο πξνο ηνλ
Οξγαληζκό πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο: Μηα παξαπιαλεηηθή
ζπκκαρία ηεο Άγθπξαο;»
Αθνπμελίδνπ Νόλλα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο
Σνπξθνκηράιε Υξηζηίλα Αλζή, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο
ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ην
ζύγρξνλν ηνπξθηθό θξάηνο, ππό ηελ εγεζία ηεο ηζιακηθήο θπβέξλεζεο
ηνπ Κ.Γ.Α., απέλαληη ζε ζεκαληηθνύο πεξηθεξεηαθνύο ζεζκνύο ζηε
Γύζε θαη ηελ Αλαηνιή. Ζ δηνιίζζεζε ηνπ ηνπξθηθνύ πνιηηηθνύ
ζπζηήκαηνο ζηνλ απηαξρηζκό, θπξίσο κεηά ηελ απόπεηξα
πξαμηθνπήκαηνο ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2016, πξνθάιεζε ζθεπηηθηζκό ζηνπο
Δπξσπαίνπο εηαίξνπο. Απηό νθείιεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηε ζηάζε
ηνπ Σνύξθνπ Πξνέδξνπ, Ρ.Σ. Έξληνγαλ, ν νπνίνο όρη κόλν
δηαρεηξίζηεθε ηελ κεηά ην πξαμηθόπεκα θαηάζηαζε απηαξρηθά, αιιά
πξνέβε ζε επαλεηιεκκέλεο δειώζεηο πεξί νινθιήξσζεο κε ηνλ
Οξγαληζκό πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο (Ο...), ζε πεξίπησζε κε
εθπιήξσζεο ησλ ηνπξθηθώλ απαηηήζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη θαη κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ «Κνηλνύ ρεδίνπ Γξάζεσο». Μπνξνύλ νη δειώζεηο
πεξί έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Ο..., λα ζπληζηνύλ ελαιιαθηηθή
επηινγή ηεο Άγθπξαο έλαληη ηεο Δ.Δ.; Ζ πνιηηηθή εθηόμεπζεο απεηιώλ
πεξί εγθαηάιεηςεο ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο θαη πξνζέγγηζεο ηεο
Σνπξθίαο ζηελ Αλαηνιή απνηειεί κέξνο κηαο ζηξαηεγηθήο
παξαπιάλεζεο ή πξαγκαηηθόο ζηόρνο ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο; Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη ε Άγθπξα θαίλεηαη λα
αθνινπζεί πνιηηηθή παξαπιάλεζεο θαη εθβηαζκνύ απέλαληη ζηνπο
Δπξσπαίνπο. Με ηελ απεηιή νινθιήξσζεο κε ηελ Αλαηνιή, ε Σνπξθία
ζηνρεύεη ζην λα κεγηζηνπνηήζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο, αζθώληαο πηέζεηο
θαη ππελζπκίδνληαο ηελ ύπαξμε ηνπ θινηνύ ηνπ πξνζθπγηθνύ πνπ ηελ
θαζηζηά αλαγθαία γηα ηελ Δ.Δ..
Λέμεηο-θιεηδηά: ηξαηεγηθή, παξαπιάλεζε, εθβηαζκόο, Δπξσπατθή
Έλσζε, Οξγαληζκόο πλεξγαζίαο ηεο αγθάεο, Σνπξθία.
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«Μία παξάλνκε ζπκκαρία: νη πηέζεηο ηεο Γύζεο θαη ε
επίζεζε ηεο Σνπξθίαο ζην ‘Ιζιακηθό Κξάηνο’»
Γέδε Παλαγηώηα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.,
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο
Ζ Σνπξθία δξώληαο νξζνινγηθά, κε απώηεξν ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε
ησλ εζληθώλ ηεο ζπκθεξόλησλ, αλέπηπμε ζπκκαρηθνύ ηύπνπ ζρέζεηο
κε έλα δηεζληθό, κε θπξίαξρν δξώληα, ην απηναπνθαινύκελν
«Ηζιακηθό Κξάηνο». Οη ζρέζεηο απηέο πξνθάιεζαλ πξνβιεκαηηζκό γηα
ηελ απνπζία εζηθήο ππόζηαζήο ηνπο, δεδνκέλεο ηεο εγθιεκαηηθήο
δξάζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πξναλαθεξζέλ δηεζληθό θαηλόκελν.
Χζηόζν, ε Σνπξθία, δερόκελε ηηο πηέζεηο ηεο Γύζεο, ε νπνία
πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ην θαηλόκελν ηνπ «Ηζιακηθνύ Κξάηνπο»,
αξρίδεη λα ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ, αλαιακβάλνληαο ελεξγό δξάζε ζην
πιαίζην ηνπ «Γπηηθνύ πλαζπηζκνύ». Απόγεην ηεο αιιαγήο ηεο
ηνπξθηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην «Ηζιακηθό Κξάηνο» είλαη νη
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ δέρζεθε ε ρώξα ζην έδαθόο ηεο, θαη ε
ζηξαηησηηθή εηζβνιή ζηε Βόξεηα πξία, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2016, ε
νπνία εμππεξεηεί πξσηίζησο ηα ηνπξθηθά εζληθά ζπκθέξνληα. Από ηελ
έξεπλα πξνθύπηεη πσο ε Σνπξθία, κε απώηεξν ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε
ησλ εζληθώλ ηεο ζπκθεξόλησλ, αθνινπζεί πνιηηηθέο, νη νπνίεο είλαη εθ
δηακέηξνπ αληίζεηεο κεηαμύ ηνπο.
Λέμεηο-Κιεηδηά: πκκαρία, εζληθά ζπκθέξνληα, αιιαγή ζηάζεο,
επίζεζε, Σνπξθία, Γύζε, «Ηζιακηθό Κξάηνο».

«Η ηξαληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην πξηαθό θαη ν
αληαγσληζκόο κε ηελ Άγθπξα»
Ησαθεηκίδνπ Ησάλλα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
ηόρνο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ηξάλ είλαη ε αλάδεημή ηνπ ζε
πεξηθεξεηαθή δύλακε, ζέζε πνπ ζα ην θαηαζηήζεη ηθαλό λα πξνζθέξεη
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηήξημε ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπ ζηελ Μέζε
Αλαηνιή. Καηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζηε πξία θαη ηελ
πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο από ηνπο αληηθαζεζησηηθνύο, ε
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Σερεξάλε ζπλέρηζε λα ζηεξίδεη ην θαζεζηώο αι-Άζαλη, ην νπνίν
ζεσξεί σο ηε κόλε λόκηκε πεγή εμνπζίαο ζηε πξία. ηηο κέξεο καο,
ην Ηξάλ έρεη αξρίζεη λα αλαθηά ην θύξνο θαη ηελ επηξξνή ηνπ ζην
πεξηθεξεηαθό ππνζύζηεκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ζέηνληαο εκπόδηα
ζηηο εγεκνληθέο βιέςεηο ηηο Σνπξθίαο. Ζ έξεπλα κειεηά ηηο βαζηθέο
επηδηώμεηο ηεο ηξαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ Μέζε Αλαηνιή.
Δηδηθόηεξα, εμεηάδεη ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ δύν ηζρπξώλ δπλάκεσλ
κε εγεκνληθέο ηάζεηο, ην Ηξάλ θαη ηελ Σνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα
εμειηρζνύλ ζε πεξηθεξεηαθή δύλακε ζηελ πεξηνρή. Ζ πάιε ηζρύνο ησλ
δύν ρσξώλ ζηελ πεξηνρή αληαλαθιάηαη θαη ζην ζπξηαθό εκθύιην,
όπνπ ε θάζε κία πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο, κε
απώηεξν ζθνπό ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ ηνπο. Από ηελ
έξεπλα πξνθύπηεη όηη ηόζν ην Ηξάλ όζν θαη ε Σνπξθία
εθκεηαιιεύηεθαλ ηε ζπξηαθή θξίζε, κε απνηέιεζκα λα
κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Δμσηεξηθή πνιηηηθή, πξηαθή Κξίζε, αληαγσληζκόο,
Μέζε Αλαηνιή, Σνπξθία, Ηξάλ.

«Η ηνύξθν-ξσζηθή επαλαπξνζέγγηζε: απνθεύγνληαο ην
θόζηνο ηεο απνκόλσζεο»
Καλειινπνύινπ Μαξία, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηελ ηάζε ησλ θξαηώλ λα δεκηνπξγνύλ θαη λα
δηαιύνπλ ζπκκαρίεο, λα εληάζζνληαη θαη λα απνρσξνύλ από απηέο,
αλάινγα κε ηα εζληθά ζπκθέξνληά ηνπο. Ζ ζπξηαθή θξίζε έθεξε ζην
πξνζθήλην αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα δύν ζεκαληηθώλ δξώλησλ, ηεο
Ρσζίαο θαη ηεο Σνπξθίαο, πνπ θαηλνκεληθά είραλ πνιύ θαιέο ζρέζεηο.
Ζ έληαζε θνξπθώζεθε κε ηελ θαηάξξηςε ηνπ ξσζηθνύ αεξνζθάθνπο
S-24 ην Ννέκβξην ηνπ 2015, ε νπνία ζεσξήζεθε σο πξάμε ερζξηθή θαη
νδήγεζε ζε επηβνιή θπξώζεσλ, θπξίσο νηθνλνκηθώλ, εθ κέξνπο ηεο
Μόζραο θαη δηαθνπή ησλ δηπισκαηηθώλ ηεο ζρέζεσλ κε ηελ Σνπξθία.
Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα ζηε Μέζε Αλαηνιή, ε έιιεηςε ζπκκάρσλ, ν
θόβνο ελόο ελδερόκελνπ απνκνλσηηζκνύ θαη ε θινληζκέλε νηθνλνκία
νδήγεζαλ ηελ Σνπξθία λα αλαζεσξήζεη ηε ζηάζε ηεο θαη λα
απνινγεζεί επηζήκσο ζηε Μόζρα. Ζ πξνζέγγηζε ησλ δύν θξαηώλ είρε
εθαξκνγή ζε δηπισκαηηθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν, θαζώο θαλέλα από
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ηα δύν θξάηε δελ άιιαμε νπζηαζηηθά ζηάζε ζην ζπξηαθό δήηεκα. Από
ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη ηα θξάηε, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο,
ειίζζνληαη. Αλαζεσξνύλ ηηο ζρέζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηήζνπλ θαιύηεξα ηα ζπκθέξνληά ηνπο, όπσο απνδεηθλύεηαη
θαη από ηελ πξόζθαηε πξνζέγγηζε κεηαμύ Άγθπξαο θαη Μόζραο.
Λέμεηο-θιεηδηά: ηξαηεγηθή, ζπκκαρία, εζληθό ζπκθέξνλ, απνινγία,
θξίζε, επαλαπξνζέγγηζε, απνκνλσηηζκόο, Ρσζία, Σνπξθία.

«Ιζιακηθόο εκθύιηνο: Δπηρείξεζε εμνζηξαθηζκνύ
θνηλόηεηαο Γθηνπιέλ θαη δηαθύιαμε ηεο εμνπζίαο»

ηεο

Καπειέξε Σξηαληαθπιιηά, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζζεί ε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο
εμνζηξαθηζκνύ ηεο θνηλόηεηαο Γθηνπιέλ κέζα από καδηθέο ζπιιήςεηο
θαη θαζαηξέζεηο αμησκαηηθώλ, αθαδεκατθώλ, δεκνζηνγξάθσλ θαη
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, σο επαθόινπζν ηεο απόπεηξαο πξαμηθνπήκαηνο
ηνπ Ηνπιίνπ 2016, κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ θαηερόλησλ ηελ εμνπζία γηα
«έλλνκε ζηαζεξνπνίεζε» ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εμάιεηςε ηεο
«ελδνπαξαηαμηαθήο αληηπνιίηεπζεο». Σα ηειεπηαία ρξόληα, πνιιά
είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ εγείξνληαη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ηεο
δεκνθξαηίαο ζηελ Σνπξθία, εηδηθόηεξα κεηά ηε ζηξνθή ηνπ
θπβεξλώληνο Κ.Γ.Α. ζε πην απηαξρηθέο κεζόδνπο δηαθπβέξλεζεο.
Άκεζν απνηέιεζκα απηώλ ησλ εμειίμεσλ ήηαλ ε απνκάθξπλζε ηνπ
«θνζκηθνύ» θξάηνπο από ηελ θεκαιηθή παξάδνζε, ε αιιαγή ησλ
θνηλσληθώλ ζπζρεηηζκώλ θαη νη εζσηεξηθέο αλαηαξαρέο. Δύινγα,
ινηπόλ, αλαθύπηνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ
βηώλεη ε ηζιακηθή παξάηαμε ζηνπο θόιπνπο ηεο, εμαηηίαο
δηαθνξεηηθώλ αμηώλ θαη ζθνπώλ πνπ έρνπλ ζέζεη νη ζεκαληηθόηεξεο
ζπληζηώζεο ηεο. Δπηπιένλ, αλ δελ είλαη ην θξάηνο δηθαίνπ απηό πνπ
ππεξεηεί ε θξαηηθή εμνπζία, ηόηε πνηά ζπκθέξνληα εμππεξεηνύληαη
από ηελ επηιεγκέλε ζηνρνπνίεζε ηεο θνηλόηεηαο Γθηνπιέλ; Δίλαη ην
όθεινο ηνπ ειέγρνπ ηόζν ηζρπξό πνπ ππεξβαίλεη αθόκε θαη ην θόζηνο
ηεο θαηαπάηεζεο ησλ λόκσλ, παξά ηνπο θηλδύλνπο πνπ απηή
εγθπκνλεί, ζην ηζνδύγην ηεο ηζιακηθήο εμνπζίαο; Σν απνηέιεζκα ηεο
έξεπλαο θαηέδεημε όηη ηα πξόηππα ηεο λέαο εγεζίαο απνηεινύλ πιένλ
έλα ζπλδπαζκό ηζιακηζκνύ, εζληθηζκνύ θαη ηπθιήο ππαθνήο ζηνλ
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«αξρεγό», έλα κείγκα επηθίλδπλν ηόζν γηα ηε ρώξα όζν θαη γηα ηελ
επξύηεξε πεξηνρή, πνπ ζην όλνκα ηεο δηαθύιαμεο ηεο εμνπζίαο
απνθιείεη θάζε αληηπνιηηεπηηθή θσλή.
Λέμεηο-θιεηδηά: Με θξαηηθνί δξώληεο, εμνπζία, θξάηνο δηθαίνπ,
εγεκνλία, ηζιακηζκόο, Κ.Γ.Α., θνηλόηεηα Γθηνπιέλ.

«Σν Κ.Γ.Α. θαη ε κεηαβνιή πνιηηηθήο έλαληη ησλ Κνύξδσλ:
κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο εμνπζίαο;»
Καξαγθηνύινγινπ Παλαγηώηεο, δόθηκνο εξεπλεηήο Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηε κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο ηεο ηζιακηθήο
θπβέξλεζεο ηνπ Κ.Γ.Α. έλαληη ησλ Κνύξδσλ ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία
γίλεηαη πην επδηάθξηηε κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ 2015.
Πξνεγνπκέλσο, ε ηζιακηθή εγεζία είρε αθνινπζήζεη πνιηηηθή
πξνζέγγηζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο Κνύξδνπο, επειπηζηώληαο
ζε κηα επλντθή γηα ηελ ίδηα επίιπζε ηνπ Κνπξδηθνύ δεηήκαηνο. Μεηά
ηηο εθινγέο, σζηόζν, παξαηεξήζεθε ε εθδήισζε κηαο πνιηηηθήο
θαηαζηνιήο θαη δηώμεσλ ζε βάξνο ηνπ θνπξδηθνύ ζηνηρείνπ, θαζώο
θαη κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο ηζρύνο. Ζ είζνδνο ηνπ θίινθνπξδηθνύ Γ.Κ.Λ. ζηελ ηνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε ζηηο δύν εθινγηθέο
αλακεηξήζεηο ηνπ 2015 παξεκπόδηζε πξνζσξηλά ηα ζρέδηα κεηάβαζεο
ζην Πξνεδξηθό ζύζηεκα. Πώο αληηκεηώπηζε ε θπβέξλεζε ηνπ Κ.Γ.Α.
απηό ην εκπόδην; πζρεηίδεηαη ε εμαπόιπζε θύκαηνο δηθαζηηθώλ
δηώμεσλ θαη θαηαζηνιήο ελαληίνλ ησλ Κνύξδσλ από ηελ θπβέξλεζε
ηνπ Κ.Γ.Α. κε ηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα εύξεζε ζπκκάρσλ, νη νπνίνη ζα
ζηεξίμνπλ ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθώλ ηνπο ζηόρσλ; Από ηελ έξεπλα
πξνθύπηεη όηη ην ηζιακηθό Κ.Γ.Α. ζηξάθεθε ελαληίνλ ησλ Κνύξδσλ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζεη ηνπο ππεξεζληθηζηέο ςεθνθόξνπο, νη
νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα ζηεξίμνπλ ηα ζρέδηα ηνπ Σνύξθνπ Πξνέδξνπ.
Λέμεηο-θιεηδηά: Πνιηηηθό Ηζιάκ, Κνπξδηθό, πνιηηηθή εμνπζία,
(ππέξ)εζληθηζκόο.
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«Πνιηηηθή Κιεηζηώλ πλόξσλ: Η πεξίπησζε ηεο Αξκελίαο
θαη ηεο Σνπξθίαο. πλέπεηεο θαη επηπινθέο ζην ππνζύζηεκα
ηνπ Καπθάζνπ.»
Κνηζαζηάλ Αλί, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
αλγθνγηάλ Μαξθάξ, δόθηκνο εξεπλεηήο Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
Ζ κειέηε εζηηάδεη ζηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή ησλ θιεηζηώλ ζπλόξσλ κε
ηελ Αξκελία θαη ζηηο επηπηώζεηο πνπ απηή είρε ζην ππνζύζηεκα ηνπ
Καπθάζνπ. Μεηά ηε δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Άγθπξα
απνθάζηζε λα θιείζεη ηα ζύλνξά ηεο κε ηελ Αξκελία. Ζ πνιηηηθή απηή
ζηόρεπε ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθώλ πηέζεσλ κε πνιηηηθέο δηαζηάζεηο,
πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκόηεηα ελόο έζλνπο. Ο νηθνλνκηθόο
απνθιεηζκόο κπνξεί λα ππνλνκεύζεη ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη
θαη’ επέθηαζε ηελ πνιηηηθή αλεμαξηεζία θαη αζθάιεηα κηαο ρώξαο. Χο
απνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο, νη ζρέζεηο ησλ δύν ρσξώλ
επηδεηλώζεθαλ, γεγνλόο πνπ είρε επηπηώζεηο θαη ζηε ζηαζεξόηεηα θαη
αλάπηπμε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηνπ Καπθάζνπ. Πσο αληέδξαζαλ νη
κνλάδεο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ππνζπζηήκαηνο; Πνηεο ήηαλ νη επηπηώζεηο
ηεο πνιηηηθήο απηήο ζην ππνζύζηεκα; Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη ε
επηβνιή θπξώζεσλ κεηαμύ θπξίαξρσλ δξώλησλ ζε έλα ππνζύζηεκα
εγθπκνλεί θηλδύλνπο γηα ηελ επεκεξία θαη ηε ζηαζεξόηεηα ησλ κειώλ
ηνπ.
Λέμεηο-θιεηδηά: ηξαηεγηθή, νηθνλνκηθόο απνθιεηζκόο, ηζνξξνπία
ηζρύνο, ζηαζεξόηεηα, αζθάιεηα, ζπλεξγαζία, ππνζύζηεκα, Καύθαζνο.
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«Γηπισκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμύ Σνπξθίαο
θαη Ιξάλ πξηλ θαη κεηά ηελ άξζε ησλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ
θπξώζεσλ»
Κώζηα Αιεμία, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
θνπόο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα εμεηαζηνύλ νη δηπισκαηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο κε ην Ηξάλ πξηλ θαη κεηά ηελ άξζε
ησλ ηξαληθώλ νηθνλνκηθώλ θπξώζεσλ από ηε δηεζλή θνηλόηεηα. Ζ
εμέιημε απηή είλαη ζεκαληηθή θαη αθνξά ζηελ πνξεία ησλ
ζπζρεηηζκώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ε νπνία
ζπληζηά δσηηθό ρώξν γηα ηα ηνπξθηθά ζπκθέξνληα. Οη δηεζλείο απηέο
θπξώζεηο επεξέαζαλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Ηξάλ,
εθόζνλ πξηλ ηελ άξζε ηνπο ηόζν νη δηπισκαηηθέο όζν θαη νη
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δπν ρσξώλ ππήξμαλ νκαιέο κε εμαίξεζε
νξηζκέλεο πεξηόδνπο εληάζεσο ιόγσ εζσηεξηθώλ ή πεξηθεξεηαθώλ
δηαθνξώλ. Ύζηεξα από ηελ άξζε ησλ θπξώζεσλ, νη δηπισκαηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ επηδεηλώζεθαλ ιόγσ ηεο
αύμεζεο ηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ηνπο. πκπεξαζκαηηθά,
επηβεβαηώλεηαη όηη νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ έρνπλ
επεξεαζηεί από ηελ άξζε ησλ θπξώζεσλ θαη όηη ηόζν ε Σνπξθία όζν
θαη ην Ηξάλ πξνζπαζνύλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηζρύνο ζηε
Μέζε Αλαηνιή. Ο ηδηόκνξθνο αληαγσληζκόο πνπ αλαπηύρζεθε έρεη σο
ζπλέπεηα ακθόηεξεο λα πξνζπαζνύλ λα εκπνδίζνπλ ε κία ηελ άιιε
από ηελ απόθηεζε ειέγρνπ επί ηεο πεξηνρήο απηήο.
Λέμεηο θιεηδηά: Γηεζλείο θπξώζεηο, ηζνξξνπία ηζρύνο, δηπισκαηία,
νηθνλνκία, Μέζε Αλαηνιή, Ηξάλ, Σνπξθία.

«Η αξκελό-αδεξηθή θξίζε ηνπ 2016 θαη νη πεξηθεξεηαθνί
δξώληεο: Σνπξθία-Ρσζία.»
Λάκπξνπ Λάκπξνο, δόθηκνο εξεπλεηήο Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο
ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο πνπ ηήξεζαλ νη
πεξηθεξεηαθνί παξάγνληεο ζηελ αξκελό-αδεξηθή θξίζε, ε νπνία
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αλαδσππξώζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο
Δ...Γ. θαη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο εγεκνλίαο ηεο Μόζραο ζηνλρώξν ηνπ
πξώελ Αλαηνιηθνύ πλαζπηζκνύ, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο δηακάρεο
εζληθνύ ραξαθηήξα. Μηα από απηέο είλαη ε δηακάρε κεηαμύ Αξκελίσλ
θαη Αδέξσλ, πνπ αθνξά ηελ θπξηαξρία ζην Οξεηλό Καξακπάρ.
Πξόθεηηαη γηα κηα παξαηεηακέλε ζύγθξνπζε, ε νπνία ήξζε ζηελ
επηθάλεηα ζηηο αξρέο ηεο κεηαςπρξνπνιεκηθήο πεξηόδνπ. Δλ αλακνλή
ηεο νξηζηηθήο ηεο ξύζκηζεο, σζηόζν, ε θξίζε επαλέξρεηαη ζην
πξνζθήλην κε βίαηα «μεζπάζκαηα», όπσο απηό ηνπ πεξαζκέλνπ
Απξηιίνπ. Οη πεξηθεξεηαθέο θξίζεηο, σζηόζν, πξνζθέξνπλ πεδίν
δξάζεο ζε πεξηθεξεηαθνύο δξώληεο θαη ηνπο επηηξέπνπλ λα
πξνσζήζνπλ ηηο ζέζεηο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Σέηνηα είλαη ε
πεξίπησζε ηεο Άγθπξαο θαη ηεο Μόζραο, νη νπνίεο έρνπλ
παξαδνζηαθνύο δεζκνύο, είηε ζεηηθνύο είηε αξλεηηθνύο, κε ηνπο
βαζηθνύο δξώληεο ηεο ζύγθξνπζεο. Πνηα ε πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο θαη
ηεο Σνπξθίαο ζηνλ Καύθαζν; Ση ζηάζε ηεξνύλ Μόζρα θαη Άγθπξα
απέλαληη ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηακάρεο; Πσο αληέδξαζαλ ζηελ
αλάθιεμε ηεο αξκελό-αδεξηθήο θξίζεο; Από ηε κειέηε πξνθύπηεη όηη ε
δηαηήξεζε ηεο δηακάρεο ζε ρακειά επίπεδα έληαζεο εμππεξεηεί κε
ηδαληθό ηξόπν ηα ζπκθέξνληα ηεο Ρσζίαο, ελώ ηαπηόρξνλα
δηθαηνινγεί ηελ παξνπζία ηεο ζηελ πεξηνρή. Αληηζέησο, ε Σνπξθία δελ
επλνείηαη από ηελ θαηάζηαζε, όπσο έρεη δηακνξθσζεί σο ηώξα,
πηέδνληαο γηα κία νξηζηηθή ιύζε ηεο δηακάρεο ή κηα ζεηηθή γηα ηα
ηνπξθηθά-αδεξηθά ζπκθέξνληα εμέιημή ηεο.
Λέμεηο-Κιεηδηά: Κξίζε, πεξηθεξεηαθνί δξώληεο, Νόηηνο Καύθαζνο,
Οξεηλό Καξακπάρ, Αδεξκπατηδάλ, Αξκελία, Σνπξθία, Ρσζία.

«Η εθπαίδεπζε σο όρεκα γηα ηελ επίηεπμε ζηόρσλ
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο: ε πεξίπησζε ηνπ ςεπδνθξάηνπο, ε
Σνπξθία θαη ν Ο.Ι..»
Μειηώηε Βαζηιηθή, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνσζήζεη ηα εζληθά ζπκθέξνληά ηεο ζηελ
Κύπξν, ε Σνπξθία αλέδεημε ηνπο ζξεζθεπηηθνύο, πνιηηηζκηθνύο θαη
ηζηνξηθνύο δεζκνύο πνπ ηε ζπλδένπλ κε ηηο ρώξεο ηνπ αξαβόηζιακηθνύ θόζκνπ ζε ζπληειεζηέο ηζρύνο ηεο εμσηεξηθήο ηεο
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πνιηηηθήο. Μέζα από ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ Οξγαληζκό Ηζιακηθήο
πλεξγαζίαο (Ο.Η..) θαη θάλνληαο επίθιεζε ζην ζξεζθεπηηθό
ζπλαίζζεκα επηρεηξεί λα ζπγθεληξώζεη ηε ζηήξημε ησλ
κνπζνπικαληθώλ ρσξώλ γηα ηελ άξζε ησλ λνκηθώλ θπξώζεσλ πνπ
έρνπλ επηβιεζεί ζην ςεπδνθξάηνο από ηε δηεζλή θνηλόηεηα, θαζώο θαη
ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνύ Εεηήκαηνο κε ηξόπν πνπ λα εμππεξεηεί ηα
εζληθά ηεο ζπκθέξνληα. Δξεπλάηαη ν ηξόπνο πνπ ε εθπαίδεπζε
ιεηηνπξγεί σο όρεκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθώλ ζηόρσλ ηεο
Σνπξθίαο ζηελ Κύπξν, κέζα από ηελ αλάιπζε ηνπ ξόινπ ηεο
Οκνζπνλδίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπ Ηζιακηθνύ Κόζκνπ θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ηδξπκάησλ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ
ςεπδνθξάηνπο. Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη ε Σνπξθία απνζθνπεί
ζηε ζύλαςε ζπλεξγαζηώλ πνπ ελδπλακώλνπλ ην πνιηηηθό θύξνο ηνπ
ςεπδνθξάηνπο θαη εληζρύνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηηθήο
αλαγλώξηζήο ηνπ, αμηνπνηώληαο ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο πνπ
πξνζθέξεη ν Ο.Η...
Λέμεηο-θιεηδηά:
Κππξηαθό Εήηεκα,
αλαγλώξηζε,
αλώηαηε
εθπαίδεπζε, ήπηα ηζρύο, εξγαιεηαθή ρξήζε ηεο εθπαίδεπζεο.

«Ο Turkish Stream θαη ε ελεξγεηαθή δηάζηαζε ησλ Ρσζνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ»
Μεηζέα Κιεηώ, δόθηκε εξεπλήηξηα ηνπ Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
Ζ έληνλε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο Σνπξθίαο από ηε Ρσζία εγείξεη
νξηζκέλα εξσηήκαηα όζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ
ζηόρσλ ηεο Άγθπξαο, γηα ηελ αύμεζε ηεο επηξξνήο ηεο ζην
πεξηθεξεηαθό ππνζύζηεκα θαη ηελ ελεξγεηαθή ηεο αλεμαξηεζία θαη
αλαβάζκηζε. Σν ζρέδην θαηαζθεπήο ηνπ Turkish Stream ζέηεη
επηηαθηηθά ην ζέκα ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο ηεο ρώξαο. ηόρνο
ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί ε ζπκβνιή ηνπ αγσγνύ Turkish Stream
ζηα ζρέδηα ηεο Άγθπξαο, ππό ην πξίζκα ηεο αλαλεσκέλεο ζπλεξγαζίαο
κε ηε Ρσζία, έπεηηα από ηελ θαηάξξηςε ηνπ ξσζηθνύ αεξνζθάθνπο θαη
ηελ θξίζε ηνπ 2015. Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη ε αζύκκεηξε
ελεξγεηαθή αιιειεμάξηεζε κηαο Μεγάιεο Γύλακεο θαη ελόο
πεξηθεξεηαθνύ παίθηε νδεγεί ζηελ ππνλόκεπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ
ηειεπηαίνπ.
Λέμεηο- θιεηδηά: Αζθάιεηα, ζηξαηεγηθή, ελέξγεηα, Σνπξθία, Ρσζία.
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«Ο λέν-νζσκαληθόο επεθηαηηζκόο ζηε Μέζε Αλαηνιή: Η
επέκβαζε ηεο Σνπξθίαο ζηε πξία θαη ε δξάζε ησλ
Κνύξδσλ.»
Μήηζε Διπίδα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
Ζ κειέηε επηρεηξεί λα ζθηαγξαθήζεη κηα θαίξηα πηπρή ηεο ηνπξθηθήο
πνιηηηθήο ζηε Μέζε Αλαηνιή, αλαδεηώληαο λα εμεηάζεη ηα αίηηα,
θαζώο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο επέκβαζεο ηεο Αγθύξαο ζηα εδάθε ηεο
Β. πξίαο. Παξάιιεια, εζηηάδεη ζην ξόιν θαη ηε δξάζε πνπ έρνπλ
αλαπηύμεη ζηελ πεξηνρή νη Κνύξδνη καρεηέο. Οη εκθύιηεο ζπγθξνύζεηο
ζηε πξία θαη νη πξνζπάζεηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δξάζεο ηνπ
«Ηζιακηθνύ Κξάηνπο», αλέδεημαλ ηνπο Κνύξδνπο καρεηέο σο κηα από
ηηο πιένλ απνηειεζκαηηθέο θαη αμηόπηζηεο δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή.
πλαθόινπζα, ν ζεκαίλνληαο ξόινο ηνπ θνπξδηθνύ ζηνηρείνπ ζηα
ηεθηαηλόκελα, εμειήθζε σο απεηιή γηα ηελ Άγθπξα, ε νπνία
πξνρώξεζε ζηελ ηνπξθηθή ζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηε πξία: ηελ
επηρείξεζε «Αζπίδα ηνπ Δπθξάηε» (Αύγνπζηνο 2016 - Μάξηηνο
2017). Ζ ηνπξθηθή εηζβνιή κε αθνξκή ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
«Ηζιακηθνύ Κξάηνπο», γελλά εξσηεκαηηθά. Πνηεο νη ζηξαηεγηθέο
επηδηώμεηο ηεο Άγθπξαο ζηε Β. πξία; Πσο αληέδξαζαλ νη Κνύξδνη
ηεο πεξηνρήο; Πνηα ε ζηάζε ηνπ δηεζλνύο παξάγνληα; Από ηελ έξεπλα
πξνθύπηεη όηη ε αλάδεημε ηεο κε θπξίαξρεο θνπξδηθήο νληόηεηαο ηεο
Β. πξίαο ζε ζεκαίλνληα παξάγνληα ζηε ζπξηαθή θξίζε θαη θπξίσο
ζηνλ αγώλα θαηά ηνπ «Ηζιακηθνύ Κξάηνπο», εξκελεύηεθε από κηα
θπξίαξρε πεξηθεξεηαθή δύλακε, όπσο ε Σνπξθία, σο απεηιή γηα ηελ
ηζρύ θαη ηελ εδαθηθή ηεο αθεξαηόηεηα. Τπό ην θόβν αλαηξνπήο ηνπ
πθηζηάκελνπ status quo, ε Άγθπξα νδεγήζεθε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο απεηιήο πνπ είρε εθθξάζεη γηα ρξήζε βίαο (επέκβαζε) θαηά ησλ
Κνύξδσλ ηεο Β. πξίαο, πξνθαζηδόκελε ηελ ηζιακηθή απεηιή.
Λέμεηο-θιεηδηά:
Δζληθό
ζπκθέξνλ,
αζθάιεηα,
απηνλνκία,
πεξηθεξεηαθή δύλακε, κε θπξίαξρνη δξώληεο, «Ηζιακηθό Κξάηνο»,
πξία, Κνύξδνη καρεηέο.
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«Η ζρέζε κεηαμύ ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη πςειήο
ζηξαηεγηθήο: Η πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο»
Ναικπάληεο Γεκήηξηνο, δόθηκνο εξεπλεηήο Δ.Σ.Δ.Μ.
Κάηνρνο δηπιώκαηνο Π.Μ.. «Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθέο
πνπδέο» ηνπ Σκήκαηνο Γ.Δ.Π.. ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Ζ έξεπλα ζηνρεύεη ζηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ εγρώξηαο
ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη πςειήο ζηξαηεγηθήο κε πεξηπησζηνινγηθή
κειέηε ηελ Σνπξθία. Γηεξεπλάηαη ε επηδίσμε ηεο Σνπξθίαο λα
θαηαζηήζεη ηελ ακπληηθή ηεο βηνκεραλία κία από ηηο βαζηθέο
παξακέηξνπο ηεο νηθνλνκηθήο, ζηξαηησηηθήο θαη δηπισκαηηθήο ηεο
ηζρύνο κε ηειηθό ζηόρν ηελ πεξηθεξεηαθή εγεκνλία. Δμεηάδεηαη,
αθόκε, ε επηζπκία ηεο εγεζίαο ησλ θίιν-ηζιακηθώλ θπβεξλήζεσλ
(Κ.Γ.Α.) λα απνθηήζεη απηάξθεηα όζνλ αθνξά ηνπο εμνπιηζκνύο κέρξη
ην 2023. Σν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ζρεηίδεηαη κε ην βαζκό θαη ηνλ
ηξόπν πνπ επηδξά ε ακπληηθή βηνκεραλία ζηελ ηνπξθηθή πςειή
ζηξαηεγηθή. Ο έιεγρνο ηνπ εξσηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά,
εμεηάδνληαο ηε ζπκβνιή ηεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο ζε θαζεκία από
ηηο δηαζηάζεηο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο (ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή,
νηθνλνκία, εζσηεξηθή πνιηηηθή, δηεζλήο λνκηκνπνίεζε, δηπισκαηία) κε
ζηόρν λα πξνζδηνξηζηεί ε ελ γέλεη επηξξνή ηεο ζηε ράξαμε ηεο
ηνπξθηθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο. Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη ε
ζρέζε κεηαμύ ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη
άκεζε θαη ζεκαληηθή. Πξόθεηηαη γηα κηα αλαινγηθή ζρέζε εμάξηεζεο,
θαζώο όζν ηζρπξόηεξε ακπληηθή βηνκεραλία δηαζέηεη έλα θξάηνο ηόζν
πεξηζζόηεξε ηζρύ απνθηά. Καηά ζπλέπεηα, νη πηζαλόηεηεο λα
πινπνηήζεη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ηνπ ζηόρνπο είλαη κεγαιύηεξεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Ακπληηθή βηνκεραλία, ηζρύο, πςειή ζηξαηεγηθή,
Σνπξθία.
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«Σν πιήγκα ζηελ ειεπζεξία ιόγνπ θαη ζηε δηαλόεζε κεηά ην
πξαμηθόπεκα ηεο 15εο Ινπιίνπ: Δζσηεξηθέο αλαθαηαηάμεηο
θαη δηεζλείο πξνεθηάζεηο»
Νηθνπνύινπ Αιεμάλδξα, Κνπκπάξνπ Υξηζηίλα, δόθηκε
εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
Κνπκπάξνπ Υξηζηίλα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηηο επηζέζεηο θαηά ηνπ Σύπνπ θαη ηεο δηαλόεζεο
πνπ έιαβαλ ρώξα κεηά ηελ απόπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ηεο 15εο
Ηνπιίνπ ηνπ 2016. Μειεηά, επίζεο, ην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθώλεηαη
ππό ηηο λέεο ζπλζήθεο αζηάζεηαο ζηε ρώξα θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ην
κέιινλ όζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ θαη ηνπ Σύπνπ. Ζ
επηδίσμε ηνπ εζληθνύ ζπκθέξνληνο, όπσο γίλεηαη αληηιεπηό από ηελ
άξρνπζα ειίη, ε πξνζπάζεηα γηα απόθηεζε ηζρύνο, θαζώο θαη γηα
βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ρώξαο ζην δηεζλέο ζύζηεκα, ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ αζηάζεηα ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή, δηακνξθώλνπλ έλα
πεξηβάιινλ επηξξεπέο ζηελ ππνλόκεπζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιόγνπ θαη
ηε θίκσζε ηεο δηαλόεζεο. Οη εύζξαπζηεο εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο
ηζνξξνπίεο παξέρνπλ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Κ.Γ.Α. ηελ επρέξεηα
θηλήζεσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ πεξηζηνιή βαζηθώλ
δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ, κε απώηεξν ζηόρν ηελ πξαγκάησζε
ζηόρσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ θήξπμε θαηάζηαζεο εθηάθηνπ
αλάγθεο ζηε ρώξα θαη ε επαθόινπζε αύμεζε ηεο εμνπζίαο ησλ
θπβεξλεηηθώλ ζεζκώλ παξέρνπλ ην πιαίζην πνπ επηηξέπεη ηελ
πεξηζηνιή ησλ ελ ιόγσ ειεπζεξηώλ. Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη νη
πξνζπάζεηεο γηα πξαγκάησζε ηνπ εζληθνύ ζπκθέξνληνο ππό ζπλζήθεο
αζηάζεηαο ιεηηνπξγνύλ θαηαζηαιηηθά γηα ηελ ειεπζεξία ιόγνπ θαη ηε
δηαλόεζε.
Λέμεηο θιεηδηά: Δζληθό ζπκθέξνλ, ειεπζεξία ιόγνπ, θπβεξλεηηθνί
ζεζκνί, αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, εγεκνληζκόο.
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«Σν Κππξηαθό θαη ην δήηεκα ησλ
ζηξαηεγηθέο επηδηώμεηο ηεο Άγθπξαο»

εγγπήζεσλ:

νη

Πέηξνπ σηήξεο, δόθηκνο εξεπλεηήο Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
Ζ έξεπλα επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ
Κ.Γ.Α. απέλαληη ζην δήηεκα ηνπ θαζεζηώηνο ησλ εγγπήζεσλ πνπ
πξνβιέπνπλ νη ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σν
ζέκα ησλ εγγπήζεσλ θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ πξνζπάζεηα
εμεύξεζεο βηώζηκεο θαη δίθαηεο ιύζεο ζην θππξηαθό πξόβιεκα.
Γηεξεπλάηαη ε ρξήζε ησλ εγγπήζεσλ από ηελ Σνπξθία, ε νπνία ηηο έρεη
ρξεζηκνπνηήζεη ζπγθπξηαθά γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο.
Πνηα ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Κύπξνπ γηα ηελ Σνπξθία; Πνηα
ζηξαηεγηθή αθνινπζεί ην Κ.Γ.Α. ζην Κππξηαθό θαη ην ζέκα ησλ
εγγπήζεσλ; Πνηεο νη απόςεηο ησλ ηξηώλ εγγπεηξηώλ δπλάκεσλ, όπσο
απηέο εθθξάζηεθαλ ζηελ Διβεηία ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην; Από ηελ
έξεπλα ζπκπεξαίλεη θαλείο όηη ε Σνπξθία έθαλε εξγαιεηαθή ρξήζε ησλ
εγγπήζεσλ, έηζη ώζηε λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ Αλαηνιηθή
Μεζόγεην θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο εγεκνληθέο ηεο βιέςεηο. Αθόκε, ε
έξεπλα θαηαδεηθλύεη πσο, ε Σνπξθία δελ θαίλεηαη λα εγθαηαιείπεη ηηο
εγγπήζεηο, ππέξ ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο ηεο.
Λέμεηο-θιεηδηά: Καζεζηώο εγγπήζεσλ, ζηξαηεγηθή, Κππξηαθό,
Σνπξθία, Κππξηαθή Γεκνθξαηία, δηαπξαγκαηεύζεηο, Αλαηνιηθή
Μεζόγεηνο, εγεκνληζκόο.

«Πξνζπάζεηα ηνύξθν-ηζξαειηλήο επαλαπξνζέγγηζεο:
δύζθνιε νδόο πξνο ηε ζπκθηιίσζε»

ε

ειελησηάθε Βελέηα-Ησάλλα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
ηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ηελ
Σνπξθία θαη ην Ηζξαήι λα επαλεμαηάζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο. Ζ Άγθπξα
θαη ην Σει Αβίβ, δύν θπξίαξρνη δξώλησλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, κεηά
από πνιπεηή θξίζε θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ πεξηθεξεηαθή
αζηάζεηα θαη ην θιίκα αβεβαηόηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ ελ ιόγσ
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πεξηνρή, απνθάζηζαλ λα νκαινπνηήζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο.
Δγθαηλίαζαλ κία πεξίνδν ζπκθηιίσζεο, πξνθεηκέλνπ εμαζθαιίζνπλ
θαη λα πξνσζήζνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη λα επηηύρνπλ ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ επηβίσζή ηνπο. Δίλαη ηθαλά, σζηόζν, ηα ζεκεία
ζύγθιηζεο ζπκθεξόλησλ λα γεθπξώζνπλ ηηο κεηαμύ ηνπο δηαθνξέο;
Πνηα είλαη ηα ζηξαηεγηθά θίλεηξα πίζσ από ηελ πξνζπάζεηα
ζπκθηιίσζεο; Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη όηη νη δύν ρώξεο ζπλάπηνπλ
ζπγθπξηαθέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, θαζώο ηα πηζαλά νθέιε είλαη
πεξηζζόηεξα από ηα θόζηε θαη ε απόθιηζε ζπκθεξόλησλ είλαη
κεγαιύηεξε από ηε ζύγθιηζε.
Λέμεηο-θιεηδηά: Δπαλαπξνζέγγηζε, ζπλεξγαζία, θξίζε, θπξίαξρνη
δξώληεο, ππνζύζηεκα, ζπκθέξνληα, θόζηε-νθέιε, αζθάιεηαεπηβίσζε.

«Η Μεσανατολική πολιτική της Αιγύπτοσ: στέσεις με Τοσρκία
και Ρωσία.»
Φπιιάθε Υξύζα, δόθηκε εξεπλήηξηα Δ.Σ.Δ.Μ.
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο.
Ζ έξεπλα εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή ηεο Αηγύπηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή, κία
πεξηνρή ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, όπνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζεκαληηθέο
πεξηθεξεηαθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ έρνπλ επηπηώζεηο ζηε δηεζλή
αζθάιεηα. Ο ζπλδπαζκόο θαηνρήο, αθελόο, ζηξαηησηηθήο, θαη
αθεηέξνπ, νηθνλνκηθήο ηζρύνο ζπληειεί ζηελ αλέιημε κνλάδσλ ηνπ
ππνζπζηήκαηνο ζε πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο. Ζ Αίγππηνο ζηελ
πξνζπάζεηά ηεο λα βειηηώζεη ην θαζεζηώο ηεο ζηελ πεξηνρή απηή
εληζρύεη ηε ζπλεξγαζία ηεο ηόζν κε επθαηάζηαηεο ρώξεο ηνπ
ππνζπζηήκαηνο (. Αξαβία, Ηνξδαλία, Ζ.Α.Δ.) όζν θαη κε ηηο Μεγάιεο
Γπλάκεηο, όπσο ηε Ρσζία θαη ηηο Ζ.Π.Α.. Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο
πξνζπάζεηαο εμηζνξξόπεζεο ηεο ηνπξθηθήο εγεκνληθήο πνιηηηθήο ζηελ
Αλαηνιηθή Μεζόγεην, ε Αίγππηνο ζπκκεηέρεη ζην ηξίγσλν
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν. Αλαθύπηνπλ, ινηπόλ, ηα
εμήο εξσηήκαηα :Θα κπνξνύζε κία ρώξα πνπ έρεη βηώζεη πνιηηηθή θαη
νηθνλνκηθή αλαηαξαρή λα δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηνλ
αξαβηθό θόζκν; Ση επίδξαζε έρεη ε πνιηηηθή ηεο ζηηο
απνζηαζεξνπνηεκέλεο ρώξεο ηηο πεξηνρήο; Πνηεο νη αιιειεπηδξάζεηο
ηεο κε ηνπο ππόινηπνπο δξώληεο ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο πνπ
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επηρεηξνύλ λα δηεηζδύζνπλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, όπσο ε Ρσζία θαη ε
Σνπξθία; Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαλεξώλνπλ πσο ζεκαληηθά
γεγνλόηα, όπσο ε «Αξαβηθή Άλνημε», θαη νη αμηώζεηο θξαηώλ γηα
εγεκνληθό ξόιν ζε έλα απνζηαζεξνπνηεκέλν ππνζύζηεκα, όπσο απηό
ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αλαγθάδνπλ ηνπο θπξίαξρνπο δξώληεο ηνπ λα
αθνινπζνύλ κηα ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ.
Λέμεηο–θιεηδηά:
ηξαηεγηθή,
πεξηθεξεηαθέο
αλαθαηαηάμεηο,
αληαγσληζκόο, ηζρύο, ζπλεξγαζία, ζπκθέξνληα, Μέζε Αλαηνιή,
Αίγππηνο, Σνπξθία, Ρσζία.

*****
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