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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 μεταναστευτική πολιτική της Σουρκίας και η πρόκληση προς 

την Ευρώπη. Η κρίση στον Έβρο και η πολιτική της Ελλάδος 

Αλέξανδπορ Μάπιορ Κωνζηάνηερ* 

 

Εισαγωγή 

Από τα τέλη Υεβρουαρίου έως τα τέλη Μαρτίου του 2020, η καθοδηγούμενη 

από την Σουρκία κίνηση μεταναστών που περιείχε και μικρό αριθμό 

προσφύγων, με κατεύθυνση προς τα ελληνικά σύνορα του Έβρου και των 

νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, είχε έναν αιφνιδιαστικό και ακραίο 

χαρακτήρα. Η πρωτοφανής πρόκληση εντάσεων μεταξύ αυτών και των 

ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας, αποτελεί μια εξέλιξη βαρύνουσας σημασίας, 

που ξεπερνά το στενό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η σημασία του 

έγκειται τόσο στην μορφή «υβριδικής απειλής» που έλαβε το μεταναστευτικό 

κύμα, εξαιτίας των εκτεταμένων και ποικιλότροπων προσπαθειών παράνομης 

εισόδου στην ελληνική και ευρωπαϊκή επικράτεια όσο και στη μεθόδευση 

των ροών από το τουρκικό κράτος με τα σημεία πίεσης να εντοπίζονται σε 

συγκεκριμένα σημεία των ελληνοτουρκικών συνόρων. κοπός αυτού του 

ενημερωτικού σημειώματος είναι να εξετάσει το πολιτικό και διπλωματικό 

συγκείμενο μέσα στο οποίο έλαβαν χώρα τα κρίσιμα γεγονότα του 

Υεβρουαρίου και του Μαρτίου, να γίνει αναφορά στους πολιτικούς στόχους 

και τα διπλωματικά μέσα που επιστρατεύτηκαν από την Σουρκία για την 

επίτευξή τους, στην αντιμετώπιση της κατάστασης από την Ελλάδα, καθώς 

και να παρουσιαστεί ο απόηχος αυτού του μείζονος βαρύτητας ζητήματος στη 

διεθνή κοινή γνώμη. 

                                                           
*
 Προπτυχιακός φοιτητής (β’ έτος) του Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
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Η υβριδική απειλή και οι μη φιλικές πρακτικές της Σουρκίας στα 

ελληνοτουρκικά σύνορα 

ύμφωνα με στοιχεία του ελληνικού Σύπου, την πρώτη εβδομάδα του 

Μαρτίου του 2020, 5.000 μετανάστες συγκεντρώθηκαν στα ελληνοτουρκικά 

σύνορα στον Έβρο, ενώ 10.000 παρέμειναν στην Αδριανούπολη1. Σο κάλεσμα 

προς τους προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς να μεταβούν σε 

συγκεκριμένα σημεία της Σουρκίας, από «άγνωστους» λογαριασμούς στο 

Twitter και η διασπορά ψευδών ειδήσεων περί ανοικτών ελληνικών συνόρων 

αναδεικνύουν το ρόλο της Σουρκίας στην ενορχήστρωση των 

μεταναστευτικών κινήσεων προς τις πύλες εισόδου στον Έβρο (Καστανιές) 

και τα νησιά του Αιγαίου2. Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, διακινητές 

μεταναστών φαίνεται να κινήθηκαν με την παραδοχή ότι ο Πρόεδρος Ρετζέπ 

Σαγίπ Έρντογαν επικροτεί τις παραπάνω ενέργειές τους3, ενώ 

επιβεβαιώνεται από τον κεμαλιστή δήμαρχο της πόλης Bolu, Tanju Özcan, η 

μίσθωση λεωφορείων από τις τουρκικές αρχές με σκοπό τη μεταφορά των 

μεταναστών προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα4. Μέχρι την έκδοση 

απαγόρευσης NAVTEX από την πλευρά της Ελλάδας, στις 2 Μαρτίου, στα 

νησιά Φίο, άμο και Λέσβο είχαν φτάσει 500 μετανάστες και πρόσφυγες5. 

τόχος τους ήταν η –με όποιον τρόπο– είσοδός τους στον ευρωπαϊκό χώρο, 

ευελπιστώντας σε μια καλύτερη ζωή. 

 

Μετανάστες συγκεντρωμένοι στις Καστανιές του Έβρου. 

Πηγή: ΑΡ, 29 Υεβρουαρίου 2020. 

Από την άφιξη των μεταναστών στον Έβρο στα τέλη του Υεβρουαρίου, 

έως και την απομάκρυνσή τους από τις τουρκικές αρχές στα τέλη του 

Μαρτίου6, σημειώθηκαν σημαντικά επεισόδια μεταξύ αυτών, 
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υποστηριζόμενων έμπρακτα από τουρκικές δυνάμεις, και των ελληνικών 

αστυνομικών δυνάμεων. Σα διεθνή Μ.Μ.Ε. έκαναν λόγο για χρήση χημικών 

και δακρυγόνων τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από την πλευρά των 

μεταναστών, ενώ έγινε γνωστή η έμπρακτη εχθρική τουρκική στάση μέσω 

της αρωγής της Άγκυρας στη «μάχη των οδοφραγμάτων» κατά τη διάρκεια 

παρουσίας των μεταναστών στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Παράλληλα, 

σημειώθηκαν τουρκικές υπερπτήσεις και παραβιάσεις του ελληνικού 

εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά (F-16) με στόχο πέραν του 

εκφοβισμού των πολιτών και της ελληνικής ηγεσίας, την παρενόχληση 

ελληνικού ελικοπτέρου που περιπολούσε στον Έβρο, κατά τη διάρκεια των 

επεισοδίων7. Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίστηκε, καθώς τουρκικό 

όχημα επιτήρησης της μεθορίου, τύπου «Hızır/Ateş», του οποίου η 

αναβάθμιση κατέστη δυνατή μέσω ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενου 

κατά 75% από ευρωπαϊκά κονδύλια, επιχείρησε να ρίξει μέρος του φράχτη 

που βρίσκεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα στην επίμαχη περιοχή του 

Έβρου8. Σην ίδια περίοδο στο Αιγαίο, στις 12 Μαρτίου, τουρκική ακταιωρός 

επιχείρησε να διεμβολίσει σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής που είχε 

αποτρέψει την είσοδο της λέμβου με τους μετανάστες στα ελληνικά χωρικά 

ύδατα κάνοντας χρήση προειδοποιητικών βολών9. Σέλος, λίγο πριν την 

απομάκρυνσή τους από τα σύνορα του Έβρου, ομάδες μεταναστών προέβησαν 

σε περιβαλλοντικές καταστροφές καίγοντας δέντρα στο δάσος των 

Καστανιών10. 

Οι σχέσεις Άγκυρας-Αθήνας και ο παράγοντας της εσωτερικής πολιτικής 

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τεταμένες κατά την 

περίοδο την οποία εξετάζουμε. Σο ύμφωνο Σουρκίας-Λιβύης, μέσω του 

οποίου η Σουρκία επιχείρησε να καρπωθεί μέρος της Ελληνικής Α.Ο.Ζ., 

νότια των Δωδεκανήσων και της Κρήτης, φάνηκε να αιφνιδιάζει την 

ελληνική κυβέρνηση. H τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών, Έρντογαν-

Μητσοτάκη, που είχε λάβει χώρα το Δεκέμβριο του 2019 στο πλαίσιο της 

συνδιάσκεψης του Ν.Α.Σ.Ο. στο Λονδίνο, δεν απέδωσε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα11. Έπειτα, το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, όταν η 

Γερμανία, ως διοργανώτρια της συνδιάσκεψης του Βερολίνου για την 

ειρήνευση στη Λιβύη, επεφύλαξε μια αρνητική στάση στο αίτημα της 

Ελλάδας να συμμετάσχει ως ενδιαφερόμενο μέρος στις συζητήσεις, 

προκαλώντας την αντίδραση των Αθηνών12. Σέλος, οι υπερπτήσεις 

τουρκικών μαχητικών εντός του ελληνικού εναέριου χώρου, που παραβίασαν 

τους διεθνείς κανόνες καλής γειτονίας, αλλά και το Πρωτόκολλο Παπούλια-

Γιλμάζ, αμφισβητώντας παράφορα την ελληνική κυριαρχία, φαίνεται να 

επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση13. 
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Κατά την έναρξη της κρίσης, στην εσωτερική πολιτική σκηνή της 

Σουρκίας παρατηρείται σημαντική πολιτικοοικονομική αστάθεια. Η 

τουρκική οικονομία παρουσιάζει έντονη ύφεση, λόγω δυσμενών συγκυριών, 

όπως οι τεταμένες σχέσεις με τη Δύση και με ορισμένες χώρες της Μέσης 

Ανατολής, η μείωση των ξένων επενδύσεων, η αύξηση της ανεργίας και του 

πληθωρισμού και η εξάντληση συναλλαγματικών αποθεμάτων14. Παράλληλα, 

στην Σουρκία φιλοξενούνται 3,7 εκατ. ύριοι πρόσφυγες, η παρουσία των 

οποίων επιβαρύνει την τουρκική οικονομία15. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το 

Kόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» του Πρόεδρου Ρ.Σ. Έρντογαν να 

στερείται ευρείας εσωτερικής αποδοχής, με τον τουρκικό λαό να εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του στην παροχή μεγάλων ποσών για την ανθρωπιστική 

βοήθεια προς τους πρόσφυγες και όχι στην ενίσχυση της τουρκικής 

οικονομίας. Να σημειωθεί, ακόμη, ότι οι προσδοκίες του Σούρκου Πρόεδρου 

για το εγχείρημα δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας στη υρία υπό 

τουρκική επίβλεψη, για την επανεγκατάσταση των προσφύγων, όπως 

φαίνεται, δεν επαληθεύθηκαν. Η απόφαση διεξαγωγής της επιχείρησης 

«Εαρινή Ασπίδα», στις 27 Υεβρουαρίου του 2020, οδήγησε στο θάνατο 

περισσότερων από 40 Σούρκων στρατιωτικών από τις δυνάμεις του 

καθεστώτος Άσαντ στο βορειοδυτικό Ιντλίμπ της υρίας16. Αξίζει να 

υπογραμμιστεί ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων Σούρκων 

στρατιωτικών που είχε σημειωθεί σε συριακό έδαφος έως εκείνη τη στιγμή. 

την Ελλάδα, την ίδια περίοδο, η εγχώρια οικονομία πέρασε επιτυχώς 

την πέμπτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την τελευταία να 

δίνει τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση17. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 

έχοντας αντιδράσει στο Μνημόνιο Σουρκίας- Λιβύης για την Α.Ο.Ζ. και 

έχοντας ενισχύσει τις συμμαχίες της στην περιοχή, βρίσκεται σε διαδικασία 

σχεδιασμού κλειστών δομών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. τόχος του 

προαναφερθέντος σχεδίου αποτελεί η αποσυμφόρηση των νησιών από τους 

πρόσφυγες και τους μετανάστες, οι ροές των οποίων φαίνεται να 

ενθαρρύνονται από τη γείτονα χώρα. 

Η παραπάνω υβριδική απειλή φαίνεται να εξυπηρετεί πρωτίστως –

αλλά όχι μόνο– τουρκικές εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες. ύμφωνα με 

στοιχεία διεθνών πρακτορείων, ο αριθμός των μεταναστών που απετράπη να 

εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα έως τις 5 Μαρτίου έφθασε τους 34,778 και 

οι συλλήψεις τις 24418. Εντύπωση προκαλεί, ακόμη, το γεγονός ότι ελάχιστο 

ποσοστό αυτών προερχόταν από τη υρία19. Οι μετανάστες, που βρέθηκαν 

στις Καστανιές του Έβρου, παρουσιάστηκαν από την τουρκική ηγεσία ως 

πρόσφυγες προερχόμενοι από την επίμαχη ζώνη του Ιντλίμπ. Με το 

πολιτικό κόστος της απώλειας Σούρκων στρατιωτικών να ανέρχεται σε 
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υψηλά επίπεδα, ο Σούρκος Πρόεδρος φάνηκε να μην επιθυμεί να 

«δοκιμάσει» την αντοχή της τουρκικής κοινωνίας και να επιζητά να 

«εκτονώσει» την υφιστάμενη δυσαρέσκεια μέσω της κατεύθυνσης των 

«προσφυγικών» ροών προς την Ευρώπη20. Επιπροσθέτως, η προσπάθεια 

πρόκλησης θερμού επεισοδίου από την τουρκική πλευρά, καθ’όλη τη 

διάρκεια των υποκινούμενων μεταναστευτικών ροών προς τα ελληνικά 

σύνορα, υπήρξε συστηματική και αποσκοπούσε στην εσωτερική κατανάλωση 

και κατ’επέκταση στην τόνωση του ηθικού των ήδη απογοητευμένων 

Σούρκων. 

Οι μετανάστες, η στρατηγική της Σουρκίας και η αντίδραση της Ελλάδας 

Οι πολιτικοί στόχοι της Σουρκίας μέσα από τη χρήση των μεταναστευτικών 

ροών ως μοχλού πίεσης στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας είναι 

συγκεκριμένοι. Αρχικά, μέσω της παρακίνησης των μεταναστών να 

παραβιάσουν τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα, φαίνεται ότι επιδιώκεται η 

άσκηση πολιτικής πίεσης προς την Ελλάδα και την Ε.Ε.. Σα αιτήματα της 

Σουρκίας για παρέμβαση του Ν.Α.Σ.Ο. και της Ε.Ε. στο εγχείρημα της ίδιας 

στη υρία, υπήρξαν πιεστικά21. Ωστόσο, το Ν.Α.Σ.Ο. δεν ανταποκρίθηκε στο 

κάλεσμα του εταίρου της και η συνδρομή της Ευρώπης στην ανθρωπιστική 

κρίση του Ιντλίμπ απαιτούσε χρόνο και πολιτικά ερείσματα για να 

πραγματοποιηθεί22. 

 

Μετανάστες επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα από στις Καστανιές. 

Πηγή: Reuters, 29 Υεβρουαρίου 2020. 

τη συνέχεια, ο Πρόεδρος Έρντογαν, ζήτησε από την Ε.Ε. να 

συνδράμει στην υπερκέραση της αδιαλλαξίας του Ρώσου Προέδρου στις 

διαπραγματεύσεις για το Ιντλίμπ και άφησε να εννοηθεί ότι η Άγκυρα δεν 

απέβλεπε στην «υφαρπαγή εδαφών» της υρίας23. Με τη χρήση των 
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μεταναστών ως πολιορκητικό κριό στα ελληνοτουρκικά σύνορα, επιχείρησε 

να εκβιάσει την ευρωπαϊκή ηγεσία, αποβλέποντας σε πολιτικά και 

οικονομικά οφέλη. 

Μολονότι η εκεχειρία με τη Ρωσία επετεύχθη στις 5 Μαρτίου24, η 

Άγκυρα προχώρησε σε περαιτέρω κλιμάκωση της πίεσης με στόχο την 

αναθεώρηση της υμφωνίας Σουρκίας-Ε.Ε. του 2016. Επίσης, επεδίωξε την 

αποκόμιση οικονομικών ενισχύσεων για τη διαχείριση της ανθρωπιστικής 

κρίσεως στη υρία, στη διόγκωση της οποίας η ίδια φαίνεται να έχει 

συμβάλει σε κάποιο βαθμό λόγω της παρεμβατικής της πολιτικής25. 

Η αντίδραση της Αθήνας στην υβριδική απειλή και στην εκπλήρωση 

των  προαναφερθέντων πολιτικών στόχων που επιδιώχθηκαν μέσω αυτής, 

υπήρξε κλιμακωτή και ιεραρχημένη, βάσει των προτεραιοτήτων που έθεσε η 

πολιτική ηγεσία. Ως πρωτεύων πολιτικός στόχος της Ελλάδας 

παρουσιάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση η εφαρμογή του ελληνικού 

στρατηγικού δόγματος της αποτροπής. Βασιζόμενη στο Διεθνές Δίκαιο και 

στην αποτρεπτική φύση του δόγματός της, η ελληνική κυβέρνηση προέβη 

στην άμεση αντιμετώπιση της υβριδικής απειλής και την προστασία των 

ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων26. 

Μετά την αναχαίτιση των πρώτων μεταναστευτικών κυμάτων, εξίσου 

μείζονος σημασίας στόχος αποτέλεσε η κινητοποίηση των Ευρωπαίων 

εταίρων και η συλλογική ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της πρόκλησης 

παράνομης εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα που ισοδυναμεί με παραβίαση 

των συνόρων της Ευρώπης. Επιμέρους πτυχές του παραπάνω στόχου της 

«κοινοτικοποίησης» του ζητήματος αποτελούν η εξωτερική εξισορρόπηση της 

υβριδικής απειλής, δηλαδή η εξασφάλιση κοινοτικής βοήθειας με τη μορφή 

πολιτικής, οικονομικής και υλικοτεχνικής στήριξης προς την Ελλάδα. Με 

αυτόν τον τρόπο, η ελληνική κυβέρνηση στόχευε στην άμεση εμπλοκή της 

Ε.Ε. και στην ενίσχυση του κύρους και της αποτρεπτικής-επιχειρησιακής 

της ικανότητας. 

Με την επίτευξη των ανωτέρω πολιτικών στόχων, η Ελλάδα θα 

μπορούσε να εξασφαλίσει την εξωτερική νομιμοποίηση των ενεργειών της 

από την Ε.Ε.. Σην ίδια στιγμή θα αποκάλυπτε την υπολανθάνουσα τουρκική 

σκοπιμότητα, ήτοι από την επιλογή της Ελλάδας και όχι άλλης όμορης 

χώρας, ως μοναδικό αποδέκτη των ενορχηστρωμένων κεντρικά από την 

Σουρκία μεταναστευτικών ροών. 

Οι μονομερείς ενέργειες της Σουρκίας και η ελληνική προσπάθεια 

οικοδόμησης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μετώπου 

Αρχικά, η Άγκυρα επικαλούμενη το άρθρο 4 του Βορειοατλαντικού 
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υμφώνου, το οποίο αναφέρεται σε απειλή εδαφικής κυριαρχίας, πολιτικής 

ανεξαρτησίας ή ασφάλειας, προχώρησε στην έκτακτη σύγκλιση των μόνιμων 

αντιπροσώπων του Ν.Α.Σ.Ο. στις 28 Υεβρουαρίου 202027. Η προσπάθειά της, 

όμως, να εκβιάσει τη στήριξη και την παρέμβαση της Δύσης στο στρατιωτικό 

εγχείρημά της στη υρία από το Ν.Α.Σ.Ο. δεν τελεσφόρησε. Δεν υπήρξε ούτε 

ομοφωνία στην έκδοση κοινού ανακοινωθέντος. Η Ελλάδα, από την πλευρά 

της, χρησιμοποίησε το δικαίωμα της αρνησικυρίας (veto), λόγω της απουσίας 

αναφοράς του προσφυγικού/μεταναστευτικού προβλήματος στο κοινό 

ανακοινωθέν28. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο, δεν 

αποτελούσε μέρος της ημερήσιας διάταξης29. 

 τη συνέχεια, η ελληνική πλευρά, μετά τη σύσκεψη των μόνιμων 

αντιπροσώπων του Ν.Α.Σ.Ο. και την άφιξη των πρώτων μεταναστευτικών 

ομάδων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο 

υλοποίησης του ανωτέρω πολιτικού στόχου, δηλαδή της εφαρμογής του 

ελληνικού στρατηγικού δόγματος αποτροπής και της προστασίας της 

ελληνικής εδαφικής κυριαρχίας από την προελαύνουσα υβριδική απειλή. 

Μετά από τη στοχευμένη τοποθέτηση των ελληνικών αστυνομικών δυνάμεων 

στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, προχώρησε σε επαφές με την Ε.Ε. 

και το Ν.Α.Σ.Ο. για τη γνωστοποίηση της απαγόρευσης εισόδου και εξόδου 

από τις συνοριακές πύλες του Έβρου30. 

τις 2 Μαρτίου, η Σουρκία επιχείρησε τον προσεταιρισμό της 

Βουλγαρίας, κράτους-μέλους της Ε.Ε., με το οποίο συνορεύει τόσο εκείνη 

όσο και η Ελλάδα31. Ο Ρ.Σ. Έρντογαν παρείχε διαβεβαιώσεις στο Βούλγαρο 

πρωθυπουργό, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Άγκυρα, για την 

τήρηση της υμφωνίας Σουρκίας-Ε.Ε. απέναντι στη Βουλγαρία και τη μη 

άσκηση πίεσης μέσω μεταναστευτικών ροών. την κοινή συνέντευξη Σύπου 

που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο ηγετών, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός 

εξέφρασε τη στήριξή του προς την Σουρκία για το μεταναστευτικό ζήτημα 

δηλώνοντας ότι: «Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δίδονται τα χρήματα στην 

Σουρκία. Σο αμοιβαίο βάρος είναι βασική αρχή της Ε.Ε.»32. 

Σην ίδια ημέρα, η ελληνική κυβέρνηση με την κλιμάκωση των 

επεισοδίων στα σύνορα (Έβρο) από τις τουρκικές αρχές, προχώρησε σε 

πρόσθετη θωράκιση της χώρας. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα του Κυβερνητικού 

υμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΤ..Ε.Α.) τα οποία περιλάμβαναν: 

«την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών 

χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, την προσωρινή αναστολή υποβολής 

αίτησης ασύλου, την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην 

χώρα προέλευσης, αίτημα σε FRONTEX για ανάπτυξη ομάδας RABIT και 

την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης στο υμβούλιο Τπουργών 
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για την έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 78, παράγραφος 3, υνθήκη της 

Ε.Ε.»33. 

Ήδη, από την ημέρα εκείνη, η ηγεσία της Ε.Ε., έστειλε αυστηρό 

μήνυμα προς την Σουρκία και μέσω του Ύπατου Εκπροσώπου για τις 

εξωτερικές δράσεις της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, ανακοίνωσε ότι: «η ενθάρρυνση 

των προσφύγων και των μεταναστών να επιχειρήσουν παράνομες διαβάσεις 

στην Ε.Ε. δεν αποτελεί αποδεκτό τρόπο για την Σουρκία να πιέσει για 

περαιτέρω στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση»34. Αποτέλεσμα τούτου ήταν 

οι σχέσεις της Άγκυρας με τους Ευρωπαίους εταίρους της να ενταθούν. 

Με εφαλτήριο τα παραπάνω ληφθέντα μέτρα του ΚΤ..Ε.Α. και τη 

σύγκλιση έκτακτου υμβουλίου Εξωτερικών Τποθέσεων της Ε.Ε. στις 6 

Μαρτίου, η ελληνική κυβέρνηση ξεκίνησε την εκστρατεία κινητοποίησης 

των Ευρωπαίων εταίρων και δημιουργίας ενός ενιαίου αρραγούς ευρωπαϊκού 

μετώπου απέναντι στην τουρκική μεταναστευτική πολιτική. Παράλληλα, το 

Τπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαδοχικές επαφές με τα αντίστοιχα 

Τπουργεία αρκετών κρατών μελών της Ε.Ε. (Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, 

Πολωνία, λοβενία, Γερμανία κ.ά.), γνωστοποιώντας τις θέσεις της Ελλάδας 

για την κρίσιμη κατάσταση στα σύνορά της35. Με αυτόν τον τρόπο, πέρα από 

την κινητοποίηση των Ευρωπαίων εταίρων, φαίνεται να έγινε και μια 

προσπάθεια για την εξασφάλιση ειδικής πλειοψηφίας εν’όψει του 

υμβουλίου που θα ακολουθούσε στο Ζάγκρεμπ. 

 

Αυτοψία στα ελληνοτουρκικά σύνορα αξιωματούχων της ΕΕ. 

Πηγή: ΑΡ, 3 Μαρτίου 2020. 

 τις 3 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη των εκπροσώπων των 

Ευρωπαϊκών Θεσμών - της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα 
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φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού υμβουλίου, αρλ Μισέλ, 

του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ ασόλι, του Επιτρόπου, 

Μαργαρίτη χοινά μαζί με τον Πρόεδρο του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και του πρωθυπουργού της Κροατίας, Άντρει Πρελένκοβιτς, 

και της υφυπουργού Εσωτερικών. Ντάβορ Μποζίνοβιτς-στον Έβρο. Η 

τουρκική επιθετικότητα διαπιστώθηκε από τους προσκεκλημένους. Έτσι, 

επετεύχθη η διεθνοποίηση της εξ’Αγκύρας προκαλουμένης μεταναστευτικής 

κρίσης36. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ 

Λάιεν, ανήγγειλε από τον Έβρο έκτακτο πακέτο στήριξης της Ελλάδας 

ύψους 700 εκ. ευρώ, με τα πρώτα 350 εκ. ευρώ να γίνονται άμεσα 

διαθέσιμα37. 

 

Κοινή συνέντευξη Σύπου των εκπροσώπων της ΕΕ με τον Έλληνα πρωθυπουργό. 

Πηγή: Λογαριασμός Twitter του πρωθυπουργού της Ελλάδος, 4 Μαρτίου 2020. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η παρουσία της κροατικής πολιτικής ηγεσίας 

στο «σημείο μηδέν» διαθέτει διττή σημασία. Πέραν του γεγονότος ότι 

αποτελεί τη χώρα που κατέχει την προεδρία του υμβουλίου της Ε.Ε. για το 

πρώτο εξάμηνο του 2020, εξυπηρετεί και μακροπρόθεσμους πολιτικούς 

σκοπούς. τις 24 Υεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 

διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών 

Βαλκανίων υπό τον τίτλο «Από τη Θεσσαλονίκη στο Ζάγκρεμπ». τη 

διάσκεψη αυτή προέδρευε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, 

και ήταν καλεσμένες οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων, καθώς και τα 

γειτονικά στην Ελλάδα κράτη-μέλη της Ε.Ε.38. Η διάθεση της Αθήνας να 

αποτελέσει πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στο υποσύστημα των 

Βαλκανίων και να μεσολαβήσει ως περιφερειακή δύναμη στην ένταξη των 

δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε. γίνεται αισθητή, όπως αποδεικνύεται από τις 

παραπάνω ενέργειες. 
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Μετά από διαρκή κλιμάκωση στον Έβρο, αλλά και στα νησιά εκ 

μέρους της Σουρκίας, πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου συνάντηση του 

Ρ.Σ. Έρντογαν με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού υμβουλίου αρλ Μισέλ, 

στην Άγκυρα. το πόρισμα της συνάντησης αποτυπώνεται η αναγνώριση από 

την Ε.Ε. του προσφυγικού βάρους που έχει επωμισθεί η Σουρκία και η 

ταχεία ευρωπαϊκή στήριξή των ύρων προσφύγων του ΒΔ Ιντλίμπ39. Αξίζει 

να υπογραμμιστεί ότι με τον πολιτικό στόχο της Σουρκίας να προκαλέσει 

την εμπλοκή της Δύσης στη υρία να μην έχει επιτευχθεί, η Άγκυρα 

επέμεινε στις διεκδικήσεις της για πρόσθετη οικονομική στήριξη από την 

Ε.Ε.. 

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, 

Μάθιου Πάλμερ, σε εκδήλωση που οργάνωσε το Delphi Economic Forum 

στην Αθήνα στις 5 Μαρτίου, εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελλάδα για τη 

διαφύλαξη των συνόρων της40. Τπογράμμισε τη σημασία της γεωστρατηγικής 

θέσης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ως αμερικανικού επενδυτικού 

στόχου και ως μελλοντικού κόμβου ενέργειας και εμπορίου για την 

περιοχή41. Σέλος, επισήμανε την κρισιμότητα της επίλυσης των διαφορών 

μεταξύ των δύο κρατών. 

Από την έναρξη των πιέσεων στα ελληνικά σύνορα, οι δίαυλοι 

επικοινωνίας Άγκυρας-Βερολίνου τέθηκαν σε λειτουργία. Η προσπάθεια 

εργαλειοποίησης των κρίσιμης σημασίας διμερών σχέσεων μεταξύ Σουρκίας 

και Γερμανίας από την Άγκυρα φαίνεται ότι αποσκοπούσε στην άσκηση 

επιρροής στη στάση που θα τηρούσε η Ε.Ε. στο μεταναστευτικό ζήτημα. Η 

προσπάθεια εκμετάλλευσης του γερμανικού διαύλου για να γίνουν 

κατανοητές οι τουρκικές θέσεις, φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς. 

Ακολουθώντας μια πολιτική κατευνασμού της Σουρκίας, οι Βρυξέλλες 

προχώρησαν στην παροχή επείγουσας βοήθειας ύψους 60 εκατ. ευρώ για 

τους ευάλωτους πληθυσμούς των συριακών περιοχών, όπου έλαβαν χώρα οι 

συρράξεις42. Μολονότι η καγκελάριος Μέρκελ φαίνεται μέσα από δηλώσεις 

της να δείχνει κατανόηση προς τις θέσεις της Σουρκίας, απορρίπτει την 

πρακτική άσκησης πιέσεων μέσω μεταναστευτικών ροών43. Πάραυτα, η 

Γερμανία δρομολόγησε την αποδέσμευση οικονομικής ενίσχυσης 3 εκατ. 

ευρώ για την αναβάθμιση της τουρκικής ακτοφυλακής44. ύμφωνα με 

τουρκικές πηγές, η γερμανική στάση στο μεταναστευτικό ζήτημα φαίνεται 

να έγκειται εν μέρει στην ευαισθησία κύκλων στο εσωτερικό της για την 

τύχη των μεταναστών45. 

Παρά τις προσπάθειες της Σουρκίας να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή 

αλληλεγγύη προσεγγίζοντας χώρες της Ε.Ε., οι σχέσεις της Αθήνας με τους 

ευρωπαίους εταίρους της εμφανίζονται ενισχυμένες μετά το πέρας της 
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πρώτης εβδομάδας των επεισοδίων. Σα κοινά ανακοινωθέντα, στις 6 Μαρτίου, 

του υμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών46 και του υμβουλίου 

Εξωτερικών Τποθέσεων47 της Ε.Ε., με τη σύμφωνη γνώμη των 27, 

καταδίκασαν την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ως μοχλό πίεσης και 

δήλωσαν ότι η Ευρώπη δεν θα δεχθεί εκβιασμούς από την Σουρκία. Η 

Αυστρία48, η Εσθονία49 αλλά και οι χώρες του Βίσενγκραντ εξέφρασαν τη 

διάθεσή τους να υποστηρίξουν υλικοτεχνικά την Ελλάδα. Όσον αφορά τη 

στάση της Γαλλίας, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, με 

τη σειρά του, καταδίκασε στη γαλλική εθνοσυνέλευση τις πρακτικές της 

Σουρκίας ως «απαράδεκτες»50. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως απόρροια της κοινοποίησης των ελληνικών 

θέσεων στην πλειονότητα των ευρωπαίων εταίρων, πέρα από την 

προαναφερθείσα πολιτικό-διπλωματική και οικονομική στήριξη, 

ανακοινώθηκε ότι θα φθάσουν στον Έβρο 600 συνοριοφύλακες από τη 

λοβακία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τη 

Γερμανία51. Οι χώρες αυτές, πέραν του ανθρωπίνου δυναμικού, προσέφεραν 

εξοπλισμό και σε συνδυασμό με την αποδοχή του αιτήματος από την 

FRONTEX για την αποστολή ομάδας RABIT52, θα δράσουν για 2 μήνες, 

κάτω από τις οδηγίες των ελληνικών αρχών με μοναδικό σκοπό την 

αποτροπή παράνομης εισχώρησης μεταναστών σε περιοχές υπό ευρωπαϊκή 

κυριαρχία. 

 Η συνάντηση του Σούρκου Προέδρου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

υμβουλίου, αρλ Μισέλ, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Ούρσουλα Υον Ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες στις 9 Μαρτίου, με σκοπό τη 

συζήτηση για την εφαρμογή της υμφωνίας Σουρκίας-Ε.Ε. του 2016 και την 

ασφάλεια της περιοχής, φαίνεται να μην απέφερε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Σο ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο 

Πρόεδρος Έρντογαν απουσίασε από την αναμενόμενη κοινή συνέντευξη 

Σύπου. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού υμβουλίου, δήλωσε ότι, παρά τη 

διαφωνία στο ζήτημα της χρηματικής υποστήριξης, θα συγκροτηθούν 

επιτροπές από τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για την Εξωτερική Δράση, 

Ζοζέπ Μπορέλ, και τον Σούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ 

Σσαβούσογλου, για να επανεξετασθεί ο βαθμός εφαρμογής της υμφωνίας 

Σουρκίας-Ε.Ε. του 2016 και ότι έγιναν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση53. 

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τη 

Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στο ελληνογερμανικό Υόρουμ του 

Βερολίνου στις 9 Μαρτίου ήρθε ως αποτέλεσμα του ανοικτού διαύλου 

επικοινωνίας που διατηρούσε η Αθήνα με το Βερολίνο από την έναρξη της 

κρίσης. Οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως τη μεταναστευτική κρίση για την 
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οποία η καγκελάριος ανέφερε τη «λήψη μέτρων από μια συμμαχία των 

προθύμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο» και «αναβάθμιση της υμφωνίας 

Σουρκίας-Ε.Ε.». ημειώνεται ότι η καγκελάριος Μέρκελ, σε προηγούμενες 

δηλώσεις στήριξης προς την Αθήνα, είχε τονίσει ότι το κλείσιμο των 

συνόρων δεν αποτελούσε παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου54, δίνοντας διεθνή 

νομιμοποίηση στα μέτρα του ΚΤ..Ε.Α.55. Η αξιοποίηση της σχέσης αυτής 

για μια μελλοντική προσέγγιση με την Σουρκία δεν ενδείκνυτο να 

αποκλειστεί56. 

 

Η συνάντηση του Ρ.Σ. Έρντογαν με τον Λ. Μισέλ και την Ο. φον ντερ Λάιεν. 

Πηγή: John Thys, AFP, Getty, 4 Μαρτίου 2020. 

Σέλος, η τηλεδιάσκεψη Μέρκελ-Μακρόν-Σζόνσονμε τον Σούρκο 

Πρόεδρο στις 17 Μαρτίου με αντικείμενο συζήτησης τις αιτήσεις ασύλου, τις 

σχέσεις Σουρκίας-Ε.Ε. και τα μέσα επίλυσης της συριακής κρίσης, φαίνεται 

να αποκατέστησε εν μέρει τις σχέσεις της Σουρκίας με τις ευρωπαϊκές 

Μεγάλες Δυνάμεις. Μέσω της διάσκεψης αυτής, ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν 

φαίνεται να προχώρησε σε μια τελευταία προσπάθεια για να αποκομίσει 

επιπλέον κέρδη και να παρακάμψει την Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή έδωσε 

ώθηση προς μια κατεύθυνση συνεργασίας στο μεταναστευτικό ζήτημα57, 

καθώς όπως δήλωσε και ο ίδιος: «βάζουμε σε εφαρμογή τους μηχανισμούς της 

συνεργασίας, της διπλωματίας και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με 

αποφασιστικότητα για την επίλυση των προβλημάτων μας το γρηγορότερο 

δυνατό.»58. 

Οι προσπάθειες προσεταιρισμού της διεθνούς κοινής γνώμης από την 

Σουρκία 

Μετά την αναφορά στους πολιτικούς στόχους και τα διπλωματικά μέσα που 

επιστρατεύθηκαν από αμφότερα κράτη, Σουρκία και Ελλάδα, θα αναδειχθεί 
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η προσπάθεια της πρώτης να εκμαυλίσει την εικόνα και να αμαυρώσει το 

κύρος της Ελλάδας στη διεθνή κοινότητα, αλλά και να αποπροσανατολίσει 

τη διεθνή κοινή γνώμη. 

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η στάση της Ελλάδας εκφράστηκε από 

τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επίσκεψή του μαζί με 

τους επικεφαλής της Ε.Ε. στον Έβρο: «Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν 

εκβιάζονται, [αλλά] αντιδρούν. Και δεν προκαλούν, [αλλά] συζητούν. Ελπίζω 

αυτό να συμβεί σύντομα.»59. Ο χειρισμός της ελληνικής πλευράς, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της κρίσης, φαίνεται να λειτούργησε ανασταλτικά προς την 

κατεύθυνση της καθολικής ρήξης λόγω θερμών επεισοδίων και να άφησε το 

περιθώριο για την ανοικοδόμηση των διαύλων επικοινωνίας των δύο 

πλευρών στο μέλλον. 

 

τιγμιότυπο από τα επεισόδια στον Έβρο. 

Πηγή: AP, 6 Μαρτίου 2020. 

Ωστόσο, όπως γίνεται σαφές μέσα από τις ενέργειές τους, οι Σούρκοι 

αξιωματούχοι δεν ενστερνίστηκαν την παραπάνω προσέγγιση. Αρχικά, στον 

επικοινωνιακό τομέα, μέσα από τον λογαριασμό του στο Σwitter o Σούρκος 

υπουργός Εξωτερικών, Μελβούτ Σσαβούσογλου, στις 5 Μαρτίου, εξαπέλυσε 

επιθέσεις κατά του ελληνικού κράτους και προχώρησε στη διασπορά ψευδών 

ειδήσεων, κατηγορώντας την Ελλάδα για «πυροβολισμούς αθώων 

προσφύγων»60. Έπειτα, στις 14 Μαρτίου μέσω ανακοινώσεων του τουρκικού 

Τπουργείου Εξωτερικών ως απάντηση στις αναρτήσεις του Έλληνα 

υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, των προηγούμενων ημερών61, 

κατηγόρησε την Ελλάδα για παραβίαση του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 

Δικαίου, για ληστείες και κακομεταχείριση προσφύγων από τις ελληνικές 
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δυνάμεις αλλά και για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικαλούμενος 

εκθέσεις του Ο.Η.Ε. και της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες62. τη 

συνέχεια, ο Σούρκος υπουργός Εξωτερικών επικαλέστηκε άρθρο των New 

York Times, στο οποίο η Ελλάδα κατηγορείται για ένα κέντρο απέλασης 

μεταναστών χωρίς καταγραφή των στοιχείων τους, στον Έβρο, για τις 

προειδοποιητικές βολές σε λέμβο με μετανάστες στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά 

και για χρήση χημικών στα σύνορα του Έβρου, τις οποίες εμφάνισε ως 

εγκληματικές πράξεις63. 

Ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, και ο υπουργός Εσωτερικών, 

ουλεϊμάν οϋλού, με τη σειρά τους, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, 

προχώρησαν σε δηλώσεις που είχαν ως στόχο να εξυπηρετήσουν 

επικοινωνιακούς σκοπούς. Ο Ρ.Σ. Έρντογαν μετά τη συνάντησή του στις 2 

Μαρτίου στην Άγκυρα με τον Βούλγαρο πρωθυπουργό, Μπ. Μπόρισοφ, 

δήλωσε ότι δεν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον 

Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ δεν είχε ζητηθεί κάτι τέτοιο από την ελληνική 

πλευρά64. ε επόμενη δήλωσή του ο Σούρκος Πρόεδρος, ορμώμενος από τις 

ελληνικές προσπάθειες αναχαίτισης των μεταναστευτικών ροών στα σύνορα 

του Έβρου, παρομοίασε τους Έλληνες με ναζί65. Παραλαμβάνοντας τη 

σκυτάλη του επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, ο υπουργός Εσωτερικών 

οϋλού ανακοίνωσε ότι δόθηκε εντολή να μετακινηθούν στον Έβρο 1.000 

αστυνομικοί ειδικών δυνάμεων για να αποτρέψουν τυχόν απελάσεις από την 

ελληνική πλεύρά, ενώ συνέχισε να παρουσιάζει στα Μ.Μ.Ε. εσφαλμένους 

αριθμούς «αιτούντων άσυλο»66. Παράλληλα, παρατηρείται μια προσπάθεια 

επίκλησης στο συναίσθημα της διεθνούς κοινότητας, μέσα από ανακοινώσεις 

προς τα τέλη της κρίσης, για «διάσωση» μεταναστών από την τουρκική 

ακτοφυλακή στο Αιγαίο67 και «μαρτυρίες» μεταναστών για κακομεταχείρισή 

τους από τις ελληνικές αρχές68. Από το οπτικοακουστικό υλικό που 

αναρτήθηκε στο λογαριασμό του οϋλού στο Σwitter, το οποίο εξωραΐζει τις 

συνθήκες στις οποίες διαμένουν οι πρόσφυγες στην Σουρκία, ο υπουργός 

κατηγορεί την Ελλάδα για απάνθρωπη συμπεριφορά και τονίζει την 

υποστήριξη της Ευρώπης προς αυτήν ως απάντηση στα «προσφυγικά» 

ρεύματα. Εκεί διαφαίνεται η τουρκική επικοινωνιακή πλάνη που έχει ως 

στόχο να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα και να αντιστρέψει τους 

ρόλους «θύματος και θύτη»69. 

Η ελληνική απάντηση στις παραπάνω δηλώσεις ήταν άμεση και ήρθε 

τόσο από τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, και το Τπουργείο 

Εξωτερικών, όσο και από μέλη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας. ε απάντηση των κατηγοριών για παράβαση του δικαίου 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ελληνικό Τπουργείο Εξωτερικών σε 
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ανακοίνωσή του επισήμανε ότι «τα κροκοδείλια δάκρυα δεν πείθουν 

κανέναν»70, ενώ όσον αφορά το περιστατικό στις 12 Μαρτίου με την 

τουρκική ακταιωρό τόνισε ότι «αποτελεί μέρος της κλιμάκωσης των πιέσεων 

στην περιοχή από την τουρκική πλευρά»71. Η αναπληρώτρια κυβερνητική 

εκπρόσωπος Αριστέα Πελώνη σε απάντησή της για την τουρκικής 

προέλευσης διασπορά ψευδών ειδήσεων, δήλωσε ότι «η Ελλάδα δε δέχεται 

από την Σουρκία μαθήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

ευρωπαϊκών αξιών», ενώ «οι διπλωματικές Αρχές της χώρας έχουν λάβει 

οδηγίες για την απόκρουση της διασποράς από την Σουρκία ψευδών 

ειδήσεων και της διακίνησής τους σε Μέσα Ενημέρωσης του εξωτερικού». 

Επεσήμανε, ακόμη, την αφερεγγυότητα του δημοσιεύματος των New York 

Times72, καθώς προέρχεται εν τέλει από μαρτυρία Σούρκου πολίτη και όχι 

πρόσφυγα, όπως παραδέχθηκε ο ένας εκ των δύο δημοσιογράφων73. 

Ο απόηχος της τουρκικής προπαγάνδας στη διεθνή και εσωτερική κοινή 

γνώμη  

Οι διεθνείς οργανισμοί και τα διεθνή μέσα φαίνεται ότι επηρεάστηκαν σε 

κάποιο βαθμό από την προπαγάνδα του Έρντογαν που προσπαθούσε να 

εκβιάσει τη Δύση. Ορισμένοι θεσμοί τάχθηκαν υπέρ «της αποκλιμάκωσης 

και της λήξης των πολεμικών συρράξεων στη υρία, καθώς και της παροχής 

ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες», όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο 

Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε., Αντόνιο Γκουτιέρες74. Άρθρο της 

Washington Post κατηγορεί την Ευρώπη για ασυνεννοησία μεταξύ των 

μελών της και για καιροσκοπισμούς75, ενώ η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. 

για τους πρόσφυγες κάνει λόγο ακόμη και για παράβαση του διεθνούς 

δικαίου από την Ελλάδα με την απόφαση αναστολής αιτήσεων ασύλου76.  

τις κατηγορίες του διεθνούς Σύπου για τη μετακίνηση ακροδεξιών 

στοιχείων στον Έβρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Πέτσας σε συνέντευξή 

του δήλωσε ότι τέτοιες μετακινήσεις «δεν έχουν καμία θέση [στην 

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών], καταδικάζονται και 

απομονώνονται»77. Αντίστοιχα, στον απόηχο του θανάτου των 39 Σούρκων 

στρατιωτικών από τις καθεστωτικές δυνάμεις στη ΒΔ υρία, ακροδεξιές 

ομάδες Σούρκων επιτέθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις ύριων προσφύγων 

που κατοικούν στην Σουρκία, γεγονός που δεν έτυχε της απαραίτητης 

δημοσιότητας από τα τουρκικά πρακτορεία78. 

 την ελληνική πολιτική σκηνή, οι ανακοινώσεις των κομμάτων 

κινήθηκαν σε κλίμα εθνικής ενότητας. Ο Τ.ΡΙΖ.Α. μέσω του προέδρου του, 

Αλέξη Σσίπρα, δήλωσε ότι: «Είμαστε μία γροθιά απέναντι στην τουρκική 

προκλητικότητα, την παραβατικότητα και το θράσος του κ. Έρντογαν»79. Σο 
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ΚΙΝ.ΑΛ., με δήλωση της προέδρου του, Υώφης Γεννηματά, επεσήμανε ότι οι 

συνθήκες απαιτούν «ομοψυχία, συνεννόηση και εθνική γραμμή»80. 

Όσον αφορά την τουρκική πολιτική σκηνή, φαίνεται να ήταν 

προσηλωμένη στην κρίση της υρίας. Αξίζει να αναφερθεί, ότι υπήρξαν 

βίαιες διενέξεις μεταξύ βουλευτών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης 

στις αρχές Μαρτίου με εφαλτήριο την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζεται 

από τον Σούρκο Πρόεδρο και την αμαύρωση της μνήμης των πεσόντων81. 

Η μετά την κρίση περίοδος των ελληνοτουρκικών σχέσεων 

Οι εντάσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνεται να μην αποτελούν 

σπανιότητα, αλλά σύνηθες φαινόμενο. Οι επιπτώσεις της επιθετικής 

μεταναστευτικής πολιτικής της Σουρκίας στις διμερείς σχέσεις της με την 

Ελλάδα έρχονται να προστεθούν στα ήδη υφιστάμενα προβλήματα των 

παραβιάσεων στο Αιγαίο, των τουρκικών διεκδικήσεων στην Α.Ο.Ζ. και στην 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιθετική και αναθεωρητική πολιτική 

απροθυμία συνεργασίας στο μεταναστευτικό ζήτημα. Ο γενικός πολιτικός 

στόχος της άσκησης πίεσης προς τη Δύση για την άμεση παρέμβασή της στην 

ΒΔ υρία, μέσω του ακανθώδους ζητήματος των μεταναστών και της 

μετατροπής αυτών σε υβριδική απειλή με θύμα την ελληνική κοινωνία, 

επηρέασε και τις σχέσεις Σουρκίας-Ε.Ε.. Υαίνεται, ωστόσο, ότι η ευρωπαϊκή 

ηγεσία δεν προχώρησε στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων μετά την όξυνση 

της κρίσης στα σύνορα, ενέργεια στην οποία απέβλεπε η Άγκυρα και το 

διπλωματικό κεφάλαιο που δαπανήθηκε, δεν αποκρυσταλλώθηκε σε 

πολιτικά και οικονομικά κέρδη. 

υγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση, μέσω της 

ψύχραιμης διαχείρισης των προσπαθειών παράνομης εισβολής μεταναστών 

στην εθνική και ευρωπαϊκή επικράτεια82 και της τουρκικής επικοινωνιακής 

προκλητικότητας, αποκόμισε δύο μακροπρόθεσμα στρατηγικά κέρδη: την 

ένταξη του μεταναστευτικού ζητήματος στην ευρωπαϊκή ατζέντα μέσω της 

κινητοποίησης των Ευρωπαίων και το σχηματισμό ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

μετώπου, και την αποκατάσταση της ικανότητάς της για αποτελεσματική 

διαχείριση των εθνικών κρίσεων, η οποία είχε πληγεί από την κρίση. Μετά 

την απομάκρυνση των μεταναστών από τον Έβρο από τις τουρκικές αρχές, σε 

συνδυασμό με το ξέσπασμα του κορωνοϊού, φαίνεται να υπήρξε μια περίοδος 

«ανακωχής», λόγω έξαρσης της πανδημίας. Η περίοδος αυτή, ωστόσο, 

ενδέχεται να μην διαρκέσει, καθώς, σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα, οι 

ίδιες μεταναστευτικές ομάδες που βρίσκονταν στο Παζάρ Κουλέ (Pazarkule) 

του Έβρου απέναντι από τις Καστανιές, έχουν συγκεντρωθεί στα παράλια 
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της Ιωνίας με σκοπό να εισέλθουν στον ελληνικό χώρο, χωρίς να έχει γίνει 

γνωστό αν νοσούν από τον ιό83. 
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