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Η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και το Αιγαίο εκφράζεται μέσω 
παράνομων δραστηριοτήτων και κλιμακούμε-
νων προκλήσεων. Οι παράνομες έρευνες και 
πρόσφατες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, 
καθώς και οι απειλητικές δηλώσεις και ενέρ-
γειες Τούρκων αξιωματούχων για Ελλάδα και 
Κύπρο επιδεινώνουν το κλίμα αποσταθεροποί-
ησης στην περιοχή. Οι αυξανόμενες τουρκικές 
προκλήσεις και εκβιασμοί, όπως αποδεικνύεται 
από τη νέα τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία, 
χρήζουν αντιμετώπισης από μια καλά σχεδια-
σμένη στρατηγική αποτροπής από Αθήνα και 
Λευκωσία. 

Από τη δεκαετία του 1970, η Τουρκία ακο-
λουθεί στρατηγική αμφισβήτησης των ελληνι-
κών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της ανα-
θεωρητικής και επεκτατικής της πολιτικής. Οι 
εν λόγω τουρκικές αμφισβητήσεις σχετίζονται 
τόσο με την ελληνική κυριαρχία επί νησιών στο 
Αιγαίο όσο και με την αντίθεση που προβάλ-
λει η Αγκυρα για την οριοθέτηση της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ, γεγονός που σχε-
τίζεται άμεσα με τους ισχυρισμούς της ότι τα 
ελληνικά νησιά δεν απολαμβάνουν δικαίωμα 
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Ταυτόχρονα, η Αγκυ-
ρα διεκδικεί δικαιώματα επί της κυπριακής 
ΑΟΖ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Απώ-
τερος πολιτικός στόχος της Τουρκίας είναι τόσο 
η αναθεώρηση του καθεστώτος στο Αιγαίο όσο 
και η απόσπαση μεριδίου από την ελληνική και 
την κυπριακή ΑΟΖ για την απόκτηση οικονο-
μικών οφελών.

Για την ενίσχυση των τουρκικών θέσεων, στις 
μέρες μας, η Αγκυρα προσφεύγει σε παραπλα-
νητικές μεθόδους που στοχεύουν στη δημιουρ-
γία εντυπώσεων για εκφοβισμό, όπως η χρήση 
των Navtex και οι συνεχείς παραβιάσεις του ελ-
ληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδά-
των. Συγκεκριμένα, έχουν εκδοθεί μια σειρά από 
Νavtex, αφενός, για την εξυπηρέτηση ερευνών 
σεισμολογικού χαρακτήρα (όπως π.χ. το πλοίο 
«Barbaros»), και, αφετέρου, για τη δέσμευση 
μεγάλου μέρους θαλάσσιας περιοχής για ναυτι-
κές ασκήσεις, ανατολικά της Ρόδου που εκτεί-
νεται έως την Κρήτη, με στόχο την απομόνω-
ση του Καστελλόριζου. Παράλληλα, ο Ερντογάν 
έχει προβεί σε μια σειρά δηλώσεων περί υπε-
ράσπισης των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρί-
ων και της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
με στόχο να υποστηρίξει την πραγματοποίηση 
των εν λόγω γεωτρήσεων. Με την τακτική αυτή 
προσπαθεί να ενισχύσει τον έλεγχο της Αγκυρας 
στην Ανατολική Μεσόγειο και να εμποδίσει τις 
άλλες χώρες της περιοχής να αυξήσουν το με-
ρίδιο ισχύος τους σε βάρος αυτής. 

Προς αντιμετώπιση της τουρκικής επεκτατι-
κής πολιτικής, η Ελλάδα και η Κύπρος συνεργά-
ζονται σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, έτσι 
ώστε να προχωρήσουν στην ανάσχεση της εν 
λόγω απειλής, με αύξηση του κόστους για την 
Τουρκία σε οικονομικό και πολιτικο-διπλωματι-
κό επίπεδο. Πέραν της προσπάθειας εσωτερικής 
ενδυνάμωσης που καταβάλλουν, η Ελλάδα και 
η Κύπρος συνεργάζονται στενά για να διεθνο-
ποιήσουν την επεκτατική πολιτική της Τουρκί-
ας βάσει του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, τα 
δύο κράτη έχουν ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις 
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
πρόσφατο κοινό ανακοινωθέν των κ. Κ. Μητσο-
τάκη και Ν. Αναστασιάδη, στο οποίο οι δύο ηγέ-
τες συμφώνησαν να συνεργαστούν περαιτέρω 

για την αντιμετώπιση των τουρκικών προκλή-
σεων. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθούν οι συνα-
ντήσεις του Ελληνα πρωθυπουργού στη Νέα 
Υόρκη στα τέλη Σεπτεμβρίου με την τουρκική 
και την κυπριακή ηγεσία για την ενίσχυση των 
διμερών τους σχέσεων. 

Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια της Ελ-
λάδας και της Κύπρου να πετύχουν εξωτερι-
κή εξισορρόπηση της τουρκικής απειλής μέσω 
συμμαχιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται η σύναψη 
τριμερούς συμφωνίας ανάμεσα στην Κύπρο, 
την Ελλάδα και το Ισραήλ, η πρόσφατη τριμε-
ρής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, 
στην οποία καταδικάστηκαν οι έκνομες ενέρ-
γειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ και η 
προκλητική συμπεριφορά της στο Αιγαίο, κα-
θώς και η διοργάνωση του Φόρουμ για τις Χώ-
ρες της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Ελ-
λάδα, Ιταλία, Ιορδανία, Παλαιστινιακή Αρχή, 
Ισραήλ, Κύπρος), όπου η Τουρκία δεν έλαβε 
μέρος, γεγονός που συνιστά μειονέκτημα για 

την ενεργειακή της ασφάλεια. Επιπλέον, έχουν 
συμφωνηθεί συνεργασίες αμυντικού χαρακτή-
ρα, ενώ, παράλληλα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, 
σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, οι ελληνικές Ενοπλες 
Δυνάμεις είναι σε επιφυλακή και παρακολου-
θούν τις κινήσεις των τουρκικών ερευνητικών 
σκαφών. 

Από τη μεριά της, η κυπριακή κυβέρνηση 
επικαλείται το διεθνές δίκαιο, επισημαίνοντας 
την άρνηση της Τουρκίας να συμμορφωθεί με 
αυτό, καθώς και την προβολή αβάσιμων αξιώσε-
ων, αντίθετων με τη θέση της διεθνούς κοινότη-
τας, η οποία υποστηρίζει πλήρως τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ και την υφα-
λοκρηπίδα της. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης 
η διπλωματική στήριξη που παρέχει η Ε.Ε. στα 
δύο κράτη-μέλη της έναντι των τουρκικών πα-
ραβιάσεων κατά των κυριαρχικών τους δικαιω-
μάτων, όπως η απόφαση για την έγκριση μιας 
σειράς μέτρων, ως αντίποινα για την παράνο-
μη δραστηριότητα της Αγκυρας στην κυπριακή 
ΑΟΖ, με έμφαση στους κανόνες καλής γειτονίας.

Η επιθετική πολιτική της Τουρκίας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, όπως επαληθεύεται στις μέ-
ρες μας στη Συρία, εγείρει προβληματισμούς σε 
Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίες για να την αντι-
μετωπίσουν εργάζονται συστηματικά σε διμε-
ρές και πολυμερές επίπεδο. Οι συμμαχίες με τα 
κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και 
με άλλους διεθνείς δρώντες, παρέχουν σε Αθή-
να και Λευκωσία ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 
που αυξάνει το κόστος των επιλογών της Τουρ-
κίας. Ωστόσο, η τουρκική επιθετικότητα ανα-
μένεται να ενταθεί, αν οι διεκδικήσεις της δεν 
αναγνωριστούν ή αν δεν γίνουν πειστικά τα 
μηνύματα αποφασιστικότητας της Αθήνας και 
της Λευκωσίας.
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Οικοδόμηση μεσογειακού 
«άξονα», η... απάντηση

Τα «Π» ανοίγουν τις σελίδες τους για δεύτερη συνε-
χή χρονιά στους μεταπτυχιακούς ερευνητές του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς με μια σειρά άρθρων που έχουν 
ως επίκεντρο την Τουρκία. Υπό την αιγίδα του καθη-
γητή τους, Ν. Ραπτόπουλου, γίνεται φανερό ότι οι νε-
ότερες γενιές αναλυτών και επιστημόνων σε σχέση με 
την Τουρκία και την Ευρασία έχουν ευρύτητα γνώ-
σεων και αντίληψη σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις 
στην Εγγύς Ανατολή αλλά και τους συσχετισμούς και 
τις ανατροπές ή τους αναθεωρητισμούς στη διεθνή πο-
λιτική. Οι εφημερίδες πέραν των άλλων έχουν χρέ-
ος να αναδείξουν τις δυνατότητες των νεότερων γενε-
ών της πατρίδας. Τα «Π» στις σελίδες «Strategies and 
Politics»  τιμούν αυτήν την παράδοση.

Εκ της σύνταξης

 η τουρκικη επιθετι-
κοτητα αναμενεται 
να ενταθει, αν οι 
διεκδικησεισ τησ 
δεν αναγνωριστουν 
Ή αν δεν γινουν πει-
στικα τα μηνυματα 
αποφασιστικοτητασ 
τησ αθηνασ και τησ 
Λευκωσιασ
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Της Χριστινασ αντωνιαδου

Οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις απέκτησαν μια συμμαχική διάστα-
ση με την ένταξη της Αγκυρας στο ΝΑΤΟ το 1952. Ωστόσο, δεν στα-
μάτησαν να αντιμετωπίζουν κρίσεις εξαιτίας αντιτιθέμενων συμφε-
ρόντων, όπως επιβεβαιώνεται από αυτή που διανύουν στις μέρες 
μας. Η συγκεκριμένη κρίση, ωστόσο, είναι πιο βαθιά, καθώς εφά-
πτεται στα ζωτικά συμφέροντα των κρατών. Πλέον, μετά την εισβο-
λή της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία η κατάσταση περιπλέ-
κεται περισσότερο.

Πολλά είναι τα ζητήματα που προκαλούν τριβές στις διμερείς σχέ-
σεις μεταξύ ΗΠΑ-Τουρκίας. Το πλέον ακανθώδες αυτών είναι η πα-
ραλαβή των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400 από την 
Αγκυρα. Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει την τουρκική ηγεσία 
πως αν προχωρήσουν με την παραλαβή των ρωσικών πυραυλικών 
συστημάτων S-400 θα επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Οι ση-
μαντικότερες εξ αυτών συνίστανται στη μη παράδοση των 100 μα-
χητικών αεροσκαφών F-35, που η Αγκυρα είχε παραγγείλει, και η 
αποβολή της χώρας από το πρόγραμμα συμπαραγωγής τους. Οι δύο 
κύριοι λόγοι που απορρίπτουν οι ΗΠΑ το ενδεχόμενο να αποκτήσει 
η Τουρκία τους S-400 και τα F-35 είναι ότι οι S-400 δεν είναι συμβα-
τοί με τα ΝΑΤΟϊκά συστήματα 
ασφαλείας και ότι με τον τρόπο 
αυτόν καθίσταται πιο εύκολη η 
μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη 
Ρωσία. Ουσιαστικά, κατά μία έν-
νοια η πράξη αυτή της Αγκυρας 
προσβάλλει το κυριαρχικό δι-
καίωμα των ΗΠΑ για ασφάλεια. 
Η έναρξη παραλαβής συστοιχι-
ών των ρωσικών S-400 το κα-
λοκαίρι είχε ως αποτέλεσμα να 
ανακοινωθεί η αποπομπή της 
Τουρκίας από το πρόγραμμα συ-
μπαραγωγής των F-35 και να 
τερματιστεί η εκπαίδευση των 
Τούρκων πιλότων στη βάση της 
Αριζόνα. Εντούτοις, ο πρόεδρος 
Τραμπ δεν έχει προχωρήσει ακό-
μα σε κυρώσεις, παρά τις πιέσεις 
του Κογκρέσου. Μάλιστα, ο ίδιος δήλωσε στη Σύνοδο του G-20 στην 
Οσάκα τον περασμένο Ιούνιο ότι η διοίκηση Ομπάμα έχει προκαλέ-
σει αυτό το αδιέξοδο θέτοντας περιοριστικούς όρους στην Τουρκία για 
την απόκτηση των F-35, εκφράζοντας παράλληλα τη συμπάθειά του 
προς το πρόσωπο του Ερντογάν. Η τελευταία εξέλιξη επί του θέματος 
θέλει τον Ερντογάν να προσεγγίζει τον Τραμπ προκειμένου να ξανα-
συζητηθούν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η Τουρκία μπορεί 
να παραλάβει τα F-35.

Οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις επιβαρύνθηκαν επίσης από την πο-
ρεία των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κούρδων της Β. Συρίας. Μολονότι 
η συμβολή των τελευταίων στη νίκη κατά του «Ισλαμικού Χαλιφάτου» 
είναι μεγάλη, η Αγκυρα αισθάνθηκε απειλούμενη από την προσέγγιση 
Κούρδων και Αμερικανών. Εντούτοις, οι διαφορές Τουρκίας και ΗΠΑ 
φαίνεται να γεφυρώθηκαν μετά τη συναίνεση της Ουάσινγκτον στη 
δημιουργία ζώνης ασφαλείας στη Β. Συρία. Υπήρχαν πολλές διαφω-
νίες, με κυριότερη το βάθος της ζώνης ασφαλείας, οι οποίες όμως αμ-
βλύνθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί μία περιοχή χωρίς κουρδι-
κό στοιχείο, αφενός, για να επιστρέψει εκεί ένας όγκος προσφύγων, 
και, αφετέρου, για να αντιμετωπιστούν τα διλήμματα ασφαλείας της 
Τουρκίας. Παρά το γεγονός ότι στην επαρχία Σανλίουρφα έχει δημι-
ουργηθεί ήδη κοινό επιχειρησιακό κέντρο και έχουν πραγματοποι-
ηθεί από κοινού επίγειες και εναέριες επιχειρήσεις, μετά το «πράσι-
νο φως» από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε 
την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη βόρεια Συ-
ρία, στις 9 Οκτωβρίου η Τουρκία εισέβαλε μονομερώς στη Συρία στο 
πλαίσιο της επιχείρησης «Πηγή της Ειρήνης». Στόχος της Αγκυρας 
είναι η εξάλειψη του κουρδικού στοιχείου από την τουρκοσυριακή 
μεθόριο, με την ταυτόχρονη εγκατάσταση περίπου 1 εκατ. προσφύ-
γων στην περιοχή.

Καταληκτικά, είναι εμφανές ότι η Τουρκία συνιστά σημαντικό 
εταίρο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, γι’ αυτό και η Ουάσινγκτον 
δεν αντέδρασε στην τουρκική εισβολή στη Συρία και τις μονομερείς 
επιχειρήσεις της Αγκυρας εναντίον των Κούρδων. Παρ’ όλα αυτά, 
η Τουρκία δείχνει να απομακρύνεται από την Ουάσινγκτον, επεν-
δύοντας στις ρωσοτουρκικές σχέσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε 
στρατιωτικό επίπεδο.

Της Παναγιωτασ Καλογιαννη 

Η Αγκυρα εξέφρασε από την αρχή ζωηρό ενδιαφέρον για τον εμφύλιο 
σπαραγμό στη Συρία, ο οποίος της πρόσφερε προοπτικές δημιουργίας 
μιας σφαίρας επιρροής. Ετσι συντάχθηκε με τους αντικαθεστωτικούς, 
προκειμένου να ανατραπεί το καθεστώς Αλ-Ασαντ και να αναλάβει τη 
χώρα μία πιο ευνοϊκή προς την Αγκυρα νέα κυβέρνηση. Μετά την πρό-
σφατη αποτυχία αποκλιμάκωσης της έντασης στην επαρχία Ιντλίμπ και 
την αδυναμία απομάκρυνσης των ριζοσπαστικών ομάδων, η κατάστα-
ση στη Συρία συνεχίζει να παραμένει τεταμένη, με την Τουρκία να επι-
διώκει επισταμένως την υλοποίηση των ηγεμονικών σχεδίων της. Αυτό 
φάνηκε από την πρόσφατη εισβολή της Τουρκίας στο συριακό έδαφος, η 
οποία διεξάγει πόλεμο κατά των Κούρδων στο βόρειο τμήμα της Συρίας.

Στην προσπάθεια απόκτησης σφαιρών επιρροής, η Τουρκία, μετά το 
2011 εγκατέλειψε οριστικά την παραδοσιακή πολιτική μη ανάμειξης στις 
υποθέσεις των γειτονικών κρατών της Μέσης Ανατολής και χρησιμο-
ποίησε πολιτικά και στρατιωτικά μέσα για την επίτευξη του ανωτέρω 
στόχου. Λίγο μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, η τουρκική 
ηγεσία επέλεξε να επέμβει στη Συρία, εξαπολύοντας μια σειρά από επι-
χειρήσεις. Την επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη» (2016) ακολούθησε η 
επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» (2018). Στόχος ήταν, με αφορμή το «Ισλαμι-
κό Κράτος», να εξουδετερωθούν οι 
Κούρδοι αγωνιστές που ήταν πολύ 
κοντά στη δημιουργία μιας ενιαί-
ας περιοχής ελέγχου στη Συρία. Η 
προοπτική δημιουργίας ανεξάρ-
τητου κουρδικού κράτους στη Συ-
ρία αναβίωσε τον φόβο της Τουρ-
κίας για προσβολή της εδαφικής 
ακεραιότητάς της. Ετσι, η τελευ-
ταία έδειξε ανοχή στο «Ισλαμικό 
Κράτος» που μαχόταν τόσο κατά 
των καθεστωτικών δυνάμεων της 
Δαμασκού όσο και εναντίον των 
Κούρδων αγωνιστών (DPY/YPG). 

Από το βήμα της εφετινής Γενι-
κής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών, ο Ρ. Τ. Ερντογάν όρισε ως 
νέο στόχο της Τουρκίας την κατο-
χή εδαφών της Β. Συρίας που τε-
λούν υπό κουρδικό έλεγχο, για τη δημιουργία, με πρόσχημα την ανθρω-
πιστική βοήθεια, «ζωνών ασφαλείας» για τους πρόσφυγες. Απώτερος 
στόχος του είναι η υπονόμευση της κουρδικής οντότητας.

Σε διμερές επίπεδο, οι ΗΠΑ και η Τουρκία συζήτησαν τη δημιουργία 
«ουδέτερης ζώνης ασφαλείας» για τους πρόσφυγες στη βόρεια Συρία, 
πρόταση που αποβλέπει ουσιαστικά στην προστασία της ακεραιότητας 
της τουρκικής επικράτειας, με τη Δαμασκό να αντιδρά, θεωρώντας την 
κίνηση αυτή παραβίαση της κυριαρχίας της. 

Οι ΗΠΑ αρχικά δεν φάνηκε να είχαν κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις 
στην Τουρκία και εξακολουθούσαν να εξοπλίζουν τους Κούρδους της Συ-
ρίας (YPG), ώστε να εξουδετερώσουν τα τελευταία απομεινάρια του «Ισλα-
μικού Κράτους». Πριν από λίγες μέρες, όμως, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την 
αποχώρηση στρατευμάτων τους, με τους Κούρδους να ζητούν από την 
Ουάσινγκτον τουλάχιστον να κλείσει τον εναέριο χώρο στην Αγκυρα, 
ώστε να μην τους βομβαρδίζει. Η απόφαση των ΗΠΑ οδήγησε την Τουρ-
κία να εισβάλει για ακόμη μια φορά στη Συρία, θέτοντας στο στόχαστρο 
τους Κούρδους αγωνιστές.

Από την άλλη, οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία προέρχονται από 
σοβαρή δοκιμασία, λόγω προσβολής τουρκικής φάλαγγας στην Ιντλίμπ 
από τη ρωσική αεροπορία στα τέλη Αυγούστου. Οι διαφορές που προκύ-
πτουν με τη Ρωσία, αναφορικά με το Συριακό, αντιμετωπίζονται, σε κά-
ποιο βαθμό, σε πολυμερές επίπεδο, όπως η Διαδικασία της Αστάνα, στην 
οποία συμμετέχει και το Ιράν. 

Η συμφωνία του 2018 απέτυχε να απομακρύνει την οργάνωση HTS 
(Hayat Tahrir Al-Sham), η οποία σχετίζεται ιδεολογικά με την Αl-Qaeda, 
από την Ιντλίμπ. Ωστόσο, η Τουρκία επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνα-
τότητες που προσφέρει η Διαδικασία, για να εγκαθιδρύσει ένα de facto 
«προτεκτοράτο» στη Συρία, εδραιώνοντας τη θέση της. Στη Σύνοδο της 
16ης  Σεπτεμβρίου, η Αγκυρα είχε προειδοποιήσει πως εάν εντός δύο 
εβδομάδων δεν συμφωνήσουν με τις ΗΠΑ για τη ζώνη ασφαλείας, θα 
εφαρμόσει τα δικά της σχέδια και θα συνεργαστεί μόνο με το Ιράν και 
τη Ρωσία για τη σταθεροποίηση της συριακής κρίσης.  Η Συρία αποτε-
λεί ζωτικής σημασίας περιοχή για την τουρκική στρατηγική απόκτησης 
σφαιρών επιρροής. Το μέλλον θα δείξει αν τα τουρκικά σχέδια είναι βιώ-
σιμα και το κατά πόσο θα υλοποιηθούν οι ηγεμονικές βλέψεις της Αγκυ-
ρας, ιδίως με την έναρξη των νέων επιχειρήσεων κατά των Κούρδων. 

ΗΠΑ-Τουρκία: Σχέσεις 
σε τεντωμένο σχοινί

Tα μάτια της Aγκυρας 
στραμμένα στη Συρία
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