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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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Σουρκικός Ευρασιανισμός: το ενδιαφέρον του Έρντογαν για 

«άνοιγμα» στην Ευρασία 

της Δέσποινας Σσιμπρικίδου* 

 

α τελευταία χρόνια, η Σουρκία έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη στενότερων οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων με 

τις χώρες της Ευρασίας. Η τάση αυτή συνδέεται με το λεγόμενο 

Σουρκικό Ευρασιανισμό1, ο οποίος πηγάζει από τις ιδιαίτερες 

πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις που διατηρεί ή θέλει να 

δημιουργήσει η Σουρκία με τις χώρες που δεσπόζουν στην περιοχή της 

Ευρασίας. Ο Ευρασιανισμός, ο οποίος επανήλθε στην επικαιρότητα 

κυρίως σε σχέση με τη ρωσική εξωτερική πολιτική, τάσσεται υπέρ των 

οικονομικών2, πολιτικών, και πολιτιστικών συμμαχιών και συγκλίσεων 

μεταξύ των κρατών της Ευρασίας3. Ένας από τους πιο γνωστούς 

διανοούμενους που ανέπτυξε την ιδέα του σύγχρονου ρωσικού 

Ευρασιανισμού είναι ο Αλεξάντρ Ντούγκιν στο βιβλίο του «Foundations 

of Geopolitics»4. Πρόκειται για μια προσέγγιση που θέλει τη Ρωσία και 

την περιφέρειά της να έχουν έναν αναβαθμισμένο ρόλο μεταξύ Ευρώπης 

και Ασίας λόγω των πολιτιστικών σχέσεων και της κοινής καταγωγής των 

λαών της Ευρασίας5. Κανείς μπορεί να διακρίνει στην ιδέα αυτή την 

αποστροφή της Ρωσίας προς τη Δύση και την προτίμησή της στην 

ανάπτυξη σχέσεων με χώρες και λαούς με τους οποίους διατηρεί 

ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. Αυτή η εναντίωση μπορεί να 

συνδέεται και με την αντίληψη για το ρόλο που διαδραματίζει στις 

διεθνείς σχέσεις το αντίπαλο δέος, οι υπερατλαντικές συμπολιτείες και τα 

αμυντικά σύμφωνα των οποίων ηγούνται. ύμφωνα με το πρότυπο αυτό, 
                                                
* Προπτυχιακή φοιτήτρια (β‟ έτος) του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Σ 



Ομάδα Έρευνας Σουρκίας 

2 

κανείς μπορεί να εφαρμόσει την ιδέα του Ευρασιανισμού στην περίπτωση 

της τουρκικής πολιτικής προς την Ανατολή. Πράγματι, το ενδιαφέρον της 

Σουρκίας προς την Ευρασία πηγάζει από τις κοινές πολιτισμικές ρίζες 

των λαών της Ευρασίας, αλλά και τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη των εν 

λόγω χωρών, ενώ σχετίζεται και με τους τουρκικούς λαούς και την ιδέα 

του Παν-Σουρκισμού που άκμασε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και εκφράζεται από ακροδεξιούς κύκλους 

στην Σουρκία στις μέρες μας6. Επιπλέον, η Σουρκία, φαίνεται να 

ενδιαφέρεται για τις σφαίρες επιρροής που υπάρχουν στις παρυφές της 

Ευρασίας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Καυκάσου και της 

Κεντρικής Ασίας.  Η σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στην ανάπτυξη των 

σχέσεών της με την Ευρασία διαφαίνεται και από μια σειρά επισκέψεων 

που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, 

κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2017, οι οποίες προέβλεπαν την επίσημη 

συνάντησή του με τους ηγέτες της Ινδίας, της Ρωσίας και της Κίνας7. Οι 

χώρες αυτές θεωρούνται από τις ισχυρότερες χώρες της Ευρασίας και 

ανερχόμενες δυνάμεις. υγκεκριμένα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στις στρατιωτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις της περιοχής, 

αλλά και παγκοσμίως. την ανάλυση που ακολουθεί, θα παρουσιαστούν τα 

κυριότερα θέματα που δέσποσαν στην ημερήσια διάταξη των συναντήσεων 

του Σούρκου Προέδρου με τα σημαντικότερα αυτά κράτη της Ευρασίας. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο οικονομικό περιεχόμενο των συναντήσεων, 

καθώς και στη σύνδεση αυτών με τα στρατηγικά και οικονομικά 

συμφέροντα της Σουρκίας στην περιφέρεια της Ευρασίας. 

Η απόφαση για τη διεξαγωγή των συναντήσεων του Προέδρου με 

τους εν λόγω ηγέτες του σύγχρονου διεθνούς συστήματος, όπως ο 

Βλάντιμιρ Πούτιν και ο ι Σζινπινγκ έχει μεγάλη σημασία και σχέση με 

τη θέση στην οποία βρίσκεται η Σουρκία στο διεθνές σύστημα, αλλά και 

την κατάσταση στο εσωτερικό της. τις σχέσεις ανάμεσα στην Σουρκία και 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυριαρχούν εντάσεις, ιδιαίτερα μετά 

την άρνηση της κυβέρνησης της Ολλανδίας να προσγειωθεί το αεροπλάνο 

του Σούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλιουτ Σσαβούσογλου, στη χώρα 

το προηγούμενο χρονικό διάστημα8. Ακόμη, οι σχέσεις της Σουρκίας με 

τις Η.Π.Α. βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο λόγω της κατάστασης που 

επικρατεί στη Μέση Ανατολή, καθώς και εξαιτίας της προσέγγισης με τη 

Ρωσία στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών9. Όσον αφορά την εσωτερική 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Σουρκία, το δημοψήφισμα της 16ης 

Απριλίου αποτέλεσε το επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων. Μετά την 

«πύρρειο νίκη» του Έρντογαν10 που αφορούσε τις νέες συνταγματικές 

αλλαγές που θα του εξασφαλίσουν επιπλέον εξουσίες, ένα από τα κρίσιμα 
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θέματα που αντιμετωπίζει η ισλαμική ηγεσία είναι και η οικονομική 

κατάσταση της χώρας. Πληθωριστικές τάσεις, υψηλά ποσοστά ανεργίας 

και μείωση του τουρισμού διαμορφώνουν ένα απαισιόδοξο κλίμα για τους 

Σούρκους πολίτες. Για το λόγο αυτό η ατζέντα που αποφασίστηκε για τις 

συναντήσεις του Έρντογαν με τους ηγέτες των εν λόγω ευρασιατικών 

χωρών δεν περιορίστηκε μόνο σε διπλωματικές, στρατιωτικές και 

πολιτικές σχέσεις, αλλά επεκτάθηκε και στις οικονομικές. Όσον αφορά 

την εικόνα της Σουρκίας στη διεθνή κοινή γνώμη την περίοδο που 

ακολούθησε το αποτυχημένο πραξικόπημα, η εσωτερική πολιτική 

κατάσταση και κυρίως η κατάφορη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

όπως είναι η ελευθερία έκφρασης και λόγου11, δεν ευνοεί τη θέση της 

Σουρκίας στη δυτική κοινή γνώμη.  

 

Ο Πρόεδρος Έρντογαν με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, ρι 
Ναρέντρα Μόντι, στο Νέο Δελχί.  

Πηγή: Ιστοσελίδα της πρωθυπουργίας της Ινδίας, 30 Απριλίου 2017. 

 

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. Σ. Έρντογαν, επισκέφθηκε την Ινδία την περίοδο 

30 Απριλίου - 1 Μαΐου 201712. Επ‟ ευκαιρίας της επίσκεψης, ο Πρόεδρος 

Έρντογαν συμμετείχε σε ένα Επιχειρηματικό Υόρουμ, με συνοδεία 

αντιπροσωπείας 150 επιχειρηματιών, που διοργανώθηκε για αυτόν το 

σκοπό. Ο Σούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε πέραν του ομολόγου του, 

Πρανάμπ Μουκέρτζι, και με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναρέντρα 

Μόντι. τη συνάντησή τους οι δύο άντρες δεσμεύτηκαν για ισχυρότερες 

οικονομικές σχέσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ινδία αποτελεί το δεύτερο 

μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Σουρκίας στην περιφέρεια της Ασίας και 
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του Ειρηνικού Ωκεανού. ε αυτόν τον τομέα, οι δύο πλευρές αποφάσισαν 

να αυξήσουν το διμερές εμπόριό τους σε τουλάχιστον $10 δις μέχρι το 

2020, με έμφαση στους τομείς των φαρμακευτικών, της υγείας, της 

τεχνολογίας της πληροφορίας, των υποδομών και του τουρισμού. Παρά τη 

δυσμενή στάση της Άγκυρας απέναντι στις θέσεις της Ινδίας σχετικά με 

τη διένεξη του Κασμίρ, και την υποστήριξη της Ινδίας απέναντι στην 

Κυπριακή Δημοκρατία13 όσον αφορά στο Κυπριακό14, η επίσκεψη αυτή 

φαίνεται να αναβάθμισε τις σχέσεις των δύο μερών λόγω της επικέντρωσής 

στα οικονομικά ζητήματα, τα οποία, εάν εφαρμοστούν, θα αποφέρουν 

οφέλη σε αμφότερες τις χώρες.  

 

Ο Πρόεδρος Έρντογαν με τον Πρόεδρο της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, στη ρωσική πόλη του ότσι.  

Πηγή: Bloomberg, 3 Μαΐου 2017. 
 

Εν συνεχεία, η επίσκεψη στη ρωσική πόλη του ότσι στις 3 Μαΐου 2017, 

μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ 

Πούτιν15 περιελάμβανε ατζέντα με κύριες προτεραιότητες την εκτίμηση 

της κατάστασης στη υρία, τον κοινό αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία και 

το ζήτημα της διμερούς συνεργασίας16. Ειδικότερα, ο Ρώσος Πρόεδρος 

δήλωσε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι «πλήρως 

ανακτημένες»17. Παρ‟όλα αυτά, πολλές από τις οικονομικές κυρώσεις που 

είχε επιβάλει η ρωσική κυβέρνηση μετά την κατάρριψη του ρωσικού 

αεροσκάφους το Νοέμβριο του 2015, δεν έχουν αρθεί ακόμη. Ο Σούρκος 

Πρόεδρος, σε ομιλία του πριν την επίσκεψη στη Ρωσία, δήλωσε ότι 

επιθυμεί να δει όλους τους εμπορικούς περιορισμούς να έχουν αρθεί σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Τπενθυμίζεται ότι η Ρωσία αποτελεί 
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σημαντικό εμπορικό εταίρο της Σουρκίας (βλ. πίνακα σελ. 10) με τον όγκο 

των συναλλαγών μεταξύ των δυο χωρών να έχει μειωθεί λόγω της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της κατάρριψης του ρωσικού 

αεροσκάφους, παρά το φιλόδοξο στόχο των $100 δις που αποφάσισαν οι δύο 

ηγέτες στην συνάντησή τους τον Αύγουστο του 201618. Όσον αφορά τον 

τουρισμό, πρόκειται για έναν τομέα από τον οποίο η Σουρκία έχει 

αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη. Ιστορικά, ο στόχος της Ρωσίας να 

αποκτήσει πρόσβαση σε θερμά νερά είχε αντικατασταθεί από συνεργασία 

στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας με την Σουρκία στη 

Μαύρη Θάλασσα19. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον τομέα της ασφάλειας, 

ήδη έχει συμφωνηθεί η εξαγορά από τη Ρωσία αντιαεροπορικού 

συστήματος πυραύλων, S-400, με τον Πρόεδρο Πούτιν να δηλώνει ότι η 

Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει στην Σουρκία τους συγκεκριμένους 

εξοπλισμούς20. ύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, όμως, και τα 

εισαγωγικά εμπόδια που επιβάλλουν οι τουρκικές αρχές στα ρωσικά 

σιτηρά, οι σχέσεις των δύο χωρών δεν φαίνεται να έχουν ομαλοποιηθεί 

πλήρως.  

 

O Πρόεδρος της Σουρκίας, Έρντογαν, με τον Πρόεδρο της Λ.Δ. 
της Κίνας, ι Σζινπινγκ, πριν το Belt and Road Υόρουμ. 

Πηγή: Daily Sabah, 24 Ιουνίου 2017. 

Πολύ σημαντική αποδείχθηκε και η προκαθορισμένη συμμετοχή του 

Έρντογαν στο Υόρουμ «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος για Διεθνή υνεργασία» 

στο Πεκίνο στις 12-15 Μαΐου 201721. τα περιθώρια των διαδικασιών του 

Υόρουμ ο Σούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κίνας, ι 
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Σζινπίνγκ, τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν αλλά και τον 

Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Σσίπρα. Αρχικά, έλαβε χώρα μια τριμερής 

συνάντηση κορυφής των Έρντογαν, Πούτιν και ι, με σκοπό την αναβίωση 

του ιστορικού Δρόμου του Μεταξιού, μιας φιλόδοξης νέας πρωτοβουλίας 

της κινεζικής κυβέρνησης σχετικά με την ανάπτυξη νέων υποδομών στις 

χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα22. ε αυτό το σημείο, 

διαφαίνεται η επιθυμία της Σουρκίας να συμμετέχει στην πρωτοβουλία 

της Κίνας, καθώς και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει με αυτή σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Μεταξύ των θεμάτων που 

συζήτησαν οι ηγέτες ήταν και η συνεργασία σε αντιτρομοκρατικά 

ζητήματα, με το θέμα των Ουιγούρων, να έρχεται και πάλι στο 

προσκήνιο23. Επίσημη απόφαση ή διευθέτηση του θέματος δεν 

σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σούρκου Προέδρου. Η 

προσοχή ήταν στραμμένη στη νέα Οικονομική Ζώνη του Δρόμου του 

Μεταξιού και στο ποιες χώρες θα συμμετέχουν. Ιστορικά, οι χώρες της 

Ευρασίας ήταν άμεσα συνδεδεμένες και επηρεασμένες από το Δρόμο του 

Μεταξιού. Σο εγχείρημα της κινεζικής κυβέρνησης θα επηρεάσει άμεσα 

τις οικονομικές σχέσεις στην περιφέρεια της Ευρασίας, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα ειδικές σχέσεις με την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον 

κόσμο, μετά τις Η.Π.Α. και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

H πρόταση της Κίνας για το νέο Δρόμο του Μεταξιού και για το νέο 
θαλάσσιο Δρόμο του Μεταξιού. 

Πηγή: Council on Foreign Relations. 
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Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 

Σούρκου Προέδρου στο Πεκίνο, προέκυψε η ευκαιρία να συναντηθεί και 

με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Σσίπρα24. Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι 

επιθυμούν να βρουν τρόπους για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στα δύο κράτη. Παρά το γεγονός ότι οι δηλώσεις είχαν θετική 

χροιά, με τον Σούρκο Πρόεδρο να αναφέρει συγκεκριμένα ότι επιθυμεί 

την πλήρη εφαρμογή της υνθήκης της Λωζάννης, δύο μέρες αργότερα, 

τουρκικά σκάφη παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα25, στα πλαίσια της 

ναυτικής άσκησης «Θαλασσόλυκος». Επιπλέον, ο Έρντογαν, δεν 

παρέλειψε να αναφέρει τους οκτώ Σούρκους αξιωματούχους, οι οποίοι 

ζήτησαν άσυλο από την Ελλάδα την επομένη της απόπειρας 

πραξικοπήματος του Ιουλίου του 201626. 

Οι εξαγωγές της Σουρκίας σε εκατ. $ προς τη Ρωσία, την Κίνα και 

την Ινδία για τα έτη 2012-2017. 

 Ρωσία Κίνα Ινδία 

2017 321390,364 μ.δ. μ.δ. 

2016 1.733.035 2.328.505 651.724 

2015 3.588.331 2.414.790 650.319 

2014 5.943.014 2.861.052 586.589 

2013 6.964.209 3.600.865 586.927 

2012 6.680.777 2.833.255 791.720 

Πηγή: Turkstat, World Bank, IMF. 

Σέλος, αξίζει να αναφέρουμε τις σχέσεις της Σουρκίας με τον Οργανισμό 

υνεργασίας της ανγκάης. Σα κύρια κράτη-μέλη του Οργανισμού είναι η 

Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Πακιστάν, το Σατζικιστάν, το Κυργυστάν και 

άλλα κράτη της Κεντρικής Ασίας27. Η Σουρκία διατηρεί καθεστώς εταίρου 

στο διάλογο με τον Οργανισμό για πληθώρα θεμάτων, όπως η συνεργασία 

ενάντια στην τρομοκρατία, το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, η ενέργεια, 

η οικονομική συνεργασία και ο τουρισμός. O Πρόεδρος Έρντογαν, ήδη 

από το 2016, φαίνεται να κάνει μια στροφή προς τα ανατολικά. Οι 

τεταμένες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία έχει αιτηθεί για 

την ιδιότητα μέλους από το 1963, αλλά και οι αυξάνουσες οικονομικές 

σχέσεις με κράτη της κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής, 

καταδεικνύουν το γιατί η Σουρκία αποζητά την ιδιότητα μέλους στον 

Οργανισμό υνεργασίας της ανγκάης28.  

υμπερασματικά, ο Σούρκος Πρόεδρος, διεξήγαγε τρεις επίσημες 

επισκέψεις σε τρεις άκρως σημαντικές χώρες, καθώς οι δύο από αυτές 
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αποτελούν, όχι μόνο μόνιμα μέλη του υμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, 

αλλά και δύο από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες στον κόσμο και 

ισχυρότατες οικονομίες. Παρατηρούμε ότι ο Πρόεδρος Έρντογαν, μετά τη 

νίκη του στο δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου 2017, επεδίωξε να 

εδραιώσει τη θέση της Σουρκίας, αρχικά στο διπλωματικό και έπειτα στο 

οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. Ως προτεραιότητα έθεσε τις 

ευρασιατικές χώρες και όχι τις δυτικές. Σο αποτέλεσμα των επισκέψεων 

αυτών, ήταν οι οικονομικές υμφωνίες που υπεγράφησαν, αλλά 

περισσότερο σημαντική ήταν η παρουσία της Σουρκίας στα κυριότερα 

διεθνή δρώμενα και στη συζήτηση γύρω από αυτά, όπως το υριακό 

ζήτημα και ο νέος Δρόμος του Μεταξιού. Η Σουρκία, υπό την ηγεσία του 

Έρντογαν, φανερώνει μέσα από αυτές τις συναντήσεις τις προθέσεις της 

να αναδειχθεί ως περιφερειακή δύναμη στην Ευρασία, όχι μόνο στο 

στρατιωτικό τομέα, αλλά και στον οικονομικό. Παρατηρείται ότι η 

οικονομία χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την επίτευξη πολιτικών 

στόχων αλλά και ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πολιτικές δηλώσεις και 

υμφωνίες δεν συμβαδίζουν με τις πρακτικές. Επομένως, η στροφή της 

Σουρκίας στην Ευρασία, και στις ισχυρότερες χώρες αυτής, μπορεί να 

θεωρηθεί ως στρατηγική επιδίωξη της χώρας, για την αξιοποίηση των 

ευκαιριών που προφέρει αυτή η περιοχή, με σκοπό την εδραίωσή της 

Σουρκίας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τις 

οικονομικές σχέσεις της ως μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.  
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