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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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Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Σουρκία 

της Ελένης Καρακασίδοσ
*
 

 

τις 5 Υεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη επίσκεψη, 

έπειτα από 11 χρόνια, Έλληνα πρωθυπουργού στην Σουρκία1. Αρχικά,o 

Αλέξης Σσίπρας συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον Σούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ 

Σαγίπ Έρντογαν και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη2. Εκεί 

επισκέφθηκε την Αγιά οφία αλλά και τη Φάλκη, όπου ξεναγήθηκε από τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στην κλειστή από το 1971 

Θεολογική χολή3. κοπός της πρόσφατης συνάντησης των ηγετών της 

Ελλάδας και της Σουρκίας ήταν η προσπάθεια ανάπτυξης διαύλων 

επικοινωνίας για την επίλυση των διμερών διαφορών μέσω διαλόγου4. 

Επιπλέον, μέσα από τέτοιου είδους συζητήσεις επιδιώκεται η οικοδόμηση 

αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σουρκίας, οι οποίες μετά 

την απόπειρα πραξικοπήματος στην Σουρκία το 2016 σημείωσαν σημαντική 

επιδείνωση5. 

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Σουρκία ακολούθησε 

μια αρκετά τεταμένη περίοδο μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Οι σχέσεις 

μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας επιδεινώθηκαν έπειτα από την υπόθεση των 8 

Σούρκων στρατιωτικών, στους οποίους έχει οριστικά και αμετάκλητα 

αποδοθεί από την Ελλάδα καθεστώς ασύλου6, αλλά και ύστερα από την 

κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που υπηρετούσαν στον Έβρο από 

την Σουρκία7. Αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης αποτέλεσαν οι 

επιθετικές δραστηριότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο8, 

                                                           
*
 Προπτυχιακή φοιτήτρια (δ‟ έτος) του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
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ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έως και λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση των 

δύο πολιτικών ανδρών, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός» 

έπλεε νότια της Κύπρου, εντός των ορίων της ΑΟΖ (οικόπεδα 1, 8 και 9)9.  

 

Η συνάντηση του Αλ. Σσίπρα με τον Ρ.Σ. Έρντογαν στην Άγκυρα. 

Πηγή: Προεδρία της Σουρκίας, 5 Υεβρουαρίου 2019. 

 

Η συνάντηση των δύο πολιτικών αρχηγών έλαβε χώρα σε μια περίοδο που οι 

καλύτερες διμερείς σχέσεις είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Ο 

Έλληνας πρωθυπουργός μετά την υπογραφή της υμφωνίας των Πρεσπών, 

με την οποία «έκλεισε» έναν κύκλο αντιπαραθέσεων που ταλάνιζε επί σειρά 

ετών την ελληνική εξωτερική πολιτική10, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα 

εξωτερικά ζητήματα που εκκρεμούν, προσεγγίζοντας την Σουρκία. Από την 

άλλη πλευρά, ο Σούρκος Πρόεδρος έχει να διαχειριστεί πολλά ανοιχτά 

μέτωπα, όπως την κρίση στη υρία11, αλλά και τις διακυμάνσεις στις σχέσεις 

της Σουρκίας με τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία, τόσο λόγω του Κουρδικού 

ζητήματος όσο και λόγω της αγοράς εξοπλισμών της γείτονος χώρας από τη 

Ρωσία12. υνεπώς, η συνάντηση αυτή δίνει την ευκαιρία στον Ρ.Σ. 

Έρντογαν να διασφαλίσει την «ηρεμία» στα δυτικά σύνορα της χώρας.  

Σο πρώτο μέρος της επίσκεψης του Αλέξη Σσίπρα στην Σουρκία, 

προέβλεπε συνάντηση με τον Ρ.Σ. Έρντογαν στις 5 Υεβρουαρίου στην 

Άγκυρα13. την κοινή συνέντευξη Σύπου, οι δύο ηγέτες έκαναν γνωστά τα 

ζητήματα που συζητήθηκαν για τη βελτίωση των σχέσεων των δύο κρατών. 

υγκεκριμένα, τα θέματα αυτά είναι: 
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Κοινή συνέντευξη Σύπου Αλ. Σσίπρα – Ρ.Σ. Έρντογαν. 

Πηγή: Προεδρία της Σουρκίας, 5 Υεβρουαρίου 2019. 

 

 Η έκδοση των «8»: προσδοκία της Σουρκίας είναι η Ελλάδα να μην 

αποτελέσει καταφύγιο για μέλη οργανώσεων, όπως το κίνημα 

Γκιουλέν (FETO), το Ε.Κ.Κ., κ.ο.κ. και να προχωρήσει σε έκδοση των 

στρατιωτικών14. Ο Έλληνας πρωθυπουργός στην απάντησή του τόνισε 

ότι στην Ελλάδα οι πραξικοπηματίες δεν είναι ευπρόσδεκτοι, όμως η 

υπόθεση των 8 στρατιωτικών αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα της 

δικαστικής εξουσίας15. 

 Οι διμερείς σχέσεις: επιθυμία αμφότερων των χωρών είναι η 

βελτίωση των διμερών σχέσεων σε κάθε επίπεδο16.  

 Οι μειονότητες: ο Α. Σσίπρας ζήτησε να ενημερωθεί για τα 

δικαιώματα, αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν την 

ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης17. Παράλληλα, ο 

Ρ.Σ. Έρντογαν ζήτησε αντίστοιχη ενημέρωση για την «τούρκικη», 

όπως την αποκάλεσε, μουσουλμανική μειονότητα της Δυτική 

Θράκης18. 

 Η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος: ο Α. Σσίπρας επεσήμανε την 

ανάγκη να υπάρξει σεβασμός του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο και την 

Ανατολική Μεσόγειο, ενώ υπογράμμισε το δικαίωμα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών της πηγών19. 

Ο Ρ.Σ. Έρντογαν με τη σειρά του επανέλαβε τις γνωστές θέσεις της 

Άγκυρας. 

 Σα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης: συζητήθηκε η προοπτική της 

συνεργασίας μέσω συναντήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
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Τπουργείων Εξωτερικών, που έχουν να επιτελέσουν σημαντικό έργο 

στον τομέα αυτό20. 

 Σο Μεταναστευτικό: ανακοινώθηκε νέα συνάντηση του υπουργού 

Μεταναστευτικής Πολιτικής με τον Σούρκο ομόλογό του για 

περαιτέρω συνεργασία, καθώς τα δύο κράτη κατόρθωσαν να 

συνεργαστούν αποτελεσματικά για πρώτη φορά σε ένα μείζον θέμα, 

όπως είναι η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση που ξέσπασε την 

περίοδο 2015-201621. 

 Σο Αιγαίο: ο Α. Σσίπρας αναφέρθηκε σε προώθηση του διαλόγου 

μεταξύ των στρατιωτικών των δύο κρατών για τη μείωση της έντασης 

στην περιοχή, ενώ και ο Ρ.Σ. Έρντογαν τάχθηκε με τη σειρά του υπέρ 

του περιορισμού τους22. Ακόμη, ο Σούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε 

στην προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την παράτυπη 

μετανάστευση και να αποτρέψει τους θανάτους στο Αιγαίο23. 

Ακολούθησε μια σπάνια επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στη βασιλική 

της Αγίας οφίας, συνοδευόμενου στο εσωτερικό του μνημείου από τον 

Ιμπραΐμ Καλίν, σύμβουλο και εκπρόσωπο του Προέδρου Ρ.Σ. Έρντογαν24. Η 

επίσκεψη αυτή του Α.Σσίπρα είναι ιδιαίτερα συμβολική, καθώς οι 

συνδεόμενες με το Ισλάμ εκδηλώσεις25 στο εσωτερικό της Αγίας οφίας αλλά 

και τα αιτήματα μετατροπής της σε τζαμί από την Σουρκία τα τελευταία 

χρόνια έχουν πληθύνει26. Η Αγία οφία, όπως τόνισε και ο Έλληνας 

πρωθυπουργός, δεν αποτελεί μνημείο μόνο της βυζαντινής κληρονομιάς και 

της Ορθοδοξίας, αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς27, το 

οποίο και σύμφωνα με την UNESCO πρέπει να προστατευτεί28. 

 

Ο Αλ. Σσίπρας στην Αγία οφία. Ξενάγηση από τον Ι. Καλίν. 

Πηγή: Λογαριασμός της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Twitter, 6 Υεβρουαρίου 2019. 
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Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε στη Θεολογική 

χολή της Φάλκης (Θ..Φ.). Ήταν η πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία 

πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας29, καθώς τελευταία η επίσκεψη 

Έλληνα πολιτικού στη χολή είχε πραγματοποιηθεί το 1933 από τον 

Ελευθέριο Βενιζέλομε την ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού30. Εκεί ο Α. 

Σσίπρας συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, συνοδεία του 

ηγούμενου της μονής και μητροπολίτη Προύσης, Ελπιδοφόρο31. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η Θ..Φ. ιδρύθηκε το 1844, αλλά η λειτουργία της 

απαγορεύτηκε το 1971 σύμφωνα με νόμο που απαγόρευε τη λειτουργεία των 

ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων32. ύμφωνα με τον Σούρκο 

Πρόεδρο, το ζήτημα της επαναλειτουργίας της χολής έχει υπάρξει στην 

ατζέντα τόσο προγενέστερων πρωθυπουργών όσο και του Α. Σσίπρα στην 

επίσκεψή του αυτή33. Ωστόσο, ο Σούρκος Πρόεδρος συνέδεσε το ζήτημα της 

επαναλειτουργίας της Θ..Φ. με το ζήτημα της εκλογής των μουφτήδων από 

τη μειονότητα στη Δυτική Θράκη34. Πρόβαλε ως αιτήματα: α) την εκλογή 

των μουφτήδων με άμεση και καθολική ψηφοφορία και β) την «επαναφορά» 

του θεσμού του αρχιμουφτή35. Αξίζει να επισημάνουμε ότι κατά το 

παρελθόν ο Ρ.Σ. Έρντογαν έχει προβάλει ως αίτημα τη λειτουργία τεμένους 

στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη36. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθάρισε 

ότι οι μεταρρυθμίσεις στη Θράκη είναι ζήτημα δεσμεύσεων απέναντι στους 

Έλληνες πολίτες και δεν αφορούν διμερείς δεσμεύσεις, είτε συμπίπτουν με 

τις διακηρύξεις της Σουρκίας είτε όχι37. το σημείο αυτό, είναι σημαντικό 

να αναφερθεί πως η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. επεδίωξε και στο παρελθόν να 

χρησιμοποιήσει το θέμα της επαναλειτουργίας της Θ..Φ. εργαλειακά για 

πολιτικούς σκοπούς, όπως η εξασφάλιση παράτασης χρόνου ή η βελτίωση 

του εις βάρους της διεθνούς κλίματος38. Φαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

των κινήσεων της Άγκυρας μια δεκαετία πριν, υπό το μανδύα της πολιτικής 

«των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες» που ενορχήστρωσε ο Α. 

Νταβούτογλου. Προκειμένου να αποτρέψει πιθανές κυρώσεις από τη μη 

αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποχρέωση που απορρέει από το 

Πρωτόκολλο της Άγκυρας του 2005, είχε γνωστοποιήσει ότι εξέταζε το 

ενδεχόμενο παραχωρήσεων, όπως η επαναλειτουργία της Θεολογικής 

χολής της Φάλκης και η αναγνώριση της Οικουμενικότητας του 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως39. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Σούρκος Πρόεδρος εξακολουθεί να 

ζητά ανταλλάγματα για τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, 

προκειμένου να συζητήσει την έκδοση άδειας επαναλειτουργίας της 

Θ..Φ.40, τόσο ο πρωθυπουργός της Ελλάδας όσο και ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος εξέφρασαν την ελπίδα τους ότι δεν θα 

αργήσει η ημέρα που η Θεολογική χολή θα ανοίξει ξανά41. Με τη σειρά του 
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ο ηγούμενος της μονής, Ελπιδοφόρος, προς επίρρωση του επιχειρήματος της 

λειτουργίας της χολής και της σημασίας της, υπογράμμισε ότι η χολή 

αποτελούσε ανώτερη ακαδημία που προετοίμαζε πατριάρχες και ότι διαθέτει 

μια από τις πιο σημαντικές βιβλιοθήκες της Ορθοδοξίας, η οποία φιλοξενεί 

πολλά χειρόγραφα που χρονολογούνται ακόμη και από τον 12ο αιώνα, καθώς 

και πολύτιμα αντίγραφα42. 

 

Η Θεολογική χολή της Φάλκης και στο βάθος η Πρίγκηπος. 

Πηγή: Red Creative, 2017. 

 

Αξίζει να τονιστεί πως από την εποχή της απαγόρευσης της 

λειτουργίας της Θεολογικής χολής το ζήτημα της επαναλειτουργίας της 

επανέρχεται στη διπλωματική ατζέντα των ελλήνο-τουρκικών σχέσεων43. Σα 

τελευταία χρόνια ενσωματώθηκε στη διαδικασία εξευρωπαϊσμού της 

γείτονος, με προσδοκία της Ελλάδας ότι η Άγκυρα θα επιτρέψει την 

εφαρμογή των δικαιωμάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της 

ελληνορθόδοξης μειονότητας της Κωνσταντινούπολης44. Όπως σημειώνει ο 

Φρ. Ιακώβου, τόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο και η Ελλάδα έχουν 

ταυτίσει την επαναλειτουργία της χολής με την επιβίωση του 

Πατριαρχείου, με αποτέλεσμα η Σουρκία με την επιμονή της να διατηρεί τη 

χολή της Φάλκης κλειστή έχει καταφέρει να μετατρέψει το πρόβλημα σε 

μείζον εθνικό θέμα για την ελληνική πλευρά45. υνεπώς, η Ελλάδα εισήλθε 

σε ένα παιγνίδι σκληρής διαπραγμάτευσης όπου η Σουρκία επιδιώκει να 

αποσπάσει ανταλλάγματα για τη μειονότητα της Θράκης46. την ουσία, η 

Σουρκία δεν έχει τίποτα να χάσει από την επαναλειτουργία της χολής, ενώ 

αυτή η στόχευσή της ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές 

πιέσεις προς την Σουρκία για να επιτρέψει την επαναλειτουργία της47. 

Ειδικότερα, για τις Η.Π.Α. το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί ανάχωμα 

προς τις αξιώσεις της Ρωσίας να αναλάβει την πρωτοκαθεδρία στον ορθόδοξο 
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κόσμο και να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή μέσω του Πατριαρχείου 

της Μόσχας48. Όμως, καθώς οι πιέσεις των Η.Π.Α. στην Σουρκία είναι 

οριοθετημένες, η απόφαση της Ελλάδας να διαπραγματευτεί επί του 

συγκεκριμένου ζητήματος, δίνοντας τη δυνατότητα στην Άγκυρα να 

προχωρήσει σε αυτήν την παραχώρηση και να ζητήσει ανταλλάγματα για τη 

μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, έχει ως αποτέλεσμα, 

σύμφωνα με τον Φρ. Ιακώβου, να πέσει τελικά η Αθήνα στην παγίδα της 

τουρκικής πολιτικής49. 

 

Ο επικεφαλής της Προεδρίας Θρησκευτικών Τποθέσεων της 

Σουρκίας Αλί Ερμπάς, ο Σούρκος Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν, ο 

Έλληνας πρωθυπουργός Αλ. Σσίπρας και ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στην Άγκυρα. 

Πηγή: Προεδρία της Σουρκίας, 5 Υεβρουαρίου 2019. 

 

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού και η συνάντησή του με τον 

Ρ.Σ. Έρντογαν, όπως ήταν αναμενόμενο, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

γεγονός, όχι μόνο για τα δύο κράτη αλλά και για το διεθνές περιβάλλον. 

Σόσο ο διεθνής Σύπος όσο και εκπρόσωποι της διεθνούς πολιτικής σκηνής 

αναφέρθηκαν στη συνάντηση των δύο πολιτικών αρχηγών. Φαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το μήνυμα στήριξης της επαναλειτουργίας της Θ..Φ. που 

εστάλη από τις Η.Π.Α και είναι ιδιαίτερης βαρύτητας50. Ειδικότερα, ο αμ 

Μπράουνμπακ, αρμόδιος για τις θρησκευτικές ελευθερίες πρεσβευτής των 

Η.Π.Α., ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει 

να παρέχει τη στήριξή της με κάθε τρόπο51.  



Ομάδα Έρευνας Σουρκίας 

8 

Η διεθνής κοινή γνώμη και ο διεθνής Σύπος θεώρησαν ιδιαίτερα 

θετική την προσπάθεια προσέγγισης των δύο κρατών52. υγκεκριμένα, ο 

γερμανικός, ο γαλλικός, αλλά και ο ισπανικός Σύπος κάνει λόγο για 

προσπάθεια επίλυσης των διαφορών των δύο χωρών μέσω του διαλόγου, αλλά 

και για τον συμβολισμό των επισκέψεων του Έλληνα πρωθυπουργού53. 

Η συνάντηση των δύο ηγετών εκτός από τη διεθνή σκηνή, 

προσέλκυσε το ζωηρό ενδιαφέρον και της ελληνικής και τουρκικής κοινής 

γνώμης. υγκεκριμένα, ο Εγκεμέν Μπαγίς, πρώην υπουργός των 

Ευρωπαϊκών Τποθέσεων της Σουρκίας και στενός συνεργάτης του Προέδρου 

Ρ.Σ. Έρντογαν, αναφέρθηκε στις θετικές εξελίξεις που μπορούν να 

προκύψουν από τη συνάντηση αυτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της 

συνεργασίας των δύο κρατών ως μέλη του Ν.Α.Σ.Ο., ενώ φάνηκε ιδιαίτερα 

αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της Θ..Φ.54. Για τις ιδιαίτερα θετικές 

εντυπώσεις που προκάλεσε στην ομογένεια η επίσκεψη του Έλληνα 

πρωθυπουργού στη Φάλκη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κοινότητας 

Νεοχωρίου και πρώην εκπρόσωπος των μειονοτικών ιδρυμάτων της 

Σουρκίας (Rumvader)55. 

 

Ο Αλ. Σσίπρας στη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής χολής. 

Πηγή: Λογαριασμός της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Twitter, 

6 Υεβρουαρίου 2019. 

 

Σις απόψεις τους για την συνάντηση των δυο πολιτικών αρχηγών 

εξέφρασαν και εκπρόσωποι του ελληνικού ακαδημαϊκού κόσμου. Ο 

Καθηγητής Διεθνών χέσεων και κοσμήτορας της χολής Κοινωνικών, 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. 

Ηλίας Κουσκουβέλης, τόνισε τη μείζονα σημασία της στήριξης της Ελλάδας 
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προς το Πατριαρχείο, αλλά και της υιοθέτησης μιας γενικότερης πολιτικής, 

η οποία θα εφαρμόζεται με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία απέναντι στην 

Σουρκία56. Ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών χέσεων 

(Ι.ΔΙ..), Κωνσταντίνος Υίλης, υπογράμμισε τη σημασία της επίσκεψης του 

κ. Σσίπρα στη Φάλκη, ερμηνεύοντάς την ως έναν τρόπο εξισορρόπησης των 

επισκέψεων που γίνονται από Σούρκους αξιωματούχους, οι οποίοι όποτε 

επισκέπτονται την Ελλάδα, περνούν και από την Θράκη57. Ανέφερε ότι: «ο 

κ. Ερντογάν δεν είναι έτοιμος να επιτρέψει τη λειτουργία της Θεολογικής 

χολής χωρίς ανταλλάγματα», ενώ τόνισε ότι η γειτονική χώρα φοβάται την 

Ελλάδα περισσότερο από ό,τι δείχνει, αφού αντιλαμβάνεται την υψηλή 

αποτρεπτική ισχύ της και γνωρίζει ότι το διεθνές και περιφερειακό 

περιβάλλον σήμερα δεν ευνοεί την ανάληψη κάποιας δράσης επιθετικής 

από πλευράς Σουρκίας58. 

Ωστόσο, δεν έλλειψε η δριμεία κριτική στον Έλληνα πρωθυπουργό 

από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του. υγκεκριμένα, 

κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα Αλλαγής, το Κ.Κ.Ε., το Ποτάμι 

αλλά και η Ένωση Κεντρώων, τόνισαν σε δηλώσεις τους την πεποίθηση πως 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξουν θετικές εξελίξεις και πρόοδος σε 

πολλούς επιμέρους τομείς των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ενώ δεν δίστασαν 

να εκφράσουν τον προβληματισμό τους για τη μεγάλη διάρκεια της κατ‟ 

ιδίαν συνάντησης των δύο αρχηγών59. 

Η προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ των ηγετών της Ελλάδας και της 

Σουρκίας ύστερα από μία δύσκολη περίοδο είναι το πιο σημαντικό 

αποτέλεσμα της πρόσφατης επίσκεψης του Αλέξη Σσίπρα στην γείτονα60. 

Από τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν κατέστη φανερό πως τόσο ο 

Έλληνας πρωθυπουργός, όσο και ο Σούρκος Πρόεδρος επιδιώκουν, αφενός, 

να επιλύσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα μέσω του διαλόγου και 

της συνεργασίας, και αφετέρου να κατορθώσουν τα παραπάνω, 

αποκομίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη και χωρίς να απωλέσουν 

τα δικαιώματά τους. Για αυτόν το λόγο, στο προσεχές διάστημα αναμένεται 

να ακολουθήσουν συναντήσεις εκπροσώπων των δύο κρατών, έτσι ώστε να 

γίνουν βήματα και να υπογραφούν συμφωνίες προς τη σωστή κατεύθυνση 

στις διμερείς σχέσεις61. Οι επόμενες κινήσεις θα είναι καθοριστικές και 

πρέπει να εκτελεστούν με προσοχή στα μειονοτικά ζητήματα. Μετά τις 

δηλώσεις καλών προθέσεων εν είδει «πρώτου βήματος», η Άγκυρα αναμένει 

από την Αθήνα να ανταποκριθεί στο κάλεσμά της. 
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