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χετικά με την «Ομάδα Έρευνας Σουρκίας»
του Εργαστηρίου Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών
(Ε.Σ.Ε.Μ.)
Η «Ομάδα Έρευνας Σουρκίας» ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του
2013. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο πλαίσιο του Κέντρου Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Τποθέσεων (ΚΕ.Δ.Ε.Τ.) του Σμήματος Διεθνών
και Ευρωπαϊκών πουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την
ίδρυση του Εργαστηρίου Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών
(Ε.Σ.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 Σουρκία. 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
Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών 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 Σουρκίας.
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Η

πύρρειος νίκη του «Ναι» στο δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου
2017 θέτει, πλέον και επίσημα, την Σουρκία σε τροχιά προεδρικού
συστήματος, ολοκληρώνοντας την πολυετή προσπάθεια του
Προέδρου Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν για αλλαγή του πολιτεύματος. Οι αλλαγές
που επιφέρει η συνταγματική μεταρρύθμιση, συσσωρεύουν περεταίρω
εξουσίες στα χέρια του Σούρκου ηγέτη, εντείνοντας την αυταρχικότητά του
και ωθώντας τον στην αναζήτηση περισσότερης εξουσίας. Παράλληλα, η
υπονόμευση της Δημοκρατίας στο εσωτερικό της Σουρκίας έχει προκαλέσει
πόλωση και ανασφάλεια, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στις εξωτερικές
της αλληλεπιδράσεις, καθιστώντας την χώρα πηγή κινδύνων για περαιτέρω
αποσταθεροποίηση της περιοχής. Πώς, όμως, διαμορφώθηκε η παρούσα
κατάσταση στο εσωτερικό της Σουρκίας; Κατά πόσο το δημοψήφισμα του
Απριλίου του 2017 σηματοδοτεί την ολίσθηση της Σουρκίας σε ένα
απολυταρχικό καθεστώς;
Η εξέταση του βασικού ερωτήματος έγινε βάσει του ερμηνευτικού
πλαισίου που παρέχουν οι θεωρίες διακυβέρνησης των Πολιτικών
Επιστημών, και συγκεκριμένα βάσει του
Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε
θεωρητικού μοντέλου των απολυταρχικών
1
ζπληαγκαηηθή
καθεστώτων
προεδρικής
μορφής .
ύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, ο κεηαξξύζκηζε, ζπζζωξεύνπλ
πεξεηαίξω εμνπζίεο ζηα
Πρόεδρος σε ένα απολυταρχικό σύστημα
ρέξηα ηνπ Τνύξθνπ εγέηε,
καταλαμβάνει μοναδική θέση, η οποία του
εληείλνληαο ηελ
επιτρέπει να μεταφέρει την εξουσία στο
απηαξρηθόηεηά ηνπ θαη
δικό του αξίωμα. Ακόμη, το ισχυρό
ωζώληαο ηνλ ζηελ
προεδρικό αξίωμα συνήθως συνοδεύεται
αλαδήηεζε πεξηζζόηεξεο
από ένα έντονο στοιχείο προσωποπαγούς
εμνπζίαο.
εξουσίας. την περίπτωση που μελετάμε,
η τουρκική εσωτερική πολιτική σκηνή
εξετάζεται ως πολιτικό σύστημα με τυπικά χαρακτηριστικά δημοκρατικού
πολιτεύματος, ενώ γίνεται αναφορά στα γεγονότα που έχουν συμβάλλει στον
εκτροχιασμό της χώρας από το δημοκρατικό πολίτευμα και στην ολίσθηση
της προς τον απολυταρχισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις κρατούσες συνθήκες
Βλ. HAGUE Rod, HARROP Martin, υγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Εκδόσεις
Κριτική, 2011, σελ. 212-214.
1
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στο εσωτερικό της Σουρκίας, η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: « η

συγκέντρωση περεταίρω εξουσιών στα χέρια ενός ηγέτη ενισχύει την
αυταρχική του συμπεριφορά με αποτέλεσμα να οδηγεί στον απολυταρχισμό».
τις γραμμές που ακολουθούν διεξάγεται μια προκαταρκτική ανάλυση των
γεγονότων που οδήγησαν στην συνταγματική αλλαγή, πλαισιώνοντας
χρονικά το ερώτημα υπό εξέταση και κάνοντας χρήση της υφιστάμενης
θεωρίας.
Η εργαλειοποίηση του εκδημοκρατισμού προς όφελος κυβερνητικών
συμφερόντων
αποκρυσταλλώθηκε
με
τη
διεξαγωγή
διαδοχικών
δημοψηφισμάτων το 2007 και το 2010, τα οποία λειτούργησαν
συμπληρωματικά.
Σο
πρώτο,
επικεντρώθηκε
στην
ενίσχυση
της
Ο Έξληνγαλ, ζηηο
εκτελεστικής
εξουσίας
μέσω
της
πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ
ενδυνάμωσης του ρόλου του Προέδρου, ενώ
Απγνύζηνπ 2014, έγηλε ν
το δεύτερο αποδυνάμωσε τη δικαστική
πξώηνο Πξόεδξνο ζηελ
εξουσία, υπονομεύοντας την ανεξαρτησία
ηζηνξία ηνπ ζύγρξνλνπ
Τνπξθηθνύ θξάηνπο πνπ
της, ενώ ενέτεινε τον έλεγχο του στρατού,
εμειέγε απεπζείαο από ην
μέσω της αναδιάρθρωσης του υμβουλίου
ιαό. Τν γεγνλόο απηό είρε
Εθνικής Ασφαλείας (.Ε.Α.)2. Έχοντας
ωο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε
θέσει τις βάσεις για ένα ημι-προεδρικό
ηνπ παξεκβαηηζκνύ ηνπ.
σύστημα, ο Έρντογαν, στις προεδρικές
εκλογές του Αυγούστου 2014, έγινε ο
πρώτος Πρόεδρος στην ιστορία του σύγχρονου Σουρκικού κράτους που
εξελέγη απευθείας από το λαό3. Σο γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση του παρεμβατισμού του Προέδρου και τη διατήρηση σχέσεων με το
Κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.), την περεταίρω φίμωση των
Μ.Μ.Ε. και την κλιμάκωση των εκκαθαρίσεων στη δημόσια διοίκηση, τον
στρατό και τη δικαστική εξουσία.

Βλ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΤΛΟΤ Φριστίνα, AKKARACA Köse Melike, «Οι πρόσφατες
συνταγματικές αναθεωρήσεις στην Σουρκία (2007, 2008 & 2010) ως πεδίο πολιτικής
έντασης και άσκησης „συντακτικής‟ εξουσίας », 6 Μαΐου 2011. [ανακτήθηκε από:
https://www.constitutionalism.gr/2036-oi-prosfates-syntagmatikes-anatewriseis-stintoyrk/, τελευταία πρόσβαση 28 Ιουνίου 2017]
2

Βλ. DW, «Η «νέα ημέρα» μετά τις προεδρικές εκλογές»,11 Αυγούστου 2014. [ανακτήθηκε
από:https://www.dw.com/el/%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B9%CF%82%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF
%82-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/a-17845574,
τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017]
3

2
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Οι ηγεμονικές διαθέσεις του Ρ. Σ. Έρντογαν, δεν έπαψαν να
ανησυχούν τους επικεφαλής των Σουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (Σ.Ε.Δ.)4,
γεγονός που οδήγησε στην απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016.
τόχος, πέρα από την ανατροπή της ισλαμικής ηγεσίας, ήταν η
αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, του κεμαλισμού και της ασφάλειας
των πολιτών. Η έκβαση της απόπειρας πραξικοπήματος, χαρακτηρίστηκε ως
«δώρο Θεού» από τον Σούρκο Πρόεδρο, ο οποίος κήρυξε τη χώρα σε
«κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», υπονομεύοντας τη Δημοκρατία και
βυθίζοντας τη χώρα στην ανασφάλεια και την πόλωση5.
Με την χώρα να εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης μέχρι τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, και τον Έρντογαν να
αποτελεί κατά πολλούς τον μοναδικό πόλο
Η έθβαζε ηεο απόπεηξαο
«σταθερότητας»
στο
εσωτερικό
της
πξαμηθνπήκαηνο,
Σουρκίας, οι πιθανότητες για την
ραξαθηεξίζηεθε ωο «δώξν
επικράτηση του «Όχι» ήταν μηδαμινές6.
Θενύ» από ηνλ Τνύξθν
Κατά την περίοδο μεταξύ πραξικοπήματος
Πξόεδξν, ν νπνίνο θήξπμε
και δημοψηφίσματος, η επίθεση της
ηε ρώξα ζε «θαηάζηαζε
ισλαμικής ηγεσίας στη διανόηση, τον
εθηάθηνπ αλάγθεο».
στρατό και τον τύπο κλιμακώθηκε
λαμβάνοντας
την
μορφή
«ανοιχτού
πολέμου» εναντίον κάθε πολιτικού αντιπάλου του Έρντογαν7. Όσοι
τάχθηκαν υπέρ της μετατροπής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε
προεδρικό σύστημα, επικαλέστηκαν την ισχυροποίηση της εκτελεστικής
εξουσίας ως μέσο προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, της εξασφάλισης
Βλ. Έκθεση της Έδρας τρατηγικών πουδών ΓΕΕΘΑ Θουκυδίδης , «Οι εξελίξεις στο
διεθνή περίγυρο της χώρας Μάρτιος-Απρίλιος 2016», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Μάιος
2016.
[ανακτήθηκε
από:
http://www.geetha.mil.gr/media/pdfarxeia/pamak/2016/20160514.pdf, τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017]
4

Βλ. Liberal, «Η Σουρκία μετά το πραξικόπημα, ιδεολογικά, πολιτικοκοινωνικά και
στρατιωτικά», υνέντευξη του Φρήστου Μηνάγια, 20 Υεβρουαρίου 2017. [ανακτήθηκε από:
http://www.liberal.gr/arthro/116555/amyna--diplomatia/2017/i-tourkia-meta-topraxikopima-ideologika-politikokoinonika-kai-stratiotika.html, τελευταία πρόσβαση 30
Ιουνίου 2017]
5

Βλ. ΥΙΛΗ Κωνσταντίνος, «Σουρκία-δημοψήφισμα: Γιατί θα είναι έκπληξη η επικράτηση
του
Όχι»,
Καθημερινή,
10
Απριλίου
2017.
[ανακτήθηκε
από:
http://www.kathimerini.gr/904541/article/epikairothta/kosmos/toyrkia---dhmoyhfismagiati-8a-einai-ekplh3h-h-epikrathsh-toy-oxi, τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017]
6

Βλ. ΚΟΤΜΠΑΡΟΤ Φριστίνα, «Επίθεση στη Διανόηση: οι συλλήψεις δημοσιογράφων και
συγγραφέων μετά την απόπειρα πραξικοπήματος», Ενημερωτικό ημείωμα Σουρκίας,
Αριθμός 8, Εργαστήριο Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, Σμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών πουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 9 Δεκεμβρίου 2016. [ανακτήθηκε από:
http://etem.unipi.gr/blog/2016/12/09/enimerotiko-simioma-tourkias-epithesi-sti-dianoisiar-8-9-dekemvriou-2016-2/, τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017]
7
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σταθερότητας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. τον πολιτικό
στίβο, η ισλαμική ηγεσία, ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου (2016), είχε έρθει σε
συμφωνία με το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (Κ.Ε.Δ.) σχετικά με ένα
νομοσχέδιο που συμπεριελάμβανε 21 προτάσεις, που μεταβίβαζαν
εκτελεστικές εξουσίες στον Πρόεδρο, μετατρέποντας το υφιστάμενο ημιπροεδικό σύστημα σε προεδρικό8. τις 10 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το
νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στην Σουρκική Βουλή9. Έπειτα από περίπου
έναν μήνα διαπραγματεύσεων, έλαβε την τελική μορφή των 18 τροπολογιών
και αφού υπερψηφίστηκε με απλή πλειοψηφία στην Σουρκική
Εθνοσυνέλευση, το δημοψήφισμα ορίστηκε για την 16η Απριλίου του ίδιου
έτους. Πέρα από την συμπόρευση με το υπερεθνικιστικό κόμμα, σημαντικό
ρόλο έπαιξε η επιρροή του Προέδρου Έρντογαν στον τουρκικό λαό, μια
μεγάλη μερίδα του οποίου, τον αντιλαμβάνεται ως έναν χαρισματικό ηγέτη,
ικανό να ορθώσει ανάστημα στη Δύση, υπερασπιστή των φτωχών και τον
καταπιεσμένων και προστάτη της ισλαμικής θρησκείας. Από την άλλη, όμως,
δεν ήταν λίγοι εκείνοι, κυρίως υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού
Κόμματος (Ρ.Λ.Κ.) και του φιλό-Κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των
Λαών (Δ.Κ.Λ.), οι οποίοι επικαλούμενοι την κλιμάκωση της αυταρχικότητας
του Σούρκου ηγέτη, εναντιώθηκαν στην παραχώρηση υπερεξουσιών,
φοβούμενοι ότι «το δημοκρατικό καθεστώς της Σουρκίας θα αντικατασταθεί
από τη διακυβέρνηση του ενός»10.
Παρά τις συνθήκες τρόμου και τις αυθαιρεσίες της ισλαμικής ηγεσίας,
η οποία, νομοθετώντας μέτρο «τελευταίας στιγμής» επέτρεψε να θεωρούνται
έγκυρα τα ψηφοδέλτια που δεν φέρουν την σφραγίδα του εκλογικού
τμήματος, στην κάλπη του οποίου βρέθηκαν11, η προεκλογική διαμάχη
χαρακτηρίστηκε ως μια αμφίρροπη «κούρσα», γεγονός που επιβεβαιώθηκε

Βλ. Hurriyet Daily News, “AKP, MHP take major step for system change”, 10
Δεκεμβρίου 2016, [ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/akp-mhp-takemajor-step-for-system-change.aspx?pageID=238&nID=107139&NewsCatID=338,
τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017]
8

Βλ. Hurriyet Daily News, “Turkey heads on referendum for a constitution change”, 22
Ιανουαρίου 2017, [ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-heads-onreferendum-for-a-constitution-change.aspx?PageID=238&NID=108842&NewsCatID=338,
τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017]
9

Βλ. ΒΛΑΟΠΟΤΛΟΤ Ρούλα, «Δημοψήφισμα στην Σουρκία: Όλα όσα πρέπει να
γνωρίζετε - Για τι ψηφίζουν, γιατί έχει σημασία», Iefimerida.gr, 10 Απριλίου 2017,
[ανακτήθηκε από: http://www.iefimerida.gr/news/330526/dimopsifisma-stin-toyrkia-olaosa-prepei-na-gnorizete-gia-ti-psifizoyn-giati-ehei, τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017]
10

Βλ. Reuters, “Turkish opposition questions legitimacy of vote after electoral board
move”, 16 Απριλίου 2017, [ανακτήθηκε από: https://www.reuters.com/article/us-turkeyreferendum-results-partial-idUSKBN17I0IS, τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017].
11
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από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, με το «Ναι» να επικρατεί με
51,41%, έναντι 48,59% του «Όχι»12.

Ο τάρηης ηης Τοσρκίας με ηα αποηελέζμαηα ηοσ δημουηθίζμαηος ανά περιθέρεια.
Πηγή: Hurriyet Daily News, 16 Απριλίου 2017.

Η νέα συνταγματική μεταρρύθμιση δίνει στον Έρντογαν περισσότερες
εκτελεστικές εξουσίες, όπως ο ορισμός των υπουργών της κυβέρνησης, ενώ
παράλληλα θα μπορεί να επεμβαίνει στην δικαστική εξουσία, επιλέγοντας
έξι μέλη του Ανώτατου υμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων. Άλλες
αλλαγές περιλαμβάνουν την αύξηση του αριθμού των βουλευτών από 550 σε
600, την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης από τον Πρόεδρο, σε
περιπτώσεις «εξέγερσης ενάντια στην πατρίδα», με αρχική ισχύ έξι μηνών
και ανώτατη περίοδο παράτασης τεσσάρων μηνών κάθε φορά. Επίσης,
προβλέπεται η απαγόρευση των στρατοδικείων καθώς και η κατάργηση του
πρωθυπουργικού θώκου, με τον Πρόεδρο να γίνεται αρχηγός κράτους και
επικεφαλής της κυβέρνησης, ενώ του δίνεται, ακόμη, η δυνατότητα να
κυβερνά μέσω της έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων. Σέλος, ο Πρόεδρος έχει
τη δυνατότητα εκλογής για δύο πενταετείς θητείες13.

Βλ. Daily Sabah, “Turkey 2017 Referendum Results” [ανακτήθηκε από:
https://www.dailysabah.com/election/turkey-2017-referendum , τελευταία πρόσβαση 30
Ιουνίου 2017]
12

Βλ. ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ Δημήτρης, «Δημοψήφισμα για αλλαγές στο πολιτικό σύστημα της
Σουρκίας»,
ΕΡΣ,
16
Απριλίου
2017,
[ανακτήθηκε
από:
http://www.ert.gr/eidiseis/diethni/kosmos/dimopsifisma-gia-allages-sto-politiko-systimatis-tourkias/ , τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017]
13
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τον απόηχο του δημοψηφίσματος, οι παρεμβάσεις στη δικαστική
εξουσία εντάθηκαν, με την αποπομπή 100 δικαστών και εισαγγελέων της 5η
Μαΐου, με τον συνολικό αριθμό απονεμηθέντων δικαστικών λειτουργών να
ξεπερνά τις 4.000. τον δημόσιο τομέα οι εκκαθαρίσεις σε δημοσίους
υπαλλήλους και στρατιωτικούς αγγίζουν τις 150.000. Οι παρεμβάσεις αυτές
αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση του ελέγχου της δικαστικής και δημόσιας
σφαίρας, κάμπτοντας οποιαδήποτε αντίσταση έναντι του ερντογανικού
καθεστώτος. Παράλληλα, ο περιορισμός της ελευθερίας του λόγου και
έκφρασης στην Σουρκία κλιμακώνεται διαρκώς, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτό της απαγόρευσης πρόσβασης στην ηλεκτρονική
εγκυκλοπαίδεια «Βικιπαίδεια», περί τα τέλη του Απριλίου14.
Οι παραπάνω εξελίξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το δημοψήφισμα
του Απριλίου κατέστησε τον Έρντογαν έναν «εκλεγμένο δικτάτορα»,
επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση εργασίας, ότι η συγκέντρωση
περεταίρω εξουσιών στα χέρια ενός ηγέτη ενισχύει την αυταρχική του
συμπεριφορά με αποτέλεσμα να οδηγεί στον απολυταρχισμό. Αντίστοιχα, το
τουρκικό πολίτευμα κινείται, πλέον, πολύ περισσότερο στον άξονα μιας
«εκλεγμένης απολυταρχίας», παρά μιας προεδρικής Δημοκρατίας15. Εν
κατακλείδι, στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, ενδεχόμενη νίκη του
Έρντογαν, θα τον καταστήσει απόλυτο κυρίαρχο της τουρκικής πολιτικής
σκηνής. Θα καταφέρει ο Σούρκος ηγέτης να σηκώσει το βάρος των υπέρμετρα
διευρυμένων εξουσιών που επιθυμεί να αναλάβει; Σο εν λόγω ερώτημα
αναμένεται να απασχολήσει του ερευνητές της τουρκικής πολιτικής σκηνής
μελλοντικά.

*****

Βλ. Έκθεση της Έδρας τρατηγικών πουδών ΓΕΕΘΑ Θουκυδίδης , «Οι εξελίξεις στο
διεθνή περίγυρο της χώρας Μάιος-Ιούνιος 2017», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ιούλιος 2017,
[ανακτήθηκε από: http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/pamak/2017/ekthesi-maiosiounios-2017.pdf , τελευταία πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017]
14

Βλ. Liberal, «Αποκωδικοποιούμε την Σουρκία του Erdogan δύο μήνες μετά το
δημοψήφισμα
του
Απριλίου!»,
12
Ιουνίου
2017,
[ανακτήθηκε
από:
https://www.liberal.gr/arthro/144131/amyna--diplomatia/2017/apokodikopoioume-tintourkia-tou-Erdoan-duo-mines-meta-to-dimopsifisma-tou-apriliou.html,
τελευταία
πρόσβαση 30 Ιουνίου 2017].
15

6

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ
ΣΟ ΤΓΦΡΟΝΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΤΡΤΔΙΚΗ ΚΟΝΣΗ



τα τέλη Αυγούστου του 2016 η ισλαμική κυβέρνηση της Σουρκίας
προχώρησε στη σύσταση του Κρατικού Επενδυτικού Σαμείου (Κ.Ε.Σ.)
της χώρας σε μια προσπάθεια τόνωσης της οικονομίας και κατ’
επέκταση χαλύβδωσής της απέναντι σε πιθανές εσωτερικές και εξωτερικές
επεμβάσεις1. Μολονότι η τουρκική οικονομία δείχνει να εξασθενεί μετά το
πραξικόπημα του Ιουλίου 2016, η κυβέρνηση της Σουρκίας δεν φαίνεται να
το αποδέχεται και υιοθετεί μέτρα που συναντώνται σε ισχυρότερες
οικονομίες. Σο Κ.Ε.Σ. της Σουρκίας προβλέπεται να απορροφήσει τα μερίδια
που ελέγχει το δημόσιο στις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, συνολικής
αξίας $200 δισ.. τόχος του Κ.Ε.Σ. είναι
Σηότος ηοσ Κ.Ε.Τ. είναι να
να συγκεντρώσει κεφάλαια για να
ζσγκενηρώζει κεθάλαια για
χρηματοδοτήσει
ένα
εκτεταμένο
να τρημαηοδοηήζει ένα
πρόγραμμα κατασκευής έργων υποδομής,
εκηεηαμένο πρόγραμμα
όπως αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους και
καηαζκεσής έργων
σιδηρόδρομους σε ολόκληρη την τουρκική
σποδομής, όπως
επικράτεια2. Σο ερώτημα που προκύπτει
αεροδρόμια, λιμάνια,
είναι κατά πόσο το Κ.Ε.Σ. της Σουρκίας,
δρόμοσς και ζιδηρόδρομοσς
μέσω των δράσεων που σχεδιάζει και
ζε ολόκληρη ηην ηοσρκική
υλοποιεί η κυβέρνηση του Κόμματος
επικράηεια
«Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.),
μπορεί να ανταπεξέλθει στους στόχους του
και να συμβάλει σε μετατοπίσεις
οικονομικής και πολιτικής ισχύος στο σύγχρονο διεθνές σύστημα. Για τις
ανάγκες της μελέτης αυτού του ερωτήματος, θα εξεταστεί αρχικά το
εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η κεντρική ιδέα, και θα
συσχετιστεί η έννοια της ισχύος με την οικονομική ανάπτυξη των κρατών.
τη συνέχεια, θα ορισθούν τα Κ.Ε.Σ. και θα εξερευνηθεί ο ρόλος τους στη
διεθνή πολιτική οικονομία. Σέλος, θα εξεταστεί η περίπτωση της Σουρκίας,
καταλήγοντας σε συμπεράσματα που θα καλύπτουν το αρχικό ερώτημα.

1

Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, «Σο Επενδυτικό Σαμείο και η ισχύς της Σουρκίας»,

Ελεύθερος Σύπος, 24 Υεβρουαρίου 2017.

Βλ. Η Καθημερινή, «Όλη η τουρκική δημόσια περιουσία στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων»,
7
Υεβρουαρίου
2017.
[Αναρτήθηκε
από:
http://www.kathimerini.gr/895168/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/olh-h-toyrkikhdhmosia-perioysia-sto-tameio-apokratikopoihsewn, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2017]
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Η μελέτη του παραπάνω ερωτήματος απαιτεί τη διευκρίνιση
ορισμένων εννοιών που εμπίπτουν τόσο στον τομέα των Διεθνών χέσεων όσο
και των οικονομικών επιστημών. Με βάση τη ρεαλιστική σχολή σκέψης των
Διεθνών χέσεων, το διεθνές πολιτικό σύστημα στερείται σταθερότητας. Με
σημεία αναφοράς τις αναλύσεις και προσεγγίσεις του Kenneth N. Waltz3,
οποιαδήποτε ενέργεια των κρατών συνδέεται άμεσα με τη δομή του διεθνούς
συστήματος. Σο άναρχο διεθνές σύστημα δεν μπορεί να ξεπεραστεί και τα
κράτη που αγνοούν την θέση ισχύος τους σε σχέση με άλλα κράτη
πληρώνουν το κόστος με υποταγή ή και με εξαφάνιση. Ανάλογα, ο John J.
Mearsheimer4 υποστηρίζει ότι τα κράτη επιδιώκουν να ασκήσουν ηγεμονία
(για λόγους ασφάλειας) γιατί η διεθνής αναρχία δημιουργεί κίνητρα για
μεγιστοποίηση της ισχύος σε βάρος των ανταγωνιστών τους. Ο Mearsheimer
έχει ως κεντρική ιδέα το ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν πρόκειται ποτέ να
έχουν σαν στόχο τη διατήρηση του υπάρχον status quo και να είναι
ικανοποιηµένες µόνο µε όσα έχουν στη
διάθεσή
τους.
ύµφωνα
µε
τον
Η Τνπξθία πξνθεηκέλνπ λα
Mearsheimer το ίδιο το διεθνές σύστηµα
αληαπεμέιζεη ζηνπο θηλδύλνπο
προσφέρει κίνητρα και ευκαιρίες που
πνπ κπνξνύλ λα πξνέιζνπλ
επιτρέπουν στις µεγάλες δυνάµεις να
ηόζν από ην εζσηεξηθό
επιβάλλουν την ισχύ τους σε άλλα
πεξηβάιινλ όζν θαη από ην
κράτη. Έτσι, οι προκύπτουσες σχέσεις
εμσηεξηθό, κε δεδνκέλε ηελ
μεταξύ
κρατών
εκφράζουν
τον
θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη,
ανταγωνισμό, αλλά και τις συγκρούσεις,
ζηξάθεθε ζηελ ελίζρπζε ηεο
πλην ορισμένων περιπτώσεων που τα
νηθνλνκίαο ηεο γηα λα απμήζεη
κράτη συνεργάζονται, οι οποίες αν δεν
ηελ ηζρύ ηεο.
εκδηλώνονται άμεσα με τη μορφή βίας ή
πολέμου, δεν παύουν να είναι πιθανές
ανά πάσα στιγμή και να προωθούν ποικίλες πιέσεις και εξαναγκασμούς. ε
πρακτική εφαρμογή, ο παγκοσμιοποιημένος άναρχος κόσμος κινείται σε ένα
μόνιμο πλαίσιο πιέσεων, ανακατατάξεων και ανταγωνισμού, σε επίδειξη και
εφαρμογή ισχύος η οποία εξασφαλίζει την επιβίωση των κρατών. Ο πλούτος και
η ισχύς βρίσκονται πάντοτε σε αλληλεξάρτηση, δεδομένου ότι για την
απόκτηση των μέσων ισχύος υπάρχει ανάγκη σημαντικών κεφαλαίων. Η
οικονομική ανάπτυξη, ως παράγοντας ισχύος, αποκτά στη σύγχρονη εποχή
όλο και μεγαλύτερη σημασία, με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις, να

3

Βλ. WALTZ N. Kenneth, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα, Ποιότητα, 2011.

Βλ. MEARSHEIMER J. John, Η Σραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων ,
Αθήνα, Ποιότητα, 2006, σσ. 100-103.
4
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περιορίζει τη σημασία άλλων παραγόντων, όπως η στρατιωτική ισχύς5. H
οικονομική ισχύς αποτελεί σημαντικό παράγοντα της στρατιωτικής ισχύος
και απαραίτητη προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της
δεύτερης. ύμφωνα με τον Mearsheimer υπάρχουν δύο είδη ισχύος, η
λανθάνουσα και η στρατιωτική ισχύς6.
Η έννοια της λανθάνουσας ισχύος
αναφέρεται στους κοινωνικούς εκείνους
Τα Κξαηηθά Τακεία
πόρους (οικονομία και πλούτος) που
Επελδύζεσλ ζπληζηνύλ
διαθέτει ένα κράτος για τη δημιουργία
δξώληεο εληόο ηνπ άλαξρνπ
στρατιωτικής ισχύος. Οι ενέργειες στις
δηεζλνύο ζπζηήκαηνο,
οποίες μπορεί να προβεί ένα κράτος για
νηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ,
την απόκτηση ισχύος, δύνανται να
θάλνπλ ρξήζε ηνπ
κάνουν τα υπόλοιπα κράτη να
αληαγσληζκνύ εληόο ηνπ
αισθανθούν λιγότερο ασφαλή, δηλαδή
θξαηηθνθεληξηθνύ δηεζλνύο
να δημιουργηθεί «δίλημμα ασφαλείας».
ζπζηήκαηνο, ζπληάζζνληαη κε
Με παρόμοιο τρόπο, η μείωση της
ηνπο ζηόρνπο ηνπ θξάηνποισχύος ενός κράτους θα το οδηγήσει να
επελδπηή θαη ηα βαζηθά εζληθά
αισθάνεται
λιγότερο
ασφαλές.
Ο
ζπκθέξνληά ηνπ
οικονομικός
παράγοντας,
ως
συντελεστής
ισχύος
μιας
χώρας,
συμβάλλει καθοριστικά στις προσπάθειες ενίσχυσης της ασφάλειάς της.
Κάτω από τις συνθήκες αστάθειας και καθολικής αναρχίας στις διεθνείς
σχέσεις που εντείνεται ο διακρατικός ανταγωνισμός, τα κράτη σπεύδουν να
κατοχυρώσουν την επιβίωσή τους, ικανοποιώντας το πρωταρχικό καθήκον
της κατοχύρωσης της ασφάλειας στον μέγιστο δυνατό βαθμό7. Η Σουρκία
προκειμένου να ανταπεξέλθει στους κινδύνους που μπορούν να προέλθουν
τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον όσο και από το εξωτερικό, με δεδομένη
την κρίση που αντιμετωπίζει, στράφηκε στην ενίσχυση της οικονομίας της
για να αυξήσει την ισχύ της.
τη διεθνή πολιτική οικονομία, τα Κ.Ε.Σ. αποτελούν ένα νέο ισχυρό
και αποδεκτό παράγοντα αναπτυξιακής στρατηγικής εντός του σύγχρονου
παγκοσμιοποιημένου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός
ότι η γένεσή τους προσδιορίζεται λίγα χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, η παρουσία τους αρχίζει να επιδρά και να γίνεται έντονη από το
δεύτερο μισό της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Η λειτουργία τους κατά
Βλ. ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ Φαράλαμπος, Η Διεθνής Πολιτική στον 21ο Αιώνα, Αθήνα,
Ποιότητα, 2008, σελ. 107.
5

6

Βλ. MEARSHEIMER J. John, ό.π., σελ. 165-166.

7

Βλ. WALTZ N. Kenneth, ό.π., σελ. 29.
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τη διάρκεια του 21ου αιώνα υπήρξε ταχεία, καθώς επηρέασε και επηρεάζει το
διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούμε να
έχουν αντίκτυπο και στο διεθνές σύστημα. Σα Κ.Ε.Σ. ορίζονται ως
«δεξαμενές χρημάτων» προερχόμενων από κρατικά αποθεματικά, τα οποία
κρατούνται για επενδυτικούς σκοπούς που θα ωφελήσουν την οικονομία και
τους πολίτες του κράτους8. Σο Διεθνές Νομισματικό Σαμείο (Δ.Ν.Σ.)
συμπληρώνει αυτόν τον ορισμό ως εξής: «[Σα] ΚΕΣ είναι ειδικού σκοπού

ταμεία ή διακανονισμοί (arrangements) που αποτελούν ιδιοκτησία της
κεντρικής κυβέρνησης. Δημιουργημένα από την κεντρική κυβέρνηση για
μακροοικονομικούς στόχους, τα ΚΕΣ κατέχουν, διαχειρίζονται και διοικούν
κεφάλαια (assets) για να πετύχουν οικονομικούς στόχους και να
χρησιμοποιήσουν σύνολο επενδυτικών στρατηγικών, περιλαμβανομένων
επενδύσεων σε ξένους οικονομικούς πόρους»9.
Μελετώντας τα Κ.Ε.Σ., παρατηρούμε ότι αυτά συνιστούν δρώντες
εντός του άναρχου διεθνούς συστήματος, οικονομικού και πολιτικού, κάνουν
χρήση του ανταγωνισμού εντός του κρατικοκεντρικού διεθνούς συστήματος,
συντάσσονται με τους στόχους του κράτους-επενδυτή και τα βασικά εθνικά
συμφέροντά του και αντιμετωπίζουν το δίλημμα ασφάλειας υπολογίζοντας
τις διαφορές που υπάρχουν από κράτος σε κράτος ως προς την ισχύ10. Οι
θεσμικοί επενδυτές των Κ.Ε.Σ., δηλαδή οι οικονομικοί παράγοντες και
οργανισμοί του κράτους-επενδυτή, ανταγωνίζονται για το πώς θα γίνουν
παγκόσμιοι παίκτες, αλλά η πρόκληση είναι να ισορροπήσουν τη διττή
στρατηγική τους για οικονομική αποτελεσματικότητα στο κράτος-αποδέκτη
και πολιτική αποδοτικότητα στο κράτος-επενδυτή11. Αυτή η πρόκληση
εξυπηρετεί τη νομιμοποίηση και τη διαφάνεια12. Με άλλα λόγια, τα Κ.Ε.Σ
συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ισορροπίας ισχύος, κυρίως ως οικονομικό

Βλ. Sovereign Wealth Fund Institute, “What is a Sovereign Wealth Fund?”, δ.η.
[Ανακτήθηκε από:https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund/]
8

Βλ. International Monetary Fund, «Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance
Structures and Investment Management», Νοέμβριος 2013. [Ανακτήθηκε από:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf,
τελευταία
πρόσβαση:
20/06/2017]
9

Βλ. AGUILERA V. Ruth, CAPAPE Javier, SANTISO Javier, «SWF: A Strategic
Governance View», Academy of Management Perspectives, Σόμος 30, Σεύχος 1, 2016, σσ.
7-9.
[Ανακτήθηκε
από:
https://web.northeastern.edu/ruthaguilera/wpcontent/uploads/2017/02/46.-Aguilera-Capape-Santiso-2016-AMP.pdf, τελευταία πρόσβαση:
20/06 /2017]
10

11

Βλ. Sovereign Wealth Fund Institute, ό.π..

12

Βλ. AGUILERA V. Ruth, CAPAPE Javier, SANTISO Javier, ό.π., σελ. 7.
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αλλά και πολιτικό εργαλείο στη διάθεση των κρατών για να προωθήσουν
τους στόχους τους13.
την περίπτωση της Σουρκίας που μας ενδιαφέρει εδώ, η χώρα δε
διαθέτει ούτε πλεόνασμα ούτε φυσικούς πόρους. Η κυβέρνησή της
προχώρησε στην ίδρυση του Σαμείου με αρχικό κεφάλαιό 50 εκατ. λιρών
($13,6 εκατ.), ευελπιστώντας ότι αυτό θα συμβάλει στην οικονομική
ανάπτυξη της χώρας κατά 1,5% ετησίως, στην ενίσχυση της εγχώριας
χρηματοπιστωτικής αγοράς, στην αξιοποίηση των κεφαλαίων των ισλαμικών
ταμείων, στη δημιουργία θέσεων
εργασίας
και
στη
στήριξη
της
Η θίλεζε ηεο Τνπξθίαο λα
επιχειρηματικότητας σε στρατηγικούς
δεκηνπξγήζεη ην Κ.Ε.Τ.
κλάδους14. Για να ενισχύσει το Σαμείο,
παξνπζηάδεη αξθεηά ηξσηά
η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. ενέκρινε την
ζεκεία, αθελόο, ιόγσ ησλ
παραχώρηση σε αυτό των μετοχών
ζπλζεθώλ αζηάζεηαο ζε εζληθό
δημοσίων εταιρειών που κατείχε,
θαη δηεζλέο επίπεδν, θαη
συνολικής αξίας περίπου 21 δις
αθεηέξνπ, εμαηηίαο ησλ
τουρκικών λιρών μαζί με ακίνητα στην
πξνβιεκάησλ πεξί δηαθάλεηαο
Κωνσταντινούπολη, τη μύρνη, την
πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ.
Αττάλεια, την Καισάρεια και σε άλλες
περιοχές15. Θα μεταβιβασθούν, επίσης,
στο επενδυτικό ταμείο για χρονικό διάστημα τριών μηνών οι εγκαταστάσεις
του ταμείου στήριξης της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, αξίας 810 εκατ.
$, ενώ η ίδια η κυβέρνηση θα μεταβιβάσει το μερίδιό της στην κρατική
εταιρεία τυχερών παιχνιδιών και στον ιππόδρομο για τα επόμενα 49 έτη16.
τον έλεγχο του τουρκικού Επενδυτικού Σαμείου περιέρχεται και το
κρατικό μερίδιο στη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, την Λαϊκή Σράπεζα της
Σουρκίας (Türkiye Halk Bankası A.Ş.), στην οποία το κράτος είχε έως
πρότινος το 51,1%, και το 49,1% των Σουρκικών Αερογραμμών (Türk Hava
Yolları). Σέλος, περιέρχονται στον έλεγχο του ταμείου και το 73,6% της
εταιρείας Borsa İstanbul, που ελέγχει το Φρηματιστήριο της
Κωνσταντινούπολης, το 7% της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Türk
Telekomunikasyon, αλλά και τα μερίδια της κυβέρνησης στα ορυχεία ΕΣİ
Maden İşletmeleri, στα Σουρκικά Σαχυδρομεία (Ρ.Σ.Σ.) και στην εταιρεία

Βλ. KIRSHNER Jonathan, “Sovereign Wealth Funds and National Security: The Dog
that Will Refuse to Bark”, Geopolitics, Σεύχος 14, Αρ, 2, 2009, σσ. 305-316.
13

14

Βλ. Η Καθημερινή, ό.π..

15

Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, ό.π..

16

Βλ. Η Καθημερινή, ό.π..
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καλωδιακής τηλεόρασης17. ταδιακά, το Σαμείο αρχίζει να προσφέρει μέσα
για την ανάκαμψη της τουρκικής οικονομίας, αλλά και για την παραμονή
της χώρας στους ισχυρούς της παγκόσμιας οικονομίας (G20). Σο ταμείο
υπάγεται στον πρωθυπουργό και διαθέτει πενταμελές Δ.., το οποίο
αναμένεται να συνεργαστεί με την εξουσία στην κατάρτιση των επενδυτικών
σχεδίων. Παρόλο που η Σουρκία μέσα από αυτή την κίνηση προσπαθεί να
αποκτήσει ισχύ και να συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό δρώντα στις
διεθνείς εξελίξεις, η κίνησή της να δημιουργήσει το Κ.Ε.Σ. παρουσιάζει
αρκετά τρωτά σημεία, αφενός, λόγω των συνθηκών αστάθειας σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, και αφετέρου, εξαιτίας των προβλημάτων περί διαφάνειας
που μπορεί να προκύψουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι το Σαμείο αποκτά κάποια
ισχύ, καθώς η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)
ελπίζει να γίνει το Κ.Ε.Σ. της Σουρκίας ένας σημαντικός εταίρος και να
υπάρξει ουσιώδης συνεργασία στους τομείς των υποδομών, των ενεργειακών
έργων και στην κεφαλαιαγορά18.
Κλείνοντας, είναι εμφανές ότι η Σουρκία προσπαθεί να διατηρήσει
την ισχύ της στο διεθνές περιβάλλον και να επιβληθεί έναντι των
εσωτερικών και εξωτερικών κρίσεων που αντιμετωπίζει. Μολονότι η
οικονομία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, η κυβέρνησή
της αρνείται να αποδεχτεί κάτι τέτοιο και προβαίνει σε νέες δομές. Η
γενικότερη κρίση στην Μέση Ανατολή, το Κουρδικό Ζήτημα, οι
τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και η αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας
δείχνουν ότι το Κ.Ε.Σ. της Σουρκίας δύσκολα μπορεί να συμβάλει σε
μετατοπίσεις οικονομικής και πολιτικής ισχύος εντός του σημερινού
πολυπολικού κόσμου, αλλά μπορεί η χώρα μέσω αυτού να ξεπεράσει τα
διλήμματα ασφαλείας της και να διαμορφώσει την ισχύ της έναντι των άλλων
κρατών για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της. Σο Κ.Ε.Σ. σίγουρα ευνοεί το
ρόλο της Σουρκίας στο διεθνές σύστημα, ωστόσο, η απειρία διαχείρισής του,
λόγω της πρωτοφανούς εμφάνισης στην τουρκική σκηνή, δημιουργεί κλίμα
αμφιβολίας ως προς τη δράση του.
*****

17

Βλ. Η Καθημερινή, ό.π..

Βλ. Πρακτορείο Anadolu, “EBRD keen to work with Turkish sovereign wealth fund”, 5
Μαΐου 2017. [Ανακτήθηκε από: http://aa.com.tr/en/economy/ebrd-keen-to-work-withturkish-sovereign-wealth-fund/812002, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2017]
18
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ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΕΦΝΗΣΗ ΕΝΣΑΗ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΣΟΤΡΚΙΑ ΕΝ ΟΧΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΧΗΥΙΜΑΣΟ ΚΑΙ Η ΣΑΗ ΣΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΡΤ

Σ

ους πρώτους μήνες του 2017 παρατηρήθηκε όξυνση της τουρκικής
προκλητικότητας και κορύφωση της έντασης στο Αιγαίο μεταξύ
Ελλάδας και Σουρκίας. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στην εν λόγω
περιοχή βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες,
ιδιαίτερα μετά από την κρίση στις βραχονησίδες των Ιμίων το 1996, χωρίς
όμως να έχουν προκληθεί εκτεταμένα επεισόδια μέχρι σήμερα. Αιτία της
μακροχρόνιας αυτής έντασης αποτελούν οι διεκδικήσεις της τουρκικής
ηγεσίας στο Αιγαίο και η αμφισβήτηση της
εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της
Τνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ
Ελλάδας σε πολλά νησιά στην περιοχή. Από
2017 παξαηεξήζεθε
τα τέλη Ιανουαρίου του 2017 αυξήθηκαν οι
όμπλζε ηεο ηνπξθηθήο
προκλήσεις της Σουρκίας τόσο σε επίπεδο
πξνθιεηηθόηεηαο θαη
δηλώσεων όσο και σε όγκο παραβιάσεων στον
θνξύθσζε ηεο έληαζεο ζην
εθνικό εναέριο χώρο και στα χωρικά ύδατα
Αηγαίν κεηαμύ Ειιάδαο θαη
της Ελλάδας. Αρμόζει να σημειωθεί πως
Τνπξθίαο.
αυτά συνέβησαν εν όψει του επικείμενου
δημοψηφίσματος στην Σουρκία, το οποίο
στόχευε σε ριζικές τροποποιήσεις στο ύνταγμα της χώρας με σκοπό την
συγκέντρωση όλων των εξουσιών στο πρόσωπο του Προέδρου της χώρας,
δηλαδή του Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν.
Ο Πρόεδρος της Σουρκίας στόχευε να προσελκύσει τους πολίτες της
χώρας του και να τους πείσει πως οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες ήθελε να
προχωρήσει είναι η καλύτερη επιλογή για το μέλλον του κράτους.
Δεδομένου ότι οι πολίτες έχουν την τάση να ταυτίζονται με τους ισχυρούς
ηγέτες, ο Έρντογαν προσπαθεί να δείξει την ισχύ του μεταξύ άλλων, μέσω
της όξυνσης της προκλητικότητας στο Αιγαίο. Με την κορύφωση της έντασης
και την πρόκληση εχθρικών συναισθημάτων για την απέναντι ομάδα,
δηλαδή την Ελλάδα και τους ηγέτες της, επιχειρεί να πετύχει την
συσπείρωση του τουρκικού λαού γύρω του. Σο ερώτημα που προκύπτει,
λοιπόν, είναι αν η τουρκική ηγεσία, δημιουργώντας τεχνητή ένταση
στοχεύει στην ενίσχυση τόσο της θέσης της χώρας όσο και της ίδιας και κατά
πόσο αυτό αποτελεί αιτία για πρόκληση ανησυχίας στην ελληνική πλευρά.
Για να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα θα χρησιμοποιηθούν οι βασικές
παραδοχές της σχολής σκέψης του ρεαλισμού. ύμφωνα με τον ρεαλισμό, το
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διεθνές σύστημα είναι άναρχο, δηλαδή δεν υπάρχει ένας ανώτερος θεσμός
που να μπορεί να επιβληθεί στο σύνολο των κυρίαρχων κρατών. υνεπώς, η
διεθνής πολιτική αποτελεί ένα πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των κυρίαρχων
δρώντων, οι οποίοι επιδιώκουν συνεχή ισχυροποίηση, έτσι ώστε να
εξυπηρετηθεί το εθνικό τους συμφέρον για επιβίωση και ασφάλεια. Σο
γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανταγωνιστικών σχέσεων
μεταξύ των κρατών που μπορεί να
εξελιχθούν ακόμη και σε πολεμική
Σε ζνβαξά δηεζλή
σύγκρουση1. Βασικό αναλυτικό εργαλείο
γεγνλόηα, όπσο θξίζεηο θαη
είναι η «λογική της εκστρατείας», η οποία
ζπγθξνύζεηο, ν ιαόο
ορίζεται ως «ο τρόπος λειτουργίας που

νδεγείηαη ζην λα
παξακεξίζεη θαη λα
παξαβιέςεη ηηο δηαθσλίεο
πνπ είρε όζνλ αθνξά ηηο
πνιηηηθέο, ηηο κεζόδνπο θαη
ηηο πξαθηηθέο ηεο
πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο
ρώξαο, γηα έλαλ αλώηεξν
ζθνπό.

συνδυάζει την εστίαση στη νίκη στις
εκλογές με τη συνεχή χρήση στρατηγικού
στοχασμού»2. Η θεωρία της «συσπείρωσης»,

επίσης, βοηθάει στην απάντηση του
ερωτήματος
που
τέθηκε
παραπάνω.
ύμφωνα με αυτήν, σε σοβαρά διεθνή
γεγονότα, όπως κρίσεις και συγκρούσεις, ο
λαός οδηγείται στο να παραμερίσει και να
παραβλέψει τις διαφωνίες που είχε όσον
αφορά τις πολιτικές, τις μεθόδους και τις
πρακτικές της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, για έναν ανώτερο σκοπό. Έτσι,
αφενός, εξυπηρετούνται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, και αφετέρου, η
ηγεσία εν ώρα κρίσης πετυχαίνει να εμφανίσει ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι
στη διεθνή κοινότητα.
Σο σημαντικό στη θεωρία της συσπείρωσης είναι πως δεν γίνεται –
παρά μόνο κατ‟ εξαίρεση ή ως απειλή– χρήση στρατιωτικής ισχύος. Η
επιχειρηματολογία στην οποία προσφεύγει η πολιτική ηγεσία, προκειμένου
να κινητοποιήσει τη μάζα και να τη συσπειρώσει γύρω από ένα ζήτημα
υψίστης σημασίας, τείνει να στηρίζεται τόσο στην εκμετάλλευση του
πατριωτικού αισθήματος των πολιτών όσο και στην επιρροή που δύνανται να
ασκήσουν τα Μ.Μ.Ε. στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης3. Η απειλή, καθώς
και η πρόκληση άγχους και συναισθηματικής ανασφάλειας του λαού,
Βλ. BAYLIS J., SMITH St., OWENS P., Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής.
Μια Εισαγωγή στις Διεθνείς χέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013, σσ. 116-120.
1

Βλ. BURTON, M. J. και SHEA, D. M., Campaign Mode: Strategic Vision in
Congressional Elections, Lanham: Rowman & Littlefield, 2003.
2

Βλ. BAKER W. και ONEAL J., “Patriotism or Opinion Leadership: The Nature and
Origins of the “Rally „round the flag” Effect”, Journal of Conflict Resolution, Σόμος 45,
Σεύχος 5, 2001, σσ. 664, 667 και 682.
3
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οδηγούν επίσης στην προσκόλληση στον ηγέτη και συχνά ακόμη και στην
επανεκλογή του στις εκλογές ειδικά αν αυτές χρονικά έπονται μιας κρίσης
εξωτερικής πολιτικής4. Σέτοιες περιπτώσεις συναντώνται στο τουρκικό
πολιτικό σύστημα. Φαρακτηριστική, παραδείγματος χάρη, είναι η περίπτωση
του Μπιουλέντ Έτζεβιτ, ο οποίος είχε κερδίσει τις πρόωρες
κοινοβουλευτικές εκλογές με μεγάλο ποσοστό τόσο μετά το Κυπριακό
(5/6/1977) όσο και μετά τη σύλληψη του Κούρδου αυτονομιστή ηγέτη,
Αμπντουλάχ Οτζαλάν (18/4/1999). Γιατί λοιπόν η τουρκική ηγεσία αυξάνει
τις εντάσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής σε κρίσιμες και ασταθείς
περιόδους; Μήπως η ένταση που δημιουργείται προσβλέπει στην
κινητοποίηση των πολιτών προς όφελος της κυβερνητικής παράταξης;
Η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: «Η ηγεσία μιας

περιφερειακής δύναμης δημιουργεί τεχνητή ένταση με στόχο την ενίσχυση
τόσο της θέσης της χώρας όσο και την εσωτερική νομιμοποίηση του
καθεστώτος». Όσον αφορά τη μεθοδολογία, χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική
μέθοδος κατά την οποία από ειδικές παρατηρήσεις εξήχθησαν γενικά
συμπεράσματα. τις γραμμές που ακολουθούν, αρχικά θα γίνει αναφορά σε
γεγονότα που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες στο Αιγαίο, στη συνέχεια
θα εξεταστεί η γενική πολιτική κατεύθυνση που ακολουθεί η τουρκική
ηγεσία, βάσει ανακοινώσεων και δηλώσεων αρμόδιων προσώπων και
επίσημων φορέων, ενώ θα ερευνηθεί και η στάση της ελληνικής πλευράς.
Σέλος, καταγράφονται ορισμένα συμπεράσματα της έρευνας.
Οι τουρκικές παραβιάσεις, τόσο στον εθνικό εναέριο χώρο όσο και στα
χωρικά ύδατα της Ελλάδας στο Αιγαίο, αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο.
Ψστόσο, τους τελευταίους μήνες η δραστηριοποίηση των τουρκικών ενόπλων
δυνάμεων είχε αυξηθεί εμφανώς, φθάνοντας μέχρι και τις εβδομήντα
παραβιάσεις στην περιοχή του Αιγαίου ημερησίως5. Ένα από τα πλέον
χαρακτηριστικά παραδείγματα τουρκικής προκλητικότητας αποτελεί ο
περίπλους των Ιμίων από τουρκική πυραυλάκατο με επιβαίνοντα τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ της γειτονικής χώρας, τρατηγό Φουλουσί Ακάρ, την οποία
συνόδευαν φουσκωτά ταχύπλοα με Σούρκους καταδρομείς που ακολούθησαν

Βλ. LAMBERT A., SCHERER L. , SCHOTT J. P., OLSON K., ANDREWS, R., O‟BRIEN
Th., ZISSER A. , “Rally Effects, Threat, and Attitude Change: An Integrative Approach to
Understanding the Role of Emotion”, Journal of Personality and Social Psychology, Σόμος
98, Σεύχος 6, 2010, σελ. 887-888.
4

Βλ. ΕΡΣ, «Δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο», 25 Απριλίου 2017. [Αναρτήθηκε
από:
http://www.ert.gr/dekades-tourkikes-paraviasis-sto-egeo/,
τελευταία
πρόσβαση
26/05/2017]
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την ίδια πορεία γύρω από το νησί6. Τπενθυμίζεται, πως το γεγονός αυτό
έλαβε χώρα δύο μέρες πριν την επέτειο του χαμού των τριών μελών των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην ίδια περιοχή το 1996.
Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι αργότερα, σημειώθηκε ακόμη
ένα έντονο περιστατικό κοντά σε ελληνικό νησί. υγκεκριμένα, παράκτιο
περιπολικό του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε πυρά σε
ελληνικά χωρικά ύδατα κοντά στην περιοχή του Υαρμακονησίου. Αυτό
συνέβη παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα
είχε εκδώσει NAVTEX, η οποία
Σε δειώζεηο ηνπ ν Πξόεδξνο
ακύρωνε την επικείμενη τουρκική
ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο,
άσκηση, καθώς θα διαδραματιζόταν σε
Πξνθόπεο Παπιόπνπινο,
περιοχή της ελληνικής επικράτειας7.
ππνζηήξημε πσο ε Ειιάδα έρεη
Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών
σο ζηόρν ηελ ππεξάζπηζε ηεο
οξύνθηκε κι από το βέτο που άσκησε η
θπξηαξρίαο θαη ηεο εδαθηθήο
τουρκική πλευρά σε νατοϊκή άσκηση
αθεξαηόηεηάο ηεο, βαζηδόκελε
στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, επρόκειτο
ζην επξσπατθό θαη δηεζλέο
να
πραγματοποιηθεί
άσκηση
δίθαην.
ηλεκτρονικού πολέμου στο Αιγαίο υπό
την αιγίδα του Ν.Α.Σ.Ο.. Ψστόσο, η
Σουρκία ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στην άσκηση η νήσος Λήμνος
στηριζόμενη στην πάγια θέση της για αποστρατικοποίηση των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου. Η υμμαχία εξαίρεσε το νησί από την άσκηση, γεγονός
που οδήγησε σε αποχώρηση της Αθήνας και συνεπώς σε ακύρωση της
άσκησης8.
Η πρόθεση δημιουργίας τεχνητής έντασης από την Σουρκία
εκφράστηκε και από μια σειρά δηλώσεων που αφορούσαν ζητήματα σχετικά
με το Αιγαίο πέλαγος και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. ε δηλώσεις του ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, υποστήριξε
πως η Ελλάδα έχει ως στόχο την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της

Βλ. Η Καθημερινή, «οβαρή τουρκική πρόκληση στα Ίμια», 29 Ιανουαρίου 2017.
[Αναρτήθηκε από: http://www.kathimerini.gr/893942/gallery/epikairothta/ellada/sovarhtoyrkikh-proklhsh-sta-imia---vinteo-me-thn-pyraylakato-poy-periepleyse-to-nhsi,
τελευταία πρόσβαση 26/05/2017 ]
6

Βλ. Σα Νέα, «Βολές από τουρκικό πολεμικό κοντά στο Υαρμακονήσι», 17 Υεβρουαρίου
2017. [Αναρτήθηκε από: http://www.tanea.gr/news/greece/article/5426588/toyrkikopolemiko-pragmatopoiei-boles-konta-sto-farmakonhsi, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
7

Βλ. Καθημερινή, «Εξαίρεση Λήμνου από νατοϊκή άσκηση», 21 Μαρτίου 2017.
[Αναρτήθηκε
από:
http://www.kathimerini.gr/901435/article/epikairothta/politikh/e3airesh-lhmnoy-aponatoikh-askhsh, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
8
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εδαφικής ακεραιότητάς της, βασιζόμενη στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο9.
Σο τουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να απαντήσει με γραπτή
ανακοίνωσή πως «ο κύριος Παυλόπουλος έχει άγνοια των βασικών αρχών του
διεθνούς δικαίου». Παράλληλα, η τουρκική ηγεσία μέσω της εν λόγω
ανακοίνωσης τόνισε την προκλητική και στρεβλή άποψη πως «Είναι

θεμελιώδες δικαίωμά μας να αντιδράσουμε στη στρατιωτική δραστηριότητα
της Ελλάδας στο Αιγαίο. Είναι δικαίωμα μας στο πλαίσιο του διεθνούς
δικαίου, αλλά και χρέος μας για να διατηρηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα
στην περιοχή»10. Οι προκλητικές τοποθετήσεις της τουρκικής ηγεσίας
συνεχίστηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Σσαβούσογλου, να
υποστηρίζει ότι τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο αποτελούν «εθνική
υπόθεση» και εν συνεχεία να αιτείται «την εθνική στάση όλων των
κομμάτων» για τα συγκεκριμένα ζητήματα11. Σην σκυτάλη πήρε ο Σούρκος
υπουργός Ευρωπαϊκών Τποθέσεων, Ομέρ Σσελίκ, ο οποίος δήλωσε πως το
Αγαθονήσι ανήκει στην Σουρκία και ταυτόχρονα εξαπέλυσε κατηγορίες κατά
του Πάνου Καμμένου, λέγοντας πως «Δεν μπορούμε να πάρουμε σοβαρά τον

Έλληνα υπουργό Εθνικής Αμύνης. Δεν φέρει το ειδικό βάρος που πρέπει να
έχουν οι πολιτικοί»12. Εκτός από τα μέλη της τουρκικής κυβέρνησης, την
τουρκική προκλητικότητα ενίσχυε και ο τουρκικός Σύπος, ο οποίος με
αρκετά δημοσιεύματα υποκινούσε ζητήματα κυριαρχίας. Φαρακτηριστικά
αναφέρεται ως παράδειγμα το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sözcü,
η οποία ανέφερε πως «το νησί Χέριμος είναι ένα από τα δεκαοκτώ νησιά που
ανήκουν στην Σουρκία αλλά βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή και πως
παράνομα φέρει την ελληνική σημαία»13.

Βλ. Ενικός, «Παυλόπουλος: Θα υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας», 7
Μαρτίου 2017. [Αναρτήθηκε από: http://www.enikos.gr/politics/503315/pavlopoulos-thayperaspistoume-tin-edafiki-akeraiotita-tis-ellada, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
9

Βλ. Huffingtonpost Greece, «Σουρκικό ΤΠΕΞ: Ο κ. Παυλόπουλος δεν γνωρίζει διεθνές
δίκαιο»,
9
Μαρτίου
2017.
[Αναρτήθηκε
από:
http://www.huffingtonpost.gr/2017/03/09/eidiseis-politiki-toyrkikoypeks_n_15258664.html?utm_hp_ref=politiki, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
10

Βλ. Hurriyet Daily News, “Turkish government to seek united stance with opposition on
Aegean
problems
with
Greece”,
9
Μαρτίου
2017.
[Αναρτήθηκε
από:
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-government-to-seek-united-stance-withopposition-on-aegean-problems-with-greece.aspx?pageID=238&nID=110600&NewsCatID=510, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
11

Βλ. CNN Greece, «Νέα πρόκληση από Σούρκο υπουργό: Σο Αγαθονήσι ανήκει στην
Σουρκία»,
26
Απριλίου
2017.
[Αναρτήθηκε
από
:
http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/78240/nea-proklisi-apo-toyrko-ypoyrgo-toagathonisi-anikei-stin-toyrkia, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
12

Βλ. Έθνος, «Νέα πρόκληση: Η Χέριμος ανήκει στην Σουρκία λέει δημοσίευμα της
Sözcü»,
10
Μαρτίου
2017.
[Αναρτήθηκε
από:
13

17

Τεύτος 8

Ιούλιος 2017

Από την άλλη πλευρά, η στάση της Ελλάδας ήταν μετριοπαθής
δείχνοντας να μην ανησυχεί με τις πρακτικές της γειτονικής χώρας. Παρ‟
όλα αυτά, υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις όπου η ελληνική πλευρά
απάντησε στις τουρκικές προκλήσεις. ε δηλώσεις του ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών, Πάνος Καμμένος, τόνισε μεταξύ άλλων, πως η Ελλάδα θα
αντισταθεί σε κάθε πρόκληση και απειλή της εδαφικής της ακεραιότητας και
της εθνικής της ανεξαρτησίας, και πως με τις ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις της
θα υπηρετήσει την ειρήνη τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Ανατολική
Μεσόγειο14. Αργότερα, ενώ η τουρκική
πλευρά προέβη σε πολλαπλές παραβιάσεις
Εθηόο από ηα κέιε ηεο
στο Αιγαίο κατά την ημέρα πένθους για τις
ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, ηελ
ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ο ίδιος δήλωσε
ηνπξθηθή πξνθιεηηθόηεηα
πως «Οι παραβιάσεις ημέρα πένθους των
ελίζρπε θαη ν ηνπξθηθόο
ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη
Τύπνο, ν νπνίνο κε αξθεηά
δεκνζηεύκαηα ππνθηλνύζε
θυσία τεσσάρων αξιωματικών σήμερα και
δεηήκαηα θπξηαξρίαο.
ενός στρατιώτη χθες δείχνουν την ποιότητα

των Σούρκων»15. Μία ακόμη απάντηση της
ελληνικής πλευράς ήρθε από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών και
αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Τποθέσεις, Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος
ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θα πάρει θέση στην κατάσταση που έχει
δημιουργεί στο Αιγαίο και πρόσθεσε ότι «Θα ήταν σφάλμα να διακοπούν οι
ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση»16.
Τπήρξαν περιπτώσεις όπου η Ελλάδα απευθύνθηκε και σε διεθνείς ή
ευρωπαϊκούς θεσμούς αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Έλληνας
υπουργός Εθνικής Αμύνης Πάνος Καμμένος έκανε αναφορά στο περιστατικό
με το Υαρμακονήσι κατά την 53η διάσκεψη Ασφαλείας, όπου και βρισκόταν,

http://www.ethnos.gr/politiki/arthro/nea_proklisi_h_pserimos_anikei_stin_tourkia_leei_di
mosieuma_tis_s_246_zc_252-65059280/, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
Βλ. Έθνος, «Καμμένος: Θα αντισταθούμε σε οποιαδήποτε πρόκληση κατά της εδαφικής
μας
ακεραιότητας»,
6
Απριλίου
2017.
[Αναρτήθηκε
από:
http://www.ethnos.gr/politiki/arthro/kammenos_tha_antistathoume_se_opoiadipote_prokli
si_kata_tis_edafikis_mas_akeraiotitas-65103416/, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
14

Βλ. Ναυτεμπορική, «Αντίδραση Π. Καμμένου μέσω Twitter για τις τουρκικές
παραβιάσεις»,
19
Απριλίου
2017.
[Αναρτήθηκε
από:
http://www.naftemporiki.gr/story/1226126/antidrasi-p-kammenou-meso-twitter-gia-tistourkikes-parabiaseis, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
15

Βλ. Καθημερινή, «Κατρούγκαλος: “Η Ελλάδα δεν θα συμμετέχει στην κλιμάκωση της
έντασης
στο
Αιγαίο”»,
27
Απριλίου
2017.
[Αναρτήθηκε
από:
http://www.kathimerini.gr/907014/article/epikairothta/politikh/katroygkalos-h-ellada-den8a-symmetexei-sthn-klimakwsh-ths-entashs-sto-aigaio, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
16
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χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα17. Επιπλέον, με αφορμή τη
δήλωση πως το Αγαθονήσι αποτελεί τουρκική γη, ο Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δημήτρης Παπαδημούλης μίλησε στην Επιτροπή
για τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και για την αύξηση των αμφισβητήσεων
της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας από την Σουρκία. τη συνέχεια
απεύθυνε το ερώτημα στην Επιτροπή «εάν είναι ενήμερη για αυτές τις

επιθετικές δηλώσεις, και με ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αντιδράσει
αποτελεσματικά στη συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική της Σουρκίας
απέναντι στην Ελλάδα και συνολικά απέναντι στην ΕΕ;»18. Σέλος, ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος στην άτυπη ύνοδο Τπουργών
Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα, στην
οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν ευρύτερα την Μεσόγειο, έθεσε το
ζήτημα της αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας από την
Σουρκία, καθώς και των πολλαπλών παραβιάσεων στον εθνικό εναέριο χώρο
και τα χωρικά μας ύδατα19.
Πάρα τις προκλήσεις της Σουρκίας και τον μεγάλο αριθμό
παραβιάσεων τόσο στον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας και στην περιοχή
πληροφοριών πτήσεως (F.I.R.) όσο και στα χωρικά ύδατα της χώρας, δεν έχει
δημιουργηθεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Δεδομένου του ότι
όλες οι αξιώσεις που ήγειρε η Σουρκία έμειναν περισσότερο σε ρητορικό
επίπεδο και δεν παρουσιάστηκαν περαιτέρω διεκδικήσεις, γίνεται κατανοητό
πως κάθε κίνησή της αποσκοπούσε σε ενίσχυση της θέσης της τουρκικής
ηγεσίας στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Επομένως, επιβεβαιώνεται η
υπόθεση εργασίας ότι η δημιουργία τεχνητής έντασης εκ μέρους μιας
ηγεσίας μιας περιφερειακής δύναμης στοχεύει στην ενίσχυση τόσο της χώρας
της όσο και της θέσης της ίδιας στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Κάθε
παραβίαση και κάθε δήλωση από την τουρκική πλευρά έγινε φανερό πως
προοριζόταν για «εσωτερική κατανάλωση», έτσι ώστε να τονωθεί το εθνικό
αίσθημα του τουρκικού λαού και να ταχθεί αυτός με τον Έρντογαν,
ψηφίζοντας «ναι» στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στο δημοψήφισμα. Η
Βλ. Σα Νέα , «Βολές από τουρκικό πολεμικό κοντά στο Υαρμακονήσι», 17 Υεβρουαρίου
2017. [Αναρτήθηκε από: http://www.tanea.gr/news/greece/article/5426588/toyrkikopolemiko-pragmatopoiei-boles-konta-sto-farmakonhsi, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
17

Βλ. Έθνος, «Κομισιόν: Ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη για τις προκλητικές δηλώσεις
τούρκων
για
το
Αγαθονήσι»,
28
Απριλίου
2017.
[Αναρτήθηκε
από:
http://www.ethnos.gr/politiki/arthro/komision_erotisi_tou_d_papadimouli_gia_tis_prokliti
kes_diloseis_tourkon_gia_to_agathonisi-65130181/, τελευταία πρόσβαση 26/05/2017]
18

Βλ. Τπουργείο Εθνικής Άμυνας, «Παρουσία ΤΕΘΑ Πάνου Καμμένου στην Άτυπη ύνοδο
Τπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μάλτα», 27 Απριλίου 2017. [Αναρτήθηκε
από:
http://www.mod.mil.gr/mod/el/content/show/36/A127706,
τελευταία
πρόσβαση
26/05/2017]
19
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Ελλάδα από την άλλη, κατανοώντας τους στόχους της Σουρκίας δεν
αντέδρασε έντονα, κρατώντας μια μετριοπαθή στάση και αναμένοντας την
επόμενη ημέρα του δημοψηφίσματος, έτσι ώστε να παρακολουθήσει πως θα
εξελισσόταν η κατάσταση στο Αιγαίο μετά από αυτό. Ψστόσο, αναδύεται το
ερώτημα αν η συγκεκριμένη στάση της ελληνικής πλευράς οδηγεί την χώρα
στην πολιτική του κατευνασμού και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να
διαταράξει την ισορροπία ισχύος στο περιφερειακό σύστημα, γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του status quo.

*****
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