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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια διεκδικεί έναν ιδιαίτερα αυτόνομο και παγκόσμιο 

στρατηγικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Μεσογείου αλλά 

και της ίδιας της Ευρώπης. Σε αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει η ολοένα και 

αυξανόμενη ισχυρή οικονομική της θέση στη διεθνή σκηνή, αφού διαθέτει τη δέκατη 

έβδομη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, ενώ μετέχει στη G20, ήτοι τη σύνοδο 

κρατών με τις πιο ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις.  

Παράλληλα, έχει πρωταγωνιστήσει και πρωταγωνιστεί στην διαχείριση της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Από ιστορικής πλευράς, η Τουρκία θεωρείται ένα σύγχρονο εθνοκράτος που 

συστάθηκε τον 20ο αιώνα, ως ένας εκ των κληρονόμων της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Ο βαρύνων ρόλος της στη διεθνή σκηνή προκύπτει καταρχήν από 

την ίδια τη γεωστρατηγική της θέση: ειδικότερα, εκτείνεται μεταξύ των Βαλκανικών 

χωρών, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της χερσονήσου της 

Ανατολίας, της νοτιοδυτικής Ασίας, ενώ έχει σύνορα με τη Μέση Ανατολή στο Νότο. 

Η Τουρκία συνορεύει με οκτώ χώρες, και συγκεκριμένα με τη Βουλγαρία, την 

Ελλάδα, τη Γεωργία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, το Ιράκ και την Συρία. 

Ταυτόχρονα, η Τουρκία αντιμετωπίζει μια συνεχή συνθήκη εσωτερικής 

ρευστότητας που επηρεάζει σημαντικά τις θεμελιώδεις επιλογές της, στο επίπεδο της 

εξωτερικής πολιτικής της. Το εσωτερικό της Τουρκίας, επί μακρόν, «συνταράσσεται» 

από ισχυρούς, πολιτειακούς, συνταγματικούς και οικονομικούς κλυδωνισμούς, οι 

οποίοι δημιουργούν αναταραχές, συχνά βίαιες, που επηρεάζουν αφενός μεν την 

προσπάθεια αναμόρφωσης των τουρκικών δομών, αφετέρου δε τις σχέσεις καλής 

γειτονίας με τις γείτονες χώρες, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

Μέσης Ανατολής. Η Τούρκικη εξωτερική πολιτική ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα ενώ έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με το 

παρελθόν. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ιδίως μετά την ανάδειξη στην 

εξουσία του Ισλαμικού κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), η Τουρκία 

εφήρμοσε μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική, στοχεύοντας στην αναγνώριση και 

καθιέρωσή της ως μιας περιφερειακής υπερδύναμης με λόγο και ρόλο στις διεθνείς 

εξελίξεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η κυβέρνηση του AKP, ιδιαίτερα την τελευταία 
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πενταετία, ξεκίνησε να διακηρύσσει ότι η στρατηγική της στις σχέσεις της με τους 

γείτονες θα ήταν αυτήν των «μηδενικών προβλημάτων». 

Η γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία της χώρας, η ραγδαία οικονομική 

ανάπτυξη, η στρατιωτική ισχύς και οι κοινοί ιστορικοί, πολιτιστικοί και θρησκευτικοί 

δεσμοί με χώρες του Αραβικού και Ισλαμικού κόσμου, συνέστησαν το θεμέλιο λίθο 

για την εφαρμογή μιας εξωτερικής πολιτικής με νέο-Οθωμανικά χαρακτηριστικά.  

Ειδικότερα, έχει υποστηριχθεί ότι η συγκεκριμένη στρατηγική της Τουρκίας στην 

εξωτερική πολιτική της συνιστά έναν τουρκικό «νεο-Οθωμανισμό»  και μια 

προσπάθεια αύξησης της επιρροής και του ρόλου της Τουρκίας σε περιοχές που 

ανήκαν ιστορικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στηριζόμενη σε θρησκευτικούς, 

πολιτισμικούς και ιστορικούς δεσμούς της με αυτές τις περιοχές. Ο απώτερος δε 

σκοπός της  συγκεκριμένης πολιτικής είναι η δημιουργία σφαιρών επιρροής που θα 

της προσδώσουν το ρόλο του σταθεροποιητικού παράγοντα, με ηγεμονικό χαρακτήρα 

στην ευρύτερη περιοχή που άπτεται των συμφερόντων της, ιδιαίτερα δε στην Μέση 

Ανατολή. Η σύγχρονη Τουρκία επιχειρεί να προβληθεί ως «ήπια δύναμη» (soft 

power), καθώς παρουσιάζεται ιδιαίτερα ως χώρα που αποτελεί «νησίδα δημοκρατίας, 

οικονομικής ευημερίας και πολιτικής σταθερότητας», η οποία μπορεί να 

πρωταγωνιστήσει στην επίλυση των περιφερειακών κρίσεων και να διαδραματίσει 

ισχυρό ρόλο στον διάλογο μεταξύ της Δύσης και του ισλαμικού κόσμου.

Η εν λόγω μεταβολή στην πολιτική της Τουρκίας είναι έκδηλη στην ευρύτερη 

γειτονιά της, κύρια όσον αφορά στην πολιτική της στην Μέση Ανατολή,  δεδομένου 

του παγκόσμιου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει η περιοχή, όντας εστία μιας σειράς 

διεθνών κρίσεων, όπως συνέβη με τις εξεγέρσεις των Αραβικών λαών, που ξεκίνησαν 

με την  «Επανάσταση του Γιασεμιού» στην Τυνησία (2010), χαρακτηρίστηκαν ως  

«Αραβική Άνοιξη» και επεκτάθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς και σε άλλες Αραβικές 

χώρες. Ο στόχος τους ήταν η ανατροπή των αυταρχικών καθεστώτων που 

κυριαρχούσαν στις συγκεκριμένες χώρες. Περαιτέρω, ωστόσο, προκάλεσαν 

αποσταθεροποίηση τόσο στο εσωτερικό των εν λόγω κρατών, όσο και στην ευρύτερη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Σε ένα τέτοιο γεωπολιτικό 

περιβάλλον διεθνών κρίσεων και ευρύτερων αναταραχών, ο στρατηγικός ρόλος μιας 

υπερδύναμης, όπως είναι η Τουρκία κρίνεται  επομένως ιδιαίτερα κρίσιμος.

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο και προς τη 

Δύση, ιδιαιτέρως δε προς τα  Βαλκάνια, και γενικότερα στις χώρες όπου υφίσταται  

μουσουλμανικό ή τουρκικό στοιχείο. 
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Η στρατηγική  του Κόμματος ΑΚΡ στα Βαλκάνια εκδηλώνεται σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα. Καταρχάς, στο επίπεδο των διμερών σχέσεων και στην  κατά το 

δυνατόν ευρύτερη αναβάθμιση τους. Το δεύτερο επίπεδο αφορά στη διαμόρφωση 

τριμερών μηχανισμών, ενώ σε ένα τρίτο επίπεδο η Τούρκικη στρατηγική αποβλέπει  

στην πραγματοποίηση ευρύτερων συνεργασιών, με στόχο τη διεύρυνση της 

οικονομικής αλληλεξάρτησης και τη διασφάλιση των πολιτικών σχέσεων της με τις 

εν λόγω χώρες, αξιοποιώντας δομές, όπως η Διαδικασία Συνεργασίας των Χωρών τής 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe Cooperation Process - SEECP) και το 

Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (Regional Cooperation Council - RCC).   

Ωστόσο, η Τουρκία διεκδικεί και μεσολαβητικό ρόλο στην περιοχή. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση, περί τα τέλη του 2009 με πρωτοβουλία της Τουρκίας έλαβαν χώρα 

τριμερείς συνομιλίες για την σταθερότητα στα Βαλκάνια μεταξύ της Σερβίας , της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Τουρκίας, και  εν συνεχεία μεταξύ της Τουρκίας, της 

Κροατίας και της Βοσνίας. Όσον αφορά δε στην σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη, 

διακηρυγμένος στόχος της Τούρκικης πολιτικής αποτελεί η ένταξη της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και ακόμα δεν έχει ευοδωθεί, εξαιτίας της μη οικοδόμησης 

της αρχιτεκτονικής ενός κράτους δικαίου στο εσωτερικό της Τουρκίας που 

καθίσταται ως αναγκαία συνθήκη για την ένταξη στην Κοινότητα.    

Οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις, οι κρίσεις στην περιοχή της Ουκρανίας, ο 

αναπτυσσόμενος διάλογος μεταξύ των Η.Π.Α και του Ιράν, η εξάπλωση των 

εμπειροπόλεμων τζιχαντιστών στην περιοχή γύρω από την Τουρκία και μια, όλο και 

ευρύτερη ατζέντα πολιτικών και οικονομικών περισπασμών με τους οποίους έρχεται 

αντιμέτωπη η χώρα αποδεικνύουν και αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της 

Τουρκίας στην περιοχή.  Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη αμφισβήτηση της θέσης 

της Τουρκίας ως μέλος του ΝΑΤΟ, με αφορμή την άρνηση της Τουρκίας να 

συμμετέχει στην «συμμαχία» κατά του Ισλαμικού κράτους.  Η γεωστρατηγική της 

θέση, η ιστορική της παράδοση, αλλά και οι ίδιες οι πολιτικές επιλογές της, ενίοτε 

φέρνουν την Τουρκία στο μεταίχμιο μεταξύ «δύο κόσμων».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Τουρκία είναι πλέον ένας σπουδαίος παίκτης 

με συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Η χώρα έχει περάσει από το 

επίπεδο του περιφερειακού παίκτη στο επίπεδο ενός πρωταγωνιστή των εξελίξεων σε 

μια σειρά υπαρκτών ή πιθανών κρίσεων και συγκρούσεων - έχει κυριολεκτικά 

περάσει από τα πλάγια στην πρώτη γραμμή του μετώπου.   
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Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ακριβώς να εντοπίσει και να 

αναδείξει το ρόλο της Τουρκίας και την επιρροή που ασκεί στους οργανισμούς που 

συμμετέχει, όσον αφορά στη διαχείριση διεθνών κρίσεων. Οι πηγές που θα 

αξιοποιηθούν για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι 

κατά βάση δευτερογενείς, ήτοι η ελληνική, τουρκική και διεθνής βιβλιογραφία, ενώ 

εφόσον κρίνεται απαραίτητο χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από την αρθογραφία 

των πρωταγωνιστών. 

Η εργασία διαρθρώνεται σε οκτώ Κεφάλαια. Καταρχήν στο πρώτο κεφάλαιο θα 

αναλυθεί η έννοια, το περιεχόμενο και η αιτία εμφάνισης των  διεθνών κρίσεων, 

καθώς και τα όργανα διαχείρισης αυτών. Το δεύτερο Κεφάλαιο ασχολείται με τα 

βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Στο Κεφάλαιο αυτό 

αναλύεται καταρχήν το εσωτερικό πολιτικό σύστημα της χώρας και πώς αυτό επιδρά 

στη διαμόρφωση της στρατηγικής της στον Τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Στο 

Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση της Τουρκίας με τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών, κύρια δε όσον αφορά την επίδραση της Τουρκίας στη λήψη αποφάσεων εντός 

του συγκεκριμένου Διεθνούς Οργανισμού. Στο τέταρτο Κεφάλαιο,  παρουσιάζεται ο  

ρόλος της Τουρκίας, ως μέλους του ΝΑΤΟ στη λήψη αποφάσεων, αναλύοντας 

συγκεκριμένα πώς αυτός ο ρόλος αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω διεθνών 

εξελίξεων και εμπλοκής της Τουρκίας με μια σειρά χώρες, όπως το Ισραήλ και η 

Συρία. Το πέμπτο Κεφάλαιο πραγματεύεται την σχέση της Ε.Ε και της Τουρκίας, ως 

υποψήφιας προς ένταξη χώρας, με αναφορά στις εκατέρωθεν επιφυλάξεις και 

αμφισβητήσεις καθώς και στην πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Τα 

Κεφάλαια 6,7, 8 ασχολούνται με την συμμετοχή της Τουρκίας σε μια σειρά διεθνείς 

οργανισμούς. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 6 αναφέρεται η  συμμετοχή της Τουρκίας σε 

πολιτικό-στρατιωτικές επιτροπές διαχείρισης (steering committees), το κεφάλαιο 7 

πραγματεύεται την συμμετοχή της Τουρκίας στον Οργανισμό της Ισλαμικής 

Διάσκεψης και το Κεφάλαιο 8 την συμμετοχή της στους οικονομικούς Οργανισμούς. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με τα βασικά συμπεράσματα από την επισκόπηση του 

συγκεκριμένου θέματος, που καταδεικνύει ότι η Τουρκία, αφενός, διεκδικεί 

μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων διεθνών ζητημάτων, ώστε να 

προβάλλεται ως αξιόπιστη περιφερειακή δύναμη, και αφετέρου, επιδιώκει να 

συμμετάσχει πιο δυναμικά σε διεθνείς θεσμούς διαχείρισης κρίσεων προκειμένου να 

προωθήσει τα εθνικά της συμφέροντα. 
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ΙΙ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Διεθνείς κρίσεις & όργανα διαχείρισης αυτών.

Στο σημείο αυτό, και πριν προβούμε σε ενδελεχή διερεύνηση του υπό κρίση 

θέματος, κρίνεται σκόπιμο να οριοθετηθούν οι έννοιες «κρίση» και «στρατηγική» στο 

πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και στους μηχανισμούς που εμπλέκονται 

στην διαχείριση των διεθνών κρίσεων. Ειδικότερα: 

Α. Κρίση

 Η έννοια της «κρίσης» συναρτάται ως απόκλιση από την ομαλή λειτουργία των 

πραγμάτων και συνιστά μία αλλαγή- αιφνίδια ή εν εξελίξει-, που προκαλεί ένα 

πιεστικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.  Στο επίπεδο δε, 

διεθνών και διμερών σχέσεων εκάστου κράτους, σχετίζεται με την αμφισβήτηση της 

εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τον Habermas «οι κρίσεις ομοιάζουν ως διαρκείς 

αναταράξεις της ολοκλήρωσης του συστήματος», «δεν παράγονται μέσω περιστασιακών 

αλλαγών στο περιβάλλον αλλά διαμέσου δομικών έμφυτων προστακτικών του 

συστήματος, που είναι αταίριαστες και δεν μπορούν ιεραρχικά να ολοκληρωθούν».  

Ειδικότερα, ως «κρίση» στο πεδίο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής νοείται μία 

κατάσταση, κατά την οποία παρατηρούνται γρήγορα εκτυλισσόμενα γεγονότα, που 

ταυτόχρονα εμπεριέχουν το στοιχείο της έκπληξης, και οδηγεί σε απειλές, σε θέματα 

υψίστης σημασίας ή προτεραιότητας, όπως λ.χ. τα εθνικά θέματα.   Αποτελεί μία 

κατάσταση αλληλεπιδράσεων, η οποία, ναι μεν, δεν θεωρείται σύγκρουση, πλην, 

όμως, ενέχει υψηλό κίνδυνο σύγκρουσης και αυξημένες πιθανότητες σύγκρουσης.  

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω ορισμό, πρόκειται για αλληλεπίδραση πολλαπλών 

παραμέτρων με άδηλα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο δε μίας κρίσης απαιτείται σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα η λήψη αποφάσεων, οι οποίες δύναται να δύναται να 

έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες.  

Ως αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής, η κρίση δεν είναι, ούτε πρέπει να 

θεωρείται ασυνήθιστο ή μη αναμενόμενο γεγονός. Όπως, επίσης, δεν θα πρέπει  να 

θεωρείται απαραίτητα και αρνητική κατάσταση, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα για 

αποσαφήνιση συμφερόντων.   Η πολεμική της αντιμετώπιση, ως απόρροια πρόχειρων 

και σπασμωδικών αντιδράσεων του συστήματος και όχι η οργανωμένη αποδοχή, 

αποτελούν αρνητικό πρόκριμα ικανού χειρισμού. Στο σημείο αυτό, δέον να 

επισημανθεί ότι κατά την σημερινή εποχή, οι κρίσεις επιλύουν με τη χρήση ελάχιστης 

ή και καθόλου βίας, καταστάσεις, οι οποίες στο παρελθόν επιλύονταν μόνο με 
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πόλεμο, και πολλές φορές δημιουργούνται σκόπιμα, με στόχο την αύξηση της πίεσης 

για την επίλυση ορισμένων δυσεπίλυτων προβλημάτων. 

Αναφορικά με τα γνωρίσματά της, διαπιστώνουμε ότι με τη φύση της κρίσης είναι 

συνυφασμένο το στοιχείο της απειλής και της επικινδυνότητας, της διακύβευσης 

εθνικών αξιών και συμφερόντων, ενώ, περαιτέρω, ο αιφνιδιασμός από την 

αντιτιθέμενη πλευρά νοηματοδοτεί και κλιμακώνει μια κρίσιμη κατάσταση . Το κύριο, 

όμως, και καταλυτικό χαρακτηριστικό ενός φαινομένου κρίσης είναι η στενότητα και 

η πίεση του χρόνου, η οποία προλειαίνει ανασχετικά την διαχειριστική προοπτική.  

Οι παράγοντες από τους οποίους μπορεί να απορρέει ή να προκαλείται μία κρίση, 

δύναται να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες στα αίτια, ήτοι το ίδιο το σύστημα και τις 

δυνάμεις που δρουν σε αυτό, και στα αίτια- αφορμές, ήτοι η λανθασμένη λήψη 

αποφάσεων, η παρανόηση, η αδιαφορία, η αδράνεια διαχείρισης προβλημάτων, αλλά 

και τα τυχαία γεγονότα. 

Μία κρίση δύναται να αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά και διακριτά στάδια: 

α) το στάδιο διαμόρφωσης της κατάστασης ή πρόδρομων συμπτωμάτων (prodromal 

crisis stage), όπου διακρίνουμε το υποστάδιο το i. προειδοποιητικό (pre- alarm), τις 

ενδείξεις, προμηνύματα, ii. εκδήλωση ανάλογα με το μέγεθος του φαινομένου, iii. 

παράπλευρες διεργασίες και διαδράσεις, όπου παρατηρούνται οι συναφείς με τις 

παραπάνω ενδιάμεσες διεργασίες: προειδοποίηση, γένεση, ενεργό φάση, φάση 

ύφεσης, και iv. αποδυνάμωση, ύφεση της κατάστασης, β) το στάδιο εκδήλωσης- 

κορύφωσης της κρίσης (acute crisis stage), γ) το στάδιο επιπτώσεων (chronic crisis 

stage) και δ) το στάδιο επίλυσης- ομαλοποίησης (crisis resolution stage), το οποίο 

περιλαμβάνει την πρόβλεψη και τον σχεδιασμό, την αποτροπή. 

Σημειώνεται ότι η επιτυχής διαχείριση κρίσεων διακρίνεται από την επιλογή των 

σωστών εργαλείων και την παράλληλη χρησιμοποίησή τους κατά τρόπο ώστε να 

μεγιστοποιηθούν οι προοπτικές και οι δυνατότητες που υπάρχουν. Έτσι ανάλογα με 

την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση μιας κρίσεως η 

πρόληψη, η διαμεσολάβηση, η επιβολή ή η διατήρηση της ειρήνης. Οι πολλαπλοί 

δρώντες στη διαχείριση κρίσεων απαιτούν συντονισμό και συμφωνίες για το 

συγχρονισμό τους τόσο κατά τη σχεδίαση όσο και κατά την εκτέλεση των αποστολών 

τους ώστε να δρουν ως αξιόπιστοι συνεργάτες και να υπάρχει μια ομαλή διαδοχή 

στην ειρήνη.  Υπάρχει έτσι μεγάλη διάσταση μεταξύ των αναγκών για την επιτυχή 

διαχείριση κρίσεων και των δυνατοτήτων, εθνικών και διεθνών, που ενδεχομένως να 
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εμποδίζουν την επιτυχή έξοδο από περίπλοκες ανάγκες, συμβάλλοντας έτσι στην 

επιτυχή έξοδο από περίπλοκες ειρηνευτικές αποστολές. 

Β. Στρατηγική  

Με τον όρο  «Στρατηγική»  νοείται η μεθόδευση  που  ακολουθείται  σε ένα  

τομέα  για  την επίτευξη  ενός  σκοπού.  Η   ευρεία  χρήση  του  όρου  έχει  ως  

αποτέλεσμα αυτός να χρησιμοποιείται σήμερα με μεγάλη εννοιολογική  χαλαρότητα. 

Δύο  σύγχρονοι ορισμοί αναφέρονται στη χρήση των στρατιωτικών μέσων για την 

επίτευξη πολιτικών σκοπών, ενώ παράλληλα, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι για την 

ύπαρξη  της στρατηγικής πρέπει να συνυπάρχουν μέσα, σκοπός και αντίπαλος.  

Η έννοια του όρου έχει, ωστόσο, πλήρη εφαρμογή σε δύο τομείς, και 

συγκεκριμένα στην πολιτική και το  στρατιωτικό  πεδίο.  Στα  πλαίσια  ενός κράτους,  

«Υψηλή  Στρατηγική»  είναι  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  αυτό  χρησιμοποιεί  το 

σύνολο των διατιθέμενων μέσων του για την επίτευξη των αντικειμενικών του  

στόχων μέσα στο διεθνές ανταγωνιστικό  σύστημα,  κατά τη διάρκεια της ειρήνης και 

του πολέμου.  Επομένως, θα μπορούσε να λεχθεί ότι  η «υψηλή  στρατηγική» αφορά  

τις προσπάθειες που καταβάλει ένα κράτος για αυξήσει την απαιτούμενη ισχύ και 

διεθνή επιρροή, ώστε να καταστεί ικανό να επιτύχει τους εθνικούς αντικειμενικούς 

σκοπούς και τα εθνικά του συμφέροντα.

Η στρατηγική είναι έννοια, η οποία αναφέρεται στις συγκρούσεις δύο ή 

περισσοτέρων μερών. Με άλλα λόγια, αφορά την αλληλεπίδραση των αντιμαχόμενων 

πλευρών, που εκδηλώνεται με διαδοχικά κτυπήματα μεταξύ τους, με τελικό σκοπό 

την κάμψη της αντίστασης του ενός και την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών του 

άλλου.  Συνεπώς, ποτέ μια στρατηγική δεν στρέφεται στο κενό αλλά έχει πάντοτε 

τουλάχιστον έναν αντίπαλο. 

Η  έννοια  της  «υψηλής   στρατηγικής»  εντάσσεται  στα  πλαίσια   της 

ρεαλιστικής  σχολής  της  θεωρίας  των  διεθνών, λόγω  της  συγκρουσιακής  φύσης  

της,  καθώς στην επικέντρωση της στα κράτη ως διεθνείς δρώντες.  Η «υψηλή 

στρατηγική», ως έννοια, αποτελείται από 5 πυλώνες, οι οποίοι είναι οι εξής.  

i) Εσωτερική πολιτική: Η Εσωτερική πολιτική περιλαμβάνει την οργάνωση του 

κράτους, καθώς και του πολιτικού συστήματος αυτού. Περαιτέρω, αναφέρεται στην 

εσωτερική  νομιμοποίηση  των  ενεργειών  ενός  κράτους,  ήτοι στην αποδοχή  και 

έγκριση  των  ενεργειών  του  κράτους   από  τους  πολίτες  του.  Επίσης,   αφορά την 
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ικανότητα του κράτους να αντλεί πόρους από τον  πληθυσμό του για τις ένοπλες 

δυνάμεις του και  να οργανώνει την αμυντική  ή επεκτατική - πολιτική του.

ii) Οικονομική διάσταση: Η στρατιωτική ισχύς ενός κράτους είναι συνάρτηση 

της οικονομικής ισχύος μιας χώρας. Τούτη η συνάρτηση σχετίζεται με την ικανότητα  

του κράτους να αναπτύσσει και να συντηρεί ικανό αριθμό ένοπλων δυνάμεων, καθώς 

και η υλική υποστήριξη αυτών κατά τη διάρκεια πιθανών πολεμικών επιχειρήσεων.  

Η  ικανότητα ανάπτυξης και συντήρησης, αφορά την αγορά - κατασκευή  εξοπλισμού  

και την επιμέλεια αυτών. Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε όλες  εκείνες τις ενέργειες που  

έχουν ως σκοπό να υπονομευόσουν την οικονομική ισχύ του αντιπάλου, ώστε να  μην 

είναι ικανός  ή να  μειώσει την  ικανότητά του στο μέγιστο βαθμό. Ωστόσο, πέραν  

της μακροπρόθεσμης σχέσης οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η οικονομία  ενός κράτους επηρεάζει και τη  δυνατότητα  άσκησης  

εξωτερικής  πολιτικής.  Η  εξάρτηση μεταξύ των κρατών είναι τόσο μεγαλύτερη,   

όσο μεγαλύτερη είναι η ασύμμετρη οικονομική  εξάρτηση μεταξύ των κρατών. 

iii) Διπλωματία – Εξωτερική πολιτική: Η διπλωματία αναφέρεται στις 

δεσμεύσεις, οι οποίες αναλαμβάνονται μεταξύ κρατών και οι οποίες έχουν δύο 

μορφές, τη μακροχρόνια και τη βραχυχρόνια. Η μακροχρόνια αφορά ενέργειες με   

βάθος  χρόνου, όπως λχ τη σύναψη συμμαχιών – συμφωνιών,  και η  βραχυχρόνια 

αφορά την υποστήριξη στην τρέχουσα πολιτική σκηνή. Η διπλωματία βασίζεται  

κατά  κύριο λόγο στην υποστήριξη  του κρατικού συμφέροντος, πέρα από τις αξίες 

που διέπουν το διεθνές σύστημα.  

Κατά τη διάρκεια των πολεμικών συγκρούσεων, η διπλωματία μιας χώρας 

αποσκοπεί  στην   εξασφάλιση   της  υποστήριξής  της  από  τρίτες  χώρες ή, 

τουλάχιστον, στην παροχή έμμεσης υποστήριξής της. Επιπροσθέτως, σκοπός της 

διπλωματίας ενός κράτους  είναι να  πεισθούν τρίτα  κράτη, ότι το εθνικό τους 

συμφέρον  βρίσκεται στην τήρηση  μιας μεροληπτικής  στάση απέναντι στο  πρώτο ή 

ακόμη και στην είσοδο στον πόλεμο στο πλευρό του.  Τέλος,  η  διπλωματία  

αποβλέπει στη σύναψη μιας ευνοϊκής  συνθήκης  τερματισμού της ένοπλης  σύρραξης 

με την οποία κατοχυρώνεται η κάμψη της θέλησης του αντιπάλου και η αποδοχή  των 

πολιτικών σκοπών των νικητών.

iv) Στρατιωτική στρατηγική: Ο όρος της στρατιωτικής στρατηγικής  αναφέρεται  

στη χρήση της ένοπλης βίας για την επιβολή της θέλησης ενός κράτους  επί της 

θέλησης  ενός άλλους κράτους.  Η χρήση  της ένοπλη  βίας είναι συνήθως  τα 

τελευταίο  μέσω για  την επίτευξη των σκοπών  ενός κράτους. Συνηθέστερη 
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περίπτωση  είναι η  απειλή  χρήσης στρατιωτική βίας με  σκοπό την  κάμψη  της 

θέλησης  της  μιας  πλευράς,  ώστε  να αποδεχθούν οι πολιτικοί σκοποί της άλλης 

Επίσης, ο σκοπός ενός  πολέμου  (από  τη  στιγμή  που  αυτό αρχίσει) θα εξαρτηθεί  

από  την  εξέλιξη του.  Ωστόσο,  μια ένοπλη  σύρραξη  συνήθως αποσκοπεί στα 

παρακάτω: α) Στην καταστροφή των ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου, β) Στην 

κατάκτηση  και διατήρηση  εδάφους του αντιπάλου και γ) Στην καταστροφή των 

συντελεστών ισχύος του αντιπάλου.

v) Διεθνής νομιμοποίηση: Η Διεθνής νομιμοποίηση αφόρα στο βαθμό που οι 

αναλαμβανόμενοι σκοποί και ενέργειες συμβαδίζουν με τις επικροτούσες διεθνείς 

αξίες και το πνεύμα της εποχής. Συνηθέστερα, οι αντιμαχόμενοι προσπαθούν να 

«ενδύσουν» τις ενέργειες υπό τον μανδύα μιας ιδεολογίας με διεθνή αποδοχή.  Στο 

σημείο αυτό βρίσκεται και η διαφορά της από τη διπλωματία. 

Γ. Διαχείριση κρίσης

Με αφορμή το σχόλιο του McNamara R. «δεν υπάρχει πλέον τέτοιο πράγμα που να 

λέγεται στρατηγική, παρά μόνο διαχείριση κρίσης, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ο 

όρος «διαχείριση κρίσεων».  Η διαχείριση μίας κρίσης κρίνεται επιτυχημένη όταν 

γίνεται επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και χρησιμοποιούνται κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι προοπτικές και οι δυνατότητες που υπάρχουν. 

Έκαστη δε προσπάθεια διαχείρισης κρίσης στοχεύει είτε στην κλιμάκωση, είτε στην 

αποτροπή της κλιμάκωσης, είτε ακόμα και στην αποκλιμάκωση, με βάση πάντοτε 

τους στόχους κάθε εμπλεκόμενου παράγοντα. 

Όπως προκύπτει, λοιπόν, ένα βασικό μέσο διαχείρισης κρίσεων αποτελεί η 

κλιμάκωση των απειλών. Η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής συνίσταται 

στην αξιοπιστία της όποιας κλιμάκωσης, διότι σε διαφορετική περίπτωση αυτός που 

την εκτοξεύει και δεν επιτυγχάνει τον στόχο του, κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία 

του. 

Η προσπάθεια συμβιβασμού είναι ένα ακόμα μέσο διαχείρισης, το οποίο απαιτεί 

χρόνο και για τις δύο πλευρές, σε μία κατάσταση, όμως, αρκετά πιεσμένη χρονικά. 

Περαιτέρω, η δυνατότητα συμβιβασμού, συμφωνίας και αποκλιμάκωσης δύναται να 

επιτευχθεί και εξαιτίας τυχόν μεταβολής της υφιστάμενης κατάστασης ή τυχόν 

εξέλιξης των δεδομένων υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς.  
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Η δημιουργία ενός πυρήνα διαχείρισης της κρίσης κρίνεται χρήσιμη σε κάθε 

περίπτωση. Ο πυρήνας αυτός αποτελείται συνήθως από μικρό αριθμό ατόμων, αν και 

η τακτική αυτή έχει κατακριθεί διότι οδηγεί σε ένα συγκεντρωτικό, αυταρχικό και 

προσωποκεντρικό σύστημα διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχει 

προσδιοριστεί εκ των προτέρων ένας επικεφαλής, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με 

τη λήψη αποφάσεων και την ανάληψη ευθυνών. Κατά την συγκρότηση του πυρήνα 

διαχείρισης κρίσης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή και στην επιλογή των υπόλοιπων 

μελών, ώστε τα μέλη να μην είναι άσχετα με τα ζητήματα που τυχόν ανακύψουν, σε 

σχέση με το αντικείμενο της κρίσης και της κατάστασης που ενδέχεται να 

αντιμετωπιστεί. 

Η προετοιμασία και η ύπαρξη σχεδίων δράσης, τα οποία θα πρέπει να έχουν 

δοκιμασθεί σε πραγματικές ή σε ασκήσεις επί χάρτου, ή προσομοιώσεις, θεωρείται 

στοιχείο «εκ των ων ουκ άνευ». Μάλιστα, τα σχέδια αυτά αποτελούν δοκιμασίες 

αναφορικά με την καταλληλότητα και την ικανότητα των στελεχών να 

ανταπεξέλθουν στις προβλεπόμενες ανάγκες μίας κρίσης. 

Περαιτέρω, ένα ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο για τη διαχείριση μίας κρίσης 

συνιστά η δημιουργία αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων επικοινωνιών 

και επαλήθευσης.  Το εν λόγω σύστημα επικοινωνίας θα πρέπει να συνδέει όλα τα 

μέλη του πυρήνα μεταξύ τους, αλλά και τα μέλη του πυρήνα με τους υποκείμενους σε 

αυτά παράγοντες και δυνάμεις. Δια μέσου δε του συστήματος επαλήθευσης δύναται 

να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι επιλεχθείσες δράσεις είχαν ένα συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα. 

Στο σημείο αυτό και σχετικά με την αρχή της ανάγκης να εξυπηρετούν οι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους,  δέον να γίνει 

αναφορά στις επτά προϋποθέσεις που έθεσε ο George Alexander για τον συντονισμό 

της διπλωματίας και στρατιωτικών μέσων και έχουν ως στόχο την αποκλιμάκωση της 

κρίσης: (i) η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να έχει τον έλεγχο των στρατιωτικών 

επιλογών της, (ii) οι κινήσεις και η κλιμάκωση πρέπει να γίνουν προοδευτικά, 

προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για επικοινωνία και διπλωματικές επαφές ή 

ακόμα και επανεκτίμηση της κατάστασης, (iii) oι στρατιωτικές και διπλωματικές 

κινήσεις θα πρέπει να είναι συντονισμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελούν ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα μίας στρατηγικής για τον τερματισμό μίας κρίσης χωρίς 

πολεμική σύρραξη, (iv) οι κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων και οι απειλές 

χρήσης βίας πρέπει να είναι συνεπείς προς τους στόχους τους, (v) οι στρατιωτικές 



13

κινήσεις και οι απειλές που δύναται να ερμηνευθούν ως προοπτικές ενός γενικού 

πολέμου, πρέπει να αποφεύγονται, (vi) η επιλογή των στρατιωτικών και 

διπλωματικών κινήσεων πρέπει να αποτελεί ένδειξη της διάθεσης για επίλυση της 

διαφοράς μέσω της διαπραγμάτευσης και όχι μέσω των όπλων και (vii) πρέπει να 

επιλέγονται προτάσεις και στρατιωτικές κινήσεις που να αφήνουν για τον αντίπαλο 

μία διέξοδο από την κρίση η οποία είναι συμβατή με τα θεμελιώδη συμφέροντά του. 

Δ. Διεθνείς Οργανισμοί ως όργανα διαχείρισης κρίσεων

Ανατρέχοντας στα γεγονότα που σημάδεψαν την παγκόσμια ιστορία, μπορεί 

εύκολα να διαπιστώσει κανείς ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί έχουν διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στη διαχείριση κρίσεων, έχοντας αναπτύξει θεσμικούς και 

λειτουργικούς τρόπους συντονισμού δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται από 

τους οργανισμούς αυτούς κάθε δυνατή προσπάθεια για συντονισμό και συνεργασία 

όλων των δυνάμεων και των φορέων τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε 

πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη αξιοποίηση των 

διατιθέμενων μέσων και πόρων προς ορθή διαχείριση των κρίσεων.

Στο σημείο αυτό, και προτού αναφερθούμε στην συμμετοχή της Τουρκίας σε 

Διεθνείς Οργανισμούς, κρίνεται σκόπιμη μία συνοπτική επισκόπηση της θέσης των 

Διεθνών Οργανισμών στο πλαίσιο των βασικότερων κατευθύνσεων της θεωρίας των 

Διεθνών Σχέσεων, ήτοι του πολιτικού ρεαλισμού (ή μακιαβελισμού ή πραγματισμού) 

και του ιδεαλισμού (ή ρασιοναλισμού ή φιλελευθερισμού).

i. Διεθνείς Οργανισμοί κατά την θεωρία των Διεθνών Σχέσεων

Σύμφωνα με την θεωρία του ρεαλισμού, το διεθνές σύστημα είναι άναρχο, καθώς 

δεν υπάρχει η αντίστοιχη οργανωμένη τάξη κατά το πρότυπο της εσωτερικής 

οργάνωσης των κρατών, το οποίο αποτελεί στο «κυρίαρχο παίχτη» του διεθνούς 

συστήματος.  Συνεπώς, η παρουσία και η συμβολή των Διεθνών Οργανισμών κινείται 

στα εξωτερικά όρια μίας ουσιαστικής παρέμβασης τους στο δίλημμα της ασφάλειας 

και της ισορροπίας του άναρχου διεθνούς συστήματος.  Για τους ρεαλιστές το 

σύστημα των Διεθνών Οργανισμών είναι μία παρεμβαλλόμενη μεταβλητής του 

συνολικού διεθνούς συστήματος, που δεν επηρεάζει την επίτευξη της ειρήνης ή της 

έναρξης πολέμου, ήτοι το διαχρονικό ζητούμενο των Διεθνών Σχέσεων.  Με απλά 

λόγια, για τον ρεαλισμό, οι διεθνείς οργανισμοί είναι εργαλεία στη χρήση του εθνικού 

συμφέροντος και χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.
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Χαρακτηριστική είναι η θέση του ρεαλιστή Bull H. σχετικά με τους Διεθνείς 

Οργανισμούς: «Για να βρει κανείς τα βασικά αίτια μιας τέτοιας τάξης σαν αυτή που 

υπάρχει που υπάρχει στην πολιτική, δεν πρέπει να ψάξει στην Κοινωνία των Εθνών, 

στα Ηνωμένα Έθνη και σε παρόμοιους οργανισμούς, αλλά σε θεσμούς της διεθνούς 

κοινωνίας που προέκυψαν, προτού να ιδρυθούν αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί και οι 

οποίοι θα συνέχιζαν να λειτουργούν (μολονότι με διαφορετικό τρόπο), ακόμη και αν 

δεν υπήρχαν οι οργανισμοί. Ακόμη και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην 

πραγματικότητα τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί γίνεται καλύτερα 

κατανοητός όχι με όρους των επίσημων στόχων και φιλοδοξιών των ίδιων των 

οργανισμών ή των ελπίδων που αποθέτονται σε αυτούς αλλά με όρους της συμβολής 

τους στη λειτουργία πιο θεμελιωδών θεσμών… την ισορροπία ισχύος, το διεθνές δίκαιο, 

τη διπλωματία, τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων και τον πόλεμο. Αυτοί είναι οι 

πραγματικοί θεσμοί της διεθνούς κοινωνίας».  

Από την άλλη πλευρά, η ρασιοναλιστική σχολή θεωρεί σημαντική την παρουσία 

των Διεθνών Οργανισμών στο διεθνές γίγνεσθαι, καθ’ όσον προσδίδουν μία 

επιπρόσθετη αίσθηση ασφάλειας για τα κράτη πρωταγωνιστές του διεθνούς 

συστήματος.  Ειδικότερα, χρησιμεύουν ως ένα επιπρόσθετο μέτρο διασφάλισης της 

παγκόσμιας ειρήνης, ενώ παράλληλα, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερου βάρους η 

συνεισφορά τους στα ζητήματα της οικονομίας, του περιβάλλοντος και σε θέματα 

κοινωνικής πολιτικής.

Στο ευρύτερο πλαίσιο της φιλελεύθερης σχολής σκέψης των Διεθνών Σχέσεων, 

έχουν αναπτυχθεί διαφοροποιημένες θεωρίες και σκέψεις σχετικά με τη θέση των 

Διεθνών Οργανισμών στο διεθνές γίγνεσθαι. Οι «λειτουργιστές» (functionalists) 

θεωρούν ότι η συνεχής ανάπτυξη του διεθνικού περιβάλλοντος από οικονομικούς και 

κοινωνικής φύσεως Διεθνείς Οργανισμούς θα περιορίσει ή και θα εξαλείψει το 

ενδεχόμενο των διεθνών συγκρούσεων.  Τα προβλήματα οικονομικής, κοινωνικής και 

ανθρωπιστικής φύσεως που ταλανίζουν τον πλανήτη, λόγω της απουσίας του 

πολιτικού συμφέροντος στα αντικείμενα αυτά, θα οδηγήσουν την παγκόσμια 

κοινωνία προς την επίτευξη ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Η αναζήτηση 

ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης θα απομακρύνουν την απειλή του πολέμου και 

θα ενδυναμώσουν το αίσθημα ασφάλειας. Η κατάκτηση της ειρήνης θα επιτευχθεί 

μέσα από διεθνικούς οργανισμούς, που αποβλέπουν στη συμμετοχή των κρατών, και 

όχι από το μοντέλο παγκόσμιας ομοσπονδιακής οργάνωσης, που αποβλέπει στην 

απορρόφηση της κρατικής κυριαρχίας.  Περαιτέρω, οι «νεολειτουργιστές» 
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(neofunctionalists) θεωρούν ότι το μέλλον ανήκει στους υπερεθνικούς οργανισμούς, 

δια μέσου των οποίων οι ελίτ σε κυβερνητικό και οικονομικό επίπεδο αναζητούν τη 

συνεργασία πέρα από τα κρατικά σύνορα, με τις άλλες ελίτ, προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους,  Η επίτευξη της ολοκληρώσεως μέσω των 

Διεθνών Οργανισμών θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη συσσωμάτωση της διεθνούς 

κοινωνίας σε περισσότερους τομείς, με απώτερο στόχο την επίτευξη συνεργασίας 

στους ευαίσθητους τομείς της κρατικής κυριαρχίας, ήτοι στην άμυνα και στην 

εξωτερική πολιτική. 

ii. Συμμετοχή της Τουρκίας σε Διεθνείς Οργανισμούς

 Οι επιπτώσεις του Ψυχρού πολέμου στις παγκόσμιες και περιφερειακές 

ισορροπίας προκάλεσαν σε μεγάλο βαθμό μία αλλαγή του στρατηγικού χαρακτήρα 

της εγγύς χερσαίας, της εγγύτερης θαλάσσιας περιοχής και των εγγύτερων προς την 

Τουρκία ηπειρωτικών περιοχών.  Η αλλαγή αυτή, όπως ήταν φυσικό, εξέπληξε τους 

επαΐοντες της τούρκικης εξωτερικής πολιτικής και εν συνεχεία, τους παρέσυρε σε μία 

ήσυχη αναμονή και σε αναζήτηση μίας νέας στρατηγικής θέσης.

Με δεδομένο ότι η Τουρκία, δεν θα μπορούσε, φυσικά, να αντιμετωπίσει την 

δημιουργηθείσα κατάσταση μόνη της, αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε θεσμούς που 

είτε παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, είτε επανήλθαν στην 

επικαιρότητα ή επανασυστάθησαν κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο. 

Ειδικότερα, οι θεσμοί της πρώτης κατηγορίας στους οποίους συμμετέχει ενεργά ως 

σήμερα η Τουρκία, είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ισλαμική Διάσκεψη, 

ενώ στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας, ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, ο D-8.  

H χρησιμοποίηση όλων των στρατηγικών μέσων στα πλαίσια ενός αρμονικού 

συνόλου συνιστά ένα ευρύτερο ζήτημα. Τα προβλήματα ευελιξίας και αρμονίας της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής συνίστανται στη συνεχή και εύστοχη εφαρμογή των 

πολιτικών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απηχούν άμεσα κάθε 

είδους διπλωματικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, 

στην υιοθέτηση μη ανταγωνιστικών, αλλά αλληλοϋποστηριζόμενων ταυτοτήτων εκ 

μέρους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, οργανισμοί οι οποίοι, εκτός του ότι ενεργοποιήθηκαν 

σχεδόν ταυτόχρονα στις συγκυρίες της μεταψυχροπολεμικής περιόδου εμπεριέχουν 

και σοβαρές εσωτερικές αντιθέσεις από την άποψη γενικά των πεδίων 
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αλληλεπίδρασης της Ευρασίας και ειδικότερα, των σχέσεων Τουρκίας- Ιράν και 

Τουρκίας- Ρωσίας. 

Ο προσανατολισμός της Τουρκίας προς ποικίλες αναζητήσεις εξωτερικής 

πολιτικής, ο οποίος δημιουργεί δυσχέρειες από την άποψη της διπλωματικής 

ευελιξίας και της στρατηγικής εναρμόνισης της, μπορεί να αξιολογηθεί ως μία 

φυσική απόρροια της τάσης προς την συγκρότηση των συνασπισμών που 

προκαλούνται από τις δυναμικές συνθήκες της μεταψυχροπολεμικής περιόδου.  Στο 

πλαίσιο των αυτών ενεργειών, η Τουρκία βρίσκεται σε μία γεωγραφική θέση, η οποία 

προσφέρει μεγάλη ικανότητα ελιγμών τακτικής. Παρά ταύτα, οι πολιτικοί της 

Τουρκίας είναι αναγκασμένοι να συμμετέχουν σε ένα συνασπισμό ενός 

περιφερειακού στοιχείου, αντί να δημιουργήσουν ένα δικό τους πόλο ισχύος. Υπό τα 

δεδομένα αυτά, είναι επιτακτική η ανάγκη η Τουρκία να προβεί σε μία 

επαναξιολόγηση όλων διαθέσιμων στρατηγικών μέσων, μεταξύ των οποίων κατά τη 

σημερινή εποχή συμπεριλαμβάνεται και ο  G-20. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Διαμόρφωση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Το ζήτημα της διεθνούς θέσης της Τουρκίας και η διαπίστωση των στρατηγικών 

και τακτικών στόχων αυτής συνδέεται άρρηκτα με τις παραμέτρους της γεωγραφίας, 

του πολιτισμού, της πολιτικής, της οικονομίας και της ασφάλειας. Στο πλαίσιο του 

παρόντος κεφαλαίου θα αναφερθούμε σε εκείνους τους εσωτερικούς παράγοντες, που 

συντελούν στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και συγκεκριμένα, στην 

ιστορική εμπειρία και την εσωτερική πολιτική της Τουρκίας, στον ρόλο του στρατού, 

αλλά και την επίδραση των ΜΜΕ στην εξωτερική πολιτική. 

A. Ιστορικό Πλαίσιο

Καθοριστικό στοιχείο της θέσης που κατείχε και κατέχει μία κοινωνία μέσα στο 

διεθνές σύστημα αποτελεί η ιστορική εμπειρία. Αναμφίβολα, λοιπόν, και στην 

περίπτωση της Τουρκίας, η ιστορική εμπειρία δύναται να ερμηνευτεί εκ νέου από την 

πολιτική βούληση ως σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής νοοτροπίας και να τεθεί 

επί ενός νέου άξονα στον στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά δεν μπορεί ποτέ να 

τροποποιηθεί και κυρίως να παραβλεφθεί. 

Η Τουρκία διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, τα οποία 

την διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες χώρες. Θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να σημειωθεί ότι 

η Τουρκία δεν είναι ούτε μέρος της ιστορικής διαδικασίας που δημιούργησε τα 

συστημικά στοιχεία της διεθνούς οργάνωσης, ούτε ανήκει στην ομάδα των χωρών 
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που η ίδια η διαδικασία τις έχει καταστήσει «αποικίες».  Αποτελεί ένα εθνοκράτος 

που δεν προέκυψε εξαιτίας συγκυριακών περιστάσεων, αλλά αποτελεί έργο μίας 

ιστορικής κληρονομιάς, η οποία προέκυψε από ένα ιδιαίτερα μακροχρόνιο αγώνα με 

τον κυρίαρχο πολιτισμό, ο οποίος συνέστησε το διεθνές σύστημα.  

Το Οθωμανικό κράτος αποτελούσε το πολιτικό μόρφωμα που συστάθηκε στον 

αντίποδα της Ευρώπης. Η κυριαρχία του Οθωμανικού κράτους επηρέασε τόσο 

απευθείας τη διαδικασία κατάρρευσης του φεουδαλικού συστήματος, που 

κυριαρχούσε στην Ευρώπη, όσο και το άνοιγμα της Ευρώπης προς στον άγνωστο 

τότε κόσμο για την ανακάλυψη νέων εμπορικών δρόμων.  Το Οθωμανικό κράτος, 

όπως εμφαίνεται και από την στρατηγική που ακολούθησε ο Σουλεϊμάν Α’ ο 

Μεγαλοπρεπής έναντι της Γαλλίας, στήριξε την κυριαρχία του, αφενός, στην 

ανώτερη στρατιωτική ισχύ και αφετέρου, στη διπλωματική στρατηγική, η οποία 

βασίστηκε στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των ενδοευρωπαϊκών διαφορών. 

Η Συνθήκη της Βεστφαλίας του 1648 αποτέλεσε την απαρχή του ενδοευρωπαϊκού 

συστήματος και τη βάση του σύγχρονου διεθνούς συστήματος, το οποίο στηρίζεται 

σε διαφορετικά θεμέλια από εκείνα του πολυεθνικού Οθωμανικού κράτους, που 

επεκτεινόταν μέχρι την Ανατολική Ευρώπη. Στην σχέση αυτών των δύο πολιτισμικών 

πεδίων το Οθωμανικό κράτος κατείχε μετωπική θέση, γεγονός που επηρέαζε άμεσα 

τις σχέσεις της οθωμανικής πολιτικής με το ευρωπαϊκό σύστημα  και την εν γένει 

διαμόρφωση της στρατηγικής νοοτροπίας.

Με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς του 1699 το Οθωμανικό κράτος, το οποίο για 

πρώτη φορά υπέστη απώλεια εδάφους, αναθεώρησε την στρατηγική επέκτασης προς 

την Ευρώπη και προσανατολίστηκε στην υπεράσπιση των ήδη υφιστάμενων 

συνόρων. Μέρος της αμυντικής, πλέον, στρατηγικής του Οθωμανικού κράτους, 

αποτελεί και η εκμετάλλευση των ενδοευρωπαϊκών διαφορών. Δέον να επισημανθεί 

ότι η πολιορκία της Βιέννης υπήρξε ένα σημείο καμπής και για την Ευρώπη και ο 

συνασπισμός, που σχηματίστηκε ενάντια στους Οθωμανούς, συνέβαλε σημαντικά 

στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιδέας και συνείδησης.  

Οι δύο άλλες σημαντικές ημερομηνίες του μετασχηματισμού της στρατηγικής του 

Οθωμανικού κράτους και του εκ νέου καθορισμού της διεθνούς θέσης του, είναι η 

συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή του 1774 και ο πόλεμος της Κριμαίας του 1853-

1856. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, οι Ρώσοι απέκτησαν μία σειρά από 

προνόμια αναφορικά με τους ορθόδοξους πληθυσμούς, που ζούσαν υπό την 

κυριαρχία των Οθωμανών, ενώ, παράλληλα, αναδείχθηκε η σχέση ανάμεσα στη 
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διεθνή θέση και στην ισχύ της χώρας, από τη μία, και στα εσωτερικά στοιχεία της 

χώρας, από την άλλη. Η κατάσταση αυτή συνιστά το πρώτο ενδεικτικό σημάδι της 

εμφάνισης της εσωτερικής ενότητας ως σημαντικής παραμέτρου της διεθνούς θέσης 

της χώρας.  Αναφορικά με τον Κριμαϊκό Πόλεμο, επισημαίνεται ότι οδήγησε στην 

πολιτική παραμερισμού του επιτιθέμενου βάσει της εξισορρόπησης της ισχύος, που 

το Οθωμανικό κράτος επεδίωξε να χρησιμοποιήσει εκμεταλλευόμενο τις 

ενδοευρωπαϊκές αντιμαχίες εναντίον των εξωτερικών απειλών, και η οποία 

εξακολούθησε να ισχύει ως παράδοση της εξωτερικής πολιτικής κυρίως στις 

τελευταίες δεκαετίες του Οθωμανικού κράτους και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου.  

Ο Αμπντούλ Χαμίτ Β’, αφενός, τελειοποίησε την πολιτική εξισορρόπησης με μία 

λεπτή και ευέλικτη διπλωματία και αφετέρου, προκειμένου να ενισχύσει τα 

πλεονεκτήματα που διέθετε σε αυτήν την πολιτική εξισορρόπησης, επιχείρησε να 

δημιουργήσει μία διεθνή ενδοχώρα βασισμένη στους μουσουλμάνους των αποικιών, 

που βρίσκονταν εκτός των συνόρων του Οθωμανικού κράτους.  Την εποχή εκείνη, στο 

πλαίσιο του Ισλαμικού κόσμου παρατηρούνται δύο διαφορετικοί πολιτικοί 

σχηματισμοί: (α) το Οθωμανικό κράτος, το οποίο κατέχει το Χαλιφάτο και προσπαθεί 

να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των αποικιοκρατών και (β) τα Ισλαμικά κράτη, τα 

οποία έχουν μετατραπεί σε αποικίες των διαφόρων αποικιοκρατών. Η σχέση των δύο 

αυτών στοιχείων εναρμονίστηκε με την κουλτούρα εσωτερικής πολιτικής, που 

βασίζεται στον ισλαμισμό, και οι πολιτικοί θεσμοί, με κυριότερο το Χαλιφάτο, 

προσαρμόστηκαν σε ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο, που να συμβαδίζει με την βασική 

αυτή πολιτική. 

Κατά τη διακυβέρνηση της Ένωση και Πρόοδος, η έννοια της ενδοχώρας 

επαναπροσδιορίστηκε στη βάση του Τουρκισμού, ενώ η ιδέα της Ισλαμικής Ενότητας 

εξακολούθησε να χρησιμοποιείται ως μέσο τακτικής εναντίων των αποικιοκρατών, 

διότι η θέση και η ισχύς του Οθωμανικού κράτους στο διεθνές σύστημα, εξαρτιόνταν 

από το γεγονός ότι είχε αναλάβει να διαδραματίσει τον ρόλο της προστάτιδας 

δύναμης των Μουσουλμάνων.  Το βασικό κίνητρο, που ώθησε τους ηγέτες της Ένωση 

και Πρόοδος να συναινέσουν στη συμμετοχή του Οθωμανικού κράτους στον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ο στόχος κατάληψης μίας νέας θέσης στο διεθνές σύστημα 

μέσω ενός στρατηγικού άλματος και βασίζονταν στα εθνικιστικά ιδεώδη του 

παντουρκισμού υπολογίζοντας και στη στήριξη της γερμανικής στρατιωτικής ισχύος, 

η οποία θεωρείτο αήττητη.  Ο εσφαλμένος, όμως, υπολογισμός, που οφείλεται στην 
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ανεπάρκεια στρατηγικού ορθολογισμού και διαβαθμισμένης τακτικής της ηγεσίας της 

Ένωση και Πρόοδος, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση και του τελευταίου 

σημείου αντίστασης στην Ανατολή. 

Η εξωτερική πολιτική της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας εξελίχθηκε στο 

σημείο τομής των αντανακλαστικών που προέκυψαν από την ιστορική κληρονομιά 

και των αναγκαιοτητών που επέφεραν οι διεθνείς συγκυρίες την περίοδο εκείνη, με 

αποτέλεσμα να απολέσουν στην κυριολεξία τη σημασία τους ο ισλαμισμός και ο 

τουρκισμός. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τη νέα κυβέρνηση σε μία νέα διακήρυξη, 

δυνάμει της οποίας το νέο κράτος είχε αποποιηθεί από κάθε είδους ευθύνες, είχε 

παραιτηθεί από κάθε είδους αξιώσεις και προκρίθηκε η συμμετοχή του κράτους στον 

δυτικό άξονα. Η νέα αυτή προσέγγιση, που εκφράζεται με το κεμαλικό απόφθεγμα 

«Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στο κόσμο», εκτός του ότι αποδεικνύει την επιδίωξη 

ιδεαλιστικών διεθνών σχέσεων βάσει ειρηνικών σχέσεων, προωθεί μία ρεαλιστική 

στάση εξωτερικής πολιτικής που λαμβάνει υπ’ όψη, αφενός, τη διεθνή συγκυρία, 

κατά την οποία αποκορυφώθηκε η αποικιοκρατία, και αφετέρου, αποφεύγει τη 

σύγκρουση με τις αποικιοκρατικές συστημικές δυνάμεις.   

    Από τα τέλη του 18ου αιώνα και έκτοτε, η ελίτ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Οθωμανοί «δεν ήταν ανώτεροι των αντιπάλων τους 

στην Ευρώπη»  και ως εκ τούτου, αποφάσισαν ότι δεν ήταν μεμπτό να 

χρησιμοποιήσουν τα ίδια όπλα που χρησιμοποιούν και «οι άπιστοι για να 

επικρατήσουν έναντί τους» . Με άλλα λόγια, η ηγεσία της Τούρκικης Δημοκρατίας 

απαρνήθηκε την κληρονομιά των πολιτικών ιδεωδών και των θεσμών του 

Οθωμανικού κράτους και προσανατολίστηκε στην κατασκευή μίας νέας πολιτικής 

κουλτούρας, που θα ενίσχυε τη διεθνή θέση της χώρας. Έτσι, η πολιτική ελίτ 

επιδόθηκε σε ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις και ειδικότερα, κατά τα τέλη του 19ου 

αιώνα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μεταρρυθμίσεις στο στρατό, σύμφωνα με τα 

δυτικά πρότυπα. Εν συνεχεία, κατά την περίοδο του Tανζιμάτ (1839-1876) , έγιναν 

προσπάθειες για βαθιές διοικητικές και κυβερνητικές αλλαγές, ενώ κατά το τελευταίο 

τέταρτο του αιώνα αναθεωρήθηκε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και δημιουργήθηκαν 

σύγχρονα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.  Παρά ταύτα, όμως, δεν μπόρεσαν να 

απαλλαγούν από την Ισλαμική Νομοθεσία (Sharia) και τα Ισλαμικά ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (madrasas), τα οποία συνυπήρχαν με τους συνεχώς 

διευρυνόμενους κοσμικούς κανόνες και με σύγχρονα πρότυπα σχολεία, πανεπιστήμια 

δυτικού τύπου. Η επονομαζόμενη Τούρκικη επανάσταση έθεσε ως στόχο τις 



20

αρχέγονες αξίες που είχαν κληρονομήσει από την Οθωμανική περίοδο.  Το «κοσμικό 

κράτος» θα αντικαθιστούσε την «ισλαμική κοινότητα», ήτοι δεν θα αντλούνταν 

στοιχεία από το Ισλάμ για την οικοδόμηση της κοινωνίας, αλλά το έθνος θα 

αποτελούσε τη μοναδική πηγή που θα τροφοδοτούσε με αρχές την οικοδόμηση του 

κράτους. Και με την έννοια «έθνος» νοείται η συλλογική λαϊκή συνείδηση, η 

αντανάκλαση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων του λαού. Ιδιαίτερη, λοιπόν, 

έμφαση δόθηκε στο γενικό συμφέρον, εν αντιθέσει με τα όσα ίσχυαν κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οπότε και προείχε το 

προσωπικό συμφέρον του Σουλτάνου, γεγονός το οποίο είχε ανοίξει το δρόμο για την 

πτώση της Αυτοκρατορίας.  

Η συνθήκη της Λωζάννης προέβαλε μία ταυτότητα διαφοροποιούμενη αναλόγως 

προς την εσωτερική και εξωτερική πολιτική: Από τη μία πλευρά, στην εξωτερική 

πολιτική καταργήθηκαν η ισλαμική ταυτότητα και οι εν γένει πολιτικές που είχαν 

μεγεθύνει τις αντιφάσεις μεταξύ του οθωμανικού κράτους και των δυτικών 

αποικιοκρατικών αυτοκρατοριών, ενώ, από την άλλη πλευρά, στην εσωτερική 

πολιτική, τα ιδρυτικά στοιχεία του κράτους προσδιορίζονταν ως φορείς της ισλαμικής 

ταυτότητας κινούμενη γύρω από τον άξονα της θρησκείας.  Παράλληλα, με τις 

εξελίξεις αυτές, και προς το τέλος του 19ου αιώνα, οι Οθωμανοί έχασαν την 

οικονομική τους αυτονομία έναντι των Μεγάλων Δυνάμεων. Τούτο είχε ως 

αποτέλεσμα, περί το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, η Τουρκία να βρεθεί αντιμέτωπη 

με την απειλή κατακερματισμού των εδαφών της από τις Μεγάλες Δυνάμεις, με 

κίνδυνο να περιοριστεί σε μία μικρή περιοχή στα κεντρικά- βόρεια εδάφη της 

Ανατολίας.  Εν συνεχεία, επιδιώχθηκε η κοινωνική συνοχή μεταξύ των διαφορετικών 

εθνικών ομάδων, οι οποίες παρέμειναν στην Τουρκία και είχαν κοινή θρησκεία, μέσω 

της προώθησης της κοινής θρησκευτικής συνείδησης και της ταυτότητας του πολίτη 

μέσω της κοινής εκπαίδευσης. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προέκυψαν νέα δεδομένα και δημιουργήθηκαν 

νέες διεθνείς ισορροπίες, που προσομοίαζαν, από την άποψη της Τουρκίας, με αυτές 

που ίσχυαν κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο. Η πολιτική της εξισορρόπησης της άμεσης 

απειλής μέσω της συνεργασίας με τον ισχυρότερο άξονα ώθησε την Τουρκία να 

επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, τον αμυντικό οργανισμό της Ατλαντικής 

Συμμαχίας, προκειμένου να απομακρύνει το σοβιετικό κίνδυνο. Η εν λόγω πολιτική 

που προέκυψε από την ανάγκη διαφύλαξης των συνόρων και όχι από την επιθυμία 
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απόκτησης μίας ιδιαίτερης θέσης στο διεθνές σύστημα, ανεδείχθη σε βασική αρχή της 

τούρκικης εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. 

Κατά την περίοδο αυτή η Τουρκία συνετάχθη με την στρατηγική του συνεχώς 

ισχυροποιούμενου άξονα, στο οποίο θα κατείχε τη θέση του περιφερειακού κράτους 

στην ανάλογη κλίμακα της περιοχής.  Η επιλογή, όμως, αυτή είχε αρνητικά 

αποτελέσματα στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής προς τις χώρες που δεν 

καλύπτονταν από τον άξονα αυτό. Έτσι, η τούρκικη εξωτερική πολιτική παρέμεινε 

για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εξαρτημένη από δύο σημαντικές παραμέτρους: 

τη συμμετοχή στη δυτική αμυντική συμμαχία ενάντια στη σοβιετική απειλή και την 

αφιέρωση του διπλωματικού πεδίου εντός της συμμαχίας αυτής στην επικέντρωση 

των προβλημάτων με την Ελλάδα.  Η δισδιάστατη αυτή προσέγγιση έλαβε ένα γερό 

χτύπημα πρώτα με την επιστολή του Τζόνσον, δυνάμει της οποίας η Τουρκία 

ωθήθηκε σε επαναξιολόγηση των θέσεών της δίνοντας βαρύτητα στις οικονομικές 

σχέσεις με τον Ανατολικό συνασπισμό και πρωτίστως με την ΕΣΣΔ, και έπειτα με 

την κρίση της Κύπρου, οπότε και βίωσε την απόλυτη μοναξιά στο πλαίσιο του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ παράλληλα, αποδείχθηκαν περίτρανα οι 

επιζήμιες συνέπειες των νέων υποκειμένων που προέκυψαν από την 

αποαποικιοποίηση.  Κατόπιν τούτων, έγινε αντιληπτή η ανάγκη ενός ανοίγματος προς 

τις χώρες που παρέμεναν εκτός του διπολισμού, και πρωτίστως προς τον Οργανισμό 

της Ισλαμικής Διάσκεψης. 

Σε γενικές γραμμές, η εξωτερική πολιτική παράδοση της Τουρκίας, η οποία έχει 

προσαρμοστεί στις στατικές παραμέτρους και στους χαμηλούς τόνους που είχε 

υιοθετήσει η χώρα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, έχει να επιδείξει σοβαρά 

αποτελέσματα που επηρεάζουν ακόμη και την εποχή μας.  Περαιτέρω, δύναται να 

υποστηριχθεί ότι η Τουρκία δεν έχει καταφέρει ακόμη να αξιοποιήσει επαρκώς την 

αλλαγή στις ενδοασιατικές ισορροπίες και την εμφάνιση ενός κέντρου ισχύος που 

εκτείνεται προς την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.  Μάλιστα, η Τουρκία έμεινε 

για πολύ καιρό αμέτοχη στα θέματα της Μέσης Ανατολής και αποξενώθηκε από τη 

γεωπολιτισμική και γεωοικονομική βάση της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Τουρκία ανέπτυξε στρατιωτικές και 

εξωτερικές πολιτικές που βασίζονταν στην αντίληψη περί ασφάλειας των συνόρων 

και ταυτόχρονα, επιχείρησε να ερμηνεύσει τη διεθνή της θέση υπό το πρίσμα της 

ανωτέρω αντίληψης. Η κατάσταση αυτή, ως αποτέλεσμα μίας χαρακτηριστικής 

σμίκρυνσης κλίμακας, συγκροτείται σε ένα σύνολο με την ταυτόχρονη απόρριψη των 
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δυνατοτήτων ενίσχυσης της διεθνούς θέσης, την οποία προσφέρει η ιστορική 

εμπειρία, και με μία εξωτερική πολιτική που είναι ικανή να αναλαμβάνει το κόστος 

και τους κινδύνους που απορρέουν από την εν λόγω εμπειρία. 

Η μεταψυχροπολεμική περίοδος συνοδευόταν από μία καταπληκτική μεγέθυνση 

κλίμακας. Η Τουρκία, δίχως να έχει προετοιμαστεί καταλλήλως, βρέθηκε σε μία 

διαδικασία παγκόσμιας και περιφερειακής μεγέθυνσης κλίμακας.  Τούτη η κατάσταση 

αποδεικνύει πως η Τουρκία όφειλε να επαναπροσδιορίσει τη διεθνή θέση της και να 

συντονίσει εκ νέου τις πολιτισμικές, γεωγραφικές, οικονομικές, πολιτικές και 

στρατιωτικές παραμέτρους της. Αντ’ αυτού, όμως, κατά την μεταψυχροπολεμική 

περίοδο, βρέθηκε αντιμέτωπη με μία διαδικασία έντονης συζήτησης και απολογισμού 

σε θέματα πολιτικής ταυτότητας, κουλτούρας, θεσμοποίησης και νομιμοποίησης, με 

αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας εξαιρετικά χαοτικής εικόνας. 

Με εξαίρεση τη Γερμανία, καμία άλλη δυτική χώρα δεν έχει επηρεαστεί σε τέτοιο 

μεγάλο βαθμό από τις διεθνές εξελίξεις, όσο η Τουρκία. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 όλα φάνταζαν σχετικά προσδιορισμένα και σαφή: ένας στρατηγικός εχθρός 

στο πρόσωπο της Σοβιετικής Ένωσης, μία ισχυρή Δυτική συμμαχία με την Τουρκία, 

ένα ευρωπαϊκό όραμα που οι Βρυξέλλες δεν τολμούσαν να απορρίψουν ευθέως, 

εσωτερική συναίνεση μεταξύ των ισχυρών κέντρων ως προς τις εθνικές αξίες και τις 

προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής.  Και μετά από λίγο, διαφοροποιήθηκε 

άρδην η κατάσταση αυτή: κρατική κατάρρευση σε τρία επίπεδα, ένα κύμα γειτονικών 

εθνικών συγκρούσεων, η υποβάθμιση του ΝΑΤΟ και το όραμα μίας ενωμένης 

Ευρώπης, στην οποία δεν φαινόταν να συμμετέχει η Τουρκία.  Από τα ανωτέρω 

συνάγεται πως η χώρα έχει περάσει από το επίπεδο του περιφερειακού παίχτη στο 

επίπεδο ενός πρωταγωνιστή σε μία σειρά υπαρκτών ή περιφερειακών συγκρούσεων 

ως κράτος.  Βέβαια, θα μπορούσε να λεχθεί ότι όλη η κατάσταση αυτή είναι άδικη για 

την Τουρκία, καθώς μέχρι και το 1989 ήταν μία κατεξοχήν δύναμη υπέρ της 

διατήρησης του status quo: ούτε ήθελε, ούτε επιδίωκε αλλαγές, με εξαίρεση τις 

επιδιωκόμενες αναθεωρήσεις στο Αιγαίο Πέλαγος. 

B. Η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Τουρκία

Η τουρκική ταυτότητα, κατά τον κεμαλισμό, εκτείνεται στα όρια του τουρκικού 

κράτους, χωρίς να έχουν σημασία οι ρίζες της τουρκικής εθνικότητας εκτός  

συνόρων,  στον  Καύκασο,  τα Βαλκάνια, την Κεντρική  Ασία ή την Ανατολή  εν 

γένει. Ρυθμιστικό  παράγοντα  της  εσωτερικής  και   εξωτερικής   πολιτικής συνιστά  
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η διασφάλιση της ασφάλειας του κράτους από εσωτερικές ή εξωτερικές απειλές. Ο 

Κεμάλ επιδίωξε να μεταμορφώσει την Τουρκία σε σύγχρονη, δυτική χώρα, με πλήρη 

εκδίωξη της θρησκείας από την δημόσια σφαίρα και την κρατική δομή. Παρά το 

πολιτικό και κοινωνικό αυτό εγχείρημα του Κεμάλ, που πρέσβευε η στρατιωτική και 

γραφειοκρατική ελίτ της χώρας, αυτή η άνωθεν επιβολή δυτικών προτύπων δεν 

διαχύθηκε ποτέ ως όραμα στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα της χώρας. Η θρησκεία  

ως η κύρια ταυτότητα  της  οθωμανικής  αυτοκρατορίας, που  κατέρρεε απέναντι  

στην  κοσμική Δύση,  αντιπροσώπευε την παράδοση και τον συντηρητισμό. Στόχος 

της Τουρκίας ήταν η μεταμόρφωση σε χώρα  κοσμική, μοντέρνα, φωτισμένη, όπως 

ακριβώς ήταν και οι χώρες του δυτικού κόσμου.  Σημειώνεται ότι ο κεμαλισμός ως 

εθνική ιδεολογία απέρριπτε, επίσης, την «πολυεθνικότητα» της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας με αποτέλεσμα, όχι μόνο να απουσιάζει η  ανεκτικότητα απέναντι στις  

μειονότητες που επιδείκνυαν οι οθωμανικές ελίτ, αλλά η ίδια η σύσταση του  

τουρκικού  κράτους να στηριχθεί εκ των πραγμάτων σε εθνοκαθάρσεις.

Η  κρατική  μηχανή  επεδίωκε να ακυρώσει οποιαδήποτε αντιτιθέμενη ενέργεια. 

Η πλειονότητα των μεταρρυθμίσεων που επρόκειτο να λάβουν χώρα αφορούσαν τα 

αστικά κέντρα και μέχρι τη δεκαετία του ’50 ο κύριος όγκος του πληθυσμού στην   

επαρχία ήταν απομονωμένος και ακολουθούσε παραδοσιακές πρακτικές, πρακτικές 

του Οθωμανικού κράτους. Παρατηρούνταν, λοιπόν, το εξής παράδοξο: από την μία 

πλευρά το μοντέρνο κέντρο, η κοσμική  Τουρκία και από την άλλη πλευρά, μια  

δεύτερη αγροτική, θρησκευτική, παραδοσιακή Τουρκία στην περιφέρεια. 

Μέσω του Συμβουλίου Θρησκευτικών Υποθέσεων, το κράτος ήλεγχε την  

θρησκεία. Στην περιφέρεια, όμως, και παρά την απαγόρευση των θρησκευτικών 

εντολών ήδη από το 1925, η θρησκεία ήταν βαθιά ριζωμένη και ως εκ τούτου η 

κοινωνία παρέμενε εκτός κρατικού ελέγχου.  Ο εξοβελισμός της θρησκείας από την 

πολιτική ζωή οδήγησε στην εμφάνιση θρησκευτικών δικτύων και αδελφοτήτων, όπως 

λ.χ. το κίνημα Naksibendi και Nurculuk. Κατόπιν τούτων και παρά τις προσπάθειες 

του κεμαλισμού, καθίσταται σαφές ότι το  Ισλάμ παρέμεινε η «κρυφή ταυτότητα του 

κεμαλικού κράτους». 

Περαιτέρω, ο στρατός στην προσπάθεια του να διαφυλάξει τον έλεγχο της 

πολιτικής εξουσίας από  ενδεχόμενη «ισλαμοποίηση», εξαιτίας του αριστερού και 

ακροδεξιού εξτρεμισμού κατά την δεκαετία του ’70 και ειδικότερα, λόγω της   

ανάγκης να καμφθούν η  αριστερή ιδεολογία  και ο κομμουνισμός, έλαβε μέτρα, όπως 

για παράδειγμα η επιβολή απαγορεύσεων σε κόμματα ή πολιτικούς, τα οποία, όμως,  
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στην πραγματικότητα ευνόησαν την άνοδο του πολιτικού Ισλάμ. Ο στρατός, με 

βασικό στόχο την εξασθένιση της αριστερής ιδεολογίας αφενός, αφετέρου της 

ισλαμικής επιρροής από το Πακιστάν και τον αραβικό κόσμο, αλλά και της ανάγκης 

να αντιμετωπίσει τον εξτρεμισμό του Ιράν, επιδίωξε να συνδέσει ισλαμικά στοιχεία 

με τον τουρκικό εθνικισμό.  Σημειώνεται, τέλος, ότι η ενδυνάμωση του ρόλου της  

θρησκείας στο εκπαιδευτικό σύστημα είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση της  

επιρροής  των  ισλαμιστών  και  συνακολούθως οδήγησε στην εξασθένηση της 

σημασίας του κοσμικού πυλώνα του κράτους.

Περί τη δεκαετία του 1950, ο Μεντερές (Δημοκρατικό κόμμα)  «νομιμοποίησε εκ  

νέου το Ισλάμ και τις παραδοσιακές αγροτικές αξίες».  Κατά την περίοδο αυτή, 

εισήχθησαν μέτρα εκδημοκρατισμού και φιλελευθεροποίησης, ακόμα και στον 

οικονομικό τομέα που είχαν ως αποτέλεσμα την ανάδυση στην πολιτική  αρένα  

θρησκευτικών ομάδων που δρούσαν στο περιθώριο ή είχαν αποκλεισθεί. Δέον να 

επισημανθεί ότι το Σύνταγμα του 1961 διεύρυνε τις συλλογικές ελευθερίες και 

εξαιτίας τούτου, οι θρησκευτικές οργανώσεις πολλαπλασιάστηκαν. 

Εν συνεχεία, η οικονομική και πολιτική πρακτική του Τουργκούτ Οζάλ είχε, 

επίσης, ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των θρησκευτικών κύκλων.  Από την άλλη 

πλευρά, η μείωση του κρατικού ελέγχου στο πεδίο της οικονομίας και η σταδιακή  

φιλελευθεροποίηση σε  πολιτικό και  κοινωνικό  επίπεδο, δημιούργησε  μια νέα  τάξη   

επιχειρηματιών στις  επαρχιακές  πόλεις  της  Ανατολίας,  την επονομαζόμενη 

«Ανατολίτικη  Μπουρζουαζία», με έντονο το ισλαμικό στοιχείο. Σιγά- σιγά, αυτοί οι 

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δημιούργησαν τα  δικά τους επιχειρηματικά  δίκτυα και 

άρχισαν να αμφισβητούν την πρωτοκαθεδρία των μεγάλων βιομηχανικών 

συγκροτημάτων της  Κωνσταντινούπολης. Η υποστήριξη τους προς το κόμμα ΑΚΡ  

αναδείχθηκε ως καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι συνέδραμαν στην 

υποβάθμιση του ισλαμικού παρελθόντος, στην υιοθέτηση ενός περισσότερου φιλικού 

προς τη Δύση, προφίλ και στην προβολή του ως δημοκρατικά συντηρητικού 

κόμματος με φιλελεύθερες οικονομικές αρχές.  Επιπροσθέτως, προέβαλε ως 

προτεραιότητα την υποστήριξη των μειονοτικών δικαιωμάτων των μη- 

Μουσουλμάνων.   

Επί περιόδου Οζάλ, διαφοροποιήθηκε η νομοθεσία για τα κοινωφελή ιδρύματα 

και πλέον έχουν τη δυνατότητα να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες και να 

προβαίνουν σε αγοραπωλησία γης, χωρίς να υπόκεινται σε φόρο. Αναφορικά δε, με 

την εξωτερική πολιτική της χώρας, σημειώνεται ότι τα ανοίγματα προς τις αραβικές 
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χώρες και τις  ισλαμικές δημοκρατίες του Κόλπου προωθήθηκαν από το κεμαλικό 

κατεστημένο και επιδιωκόταν η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων με τις εν λόγω 

εύρωστες χώρες με ορυκτό πλούτο. 

Εν συνεχεία, οι θρησκευτικές δυνάμεις επιδίωξαν και κατάφεραν να 

δημιουργήσουν το πολιτικό κόμμα «Εθνική Τάξη» με επικεφαλή τον Ερμπακάν. Η 

πορεία του ήταν βραχύβια και το 1971, μετά από πραξικόπημα, τον έθεσαν εκτός 

νόμου. Βασική θέση του κόμματος ήταν ότι η επιχειρούμενη δυτικοποίηση  από  το  

κεμαλικό  καθεστώς  ήταν  ιστορικό  λάθος, ενώ βασική επιδίωξή τους ήταν η 

επανατοποθέτηση της Τουρκίας σε ισλαμική τροχιά, καθ’ όσον, εν αντιθέσει με τους 

ιδρυτές της Τούρκικης Δημοκρατίας, θεωρούσαν ότι η ταυτότητα και το μέλλον της 

Τουρκίας συνδεόταν άρρηκτα με τον μουσουλμανικό κόσμο.  Στόχος του Ερμπακάν 

ήταν η δημιουργία μίας Ισλαμικής συμμαχίας μουσουλμανικών χωρών, όπως λ.χ. η 

Λιβύη, το Ιράν, η Ινδονησία και η Μαλαισία και στην συνέχεια η αποχώρηση της  

Τουρκίας από τον δυτικό συνασπισμό. 

Ακολούθως, ο Ερμπακάν ίδρυσε το κόμμα  «Εθνική  Σωτηρία», με σύνθημα «Και 

πάλι μια Μεγάλη Τουρκία», πρότεινε την επιστροφή στα ισλαμικά διδάγματα και 

στον μουσουλμανικό τρόπο ζωής και υποστήριζε ότι η βιομηχανική πολιτική που θα 

στηριζόταν στα ίδιαν κεφάλαια και θα έστρεφε την πλάτη της στη Δύση, θα 

μπορούσε να γίνει ο ηγέτης του μουσουλμανικού  κόσμου.  Μετά το πραξικόπημα του 

1980, το κόμμα «Εθνική Σωτηρία» εμφανίσθηκε με νέο όνομα, ως «Ευημερία» και 

ακολουθούσε την ίδια αντι-δυτική ιδεολογία, τη διακοπή των σχέσεων με τη Δύση 

και την ενσωμάτωση στον μουσουλμανικό κόσμο.

Στις 28 Ιουνίου 1996, ο Ερμπακάν ανέλαβε πρωθυπουργός στην κυβέρνηση 

συνασπισμού με το κόμμα της Τανσού Τσιλέρ «Ορθός Δρόμος».  Στις 28 

Φεβρουαρίου 1997,  επενέβη ο  στρατός μετά από απόφαση του Συμβουλίου  

Ασφαλείας, αναφορικά με την προστασία του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους, την 

οποία έπρεπε να υλοποιήσει ο πρωθυπουργός. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εν λόγω 

συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως μεταμοντέρνο πραξικόπημα, καθ΄ ότι οδήγησε τον  

Ερμπακάν σε παραίτηση.  Βέβαια, το σημαντικότερο επίτευγμα του αυτού 

πραξικοπήματος ήταν το γεγονός ότι οι Ισλαμιστές αντιλήφθηκαν ότι η επιτυχία τους 

στο πολιτικό τομέα, βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση με το κεμαλικό πυλώνα και  την 

υποβάθμιση  του  ισλαμικού  προσανατολισμού. Οι εσωτερικές ζυμώσεις στο θέμα 

αυτό επέφεραν ρήγμα μεταξύ των δύο ομάδων, των παραδοσιακών (Gelenekciler) και
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των ανανεωτικών (Yenilikciler) με επικεφαλής τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης 

Ερντογάν και τον Γκιούλ. Το νέο κόμμα που ίδρυσαν οι ανανεωτές, ήταν φιλικό προς 

τη Δύση και μάλιστα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι το κόμμα δεν επρόκειτο να γίνει  

ισλαμικό, και ότι τα μέλη του κόμματος θα ήταν απλά «Μουσουλμάνοι Δημοκράτες».  

Δεκτικό σε συνεργασία με  το κοσμικό πυλώνα ήταν και το κόμμα «Αρετή», το οποίο  

εμφανίσθηκε ως συντηρητικό δημοκρατικό  κόμμα,  που σέβεται  το  σύνταγμα,  τη  

δημοκρατία  και  τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριο χαρακτηριστικό τους, το οποίο 

αποτελούσε συνάμα προϋπόθεση για την πολιτική επιβίωση και ανάπτυξή τους, ήταν 

οι δυτικές αξιώσεις για περισσότερη πολιτική ελευθερία, ανοχή και δημοκρατικές 

μεταρρυθμίσεις.

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι ο πληθυσμός στις   

φτωχές, αγροτικές περιοχές της περιφέρειας εξακολουθεί να είναι περισσότερο  

παραδοσιακός και προσκολλημένος στη θρησκεία. Η μετακίνηση μεγάλων τμημάτων 

του πληθυσμού  στα  αστικά  κέντρα  αποτέλεσε τον καταλυτικό  παράγοντα  για  την 

επιτυχημένη πορεία των ισλαμικών κομμάτων. 

Η ισχυροποίηση της  Τουρκίας ως «ήπιας ισχύος» στον  ισλαμικό κόσμο 

εδραιώνει το κόμμα ΑKP στο πολιτικό στερέωμα.  Η εξωτερική της πολιτική δεν  έχει 

πια τον μονολιθικό χαρακτήρα του παρελθόντος αναφορικά με τη χάραξη και την  

εφαρμογή της στρατηγικής  της. Οι  μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα και συνέβαλαν 

στην ως ένα βαθμό εκδημοκρατικοποίηση της Τουρκίας, οδήγησαν στην διεύρυνση 

του πεδίου της εξωτερικής πολιτικής με τη συμμετοχή και άλλων δρώντων. Η  κοινή   

γνώμη,  τα   οικονομικά  συμφέροντα, οι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), τα 

ΜΜΕ,  καθώς και επιχειρηματικές ενώσεις, ασκούν επίδραση στη διαμόρφωσή της.  

Από τις πλέον σημαντικές επιτυχίες της διακυβέρνησης του ΑΚΡ, είναι σίγουρα, η 

πρόοδος στον οικονομικό τομέα και ειδικότερα, η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών  

της  προβλημάτων,  η τιθάσευση  του  πληθωρισμού,  και  κυρίως  η εισροή 

επενδυτικών κεφαλαίων από κοινού με τον εξαγωγικό της προσανατολισμό.  Ο 

οικονομικός   παράγοντας   κατέστη   σημαντική  συνιστώσα   στη   διαμόρφωση   της 

εξωτερικής   πολιτικής.

Το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία μεταβάλλεται συνεχώς και πλέον η επιρροή 

του στρατού στο πολιτικό γίγνεσθαι έχει εξασθενήσει. Η επιτυχία στην αποτροπή  

των  πραξικοπημάτων το 2003 και  2004  και  οι  παραπομπές στην δικαιοσύνη των  

εμπλεκομένων στην υπόθεση  Εrgenekon, αποτελούν αποφασιστικής σημασίας 
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γεγονότα  προς  την κατεύθυνση  εδραίωσης του  πολιτικού συστήματος σε βάρος της 

στρατιωτικής εξουσίας. 

Ο Ερντογάν θεωρείται από πολλούς ως χαρισματικός ηγέτης, αν και αρκετές 

φορές έχει χαρακτηρισθεί ως λαοπλάνος. Σε αντικειμενικό επίπεδο, επί κυβερνήσεως 

Ερντογάν έχει επιτευχθεί σημαντική οικονομική ανάκαμψη στη χώρα και η 

εξωτερική πολιτική εμφανίζεται περισσότερο ενεργητική σε πολλά επίπεδα,  

ικανοποιώντας, αφενός, τους εθνικιστικούς αφετέρου, τους θρησκευόμενους κύκλους  

στην  Τουρκία. 

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στο κίνημα Gulen, το οποίο 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην τουρκική πολιτική σκηνή. Ειδικότερα, το  κίνημα  

Gulen  έχει  τις  ρίζες  του στο  κίνημα  Nurculuk  του  Said  Nursi (1873-1960), ο 

οποίος  είναι γνωστός ως ο συγγραφέας του Risale-I Nur,  «το Μήνυμα του Φωτός». 

Ο συγγραφέας σχολιάζει το κοράνι και υποστηρίζει ότι  ο ιερός πόλεμος (jihad)  του  

σπαθιού   έλαβε  τέλος  και  ότι  τώρα   διανύουμε  την  εποχή  του  ιερού πολέμου  

της  λέξης,   εννοώντας  μια  αιτιολογημένη   προσπάθεια  συμφιλίωσης της 

επιστήμης και του ορθολογισμού με το Ισλάμ. Ο Nursi υπερασπίστηκε τα  

δικαιώματα των Αρμενίων και των Ελλήνων της Τουρκίας και έστησε  γέφυρες 

επικοινωνίας με  τους επικεφαλής των χριστιανικών δογμάτων . Ο Gulen αναβίωσε το 

κίνημα Nur ως το «τούρκικο ισλάμ» και επικεντρώθηκε στη  δημόσια  σφαίρα, εν 

αντιθέσει με τον Nursi που εστίαζε στην αναγκαιότητα της  ατομικής  αλλαγής, και 

στη δημιουργία ισλαμικών δικτύων. Το κίνημα Gulen διακηρύσσει την αρμονία  

μεταξύ  του Ισλάμ, του Χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού και προάγει το 

διαθρησκευτικό διάλογο. Ήδη σήμερα, υφίσταται ένα ευρύ δίκτυο οργανισμών, που 

δραστηριοποιείται για την  εξάπλωση των  στόχων  του  κινήματος. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε πως στο δίκτυο αυτό ανήκει το Πανεπιστήμιο Fatih της 

Κωνσταντινούπολης, σχολεία, νοσοκομεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ορισμένα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως  η  εφημερίδα  Zaman  και  η αγγλική  της έκδοση  

Today’s  Zaman,  οι  τηλεοπτικοί   σταθμοί  Samanyolu  και  Mehtap,  και  το 

δορυφορικό αγγλόφωνο  κανάλι Ebru στις ΗΠΑ, το εβδομαδιαίο  περιοδικό  Aksiyon, 

διάφοροι τραπεζικοί οργανισμοί και ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς επίσης και η   

Ένωση  Δημοσιογράφων  και Συγγραφέων  (Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi-GYV). 

Κεντρική θέση στους  σχεδιασμούς  του  κινήματος   κατέχει  η  Ευρασία,  λόγω  των 

ιστορικών και πολιτισμικών δεσμών με τους τουρκόφωνους πληθυσμούς της   
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Κεντρικής  Ασίας, αλλά  και της Ρωσίας.  Δέον να επισημανθεί πως οι κεμαλιστές 

αντιμετωπίζουν το κίνημα με  καχυποψία, καθ’ όσον πιστεύουν ότι υπάρχει κρυφή 

ισλαμική ατζέντα.  
Το  κίνημα υποστήριξε  τον Τ.  Οζάλ  στη δεκαετία  του  1980, αλλά  ποτέ τον

Ερμπακάν. Μετά  την απομάκρυνση  του Ερμπακάν,  το κίνημα μέσω των ΜΜΕ  που

ελέγχει, υποστήριξε  τους εκσυγχρονιστές  του κόμματος  που είχε ως  αποτέλεσμα τη

δημιουργία του ΑΚΡ.  Σύμφωνα με  ορισμένους τούρκους αναλυτές,  ένα σημαντικό

μέρος  της   εκλογικής  βάσης   του  ΑΚΡ   αποτελείται  από   τους  υποστηρικτές  του

κινήματος.   Κατά  πολλούς,   η  συμβολή   του   στην  επιτυχία   του  Ερντογάν   ήταν

καθοριστική.
Η   χρήση   «soft   power»  στρατηγικής  στην  εξωτερική  πολιτική  δίνει  τη 

δυνατότητα  επίτευξης πολιτικών  στόχων  μέσα  από την  έλξη  της κουλτούρας,  των

αξιών  και  της  φήμης  που   περιβάλει  μια  χώρα.  Το  θρησκευτικό  στοιχείο  και  οι

πολιτιστικοί δεσμοί με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρασίας, δύναται να 

αποκτήσουν θετική λειτουργία και να αναγάγουν την Τουρκία σε πόλο έλξης, να την 

καταστήσουν το επίκεντρο των εξελίξεων. Με τον τρόπο αυτό, η Τουρκία θα 

μπορούσε να αποτελέσει χώρα πρότυπο που λειτουργεί με κοινοβουλευτικές 

διαδικασίες και συνδυάζει ένα ήπιο μοντέλο ισλαμισμού. Ωστόσο, όμως, εγείρονται 

ερωτηματικά κατά πόσο είναι δυνατό ένα μοντέλο ήπιου ισλαμισμού να συνυπάρχει 

με  ένα κοσμικό και  δημοκρατικό κράτος.  Για  πολλούς τίθεται σοβαρό θέμα 

ενδεχόμενης  ριζοσπαστικοποίησης  του  θρησκευτικού στοιχείου  στην Τουρκία.

Γ. Στρατός

Από την εγκαθίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας έως και σήμερα, ο στρατός 

πήρε την εξουσία τρεις φορές: 1960-1961, 1971-1973 και 1980-1983.  Περαιτέρω, το 

Φεβρουάριο του 1997, ο στρατός δια μέσου του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, 

τόνιζε ότι η κυβέρνηση ενότητας του Ερμπακάν έπρεπε να πάρει αυστηρά μέτρα 

ενάντια στην ανάκαμψη του πολιτικού Ισλάμ.  Όταν η κυβέρνηση βρέθηκε σε 

αδιέξοδο, ο στρατός με την βοήθεια και άλλων ομάδων πολιτών, επέτεινε την πίεση 

προς την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 1997, ο Ερμπακάν να 

υποχρεωθεί σε παραίτηση.

Περί τα τέλη του 19ου αιώνα, ο στρατός εμφανίστηκε ως η ηγετική εκδυτικιστική 

ομάδα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χάρις στα σύγχρονα σχολεία που είχαν 

αρχίσει να λειτουργούν την περίοδο εκείνη. Ο ρόλος των αξιωματικών στην 
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κατάργηση της απολυταρχικής εξουσία του Σουλτάνου Abdulhamid II (1876-1909) 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός.  Κατά την διακυβέρνηση της χώρας από την Επιτροπή 

Ενότητας και Προόδου (Committee of union and Progress), και ιδιαίτερα κατά το 

χρονικό διάστημα από το 1912 έως το 1918, ο στρατός άρχισε να ασχολείται με την 

καθημερινή πολιτική της χώρας.  Ωστόσο, όμως, οι ιδρυτές της Τούρκικης 

Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Ατατούρκ δεν έβλεπαν με καλό μάτι την 

αναπτυσσόμενη πολιτική παρέμβαση του στρατού. Από την άλλη πλευρά, οι 

στρατιωτικοί, μετά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και όταν ξεκίνησε η 

εκπαίδευση τους με όπλα τελευταίας τεχνολογίας, άρχισαν να βλέπουν σοβαρά την 

επαγγελματική πλευρά του θέματος και να αποσύρονται σιγά-σιγά, από την ανάμειξη 

τους με την καθημερινή πολιτική, γεγονός ενδεικτικό της επιθυμίας να μην 

αναλάβουν την εξουσία επ’ αόριστον.  

Παρά ταύτα, οι συγκυρίες ανάγκασαν το στρατό να εμπλακεί στην πολιτική ζωή 

της χώρας μερικές φορές ακόμα. Κατά την αντίληψή του «δυτικοποίηση» σήμαινε να 

είναι πιστοί στο πολίτευμά τους, ήτοι την Τούρκικη Δημοκρατία και τους 

δημοκρατικούς θεσμούς, που πρέσβευε το αξίωμα ότι η ανώτατη εξουσία θα πρέπει 

να είναι στα χέρια μιας πολιτικής κυβέρνησης.  Ως «ρεπουμπλικανιστές» θεωρούσαν 

τους εαυτούς τους υπεύθυνους και ανώτατους θεματοφύλακες της εθνικής ενότητας 

και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, και συνακολούθως τέτοιων δημοκρατικών 

θεσμών που στηρίζουν την Τούρκικη Δημοκρατία, όπως ο η κοσμική αντίληψη περί 

κοινωνίας και ο πολιτικός εθνικισμός.  Η στρατιωτική επέμβαση του 1960 έγινε για να 

αποτραπεί ο κίνδυνος που, κατά την γνώμη των στρατιωτικών, διέτρεχε η κοσμική 

εξουσία από τις τάσεις μονο-κομματικού αυταρχισμού του Δημοκρατικού Κόμματος. 

Εν συνεχεία, το 1971, για ακόμα μία φορά, ο στρατός βρέθηκε και πάλι στο 

προσκήνιο, διότι κατά την κρίση τους η ένοπλη διένεξη μεταξύ αριστερών και δεξιών 

απειλούσε την εθνική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας  Για τρίτη 

φορά,  το 1980 οι αξιωματικοί πήραν στα χέρια τους την εξουσία, καθώς θεώρησαν 

ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την απειλή που προερχόταν από την εθνική εξέγερση 

του ΡΚΚ και του πολιτικού Ισλάμ. Σημειώνεται, ότι στις αρχές του 1997, «η 

ανάπτυξη του πολιτικού Ισλάμ» οδήγησε στη σύγκρουση μεταξύ του στρατού και την 

πολιτικής ηγεσίας, ήτοι της κυβέρνησης ενότητας του Ερμπακάν.

Είναι δε, σαφές και με βάσει τα ανωτέρω εκτεθέντα ότι από το 1960 και εντεύθεν, 

ο στρατός εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της 

Τουρκίας, αν και οι σχέσεις στρατού- πολιτείας εξελίχθηκαν σταθερά προς τη 



30

φιλελεύθερη δημοκρατία.  Η στρατιωτική επέμβαση του 1960-1961 ήταν ένα 

«πραξικόπημα συνταγματαρχών». Μετά το πραξικόπημα, μία ομάδα αξιωματικών 

της Επιτροπής Εθνικής Ενότητας «έπαιξαν» με την ιδέα, να παραμείνει ο στρατός 

στην εξουσία για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, για να αντιμετωπίσει κάποιες 

«διαθρωτικές ανακατατάξεις», ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα.  Πλην, όμως, η  

ομάδα που υποστήριζε εκείνη τη θέση, με επικεφαλής τον Αλπαρσλάν Τούρκες, 

μειοψήφησε και επικράτησε η γνώμη των διαλλακτικών μελών του Συμβουλίου. Το 

1971-1973 και 1980-1983 οι επεμβάσεις χαρακτηρίζονται ως «πραξικόπημα 

στρατηγών», καθ’ όσον οι αξιωματικοί είχαν όλο και πιο περιορισμένους στόχους και 

η επιστροφή στα στρατιωτικά τους καθήκοντα γινόταν ηπιότερη. 

Η πρωτοβουλία του 1997 αποτέλεσε τη διαχωριστική γραμμή στις σχέσεις 

στρατού- πολιτείας και κατέδειξε ότι ο στρατός δεν ενδιαφερόταν να αναλάβει την 

άμεση εξουσία. Μάλιστα, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί 

αντιλήφθηκαν πως οι επεμβάσεις του στρατού δεν επρόκειτο να διορθώσουν το 

νοσηρό πολιτικό σύστημα, αφενός, και αφετέρου, θα επηρεαζόταν αρνητικά το 

γόητρο του στρατού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένα μέλος της χούντας των 

πέντε στρατηγών του 1980, όταν ο στρατός παρεμβαίνει, όλοι είναι ενθουσιώδεις, 

δίνει λύσεις στα υπάρχοντα τη δεδομένη στιγμή προβλήματα της χώρας, μετά 

υποχωρεί και τότε πολλοί στρέφουν τα βέλη τους ενάντια στο στρατό και τότε οι 

πολιτικοί ξαναγυρίζουν στις παλιές του συνήθειες.  Περαιτέρω, οι στρατιωτικοί, όντας 

υποστηρικτές της Δύσης και συνάμα εθνικόφρονες, αναγνωρίζουν ότι η φιλελεύθερη 

δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική στη Δύση και ως εκ τούτου πρέπει να 

διατηρηθεί η υπεροχή των πολιτειακών παραγόντων έναντι των στρατιωτικών, ενόψει 

και της υποψηφιότητας της χώρας για ως χώρα- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εν αντιθέσει, οι αξιωματικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι οι πολιτικοί κατά 

καιρούς απεδείχθησαν λιγότερο πατριώτες και ανίκανοι να διαχειριστούν σοβαρές 

κρίσεις, που οδήγησαν σε εθνική διχόνοια. Έτσι, προέκυψε το εξής δίλημμα: από τη 

μία πλευρά, θεωρούσαν ότι είχαν υποχρέωση να αναμειχθούν στην πολιτική 

κατάσταση, και από την άλλη, δεν μπορούσαν να μην αναλάβουν την ευθύνη τους να 

προστατέψουν τη Δημοκρατία από τους αμείλικτους κινδύνους που την απειλούσαν.   

Υπό τα δεδομένα αυτά, οι αξιωματικοί πίστευαν ότι εάν επρόκειτο να ασκήσουν 

κάποια επιρροή στην πολιτική, η πρωτοβουλία τους αυτή θα έπρεπε να έχει νόμιμη 

βάση, σύμφωνα με την στρατιωτική νομοθεσία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρ. 35 

του Εσωτερικού Κανονισμού των Τουρκικών Ένοπλων Δυνάμεων  «ο στρατός είναι 
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υπεύθυνος για την υπεράσπιση του Τουρκικού πάτριου Εδάφους και της Τουρκικής 

Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα» και περαιτέρω, το αρθρ. 85 ορίζει ότι 

«οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα υπερασπίσουν την χώρα από απειλές 

προερχόμενες από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, αν είναι αναγκαίο, με βίαια μέσα».   

Με δεδομένο ότι ο ανωτέρω Εσωτερικός Κανονισμός ετέθη σε λειτουργία το 

1961, και συνεπώς δεν υπήρχε νομοθεσία που θα αιτιολογούσε την στρατιωτική 

επέμβαση, η θέση του στρατού ότι η εσωτερική δημοκρατία κινδυνεύει, 

κατοχυρώθηκε από την έκθεση επιτροπής καθηγητών αστικού δικαίου των 

Πανεπιστημίων της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας.  Οι επεμβάσεις, όμως, των 

ετών 1971 και 1980 ήταν αιτιολογημένες με βάση την ισχύουσα νομοθετική διάταξη. 

Οι στρατιωτικοί θεωρούσαν, ότι όσο αφορά στη ζωτική ευθύνη της προστασίας της 

χώρας και της Δημοκρατίας, ήταν εκείνοι που είχαν την άμεση ευθύνη έναντι του 

λαού, δίνοντας την εντύπωση ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ως ανώτατο ιεραρχικά 

προϊστάμενο θεωρούν το λαό και όχι την ίδια την πολιτειακή δομή εξουσίας. 

Μετά το 1983 οι επεμβάσεις του στρατού είναι πιο διακριτές. Υπάρχει ακόμα 

αναφορά στην ευθύνη της προστασίας της Τούρκικης Δημοκρατίας από το στρατό, 

πλην, όμως, είναι πλέον περισσότερο προσεκτικοί και εκπληρώνουν την ευθύνη τους 

μέσω άλλων «διόδων» νομιμοποίησης.  Μία τέτοια δίοδος θεωρείται το Εθνικό 

Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το Συμβούλιο των 

Υπουργών σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με εσωτερικές και εξωτερικές απειλές 

κατά της ασφάλειας της χώρας. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο οφείλει να λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, πλην, όμως, η τελική 

απόφαση είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Καθίσταται σαφές από τα ανωτέρω ότι ο ρόλος του στρατού είναι καθοριστικός 

στην πολιτική ζωή της Τουρκίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του πρώην Προέδρου της 

δημοκρατίας, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, «τα ανώτατα στρατιωτικά στελέχη δεν συμμετέχουν 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας απλά ως εκπρόσωποι «τύπου» της στρατιωτικής άποψης, 

αλλά ως εμπειρογνώμονες σε ζητήματα ασφαλείας». Η δήλωση αυτή αποτελεί μέρος 

της προσπάθειας να  μη φανεί ότι ο στρατός αναμειγνύεται στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, όπως αποδεικνύεται και από την σύγκρουση στρατού και κυβέρνησης 

Ερμπακάν, όπου ο στρατός άσκησε έμμεση πίεση προς την κυβέρνηση μέσω ομιλιών 

σε κρατικά και ημικρατικά όργανα, στα ΜΜΕ και σε επιχειρηματικούς κύκλους, 

ενεργώντας ως οιονεί ομάδα πίεσης προκειμένου να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη 
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εναντίον της κυβέρνησης, τις ενέργειες της οποία θεωρούσε ως απειλή για τη χώρα 

και το τούρκικο κράτος. 

Δ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Εκκινώντας από την παραδοχή ότι η εξωτερική πολιτική μίας χώρας έπαυσε να 

θεωρείται ως αντίδραση και δράση σε ερεθίσματα του διεθνούς περιβάλλοντος και 

αποδόθηκε ιδιαίτερη σημασία και σε εσωτερικούς παράγοντες, μεταξύ αυτών 

συγκαταλέγονται και τα ΜΜΕ, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στην εξέλιξη των ΜΜΕ 

και τον ρόλο που διαδραματίζουν στην χάραξη της εξωτερική, και όχι μόνο, 

πολιτικής στην γείτονα χώρα.

 Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ήταν ραγδαίες οι εξελίξεις σε όλους τους 

τομείς των ΜΜΕ ανά τον κόσμο· στην Τουρκία ειδικότερα, οι εξελίξεις στο τομέα 

αυτό θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν απότομες. Η λειτουργία του πρώτου 

τηλεοπτικού σταθμού του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης τον 

Ιούλιο 1952 επέφερε πολλές αλλαγές, ενώ μετά την εισβολή των ιδιωτικών 

τηλεοπτικών καναλιών τη δεκαετία του 1990 μπήκε τέλος στο κρατικό μονοπώλιο 

και άρχισε η εποχή της εμπορικής τηλεόρασης. 

Τα κανάλια που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια διεύρυναν το τοπίο στα 

ΜΜΕ. Υπό την έννοια αυτή, τα μικρής εμβέλειας κανάλια διαδραμάτισαν σπουδαίο 

ρόλο, καθ’ όσον έδωσαν τη δυνατότητα να αρχίσει ένας πλατύς «διάλογος», ήτοι 

όποιος είχε κάτι να πει βρήκε τον τρόπο να το κάνει δημόσια μέσω ραδιο-

τηλεοπτικών σταθμών.  Τοπικά πολιτικά ζητήματα, πολιτισμός, γεγονότα της άρχισαν 

να συζητιούνται και ουσιαστικά, ο λαός άρχισε να ξαναμαθαίνει τον εαυτό του και 

τον κόσμο. 

Όσο χονδροειδής και αν είναι η δομή των πολιτικών πραγμάτων στην Τουρκία με 

το απόλυτο δικαίωμα λόγου που έχουν οι στρατιωτικοί και τη μάχη που δίνει ο 

πολιτικός κόσμος να βρίσκει παράγοντες ισορροπίας απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις, 

άλλο τόσο χονδροειδής είναι και η μορφή των σχέσεων των τουρκικών ΜΜΕ με την 

εξουσία.  Μετά το 1980 και με δεδομένη την «ομοιομορφία» που παρουσιάζει ο 

χώρος των πολιτικών κομμάτων, παρατηρεί κανείς στην Τουρκία την απουσία των 

σχέσεων των ΜΜΕ με τα πολιτικά κόμματα υπό την έννοια της στήριξης 

συγκεκριμένου ιδεολογικού χώρου. Το πλαίσιο διαμορφώνεται με άξονα την επίσημη 

ιδεολογία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν από τη μία, το σύνολο των μεγάλων 
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εφημερίδων και από την άλλη οι εφημερίδες που πρόσκεινται στους «περιθωριακούς» 

χώρους.  

Η μορφή της εξουσίας, καθορίζει και την μορφή των σχέσεων των ΜΜΕ με αυτή. 

Στην περίπτωση της Τουρκίας η «ιδιομορφία» σε σχέση με τη συνήθη μορφή, είναι η 

υπόσταση των «ενόπλων δυνάμεων» ως καθοριστικού φορέα εξουσίας.  Άξιον μνείας 

είναι το καθεστώς που διέπει τις σχέσεις των ενόπλων δυνάμεων με τα ΜΜΕ, το 

οποίο είναι διττό σύστημα, που πρώτα από όλα λειτουργεί στη βάση του διαύλου σε 

υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι η ιδεολογική και κατασταλτική επιβολή των ενόπλων 

δυνάμεων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο δίαυλος σε κατώτερο επίπεδο, που 

λειτουργεί πολλές φορές ανεξαρτήτως από τον έλεγχο που ασκούν οι μηχανισμοί των 

ενόπλων δυνάμεων προς το σύνολο των ΜΜΕ και φυσικά ανεξάρτητα από τις 

σχέσεις μεταξύ πολιτικής εξουσίας και ΜΜΕ.  

Τα ΜΜΕ, ως μέρος μίας σύνθετης δημόσιας σφαίρας στην κατασκευή της οποίας 

συμμετέχει μια πλειάδα κοινωνικών παραγόντων, αποτελούν έναν ενδογενή 

μηχανισμό αυτόνομο, με ιδιαίτερο και διακριτό ρόλο στη διαδικασία παραγωγής και 

διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής, καθώς ο τρόπος με τον οποίο 

παρουσιάζονται τα γεγονότα της εξωτερικής πολιτικής, υποδηλώνει, αλλά και 

ταυτόχρονα κατασκευάζει συγκεκριμένα πλαίσια ερμηνείας. Ενδεικτικό προς τούτο 

είναι η θέση του Cohen, σύμφωνα με τον οποίο, οι κυριότεροι από τους ρόλους του 

τύπου στην κάλυψη των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής είναι από τη μία πλευρά, η 

επεξήγηση της εξωτερικής πολιτικής και των διαστάσεων αυτής στο κοινό, και από 

την άλλη πλευρά, η «συμμετοχή» αυτού στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. 

Ειδικότερα στην Τουρκία, η ενημέρωση που παρέχουν τα μέσα ενημέρωσης ως 

προς τη διεθνή επικαιρότητα έχει πάντοτε ως κριτήριο το εθνικό συμφέρον. Δεν είναι, 

άλλωστε, τυχαίος ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας 

αναφέρονται στην Ελλάδα και τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό 

πως μετά το 1980, δεν υπάρχει στον χώρο του τουρκικού τύπου ενημέρωση σχετικά 

με την Ελλάδα. Η πρώτη φορά που μετά από πολλά χρόνια υπήρξε αυξημένο 

ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, ήταν οι βουλευτικές εκλογές του 2000, 

εξαιτίας της αναθέρμανσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Με την αναφορά στην λειτουργία των ΜΜΕ στην Τουρκία και τον τρόπο που 

επηρεάζουν τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ολοκληρώσαμε την 

συνοπτική επισκόπηση των βασικότερων εκ των παραγόντων, που επηρεάζουν τον 

σχεδιασμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Έχοντας, λοιπόν, κατά νου τα 
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ανωτέρω, στα επόμενα Κεφάλαια θα εξετάσουμε την θέση που κατέχει η Τουρκία 

μέσα στο διεθνές σύστημα και την επιρροή που ασκεί στους οργανισμούς που 

συμμετέχει, όσον αφορά στη διαχείριση διεθνών κρίσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  – Η εμπλοκή της Τουρκίας στη λήψη αποφάσεων εντός του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε).

Τα Ηνωμένα Έθνη, ως γνωστόν, είναι ένας διεθνής οργανισμός, που ιδρύθηκε 

στις 24 Οκτωβρίου του 1945.  Η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι ένα από τα ιδρυτικά 

μέλη του Οργανισμού  Ηνωμένων Εθνών, ενώ παράλληλα, έχει καταστεί 

συμβαλλόμενο μέρος του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ήδη από τις 28 Σεπτεμβρίου 

του 1945. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στα 

Ηνωμένα Έθνη ξεκίνησε τις δραστηριότητές της όταν ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος, ο 

πρέσβης κ. Selim Sarper, επέδειξε τα διαπιστευτήριά του στον τότε Γενικό 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας 

είναι η συμμετοχή της στα κύρια όργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 

συγκεκριμένα, στη Γενική Συνέλευση, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στο ECOSOC, στο 

Συμβούλιο Κηδεμονιών, στο UNDP, στη UNICEF, στην Γραμματεία των Ηνωμένων 

Εθνών και του Γενικού Γραμματέα, αλλά και στο Διεθνές Δικαστήριο.  

Ειδικότερα, η Τουρκία είναι ένθερμος υπερασπιστής των αρχών και των στόχων 

που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας την 

επίλυση των διεθνών διαφορών μέσω της πολυμερούς συνεργασίας. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, η Τουρκία διαδραματίζει έναν εποικοδομητικό ρόλο για όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης του ΟΗΕ και, συνεπεία τούτου, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις 

συμφωνίες και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται εντός του συστήματος των 

Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών.  Καθίσταται, λοιπόν, σαφές, ότι η 

Τουρκία είναι αποφασισμένη να συμμετέχει ενεργά και να συνεισφέρει στις 

προσπάθειες για τη διεθνή ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία, καθώς και 

να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση των θεμελιωδών αρχών και αξιών, 

όπως λ.χ. τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, σε μια 

εποχή κρίσιμη, όπου σημειώνονται με μεγάλη ταχύτητα αλλαγές στις διεθνείς 

υποθέσεις.  Σημειώνεται ότι η Μέση Ανατολή και οι χώρες της λεκάνης της 

Μεσογείου βρίσκονται σε μια διαδικασία πολιτικής αλλαγής και μεταμόρφωσης, που 

θα σηματοδοτήσουν τις επερχόμενες δεκαετίες. Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, η 



35

Τουρκία έχει επωμιστεί περισσότερες ευθύνες σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς 

ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας.  

Δέον να επισημανθεί ότι καθ 'όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η Τουρκία 

αποτελούσε συνεχώς το σταυροδρόμι των διεθνών, πολιτικών, οικονομικών και 

πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων, λόγω της στρατηγικής της θέσης. Η γεωπολιτική 

αυτή θέση της Τουρκίας, προίκισε την χώρα με μία εξαιρετική κληρονομιά, που της 

επιτρέπει να λάβει ευρεία και ενωτική θέση στα ανακύπτοντα διεθνή ζητήματα,  

χωρίς να κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε Ανατολή-Δύση, ή Βορρά-Νότο. Τη στιγμή που 

έχει αποκτήσει δυναμική η αναζήτηση μίας νέας και ενοποιημένης παγκόσμιας τάξης, 

η Τουρκία αναδεικνύεται ως μία σημαντική χώρα για την επίτευξη του εν λόγω 

σκοπού. 

Από γεωπολιτική άποψη, η Τουρκία βρίσκεται στο κέντρο της Αφρο-Ευρασίας, 

όπου σήμερα εντοπίζεται το επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Οι 

πολυδιάστατες, δυναμικές και με όραμα πρακτικές της εξωτερικής πολιτικής της 

Τουρκίας, σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις της τα τελευταία 

χρόνια, ώθησαν την χώρα να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο και πρωτοποριακό ρόλο 

στην διεθνή πολιτική σκηνή, μετατρέποντας τους κινδύνους σε ευκαιρίες, και 

παράγοντας συνεταιριστικές λύσεις.  Περαιτέρω, με την ενεργή συμμετοχή της ως μη 

μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας κατά τα έτη 2009-2010, η Τουρκία επεδίωξε 

την εξεύρεση ολοκληρωμένων και βιώσιμων λύσεων για τα τρέχοντα ζητήματα μέσω 

του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες» που ακολουθεί η 

Τουρκία και οι προσπάθειές της για ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας μέσω του 

διαλόγου, στοχεύουν στην δημιουργία ενός αρμονικού και ευμενούς κλίματος, το 

οποίο θα διασφαλίσει τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι η Τουρκία δεν περιορίζει τις ανωτέρω προσπάθειες στις περιοχές, με τις οποίες 

βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση, όπως λ.χ. Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, Κόσσοβο, Συρία. 

Εξάλλου, η τουρκική πολιτική στον χώρο της Μέσης Ανατολής παραδοσιακά 

βασιζόταν α) στην ουδετερότητα και τη μη ανάμειξη της Τουρκίας σε συρράξεις και 

εμπλοκές, β) τη μη χρήση αμερικανικών και νατοϊκών στρατιωτικών εγκαταστάσεων 

που βρίσκονται στην Τουρκία κατά των αραβικών χωρών και του Ιράκ, όπως συνέβη 

με την απόφαση της Τουρκικής Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης το 2003 και γ) την 

ανάπτυξη διμερών σχέσεων.  Μάλιστα, για το λόγο αυτό και δεδομένης της αύξησης 

των στρατιωτικών δυνατοτήτων των κρατών της Μέσης Ανατολής,  παρατηρείται τα 
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τελευταία χρόνια μία τάση διεύρυνσης της συμμετοχής της Τουρκίας στις 

ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή (Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη, 

Συρία).   Εν γένει, η πολιτική που ακολουθεί η χώρα είναι πολυεπίπεδη και 

περιλαμβάνει την συμμετοχή κρατικών αλλά και μη κρατικών δρώντων 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής αυτής αποτελεί η ανάληψη του ρόλου 

του διαμεσολαβητή από το 2008, στις έμμεσες συνομιλίες του Ισραήλ και της Συρίας 

για την επίτευξη επί του συνόλου ειρηνευτικής συμφωνίας. Αν και ο δυτικός αυτός  

προσανατολισμός Τουρκίας αυξάνει τη δυσπιστία των αραβικών χωρών προς αυτήν, 

δημιουργώντας ιδιαίτερα προβλήματα στις σχέσεις της Τουρκίας με τις αραβικές 

χώρες, εν τούτοις, για τις Η.Π.Α. η Τουρκία αποτελεί τον πιο αξιόπιστο σύμμαχό 

τους στην περιοχή και χώρα- μοντέλο για τον μουσουλμανικό κόσμο. 

Περαιτέρω, η αρχή του αδιαίρετου της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας, 

η Τουρκία ξεκινά την υλοποίηση αμοιβαίων επωφελών προγραμμάτων, που 

εκτείνεται σε ένα ευρύ γεωγραφικό πλαίσιο, από την Καραϊβική ως τα νησιά του 

Ειρηνικού. Παράλληλα, η ενίσχυση της παρεχόμενης βοήθειας προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής προσέγγισης, 

προκειμένου να τεθεί η παγκόσμια ασφάλεια σε σταθερή βάση. 

Οι προσεγγίσεις της τουρκικής πολιτικής στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων 

εθνών επικεντρώθηκαν σε θέματα ασφάλειας και την επακόλουθη συνδρομή στις 

στρατιωτικές και εποπτικές αποστολές, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του 

Οργανισμού . Παρά ταύτα, είναι εμφανές ότι η οικοδόμηση της ειρήνης απαιτεί μια 

πολυδιάστατη και μακροπρόθεσμη προσπάθεια, την οποία υποστήριξε ενεργά η 

Τουρκία κατά την θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Χαρακτηριστικά, 

αναφέρεται ότι η Τουρκία οργάνωσε μια συνεδρία με τίτλο «peacekeeping» το 2009, 

η οποία αποτέλεσε και το θέμα της συνόδου του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τη 

διάρκεια της προεδρίας της Τουρκίας, το Σεπτέμβριο του 2010. 

Η Τουρκία, κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας, 

συμμετείχε ενεργά στην ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της τρομοκρατίας. 

Μάλιστα, ανέλαβε ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την αποτελεσματική 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της, 

καθώς και την δημιουργία θεσμών για το σκοπό αυτό. 

Η αναπτυσσόμενη οικονομία της Τουρκίας θα αποτελέσει μια σημαντική πηγή 

ενέργειας στο μέλλον. Λόγω του γεγονότος αυτού, η Τουρκία, παράλληλα, συνδράμει 



37

ενεργά στις εργασίες της G-20, της οποίας είναι μέλος, και συνεχώς ενισχύει και 

διευρύνει τα προγράμματα βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Σημειώνεται ότι η Τουρκία φιλοξένησε την 4η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών 

για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες στην Κωνσταντινούπολη (Μάιος 2011) και 

διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην καταγραφή των κατευθυντήριων αρχών, που 

αποτελέσουν τις βασικές αρχές δράσης κατά την επόμενη δεκαετία.  Επίσης, φιλοξενεί 

σημαντικά συνέδρια και εκδηλώσεις, ενώ διαδραματίζει καίριο ρόλο στις εργασίες 

για τη σύναψη εγγράφων και συμφωνιών των σχετικών διεθνών οργανισμών. Μεταξύ 

αυτών των συνεδρίων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Τουρκία είναι η 

σύνοδος κορυφής του ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, η Συμμαχίας των Πολιτισμών, το 

Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό κτλ. Επιπλέον, η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε 

στην Κωνσταντινούπολη το Μάιο του 2011, επικεντρώθηκε σε μέτρα, που θα 

καταστήσουν εφικτή την ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών στην 

Ευρώπη .

Μάλιστα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, το όραμα της 

εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, είναι:

- να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει ο εν γένει σεβασμός των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με απώτερο στόχο την εξισορρόπηση ασφάλειας και 

ελευθεριών,

- η ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών 

ελευθεριών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ισότητας των φύλων σε 

όλο τον κόσμο,

- η επίτευξη της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας 

μέσω της συνεργασίας με βάση τον πολιτικό διάλογο, την οικονομική 

αλληλεξάρτηση και την πολιτιστική αρμονία,

- η λήψη πολύπλευρων μέτρων για τη δημιουργία μιας ολιστικής, διαρκούς 

ειρήνης, και μακροπρόθεσμα η συμμετοχή στις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση 

των συγκρούσεων και  διασφάλιση της ειρήνης,

- η διασφάλιση ότι η προληπτική διπλωματία και η διαμεσολάβηση παραμένουν 

υψηλές προτεραιότητες,

- η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος,

- η ενεργή στήριξη των προσπαθειών για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 

της Χιλιετίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ ανάπτυξης και  

ασφάλειας,
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- η διασφάλιση της απρόσκοπτης ανθρωπιστικής βοήθειας,

- η ενίσχυση των προσπαθειών στον τομέα του διαπολιτισμικού διαλόγου. 

Με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η Τουρκία 

επιδιώκει, μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της πολυμερούς διπλωματίας, 

να αναλάβει έναν παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στο διαπολιτισμικό διάλογο για τη 

διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ο ρόλος της Τουρκίας στη λήψη αποφάσεων εντός του ΝΑΤΟ

Α. Η στρατηγική αποστολή του ΝΑΤΟ και η αμερικάνικη στρατηγική 

Η διάλυση του συμφώνου της Βαρσοβίας κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο 

δημιούργησε ένα πρόβλημα ταυτότητας και προσδιορισμού της αποστολής του 

ΝΑΤΟ, το οποίο είχε θεμελιώσει τον λόγο ύπαρξής του πάνω στην πιθανή 

αντιμετώπιση της πιθανής επέκτασης του αντίπαλου θεσμού στην Ευρώπη.  Το 

αισιόδοξο κλίμα που επικράτησε για χάρη στην πτώση του Βερολίνου και η ρητορική 

της νέας τάξεως πραγμάτων έγιναν αιτία να εκφραστούν αισιόδοξες απόψεις για το 

ότι επρόκειτο να μειωθεί ο ρόλος των οργανισμών στρατιωτικής συμμαχίας, όπως το 

ΝΑΤΟ. Οι εκφραστές αυτών των αισιόδοξων απόψεων πρόβλεπαν ότι θα 

ακολουθήσει περιστολή της αποστολής του ΝΑΤΟ για όσο χρονικό διάστημα η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα οικοδομούσε το δικό της ανεξάρτητο μηχανισμό άμυνας, τη 

στιγμή που οι περισσότερο ρεαλιστές τόνιζαν ότι θα είναι αναπόφευκτη η διεύρυνση 

της αποστολής του ΝΑΤΟ κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καταστεί ικανό να 

αντιμετωπίσει και μη στρατηγικού χαρακτήρα απειλές.  

Η εν λόγω στρατηγική προέκυψε κατά τη Σύνοδο της Ρώμης του 1991 και 

διαμορφώθηκε υπό την σκιά των διαφορετικών απόψεων και προσδιόρισε τη νέα 

αποστολή του ΝΑΤΟ σε  τέσσερα κύρια σημεία: α) Στην εξασφάλιση ενός σταθερού 

περιβάλλοντος ασφάλειας, το οποίο θα βασίζεται στην ανάπτυξη των δημοκρατικών 

θεσμών στην Ευρώπη και στην ειρηνική διευθέτηση των διεθνών διαφορών, β) Στην 

απόκτηση της ιδιότητας ενός υπερατλαντικού φόρουμ, το οποίο θα εξασφαλίζει τον 

απαραίτητο συντονισμό σχετικά με τις εξελίξεις που ενδεχομένως να εγκυμονούν 

κινδύνους για την ασφάλεια των μελών του, γ) Στο να φέρει σε πέρας την υποχρέωση 

της παροχής κοινής άμυνας και αποτροπής, δ) Στο να διατηρήσει την ενδοευρωπαϊκή 

στρατηγική ισορροπία . Ο σημαντικότερος στόχος, μεταξύ των βασικότερων, είναι η 

διατήρηση της ενδοευρωπαϊκής ισορροπίας, που απηχεί ταυτόχρονα και τον τρόπο 

προσέγγισης του οργανισμού από τα σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ. Για τις Ηνωμένες 
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Πολιτείες Αμερικής το ΝΑΤΟ αποτελεί το βασικότερο μέσο άσκησης της 

υπερατλαντικής πολιτικής στις νέες διεθνείς συγκυρίες και για το λόγο αυτό 

προσέβλεπαν στο να καταστήσουν τον οργανισμό εγγυητή της διεθνούς ασφάλειας, 

ενώ οι ηπειρωτικές χώρες της ΕΕ επιδίωκαν μία συγκρότηση που δεν θα εμπεριείχε 

πολιτικές δεσμεύσεις και δεν θα περιόριζε το πεδίο της δράσης της Ένωσης. 

Ο στόχος της διατήρησης της «στρατηγικής ισορροπίας εντός της Ευρωπαϊκής 

ηπείρου» εκφράστηκε στη Σύνοδο της Ρώμης το 1991, όπου η επιδιωκόμενη 

ισορροπία θεωρήθηκε ως στατική, γεγονός που διαψεύστηκε μέσα στην επόμενη 

οκταετία, όπου αποδείχθηκε ότι η στρατηγική ισορροπία στην Ευρώπη απέκτησε μία 

δυναμική ιδιότητα.  

Η παρατηρούμενη αδυναμία και έλλειψη βούλησης στους κόλπους των 

ενδοευρωπαϊκών μηχανισμών κατά την διάρκεια της κρίσης της Βοσνίας ενίσχυσαν 

τις απόψεις, οι οποίες συνέκλιναν στο ότι οι δυναμικές αλλαγές στρατηγικής 

ισορροπίας είναι ικανές να τεθούν υπό έλεγχο μόνο από το ΝΑΤΟ, δίχως να 

προκαλέσουν ευρύτερη σύρραξη.  Τα αποφασισθέντα κατά τη Σύνοδο Κορυφής του 

Ουάσιγκτον (1999), που πραγματοποιήθηκε στην 50η επέτειο ίδρυσης του ΝΑΤΟ, 

αφενός, η διεύρυνση του οργανισμού με την ένταξη των νέων κρατών και, αφετέρου, 

η απόκτηση ενός πεδίου ευθύνης σε βάθος, βάσει ενός νέου ορισμού της στρατηγικής 

αποστολής είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των ΗΠΑ να προσαρμόσουν στις 

μεταψυχροπολεμικές συνθήκες τους διεθνείς θεσμούς και τις συμμαχικές δομές που 

τελούσαν υπό τον έλεγχό τους.  Οι ΗΠΑ οφείλουν την άνοδό τους ως ηγεμονική 

δύναμη στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος, σε αυτούς τους θεσμούς και στις 

συμμαχικές δομές και προσπαθούν να εναρμονίσουν τα ίδια μέσα με τις δυναμικές 

συνθήκες της μεταψυχροπολεμικής περιόδου.  

Τούτη η προσπάθεια εναρμόνισης έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη της συμμαχίας του 

ΝΑΤΟ, στο οποίο συμμετέχει και η Τουρκία, σε ό,τι αφορά την προσέγγισή τους 

προς αυτό, να προσανατολιστούν προς μία περισσότερο μεταβαλλόμενη και 

συγκυριακή στάση. Κάθε χώρα προσπαθεί να διαμορφώσει νέες ισορροπίες μεταξύ 

των δικών της στρατηγικών συμφερόντων και της παρατηρούμενης προσπάθειας 

εναρμόνισής τους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. 

Β. Η στρατηγική αποστολή του ΝΑΤΟ και η Τουρκία. 

Η είσοδος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ (1952) σηματοδότησε μία σημαντική αλλαγή 

στην αντίληψη του αμερικανικού Πενταγώνου αναφορικά με τον στρατηγικό ρόλο 
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της Τουρκίας. Παρά το γεγονός ότι η σημασία της για την άμυνα της Μέσης 

Ανατολής εξακολούθησε να αποτελεί σταθερή στα αμερικανικά στρατιωτικά σχέδια, 

ο κύριος στρατηγικός της ρόλος εντάχθηκε στα πλαίσια άμυνας της νοτιο-ανατολικής 

Ευρώπης.  Σε περίπτωση πολέμου με την Σοβιετική Ένωση, ο ρόλος των τουρκικών 

στρατιωτικών δυνάμεων θα ήταν πολύ σημαντικός κατά την άσκηση πίεσης στα 

νότια σύνορα του Ανατολικού Μπλόκ. Η επανάσταση στο Ιράν (1979), η οποία έθεσε 

τέλος στη στρατηγική συμμαχία της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, επανατοποθέτησε 

την Τουρκία στο στρατηγικό πλαίσιο της  Μέσης Ανατολής, ως αντικαταστάτρια  του 

Ιράν, του χαμένου συμμάχου στον Κόλπο. 

Παρά το γεγονός, ότι η λήξη του Ψυχρού Πολέμου τερμάτισε την σημασία της 

Τουρκίας ως συμμάχου έναντι της Σοβιετικής Ένωσης, ο Πόλεμος του Κόλπου 

(1991) επιβεβαίωσε και ενίσχυσε τον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας και την ανέδειξε 

σε κράτος- σύμμαχο πρώτης γραμμής της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, 

η ανάδυση των ανεξάρτητων τουρκόφωνων δημοκρατιών στο Καύκασο και την 

Κεντρική Ασία και η εκεί ανάπτυξη αμερικανικών οικονομικών και πολιτικών 

συμφερόντων είχε σαν αποτέλεσμα να σχηματισθεί η πεποίθηση ότι η Τουρκία θα 

μπορούσε να αναλάβει έναν επιπρόσθετο ρόλο, ως παράγοντας σταθερότητας στην 

περιοχή βόρεια και βορειο-ανατολικά των συνόρων της.  

Η σημασία που φέρει το ΝΑΤΟ στους ορισμούς της στρατηγικής της Τουρκίας 

μπορεί να εξεταστεί σε πέντε κύρια κεφάλαια: i) Στην παγκόσμια στρατηγική 

αποστολή του ΝΑΤΟ, ii) Στις σχέσεις ΗΠΑ- Τουρκίας , iii) Στις σχέσεις Ευρώπης- 

Τουρκίας,  iv) Στις σχέσεις Τουρκίας- Μέσης Ανατολής , v) Στις σχέσεις με τη Ρωσία 

στο πλαίσιο των ισορροπιών με την Ευρασία.

i. Η παγκόσμια στρατηγική αποστολή του ΝΑΤΟ και η Τουρκία

Ο ρυθμιστικός και προστατευτικός ρόλος που επεδίωξε να αναλάβει το ΝΑΤΟ, το 

οποίο αποτελεί τη μοναδική οργανωμένη δύναμη της μεταψυχροπολεμικής περιόδου, 

καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του στρατηγικού βάθους αυτού του οργανισμού 

κυρίως επί των γεωπολιτικών αξόνων που περικυκλώνουν και τέμνουν την Ευρασία 

στην κατεύθυνση της Ανατολής- Δύσης και Βορρά- Νότου αντιστοίχως.  Η διατήρηση 

μίας διεθνούς τάξης μετά την κατάρρευση του διπολικού συστήματος της περιόδου 

του Ψυχρού Πολέμου, ήταν αδύνατο να διατηρηθεί χωρίς να τεθούν υπό έλεγχο τα 

πεδία γεωπολιτικού κενού. 

Η κεντρική γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στην Αφρο-ευρασιακή ήπειρο 

προσδίδει στην χώρα αυτή μία ιδιαίτερη θέση στο πλαίσιο των παγκόσμιων 
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ισορροπιών, σε σχέση με την εγγύς χερσαία, εγγύτερη θαλάσσια και ηπειρωτική 

περιοχή. Εξαιτίας της θέσης της χώρας, ευρισκόμενη είτε επί του άξονα της 

περιμετρικής ζώνης που περιβάλλει την Ευρασία στην κατεύθυνση Ανατολής- Δύσης, 

είτε τέμνοντάς της στην κατεύθυνση Βορρά- Νότου, επί των διπελαγικών και 

διηπειρωτικών ζωνών αλληλεπίδρασης, οι οποίες μπορούν  να επέμβουν στους 

στρατηγικούς άξονες των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της κεντρικής Ασίας, η 

Τουρκία κατέχει μία ιδιαίτερη θέση στον προσδιορισμό της νέας στρατηγικής 

αποστολής του ΝΑΤΟ. Η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας ενισχύθηκε ακόμη 

περισσότερο με νέα στοιχεία από τη δομή του συστήματος ισορροπίας δυνάμεων 

πολλαπλών υποκειμένων, το οποίο άρχισε να εμφανίζεται, σε αντίθεση με τις απόψεις 

που υποστήριζαν ότι με την κατάρρευση του διπολικού συστήματος η Τουρκία θα 

απολέσει τη γεωπολιτική της αξία και κατά συνέπεια το διαπραγματευτικό της 

πλεονέκτημα στο ΝΑΤΟ.  

Η μετουσίωση σε μία εν γένει αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της 

γεωπολιτικής αξίας και ικανότητας επιρροής της Τουρκίας, την οποία και διαθέτει 

στα σχετιζόμενα με τη νέα αποστολή του ΝΑΤΟ πεδία, εξαρτάται από την 

στρατηγική βαρύτητα στην εγγύς χερσαία και ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της.  Ένα 

από τα σημαντικότερα προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής της προσεχούς 

περιόδου είναι η επίτευξη αρμονίας μεταξύ των περιφερειακών πολιτικών και 

επιλογών της Τουρκίας και του προσδιορισμού της παγκόσμιας αποστολής και 

αναζήτησης του ΝΑΤΟ για εγκαθίδρυση της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Η 

αδυναμία επίτευξης αυτής της αρμονίας κατά τρόπο, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις 

ευαισθησίες και των δύο μερών εγκυμονεί τον κίνδυνο, από τη μία, η Τουρκία να 

αποξενωθεί από την ίδια της την περιοχή, και από την άλλη, να εισέλθει σε μία 

περίοδο τεταμένων σχέσεων με το ΝΑΤΟ.  

Ενώ, η ανάληψη από την Τουρκία ενεργού ρόλου στις περιφερειακές επιχειρήσεις 

του ΝΑΤΟ, ενίοτε μπορεί να επηρεάσει τους μη συνδεόμενους με το ΝΑΤΟ 

περιφερειακούς υπολογισμούς της, και να της προκαλέσει ένα είδος αποξένωσης  από 

την περιοχή της, μία πολιτική που προηγείται των περιφερειακών υπολογισμών 

μπορεί να γίνει αιτία να τεθεί θέμα στρατηγικής αξιοπιστίας της Τουρκίας στο 

πλαίσιο του ΝΑΤΟ και να δημιουργηθούν νέοι μοχλοί πίεσης. Ο εντοπισμός των 

στρατηγικών προτεραιοτήτων, η αρμονία των στρατηγικών μέσων και η ευελιξία του 

σχεδιασμού τακτικής, εκτός του ότι θα παρεμποδίσουν τα στρατηγικά αδιέξοδα των 
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γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων, θα συμβάλλουν και στην εξασφάλιση της διεύρυνσης 

των πεδίων στρατηγικών ελιγμών. 

ii. Σχέσεις ΗΠΑ- Τουρκίας

Οι περίοδοι κρίσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διαρκώς 

αυξανόμενες εντάσεις μετέτρεψαν το ΝΑΤΟ στο σημαντικότερο στρατηγικό όχημα 

της πρώτης στις σχέσεις της με τη Δύση. Ο επηρεασμός των σχέσεων με τις 

ευρωπαϊκές ΝΑΤοϊκές χώρες, σε σημαντικό βαθμό, λόγω των προβλημάτων που 

υφίστανται στις σχέσεις Τουρκίας- ΕΕ, είχε ως αποτέλεσμα οι διμερείς σχέσεις 

Τουρκίας- ΗΠΑ να τεθούν στο επίκεντρο των σχέσεων Τουρκίας- ΝΑΤΟ. 

Η αναγκαιότητα αυτή είχε ως συνέπεια να πραγματοποιηθεί μία εξόχως 

δραματική αλλαγή στις σχέσεις Τουρκίας-ΝΑΤΟ-ΗΠΑ. Ειδικότερα, ενώ κατά την 

ψυχροπολεμική περίοδο οι σχέσεις Τουρκίας- ΗΠΑ θεωρούνταν ως κατά βάση ένα 

σημαντικό μέρος των σχέσεων Τουρκίας- ΝΑΤΟ και οι διμερείς σχέσεις εκτός του 

ΝΑΤΟ παρέμεναν στάσιμες, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου άρχισαν να 

αντιμετωπίζονται ως φυσική προέκταση των σχέσεων Τουρκίας- ΗΠΑ. 

Κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο, η αυξανόμενη στρατηγική βαρύτητα των 

ΗΠΑ, επηρέασε σημαντικά την ανωτέρω αλλαγή. Η νέα συγκυρία είχε ως 

αποτέλεσμα οι σχέσεις Τουρκίας- ΝΑΤΟ  να εξελίσσονται στο πλαίσιο τομής των 

σχέσεων Τουρκίας- ΗΠΑ, Τουρκίας-ΕΕ και ΗΠΑ-ΕΕ. Η Τουρκία ως εναλλακτική 

λύση προς τα εμπόδια που εμφανίζονται στις σχέσεις Τουρκίας- ΕΕ, προσπαθεί να 

προωθήσει τις σχέσεις Τουρκίας- ΗΠΑ και να βασίσει τις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ 

πάνω σε αυτές.  Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιδιώκουν να 

ξεπεράσουν τις αντιθέσεις τους με ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες στα Βαλκάνια, στην 

ανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, δια μέσου του παράγοντα Τουρκία και 

αντιλαμβάνονται τις σχέσεις Τουρκίας- ΗΠΑ αφενός, ως όχημα των παγκόσμιων και 

περιφερειακών αποστολών του ΝΑΤΟ και, αφετέρου, ως συμπληρωματικό στοιχείο 

των αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων που παραμένουν εκτός του κοινού 

πεδίου του ΝΑΤΟ. 

Οι προσπάθειες ανάπτυξης του άξονα ΗΠΑ- Ισραήλ- Τουρκίας, αποτελούν ένα 

ενδεικτικό παράδειγμα των διαγώνιων σχέσεων ισορροπίας. Κατά την 

μεταψυχροπολεμική περίοδο η πετρελαιοφόρος περιοχή της Κασπίας και οι σχέσεις 

με την κεντρική Ασία, οι οποίες άρχισαν να εμφανίζονται στην ημερήσια διάταξη των 

σχέσεων Τουρκίας- ΗΠΑ, αποτελούν άλλο ένα περιφερειακό στοιχείο που 
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υπεισέρχεται στο πεδίο αλληλεπίδρασης των διμερών και πολυμερών σχέσεων 

μεταξύ των δύο χωρών. 

Μετά τη ΝΑΤΟϊκή επέμβαση στα Βαλκάνια, έχει δημιουργηθεί ένα είδος 

σύγκλησης μεταξύ των πεδίων συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες για 

να μπορέσουν να εξισορροπήσουν τα ιστορικά γερμανικά και σλαβικά 

γεωπολιτισμικά πεδία επιρροής, αισθάνθηκαν την ανάγκη να ασχοληθούν με το 

μέλλον των βοσνιακών κα αλβανικών στοιχείων, γεγονός που εκφράστηκε και στην 

περιφερειακή πολιτική του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας. 

Ένα ακόμη πεδίο, στο οποίο οι σχέσεις Τουρκίας- Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχουν 

ιδιαίτερη θέση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σχετίζεται με τα σχέδια διεύρυνσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. 

Η πιθανότητα επέκτασης των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς 

την κατεύθυνση Βορρά- Νότου ως τον άξονα Ρωσία, Ουκρανία και Τουρκία στην 

περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθήσει να εκτείνεται προς την Ανατολή, 

θα μετατρέψει τις σχέσεις Τουρκίας- ΗΠΑ, Τουρκίας- Ρωσίας και Ρωσίας- ΗΠΑ σε 

σημαντικά στοιχεία των ευρασιατικών ισορροπιών.  Στο πλαίσιο αυτό το γεγονός ότι 

η Τουρκία θα είναι η μοναδική μη χώρα- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 

ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, τη στιγμή που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θα εντάξει τη 

χώρα αυτή στο πεδίο αλληλεπίδρασης των ισορροπιών ΗΠΑ- Ρωσίας- Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Μία από τις σοβαρότερες εσωτερικές αντιφάσεις, τις οποίες θα κληθεί να 

αντιμετωπίσει τις προσεχείς περιόδους ο δυτικός συνασπισμός, είναι η ιδιαίτερη θέση 

της Τουρκίας.

iii. Το ΝΑΤΟ στις σχέσεις Ευρώπης- Τουρκίας 

Πολλές χώρες, κράτη- μέλη της Ένωσης εξακολουθούν, ακόμη και σήμερα, να 

θεωρούν την Τουρκία ως μία επικουρική στρατηγική πηγή και όχι ως ένα στρατηγικό 

εταίρο, με αποτέλεσμα να μην παρέχουν σε αυτήν τη θέση που θα της επιτρέπει να 

έχει λόγο στην Ευρώπη.  Προτιμούν να διατηρούν την Τουρκία σε ένα αβέβαιο 

καθεστώς, το οποίο θα ενεργοποιηθεί στις επιχειρήσεις της Μέσης Ανατολής. 

Η Σύνοδος Κορυφής στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο του 1999 αποτέλεσε ένα 

εξαιρετικά σημείο καμπής τόσο για τις σχέσεις ΝΑΤΟ- Τουρκίας, όσο και για τις 

σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και την Τουρκία. Ειδικότερα, υιοθετήθηκε νέα 

στρατηγική αντίληψη (New Stragetic Consept), δυνάμει της οποίας το ΝΑΤΟ δρα 

πλέον όχι μόνο ως αμυντική συμμαχία, αλλά και ως όργανο διεθνούς επέμβασης, 
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αποκτώντας αρμοδιότητες εκτός της παραδοσιακής περιοχής ευθύνης.  Περαιτέρω, 

αποφασίσθηκαν και οι όροι συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 

οποίοι κατά κύριο λόγο στηρίχθηκαν στις Συµφωνίες Βερολίνου – Βρυξελλών το 

1996.  Μέσω της ESDI οι Ευρωπαίοι Σύµµαχοι θα συνέφεραν περισσότερο 

αποτελεσματικά και συνεκτικά στους πόρους της Συµµαχίας, με ταυτόχρονη  

ενδυνάµωση του διατλαντικού δεσµού κι εντέλει της δυνατότητας να δρουν µόνοι 

τους (to act by themselves) µέσω της στρατιωτικής ετοιµότητας της Συµµαχίας. 

Επίσης, με τη συναίνεση της Συμμαχίας, η οποία θα δίνεται ξεχωριστά σε κάθε 

περίπτωση (on a case-by-case basis and by consensus), θα ήταν δυνατή η παροχή 

πόρων και ικανοτήτων σε Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις οποίες δεν εµπλέκεται 

στρατιωτικά το ΝΑΤΟ, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους συµµετοχής όλων των 

Ευρωπαίων Εταίρων, ακόμη και μη κρατών- μελών της Κοινότητας, όπως, εν 

προκειμένω, η Τουρκία. 

Όπως ήταν φυσικό, η Τουρκία αντέδρασε στο ευρωκεντρικό αυτό εγχείρημα και 

εξέφρασε αντιρρήσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής 

Ένωσης- ΝΑΤΟ. Και τούτο, διότι  στις ενδοευρωπαϊκές διαφωνίες που θα 

εμφανίζονταν στο πλαίσιο της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ταυτότητας 

Ασφάλειας, η Τουρκία θα παρέμενε εκτός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  Από 

την άλλη πλευρά, προβλεπόταν μέσω των ΝΑΤΟϊκών μηχανισμών 

ενεργοποιούμενων στην πράξη, η συμμετοχή της Τουρκίας στην ευθύνη για την 

υλοποίηση των στρατιωτικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τους συμμάχους. 

Ένα τέτοιο καθεστώς προοιώνιζε για την Τουρκία έναν ρόλο, σύμφωνα με τον οποίο 

δεν θα συμμετείχε αποφασιστικά στη λήψη των αποφάσεων, αλλά θα επωμιζόταν το 

μερίδιο ευθύνης στην αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπαγόταν.  

Υπό τα δεδομένα αυτά και μετά από χρονοβόρες διαπραγματεύσεις, Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ΝΑΤΟ οδηγήθηκαν στην συμφωνία Berlin- Plus το έτος 2002, που 

διαμορφώνει το πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. 

Σύμφωνα με τη συμφωνία Berlin- Plus, η ΕΕ έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένα μέσα και δυνατότητες του ΝΑΤΟ για τις επιχειρήσεις της, πλην, όμως, 

όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, μεταξύ αυτών και η Τουρκία, έχουν το δικαίωμα 

να ελέγχουν τη διάθεση και τη χρήση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των μέσων 

σχεδιασμού και διοίκησης της Συμμαχίας. Τούτη η δυνατότητα συνιστά αναντίρρητα 

ένα μοχλό πίεσης που χρησιμοποιεί η Τουρκία έναντι των ευρωπαϊκών κρατών. 



45

Εάν οι συμμαχικές δυνάμεις της Ένωσης διατηρήσουν την ίδια στάση απέναντι 

στην Τουρκία, δεν αποκλείεται στο μέλλον να προκύψουν τέτοιας φύσεως 

προβλήματα, ανάλογα με αυτά που ανέκυψαν μετά την Σύνοδο Κορυφής στην 

Ουάσιγκτον. Η παρεμπόδιση αυτής της κατάστασης και η εξέλιξη της Τουρκίας σε 

χώρα με δικαίωμα λόγου στα ευρωπαϊκά πράγματα εξαρτάται από την ικανότητά της 

πρώτης να αναπτύξει μία αυτούσια στρατηγική Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανίων, 

καθώς και μία ΝΑΤΟϊκή πολιτική, που θα είναι εναρμονισμένη με αυτή τη 

στρατηγική.

iv. Το ΝΑΤΟ και οι σχέσεις Τουρκίας- Ρωσίας

Το βασικό κίνητρο που ώθησε την Τουρκία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο να 

ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να συνδέσει την μοίρα της με τον ατλαντικό άξονα ήταν η 

απειλή που άσκησε η Ρωσία πάνω στα Στενά και στις επαρχίες Καρς και Αρνταχάν.  

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την Ρωσία αποτελούν ακόμα και σήμερα μία 

σημαντική συνιστώσα στις σχέσεις της Τουρκίας με το  ΝΑΤΟ. 

Υπενθυμίζεται ότι μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Ρωσία απώλεσε τόσο το 

σύμφωνο της Βαρσοβίας, που αποτελούσε τον συμμαχικό μηχανισμό της, όσο και την 

ΕΣΣΔ., στην οποία κατείχε κεντρική θέση. Από την μία, η ανάγκη την οποία 

αισθάνεται η Ρωσία για οικονομική στήριξη εκ μέρους των κρατών-  μελών του 

ΝΑΤΟ, και, από την άλλη, η αντίδραση υπερδύναμης που επιδεικνύει σε ορισμένα 

πεδία κρίσεων στα οποία επιδιώκει ακόμα να έχει δικαίωμα λόγου, εμποδίζουν τη 

σχέση αυτή να αποκτήσει μία μόνιμη και ορθολογική ταυτότητα.  Στο υπόβαθρο 

αυτής της αντιφατικής κατάστασης βρίσκεται η επικάλυψη του άξονα διεύρυνσης και 

δημιουργίας του πεδίου επιρροής του ΝΑΤΟ και των γεωπολιτικών αξόνων, τους 

οποίους κατά τη ψυχροπολεμική περίοδο η Ρωσία αντιλαμβανόταν στα πλαίσια του 

ζωτικού της χώρου.  Η αίσθηση που αποκόμισε η Ρωσία, ότι ωθείται δηλαδή στα βάθη 

της στέπας εξαιτίας της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ από τη μία, και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από την άλλη, ήταν μία κατάσταση που δεν μπορούσε να καταλάβει μία 

χώρα, η οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπερδύναμη, με αποτέλεσμα την 

κορυφούμενη κατά καιρούς ένταση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η εξίσωση ΝΑΤΟ- ΕΣΣΔ, η οποία 

εμφανίστηκε υπό τις σκληρότερες ισορροπίες δυνάμεων για την Τουρκία, σήμερα 

εξακολουθεί να υφίσταται έχοντας αποκτήσει ένα πιο ευέλικτο και χειραγωγούμενο 

χαρακτήρα . Με δεδομένη την σύμπτωση των πεδίων γεωπολιτικών κενών μεταξύ του 
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ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, οι κρίσεις που ενδεχομένως ανακύψουν μεταξύ των εν λόγω 

χωρών έχουν απήχηση στις σχέσεις Τουρκίας- Ρωσίας. Υπό το πλαίσιο αυτό, η 

Τουρκία είναι υποχρεωμένη να αξιοποιεί  ισορροπημένα και βάσει της ορθής λογικής 

τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, η οποία της παρέχει την ευχέρεια να προσανατολιστεί 

στα πεδία του γεωπολιτικού κενού, που εμφανίστηκαν μετά την αποχώρηση της 

Ρωσίας από αυτά.  

Η τάση, όμως, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευρύνεται προς την Ανατολική 

Ευρώπη, ήτοι σε βάρος των κεκτημένων της Ρωσίας και της Τουρκίας, έχει θέσει σε 

νέα βάση τις σχέσεις μεταξύ των εν λόγω χωρών, οι οποίες ενδέχεται στο εγγύς 

μέλλον να αναγκαστούν να συνάψουν στενότερες σχέσεις. Η προσέγγιση αυτή θα 

επηρεάσει σε μεγάλο αριθμό τις ευρασιατικές ισορροπίες και θα ενεργοποιήσει το 

πεδίο έλξης αναφορικά με τις σχέσεις που διατηρούν οι δύο χώρες με το ΝΑΤΟ και 

τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Ευρώπη και Τουρκία  

A. Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Στις 31 Ιουλίου του 1959, η Τουρκία υπέβαλε αίτηση για σύναψη συνδεσιακών 

σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία προωθήθηκε εξαιτίας 

δύο μεγάλων πολιτικών θεμάτων.  Κατά πρώτον, η Τουρκία επιθυμούσε να 

σταθεροποιήσει τη θέση της ως ενσωματωμένο μέλος του δυτικού κόσμου, και κατά 

δεύτερον, θεωρούσε ότι η είσοδος της Ελλάδος σε διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς, 

σε συνδυασμό με απόρριψη της αίτησης της Τουρκίας, θα μπορούσε να είναι 

καταστροφική για τη διεθνή θέση της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, σημαντικά ήταν και 

τα οικονομικά κίνητρα για την προοπτική ένταξης της Τουρκίας σε έναν εύρωστο 

οικονομικό οργανισμό, όπως λ.χ. εμπορικές συμφωνίες, εξωτερική οικονομική 

βοήθεια.  Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, από την άλλη πλευρά, αντιμετώπισαν με 

επιφυλακτικότητα την αίτηση της Τουρκίας, κυρίως, λόγω των προβλημάτων που 

αντιμετώπιζε η τούρκικη οικονομία εν γένει. 

Για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και ΕΟΚ χρειάστηκαν δέκα γύροι 

συνομιλιών, ενώ, στο μεσοδιάστημα είχαν διακοπεί οι διαπραγματεύσεις εξαιτίας του 

ευάλωτου δημοκρατικού πολιτεύματος της Τουρκίας. Τελικά, στις 12 Δεκεμβρίου 

του 1963 υπεγράφη στην Άγκυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

και της Δημοκρατίας της Τουρκίας η συμφωνία σύνδεσης, γνωστής ως Συμφωνία της 

Άγκυρας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του 1964. 
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Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Κοινότητας και της Τουρκίας, καθώς και το 

συμπληρωματικό πρωτόκολλο του 1970 καθόρισαν τους  βασικούς στόχους της 

σύνδεσης, που είναι μεταξύ άλλων η διαρκής και  ισορροπημένη ενίσχυση  των 

εμπορικών  και οικονομικών σχέσεων, αποβλέποντας στη δημιουργία τελωνειακής 

ένωσης σε τρία στάδια. Ειδικότερα, οι αντικειμενικοί σκοποί της συμφωνίας ήταν (1) 

Η βαθμιαία σύσταση τελωνειακής ένωσης μεταξύ των δύο πλευρών, (2) η 

ευθυγράμμιση των οικονομικών και πολιτικών της Τουρκίας και της ΕΚ σε τρία 

στάδια (προπαρασκευαστικό, μεταβατικό και οριστικό)  συμπεριλαμβάνοντας και την 

σταδιακή πραγματοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μεταξύ τους 

εργαζομένων, και (3) η χρηματοδοτική συνεργασία για την προώθηση της 

οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας.   

Το προπαρασκευαστικό στάδιο της Συμφωνίας της Άγκυρας (01-01-1964 έως 31-

12-1972) ξεκίνησε με τη χορήγηση χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Τουρκία, 

με στόχο την διευκόλυνση της ενσωμάτωσής της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με 

πρωτοβουλία της Τουρκίας και κατόπιν κοινής απόφασης Τούρκων και Ευρωπαίων 

ηγετών, ξεκίνησε, με βάση τις διατάξεις της Συμφωνίας της Άγκυρας, η έναρξη του 

μεταβατικού στοιχείου. Ωστόσο, ο αναμενόμενος στόχος της μεταβατικής περιόδου 

δεν επιτεύχθηκε και σύντομα ανέκυψε η ανάγκη για νέους όρους σχετικά με τον 

καθορισμό ενός χρονοδιαγράμματος για τη δημιουργία της τελωνειακής ένωσης.  Τα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά το μεταβατικό στάδιο της Συμφωνίας της 

Άγκυρας (ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον), καθώς και το γεγονός ότι οι 

δύο πλευρές απέτυχαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, έβλαψαν σημαντικά 

τις μεταξύ τους σχέσεις με την πρόκληση δυσπιστίας και στις δύο πλευρές.  

Κατόπιν των ανωτέρω, και όχι μόνο για πολιτικο-οικονομικούς, αλλά και για 

κοινωνικούς λόγους, ένας από τους βασικούς στόχους της συμφωνίας της Άγκυρας 

και συγκεκριμένα, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων δεν ήταν δυνατό να 

υλοποιηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στα πλαίσιο αυτό, η αίτηση 

που υπέβαλε η Τουρκία για  ένταξη στην Κοινότητα το 1987 απορρίφθηκε, κατόπιν 

της αρνητικής εισήγησης της Επιτροπής. Οι λόγοι που εξέθεσε η Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή ήταν, αφενός, ότι  η Κοινότητα δεν ήταν σε θέση να δεχθεί νέα μέλη πριν 

από το 1993, λόγω της εφαρμογής της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, και, αφετέρου, 

ότι η Τουρκία δεν ήταν ακόμη σε θέση να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις  με την    

Κοινότητα λόγω οικονομικών και  πολιτικών υστερήσεων σε σχέση με το κοινοτικό 

κεκτημένο. Παρά ταύτα, η Επιτροπή παρότρυνε τη χώρα να  προχωρήσει σε  αλλαγές 
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και να διατηρήσει στενές σχέσεις με την Κοινότητα  και παράλληλα,  τη διαβεβαίωσε 

ότι η τελωνειακή της ένωση θα πραγματοποιηθεί, όπως είχε προβλεφθεί στη 

Συμφωνία της Άγκυρας.  Υπό τα δεδομένα αυτά, η Τελωνειακή Ένωση 

ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1995 με την υπ’ αριθμ. 1/1995 απόφαση  του 

Συμβουλίου Σύνδεσης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο σημειώθηκε ένα  σημαντικό βήμα 

ως  προς την  εναρμόνιση  της  Τουρκίας με  το  κοινοτικό  κεκτημένο,  όσον  αφορά 

το πεδίο της εμπορικής και τελωνειακής  νομοθεσίας. Στην πραγματικότητα, η 

Τουρκία όφειλε να  εναρμονίσει τη νομοθεσία της με  αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στους τομείς των δασμών, της εμπορικής πολιτικής, του ανταγωνισμού και της    

προστασίας των πνευματικών, βιομηχανικών και εμπορικών δικαιωμάτων.

Μετά την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  του  Λουξεμβούργου  της 

12ης και 13ης Δεκεμβρίου 1997,  η  Επιτροπή εξέδωσε στις 4 Μαρτίου  1998  την 

Ανακοίνωση  «Ευρωπαϊκή στρατηγική  για  την Τουρκία».  Η προσέγγιση των 

νομοθεσιών και  η  υιοθέτηση  του  κοινοτικού  κεκτημένου  συγκαταλέγονται μεταξύ 

των κύριων στοιχείων της προενταξιακής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία. 

Περαιτέρω, η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τις πρώτες προτάσεις σε επίπεδο 

δράσεως  σχετικά με τη στρατηγική αυτή.  Εκτός από την επέκταση της  τελωνειακής 

ένωσης στους τομείς των υπηρεσιών και της γεωργίας, η ανακοίνωση  προτείνει την 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Τουρκίας, 

καθώς επίσης, και την προσέγγιση των νομοθεσιών σε ορισμένους τομείς. Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του  Κάρντιφ  της  15ης  και 16ης  Ιουνίου  1998  δέχθηκε  

αυτήν τη στρατηγική και έκρινε ότι η ανακοίνωση παρέχει, γενικά, «μία  καλή βάση 

για την ανάπτυξη και την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  

της Τουρκίας».    

Εν συνεχεία, η  Τουρκία  υπέβαλε  τις παρατηρήσεις  της σχετικά με τις προτάσεις  

της Επιτροπής σε έγγραφο της 17ης Ιουλίου 1998 με τίτλο «Στρατηγική  ανάπτυξης 

των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προτάσεις της Τουρκίας».   

Σε γενικές γραμμές, το εν λόγω έγγραφο ταυτίζεται με το κείμενο της Επιτροπής. Το  

1999 στο Συμβούλιο του Ελσίνκι αναγνωρίστηκε η ιδιότητα της Τουρκίας ως 

υποψήφιας προς ένταξη χώρας, ενώ ταυτόχρονα, τονίστηκε πως οι  διαπραγματεύσεις  

δεν θα ξεκινούσαν εάν η Τουρκία δεν εκπλήρωνε τα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης.   Παράλληλα, θα ίσχυε και για  αυτήν μία προενταξιακή στρατηγική, η 

οποία  ως κύριο στόχο θα είχε  να υπάρξει  ένα συνεκτικό  πρόγραμμα προετοιμασίας  

της χώρας  για την προσχώρησή της στην Ε.Ε. και ειδικότερα: (α) να συγκεντρώσει  
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τις διάφορες μορφές συνδρομής που παρέχει η Ε.Ε. σε ενιαίο πλαίσιο, ήτοι την 

εταιρική σχέση προσχώρησης, (β) να εξοικειώσει την Τουρκία με τις διαδικασίες  και 

τις  πολιτικές  της  Ε.Ε., παρέχοντάς της τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε κοινοτικά 

προγράμματα.  

Η περιοδική έκθεση 2000 της Επιτροπής για την πρόοδο που σημείωσε η Τουρκία 

προς την κατεύθυνση της προσχώρησης επισημαίνει ότι είχε ήδη ξεκινήσει η 

συζήτηση για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις  που ήταν  αναγκαίο  να επέλθουν στη 

χώρα, εν όψει της προσχώρησής της  στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία ενέκρινε 

διάφορα διεθνή  μέσα προάσπισης των δικαιωμάτων  του ανθρώπου, καθώς  και   τις  

εργασίες  του ανωτάτου συντονιστικού συμβουλίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

Ωστόσο, όμως, η κατάσταση δεν παρουσίαζε εξέλιξη και η  Τουρκία   δεν   πληρούσε  

ακόμη τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.  Η υλοποίηση των θεσμικών  

μεταρρυθμίσεων που  απαιτούνταν για  τη  διασφάλιση της  δημοκρατίας  και  του  

κράτους δικαίου  εμφανιζόταν αργή. Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση, η οποία 

εγκρίθηκε το έτος 2001 και αναθεωρήθηκε τον Μάιο του 2003, επιδίωκε να εντάξει 

σε ένα νομικό πλαίσιο τους κατά προτεραιότητα τομείς αναθεώρησης, σύμφωνα με 

την έκθεση της Επιτροπής για το έτος 2003, σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας 

προς την προσχώρηση, τα χρηματοδοτικά  μέσα που θα διατίθεντο για την υλοποίηση 

των προτεραιοτήτων αυτών, καθώς και τους όρους που ισχύουν για τη χορήγηση της 

βοήθειας αυτής.   Η εν λόγω εταιρική σχέση συνίσταντο σε μία σειρά μέσων, που 

στόχευαν στην στήριξη των  προσπαθειών,  που κατέβαλε η χώρα στο πλαίσιο της 

διαδικασίας προσχώρησης.

 Μεταξύ άλλων συγκαταλέγονταν στα μέσα αυτά, ένα εθνικό  πρόγραμμα  για την 

υιοθέτηση του  κοινοτικού κεκτημένου (EΠΥΚΚ), το οποίο εγκρίθηκε  στις 10 

Μαρτίου   από   την   Τουρκία,   η   κοινή   αξιολόγηση   των  μεσοπρόθεσμων 

προτεραιοτήτων  της  οικονομικής   πολιτικής,  το  σχέδιο   εθνικής  ανάπτυξης.  Η 

εταιρική σχέση της  Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο στις μεταξύ  τους σχέσεις,  ειδικότερα σε ό,τι αφορά την  απόφαση του  

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  το Δεκέμβριο  του 2004.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2002, 

ανακαλεί την απόφασή του στο Ελσίνκι το 1999, ότι  η  Τουρκία  είναι  ένα υποψήφιο  

μέλος που  προορίζεται να  γίνει  μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των ίδιων 

κριτηρίων με αυτών, που εφαρμόστηκαν και στα υπόλοιπα υποψήφια μέλη. 

Περαιτέρω, καλωσορίζει τα βήματα της Τουρκίας  προς  τη σύγκλιση  των  κριτηρίων 
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της Κοπεγχάγης και ανακαλεί την διακήρυξη ότι η συμμετοχή απαιτεί το υποψήφιο  

κράτος να έχει  κατορθώσει σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη  δημοκρατία, 

το νόμο  του  δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό προς τα δικαιώματα 

των μειονοτήτων. 

Το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της  Θεσσαλονίκης, στις 19 και 20 Ιουνίου 2003, 

δέχθηκε με θετικό τρόπο τη δέσμευση της τουρκικής  κυβέρνησης να συνεχίσει   τη 

διαδικασία ανασύνταξης.  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των  Βρυξελλών της 12ης 

Δεκεμβρίου 2003, καλωσόρισε τις υπολογίσιμες και αποφασιστικές προσπάθειες της 

τουρκικής κυβέρνησης να επιταχύνει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων.  Η ανάπτυξη, 

αναφορικά με τα πολιτικά, αλλά και οικονομικά, κριτήρια της Κοπεγχάγης, έφερε την 

Τουρκία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, όμως, καθίστατο σαφές ότι 

χρειάζονταν μεγαλύτερες προσπάθειες σε ορισμένους τομείς, όπου υστερούσε, όπως 

αυτού των βασικών ελευθεριών, της κατάστασης που επικρατούσε στο νότιο μέρος 

της  χώρας, στις κοινωνικο-στρατιωτικές  σχέσεις της  με  την  ευρωπαϊκή  πρακτική,  

καθώς επίσης, και στη μακροοικονομική αστάθεια και στα  δομικά ελαττώματα. 

Σημαντική είναι, επίσης, και η προθυμία της Τουρκίας αναφορικά με τη διευθέτηση 

του Κυπριακού ζητήματος, η οποία, βάσει  των  αρχών  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την ένταξη της Τουρκίας.

Αναφορικά δε, με το δημοσιονομικό πλαίσιο της σχέσης της Τουρκίας με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει  η  προενταξιακή  βοήθεια της   

Ένωσης  προς  την  Τουρκία.  Το διάστημα 1996-1999, η Τουρκία έλαβε μη 

επιστρεπτέες ενισχύσεις ύψους  376 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσό κατά τι υψηλότερο  

από 90 εκατ. ευρώ  ετησίως. Το 2001, διατέθηκαν 194 εκατομμύρια ευρώ στο  

πλαίσιο της βοήθειας προς την Τουρκία. Το 2002, η βοήθεια ανήλθε σε 149 

εκατομμύρια  ευρώ. Το έγγραφο της  Επιτροπής  «προς μία  διευρυμένη  Ευρώπη»   

προέβλεπε τουλάχιστον διπλασιασμό του επιπέδου της βοήθειας που έλαβε η 

Τουρκία για  το 2006.  Στο  πλαίσιο της Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  Επενδύσεων   (ΕΤΕ), 

η εν  λόγω χώρα επωφελείται  από πέντε χρηματοδοτικά μέσα: το μέσο EuroMed II, 

τον  μηχανισμό της μεσογειακής εταιρικής σχέσης,  το πρόγραμμα ειδικής   δράσης   

για   την  Τουρκία,   τον   προενταξιακό   μηχανισμό   και   το πρόγραμμα  βοήθειας  

για  την  ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση  μετά τους  σεισμούς. Ο  κανονισμός 

(ΕΚ)  αριθ.  2500/2001,  που  δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο  2001,  απέβλεπε  στο   να  

επικεντρώσει  εκ  νέου  την  κοινοτική χρηματοδοτική  ενίσχυση που  χορηγείται  

στην  Τουρκία  στις προτεραιότητες που καθορίζονται  στην  εταιρική σχέση  για την  
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προσχώρηση της χώρας. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν, επίσης, στη  διασυνοριακή   

συνεργασία της Τουρκίας και στη συμμετοχή της χώρας σε ορισμένα κοινοτικά 

προγράμματα. Οι δράσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν στη χρηματοδότηση  

είναι:  η βελτίωση  των υποδομών, η προστασία του  περιβάλλοντος,  η γεωργική  και 

αγροτική ανάπτυξη, η ενίσχυση των δικτύων μεταφορών και ενέργειας, καθώς και η 

άρση των εμποδίων μεταξύ των παραμεθόριων περιοχών. Οι προσκλήσεις υποβολής 

προσφορών  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Phare, ISPA και SAPARD είναι πλέον 

ανοικτές για τη συμμετοχή τουρκικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο  

αριθμός των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και των αναθέσεων συμβάσεων 

εντός του 2002. 

 Μέσα στο 2005 εξετάστηκε εάν η Τουρκία θα συνεχίσει την πορεία της προς την 

Ευρώπη ή αν θα «επιστρέψει» στην Ασία.  Στις 3 Οκτωβρίου 2005 κατόρθωσε να 

λάβει την πολυπόθητη ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα, με τη δημόσια στήριξη της Ελλάδας. 

B. Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας

Σε περιόδους αναζήτησης μίας νέας τάξης πραγμάτων, όλες οι κοινωνίες 

υπεισέρχονται σε μία δυναμική θεωρητική και πρακτική διαδικασία διεύρυνσης που 

θα καταλάβουν σε αυτή την νέα τάξη.  Διπλωματικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, 

πολιτισμικοί και πολιτικοί παράγοντες συνιστούν το βασικό πλαίσιο μίας γενικής 

στρατηγικής ανάλυσης, σχετικά με το πώς βλέπει τον εαυτό στον κόσμο η κάθε 

κοινωνία. Το κύριο στοιχείο, στο οποίο στηρίζεται αυτή η στρατηγική ανάλυση, είναι 

η επανατοποθέτηση σε ένα κατανοητό πλαίσιο της εν λόγω κοινωνίας, της ιστορικής 

της εμπειρίας και της γεωγραφικής της θέσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την 

ανάλυση να έχει μία διάσταση μακράς διάρκειας, παρά να κινείται σ’ ένα 

διπλωματικοπολιτικό, οικονομικοκοινωνικό και νομικό επίπεδο.  

Συνηθέστερα, τέτοιου είδους ευρείες και διαδεδομένες αναζητήσεις εμφανίζονται 

μετά από ευρείας κλίμακας πολέμους. Ειδικότερα, μετά το τέλος του Ψυχρού 

πολέμου, άλλαξαν οι βασικές παράμετροι του διεθνούς συστήματος, στα πλαίσια του 

οποίου αυτός διεξήχθη, με αποτέλεσμα την αναπόφευκτη προσπάθεια των 

παγκοσμίων, ηπειρωτικών και περιφερειακών υποκειμένων να επαναπροσδιορίσουν 

τη θέση τους. 

Από την θύελλα αυτή των εξελίξεων δεν «γλίτωσε», φυσικά, ούτε και η Τουρκία, 

η οποία επιδίωκε να επανανοηματοδοτήσει την θέση της στην περιοχή. Η εν λόγω 

αναγκαιότητα που ανέκυψε και η οποία θα ίσχυε ακόμη και αν δεν υπήρχε η 
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διαδικασία ένταξης που διεξάγεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέκτησε νέες 

διαστάσεις και νέα χαρακτηριστικά με την ενταξιακή διαδικασία . Η ανάλυση σχετικά 

με το στρατηγικό πεδίο δύναται να τεθεί σε ένα υγιές επίπεδο σε παγκόσμια, 

ηπειρωτική και περιφερειακή κλίμακα.

Ειδικότερα, σε παγκόσμια κλίμακα, οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ακολούθησαν μία εξαιρετικά ευαίσθητη πορεία, δεδομένου ότι αφορούν δύο μέρη 

που η παγκόσμια θέση τους άλλαξε σημαντικά οδηγώντας τα στη σύναψη νέων 

στρατηγικών συνδέσεων με σκοπό την αύξηση της επιρροής τους. Κάθε ένταση στις 

σχέσεις Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνει τη στρατηγική θέση της Τουρκίας, 

καθιστώντας την δέσμια των ΗΠΑ και συνακολούθως, γίνεται σαφές ότι η Τουρκία 

είναι αναγκασμένη να κατευθύνει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

σφυγμομετρώντας τις διολισθήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν στο τρίγωνο 

ΕΕ- ΗΠΑ-Ρωσία.  Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλευρά των 

παγκοσμίων ισορροπιών δεν κινούνται σε ένα κενό και τα στρατηγικά συμφέροντα 

της Τουρκίας της υποδεικνύουν να μη μείνει στη σύναψη σχέσεων με ένα μόνο δρών 

υποκείμενο σε αυτές τις ισορροπίες. 

Στο πλαίσιο της δυναμικής συγκυρίας που εμφανίστηκε μετά το τέλος του 

Ψυχρού πολέμου, η Τουρκία ανακάλυψε εκ νέου την κατάσταση του ανήκειν στην 

Ασία, αντιμετωπίζοντας παράλληλα, δυσκολίες ανάπτυξης μίας ευρασιατικής 

στρατηγικής, δίχως να αποκοπεί, ούτε να αντιπαρατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να εγκαθιδρύσει μία ουσιαστική σχέση με την Ασία 

βάσει ιστορικών- γεωπολιτικών λόγων και ταυτόχρονα, να αναπτύξει σε σχέση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα αγνοεί το ασιατικό της βάθος. 

Τέλος, σε περιφερειακό επίπεδο, η δυνατότητα συμβιβασμού των θέσεων που 

ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα 

πεδία της διαδικασίας ένταξης. Οι διαφοροποιήσεις που αφορούν τις ακολουθούμενες 

πολιτικές στα Βαλκάνια, τον Καύκασο και την Μέση Ανατολή κατά τη 

μεταψυχροπολεμική περίοδο, εμπεριέχουν στοιχεία που είναι ικανά να δυσχεράνουν 

την επίτευξη ενός κοινού μελλοντικού στρατηγικού σχεδιασμού.  Είναι, λοιπόν, σαφές 

ότι η Τουρκία οφείλει να αναπτύξει μία νέα στρατηγική προσέγγιση, η οποία, αφενός, 

θα λαμβάνει υπόψη της τη δική της γεωπολιτική θέση και, αφετέρου, θα συμβιβάζει 

τα εν λόγω στοιχεία με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, διότι διαφορετικά η ενταξιακή 

διαδικασία θα μπορούσε να μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης. 
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Γ. Συμμετοχή της Τουρκίας στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας της 

Ευρώπης

Ο Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης (ΟΑΣΕ) είναι ένας 

σημαντικός διεθνής οργανισμός, στον οποίο συμμετέχει η Τουρκία, ήδη από την 

σύστασή του.  Η σημασία του ΟΑΣΕ δύναται να μελετηθεί σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα, όπως στο παγκόσμιο, στην ευρασιατκή κλίμακα και στο περιφερειακό. Οι 

αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του ΟΑΣΕ στα τρία αυτά επίπεδα εμπεριέχουν 

στοιχεία ειδικής σημασίας για την Τουρκία. Τα παγκόσμια πεδία αρμοδιότητας, όπως 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο εκδημοκρατισμός και οι θεμελιώδεις ελευθερίες 

δημιουργούν ένα πεδίο αλληλλεπίδρασης μεταξύ των παραμέτρων της εσωτερικής 

λειτουργίας της Τουρκίας, η οποία βιώνει μία δύσκολη μεταβατική διαδικασία και 

διεθνών προεκτάσεων.  Εάν η Τουρκία κάνει σταθερά βήματα με αυτοπεποίθηση 

προερχόμενα από την εσωτερική της δύναμη, ο ρόλος της στα πλαίσια του ΟΑΣΕ θα 

ισχυροποιηθεί, ενώ εάν μετατρέψει τις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις της σε 

εντάσεις με πολωτικό χαρακτήρα και υποβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

πεδία ελευθεριών σε μία περιοριστική διαδικασία, θα δεχτεί αντιδράσεις από τους 

οργανισμούς αυτούς, με φυσικό επακόλουθο την μείωση της επιρροής της. 

Το δεύτερο επίπεδο ευρασιατικής κλίμακας είναι κεντρικής σημασίας για τα 

στρατηγικά συμφέροντα της Τουρκίας. Η γεωπολιτική θέση της χώρας, σε 

συνδυασμό με τους υφιστάμενους ιστορικούς δεσμούς με περιοχές, που εκτείνονται 

από τα Βαλκάνια ως την Κεντρική Ασία, υποχρεώνουν την Τουρκία να παρακολουθεί 

συνεχώς το κλίμα που επικρατεί εντός του οργανισμού και να προσδιορίσει μία θέση, 

η οποία θα της επιτρέψει να διαδραματίσει έναν ενεργητικό ρόλο σε όλα τα αναγκαία 

εγχειρήματα, διότι διαφορετικά, μοιραία, θα επηρεαστεί από τις εμφανιζόμενες de 

facto καταστάσεις. 

Μία παρόμοια κατάσταση σχετίζεται και με την αναληφθείσα εντός της Ευρώπης 

αποστολή από τον ΟΑΣΕ. Η Τουρκία, η οποία ενδιαφέρεται για την ΣΣΣΔΕ, οφείλει 

να λάβει μέρος σε κάθε νέα ευρωπαϊκή αναδιοργάνωση, ενώ, παράλληλα η βαρύτητα 

της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ, τη μετατρέπει σε ένα σημαντικό υποκείμενο στις 

δραστηριότητες του ΟΑΣΕ. 

 Εν κατακλείδι, η δραστηριότητα της Τουρκίας στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ έχει 

μεγάλη σημασία για τις σχέσεις της με την Ευρώπη, τη θέση της στα πλαίσια των 

ευρασιατικών ισορροπιών, τις ευθύνες που ανέλαβε στους κόλπους του ΝΑΤΟ και 

την παγκόσμια οικονομικό-πολιτική και διπλωματική βαρύτητά της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Η συμμετοχή της Τουρκίας σε πολιτικό- στρατιωτικές 

συντονιστικές επιτροπές (steering committees)

Η Πολιτικό-Στρατιωτική Συντονιστική Επιτροπή/ Ad Hoc Ομάδα για τη 

συνεργασία στη διατήρηση της ειρήνης (PMSC / AHG), αποτελεί το κύριο φόρουμ 

για διαβουλεύσεις σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και νομικά ζητήματα, που αφορούν τη διατήρηση της ειρήνης και 

ειδικότερα, το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής των ειρηνευτικών αποστολών, 

τον αντίκτυπο των ειρηνευτικών επιχειρήσεων για την εδαφική κυριαρχία, το διεθνές 

ανθρωπιστικό δίκαιο και περαιτέρω, την ανταλλαγή εμπειριών και διαβούλευση 

πρακτικών θεμάτων συνεργασίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργάζονται ζητήματα που απαιτούν βαθύτερη κατανόηση, 

αναφορικά με τα εθνικά δόγματα peacekeeping, τις ομοιότητες και τις διαφορές που 

αυτά παρουσιάζουν, τις συνέπειες τυχόν διαφορών μεταξύ των κρατών στον τομέα 

της συνεργασίας για τη διατήρηση της ειρήνης.  Αντιπροσωπείες κρατών προσφέρουν 

αναλυτικές παρουσιάσεις των εθνικών τους δογμάτων και των δικών εμπειριών, οι 

οποίες συμβάλλουν στην επεξεργασία ουσιωδών ζητημάτων, όπως: τα νέα εργαλεία 

peacekeeping, η σημασία και το περιεχόμενο της υποχρεωτικής ύπαρξης των 

ειρηνευτικών δυνάμεων, ο ρόλος της αμεροληψίας (σε αντιδιαστολή προς την 

ουδετερότητα) και το επιτρεπτό ή μη της χρήσης βίας κατά την επέμβαση των 

ειρηνευτικών αποστολών. Στις ανωτέρω συζητήσεις συνδράμουν τα Ηνωμένα Έθνη 

και ο ΟΑΣΕ.  Περαιτέρω, παρατηρείται μία προσπάθεια για πρακτική συνεργασία των 

συμμετεχόντων μερών στους ειδικότερους τομείς της εκπαίδευσης και της σχετικής 

κατάρτισης, της επικοινωνίας και του ελέγχου. 

Α. Συμμετοχή της Τουρκίας σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Τουρκία επιδίωξε να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στα Βαλκάνια. Παρά τους θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και 

ιστορικούς δεσμούς με μουσουλμάνους της Βοσνίας και της Αλβανίας, αλλά και τις 

τουρκικές μειονότητες στη Βουλγαρία, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, στο Κόσσοβο, δεν ακολούθησε μία εθνοθρησκευτική πολιτική, αλλά 

υποστήριξε τη μη αλλαγή των συνόρων στην περιοχή και την επίλυση των όποιων 

προβλημάτων στο πλαίσιο του υφιστάμενου status quo.  Στο πλαίσιο προώθησης μίας 

συνολικής περιφερειακής πολιτικής στα Βαλκάνια, με στόχο την αύξηση του 
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σταθεροποιητικού της ρόλου στην περιοχή και την περαιτέρω προσέγγιση με τη 

Δύση, η Τουρκία ευθυγραμμίστηκε με τις επιδιώξεις της Δύσης, λαμβάνοντας υπόψη 

και την πολυπλοκότητα της περιοχής, αλλά και τον ρόλο της Ελλάδας εκεί.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η Τουρκία συμμετείχε ενεργά σε όλες τις προσπάθειες 

που κατέβαλε η διεθνής κοινότητα μέσω των Ηνωμένων Εθνών και του ΝΑΤΟ για 

την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στις 

επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στο Κοσσυφοπέδιο, στην ΠΓΔΜ., 

προσφέροντας στρατιωτικές βάσεις και πολεμικά αεροσκάφη, καθώς και σημαντική 

ανθρωπιστική βοήθεια.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 

2011, ο αριθμός των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, που συνέδραμε σε 

επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και σε αποστολές εκπαίδευσης, ανερχόταν σε 3.200 άτομα 

περίπου. 

Δέον να επισημανθεί ότι η στρατιωτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ, γνωστή με το 

ακρωνύμιο KFOR , στο Κόσσοβο από το έτος 1999, ήταν εξαιρετικά σημαντική για 

τη σταθερότητα και την ασφάλεια, όχι μόνο στο Κοσσυφοπέδιο, αλλά και στην 

ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία συμμετείχε στην επιχείρηση KFOR διαθέτοντας 350 

στρατιώτες και αξιωματούχους, ενώ, παράλληλα ανέλαβε την ηγεσία της 

Πολυεθνικής Ομάδας Δράσης του Νότου [Multinational Task Force South (MNTF 

(S))] για έναν χρόνο.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η Τουρκία επικεντρώθηκε στην προσέγγιση μεταξύ των 

Μουσουλμάνων της Βοσνίας και των Κροατών, ισορροπώντας ανάμεσα στις 

εσωτερικές πιέσεις από τη μία πλευρά , και την διεθνή πολιτική σκηνή από την άλλη. 

Μάλιστα, η στάση αυτή της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση του ρόλου 

της από διεθνείς μεσολαβητές και την ως εκ τούτου συμπερίληψη της σε Contact 

Groups (Oμάδες Επαφής). Περαιτέρω, ο πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου και οι 

συνέπειες αυτού, κατέστησαν σαφές αφενός, ότι ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αφετέρου, ότι η Τουρκία αποτελεί έναν από τους 

πλέον έμπιστους συμμάχους της Δύση και κυρίως των ΗΠΑ. 

Β. Συμμετοχή της Τουρκίας στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

Η διεθνής παρουσία στο Αφγανιστάν ανέδειξε περισσότερo από κάθε άλλη 

περίπτωση την ανάγκη για πολιτικό-στρατιωτική συνεργασία και συντονισμό. Στις 11 

Αυγούστου του 2003 το ΝΑΤΟ ανέλαβε την ηγεσία της Διεθνούς Δύναμης Βοήθειας 

για την Ασφάλεια (ISAF), με βάση τη Συμφωνία της Βόννης και το ψήφισμα  
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1386/2001 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.  Με την ISAF, το ΝΑΤΟ, για 

πρώτη φορά στην ιστορία του, ξεκίνησε μια επιχείρηση σε περιοχή εκτός του Ευρω-

Ατλαντικού χώρου. Η εν λόγω επιχείρηση, πέραν της γεωγραφικής απόστασης, είναι 

μια επίπονη επιχείρηση σε σχέση με τους απαιτούμενους ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους, μολονότι αποτελεί προτεραιότητα για τη Συμμαχία, αναφορικά 

με την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ στο νέο περιβάλλον 

ασφαλείας.

Κατά την επιχείρηση αυτή, η συνδρομή της Τουρκίας ήταν ιδιαίτερα σημαντική . 

Eιδικότερα, πριν αναλάβει το ΝΑΤΟ την διοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Βοήθειας 

για την Ασφάλεια (ISAF), η Τουρκία ηγούνταν της επιχείρησης  ISAF-II, από τον 

Ιούνιο του έτους 2002 έως τον Φεβρουάριο του έτους 2003, με 1400 στρατιώτες. 

Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Αυγούστου του έτους 2005, 

ανέλαβε την διοίκηση της επιχείρησης ISAF-VII, ενώ κατά το ανωτέρω διάστημα 

ήταν υπεύθυνη για την λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου της Καμπούλ. Κατά τη 

διάρκεια της επιχείρησης ISAF-VII, η Τουρκία διέθεσε περίπου του 1.430 στρατιώτες 

και αξιωματούχους και 3 ελικόπτερα.  

Περαιτέρω, η Τουρκία ανέλαβε από τον Αύγουστο του 2006 και για δύο έτη, τη 

διοίκηση της Περιφερειακής Διοίκησης Κεφαλαίου της Καμπούλ (RCC), εκ 

περιτροπής μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία. Κατά την διάρκεια των μηνών 

Απριλίου- Δεκεμβρίου, η Τουρκία ήταν επικεφαλής και ανέπτυξε στην περιοχή 

στρατιωτικό προσωπικό 1.200 ατόμων.   Εν συνεχεία, η Τουρκία ανέλαβε την ηγεσία 

του της Περιφερειακής Διοίκησης Κεφαλαίου της Καμπούλ (RCC) για ένα έτος στις 

31 Νοεμβρίου 2009. Η θητεία αυτή της Τουρκίας παρατάθηκε για ένα ακόμη έτος 

μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2012, κατόπιν αίτησης των Συμμάχων. 

Δέον να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια των ετών 2004-2006, ο πρώην 

Πρόεδρος της Βουλής και Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Χικμέτ Τσετίν 

υπηρέτησε ως Ανώτερος Πολιτικός Αντιπρόσωπος του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. 

Σε οικονομικό επίπεδο, η Τουρκία χορήγησε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο 

καταπίστευμα του Εθνικού Στρατού του Αφγανιστάν (ΑΝΑ) και 2 εκατομμύρια 

δολάρια στην πρωτοβουλία για την αγορά ελικοπτέρων. 

Μέχρι στιγμής, η Τουρκία έχει παράσχει στρατιωτική εκπαίδευση σε σχεδόν 

14.377 μέλη του Εθνικού Στρατού του Αφγανιστάν (ΑΝΑ), τόσο στην Τουρκία, όσο 

και στο Αφγανιστάν.  Στις 2 Φεβρουαρίου του 2010 εγκαινιάστηκε Στρατιωτικό 

Εκπαιδευτικό Κέντρο υπό την επωνυμία “Gazi”, το οποίο δημιουργήθηκε με 



57

εισφορές των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, του Εθνικού Στρατού του Αφγανιστάν 

(ANA), της Περιφερειακής Διοίκησης Κεφαλαίου της Καμπούλ (RCC) και της 

Διεθνούς Δύναμης Βοήθειας για την Ασφάλεια (ISAF). Το Κέντρο επικεντρώνεται 

στην εκπαίδευση υπαξιωματικών και στρατιωτών. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η 

Τουρκία παρέχει, επίσης, σχεδόν 190 μέλη προσωπικό στην Αποστολή Εκπαίδευσης 

του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν (NTM-A). Παρέχεται, επίσης, κατάρτιση στο βουνό και 

σε Σχολείο Καταδρομών.

Μία τούρκικη ομάδα Επαρχιακής Ανασυγκρότησης (PRT) ιδρύθηκε το 2006 στην 

επαρχία Wardak, κοντά στην Καμπούλ, προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες για  

ασφάλεια και σταθερότητα στο Αφγανιστάν. Η εν λόγω ομάδα επικεντρώνεται  στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της γεωργίας, προκειμένου να βοηθήσει στην  

ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση. 

Γ. Συμμετοχή της Τουρκίας στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ στη Λιβύη

Από την αρχή της κρίσης στη Λιβύη, η Τουρκία έχει μια σταθερή και βασισμένη 

σε αρχές στάση, και έχει υπογραμμίσει ότι οι διεθνείς προσπάθειες πρέπει να 

επικεντρωθούν στην πρόληψη των επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού, στην  

απώλεια ζωών, στην διακοπή του πυρός και τη διατήρηση της κατάπαυσης του 

πυρός. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο ρόλος 

του ΝΑΤΟ στην Λιβύη, θα πρέπει να βασίζεται στις ορατές αναγκαιότητες, σε 

νομικούς λόγους και στην περιφερειακή στήριξη.

Σύμφωνα με τα ψηφίσματα 1970 και 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ εφήρμοσε επιχειρήσεις για τη 

δημιουργία ζωνών εμπάρκου όπλων και απαγόρευσης πτήσεων υπό την ονομασία 

“Operations Unified Protector” (OUP). Στην επιχείρηση αυτή, η Τουρκία συμμετείχε 

με φρεγάτες, ένα υποβρύχιο, δύο αεροσκάφη τάνκερ και τέσσερα F-16, σε μη 

πολεμικούς ρόλους.  

Δ. Συμμετοχή της Τουρκίας στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Ιράκ

Κατόπιν αιτήματος των αρχών του Ιράκ, κατά τη Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 

στην Κωνσταντινούπολη το 2004, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν 

για να συνδράμουν το Ιράκ, με την εκπαίδευση δυνάμεων ασφαλείας διά της 

δημιουργίας μίας «Εκπαιδευτικής Αποστολής».  
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Οι στόχοι της «Εκπαιδευτικής Αποστολής» έχουν ως εξής: (α) δημιουργία 

κατάλληλων ρυθμίσεων ρυθμίσεις διασύνδεσης μεταξύ της προσωρινής ιρακινής 

κυβέρνησης και της Πολυεθνικής Δύναμης, (β) στενή συνεργασία με τις ιρακινές 

αρχές για τη δημιουργία εθνικών δομών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των 

ιρακινών αξιωματικών, (γ) αποστολή ιρακινού στρατιωτικού προσωπικού για 

εκπαίδευση στο εξωτερικό, (δ) επιλογή του τρόπου συνδρομής του ΝΑΤΟ για την 

κατάρτιση, τη διαβούλευση και τη συνεργασία.

Η Τουρκία συμμετέχει στην ανωτέρω επιχείρηση και, επίσης, συμβάλλει στις 

προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στο Ιράκ, δυνάμει της 

προσήκουσας κατάρτισης των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράκ. Επίσης, η Τουρκία 

είναι μία χώρα- δωρητής στο καταπίστευμα της εν λόγω επιχείρησης. Από το έτος 

2011 έχουν εκπαιδευτεί Κέντρο Αριστείας για την Άμυνα εναντίον της τρομοκρατίας 

και του Κέντρου για την Σύμπραξη για την Ειρήνη, τα οποία εδρεύουν στην Άγκυρα, 

σχεδόν 570 Ιρακινοί Αξιωματούχοι. 

Εν κατακλείδι, η συμμετοχή της Τουρκίας στις ανωτέρω πολιτικό-στρατιωτικές 

συντονιστικές επιτροπές, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ακόμη μέσο στο 

πλαίσιο της προσπάθειας για επέκταση προς την Ευρώπη. Πιθανότατα, για τον λόγο 

αυτό έχει εμπλακεί ενεργά στις λειτουργίες των εν λόγω πολιτικο- στρατιωτικών 

επιτροπών και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφερειακής 

συνεργασίας και των κοινών δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Η συμμετοχή της Τουρκίας στον Οργανισμό της Ισλαμικής 

Διάσκεψης 

Ι. Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα, οι αλλαγές που έζησε η Τουρκία και ο 

Ισλαμικός κόσμος εν γένει, είχε ως αποτέλεσμα την σοβαρή διακύμανση των 

σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισλαμικού κόσμου. Το Οθωμανικό κράτος κατέχοντας 

το θεσμό του Χαλιφάτου, το σύμβολο της πνευματικής και πολιτικής ενότητας του 

Ισλαμικού κόσμου, και έχοντας αναλάβει την ευθύνη εκτός των μουσουλμανικών 

κοινοτήτων της επικράτειας του και εκείνων που βρίσκονταν πέρα από αυτή, 

αισθανόταν μία διπλή πίεση στρατηγικού προσανατολισμού.  Ωστόσο, όμως, η 

κατεχόμενη από το Οθωμανικό κράτος θέση έφερε μαζί της και το πρόβλημα 

αρμονίας μεταξύ των προσφερόμενων δυνατοτήτων και των επιβαλλόμενων 

υποχρεώσεων.
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Στα ρεύματα του Οθωμανισμού, του Ισλαμισμού και του Τουρκισμού, τα οποία 

σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διακρίνεται μία 

προσπάθεια εναρμόνισης, η οποία ώθησε την οθωμανική κυβέρνηση να εφαρμόσει 

μίας ευρείας κλίμακας στρατηγική.  Η εν λόγω διπλωματία, από τη μία πλευρά 

διεύρυνε το πεδίο ελιγμών και δραστηριοτήτων του Οθωμανικού κράτους και, από 

την άλλη, εμβάθυνε τις αντιπαραθέσεις μεταξύ αυτού και των μεγάλων αποικιακών 

δυνάμεων. Χαρακτηριστικό της εποχής, είναι το γεγονός ότι όταν αυξανόταν το 

διεθνές πεδίο εφαρμογής του οθωμανικού κράτους, στα βάθη του Ισλαμικού κόσμου 

εντείνονταν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των αποικιοκρατικών δυνάμεων. Η εν λόγω 

προσπάθεια στάθηκε αδύνατη με την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η 

Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, οι οποίες κατείχαν αρκετά αποικιακά εδάφη του 

Ισλαμικού κόσμου, ήρθαν αντιμέτωπες με το Οθωμανικό κράτος.  

Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της Δημοκρατίας επιχειρήθηκαν να 

τοποθετηθούν σε νέο πλαίσιο οι σχέσεις με τον Ισλαμικό κόσμο, τόσο από την άποψη 

της διεθνούς θέσης, όσο και από την άποψη της εσωτερικής πολιτικής . Συνοπτικά, τα 

βασικότερα σημεία του πλαισίου είναι: α) Οι εδαφικές απώλειες μετά τον Α’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και το νέο κράτος που ιδρύθηκε στη Μικρά Ασία, σε αντίθεση 

προς το Οθωμανικό κράτος, εμφανίζει πιο ομογενή και εθνικό χαρακτήρα, β) Οι νέες 

ιδιότητες της Τουρκίας, η οποία για αιώνες ήταν υπεύθυνη για την εκπροσώπηση του 

Ισλαμικού κόσμου, καθώς και η ιδιαιτερότητα της να εκπροσωπεί το σύνολο του 

Ισλαμικού κόσμου, δεν της παρέχουν πλέον την δύναμη να φέρει σε πέρας τις 

υπευθυνότητες που προκύπτουν από την εν λόγω εκπροσώπηση, γ) Η αναγνώριση 

του νέου κράτους στο διεθνές επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί με την εξασφάλιση μίας 

ορθολογικής και αναλογικής με την ισχύ της διεθνούς θέσης στα προδιαγραφόμενα 

από τον Εθνικό Όρκο σύνορα, δ) Για να μπορέσει αυτή η διεθνής θέση να αποκτήσει 

ένα ζωτικό πεδίο, θα πρέπει η δραστηριότητα που διέθετε το Οθωμανικό κράτος στα 

βάθη του Ισλαμικού κόσμου να απελευθερωθεί από τα εμπόδια που προκύπτουν από 

τις αντιπαλότητες των μεγάλων δυνάμεων.  

Η συνένωση της επιδίωξης μίας διεθνούς θέσης και της προσπάθειας πολιτικής 

μεταστροφής προς την σύσταση ενός κοσμικού εθνικού κράτους είχε ως αποτέλεσμα 

να φαίνεται ότι οι δρόμοι μεταξύ Τουρκίας και Ισλαμικού κόσμου χωρίζουν. Η εν 

λόγω εικόνα έφερε ίχνη μιας ριζοσπαστικής αλλαγής, προκαλώντας ισχυρούς 

κλονισμούς στις μουσουλμανικές κοινωνίες που τελούσαν υπό αποικιακό ζυγό και 

διατηρούσαν τους συμβολικούς δεσμούς με το Οθωμανικό κράτος υποστηρίζοντας 
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τον πόλεμο της Απελευθέρωσης ως την τελευταία εστία αντίστασης εναντίον του 

αποικιοκρατικού συστήματος. 

Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ισλαμικού κόσμου, οι οποίες κατά την 

περίοδο της Τουρκικής Δημοκρατίας σημείωσαν την πιο σημαντική ανάπτυξή τους, 

άλλαξαν ριζικά στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990. Σε αυτό συνέβαλλαν, από 

τη μία πλευρά, οι αναπτυχθείσες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και, από την 

άλλη, η εικόνα εσωτερικής έντασης, που αφορούσαν θέματα θρησκευτικών 

ελευθεριών και ελευθερίας συνείδησης. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Τουρκία είναι 

αναγκασμένη να επαναπροσδιορίσει τα βασικά στοιχεία της προσέγγισής της προς 

τον Ισλαμικό κόσμο. 

Οι πολιτικές που εφάρμοσε η Τουρκία έως τώρα έδιναν την εντύπωση πως ήθελε 

τους διακρατικούς οργανισμούς του Ισλαμικού κόσμου όχι ως πραγματικά πεδία 

συνεργασίας, αλλά μάλλον ως βοηθητικό στήριγμα στις σχέσεις της με άλλα διεθνή 

υποκείμενα, ενισχυτικό της διαπραγματευτικής της ικανότητας. Για τον λόγο αυτό οι 

σχέσεις της Τουρκίας προς τον Ισλαμικό κόσμο έχουν εκληφθεί ως αντίδοτα στις 

σχέσεις Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με 

αποτέλεσμα η χώρα να χάσει την ικανότητα πειθούς προς τον Ισλαμικό κόσμο, αλλά 

και να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στις σχέσεις της με την Ένωση και τις 

ΗΠΑ. 

Προκειμένου η Τουρκία να διαδραματίσει τον ρόλο της πολιτισμικής, πολιτικής 

γέφυρας μεταξύ Ανατολής- Δύσης και Ασίας- Ευρώπης, θα πρέπει να υιοθετήσει και 

από προς τις δύο πλευρές μία ισχυρή πολιτισμική αίσθηση του ανήκειν, η οποία θα 

βασίζεται στην αυτοπεποίθηση, μία σταθερή στάση και μία σοβαρή ορθολογική 

τοποθέτηση απαλλαγμένη από ψυχολογικές αντιδράσεις.  

Η Τουρκία, η οποία περικλείει στους κόλπους της τα σημαντικότερα στοιχεία των 

αρχαίων πολιτισμών, κατέχει την πιο αγνή πολιτιστική κληρονομιά του ισλαμικού 

πολιτισμού και αποτελεί ένα σοβαρό πεδίο διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης στα 

πλαίσια της διαδικασίας εκδυτικισμού, οφείλει να χρησιμοποιήσει την θέση της αυτή 

κατά τρόπο, ώστε να ηγηθεί ενός μόνιμου πολιτισμικού ανοίγματος.  Η πολιτική 

δραστηριότητα της Τουρκίας μέσα στο γεωπολιτικό βάθος που ανήκει, θα ανοίξει το 

δρόμο για μία διεθνή στρατηγική δραστηριότητα. 

Η ανάπτυξη μίας στρατηγικής προσέγγισης γενικά προς τον Ισλαμικό κόσμο και 

ειδικά προς την Ισλαμική Διάσκεψη απαιτεί να ξεπεραστούν τα επικρατούντα 

μονίμως ψυχολογικά πλέγματα και οι ιδεοληψίες επί των θεμάτων αυτών. Η δεύτερη 
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σημαντική προϋπόθεση είναι εκείνη της εκπροσώπησης στα πλαίσια των σχετικών 

οργανισμών, καθ΄ όσον μέχρι σήμερα η συμμετοχή της Τουρκίας σε τέτοιου είδους 

οργανισμούς ήταν υποβαθμισμένη εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθήθηκε μέχρι 

τις μέρες μας. 

Σε περίπτωση που η Τουρκία επιθυμεί να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο στις 

προσπάθειες συνεργασίας και ολοκλήρωσης της Ασίας και της Αφρικής, τότε 

κατεπειγόντως οφείλει να αυξήσει τη βαρύνουσα παρουσία της στους εν λόγω 

οργανισμούς.  Περαιτέρω, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να αναπτύξει πολιτικές και 

προτάσεις, οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές τόσο στον σχεδιασμό κοινών πεδίων 

συνεργασίας, όσο και στην δημιουργία μηχανισμών επίλυσης των κρίσεων. 

ΙΙ. Κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο όλοι οι διεθνείς οργανισμοί εισήλθαν 

σε μία διαδικασία αναδιοργάνωσης και επιδίωξαν να προσαρμόσουν τους στόχους 

του, τη θεσμική δομή και τον τρόπο λειτουργίας του ανάλογα με τις νέες συγκυρίες. 

Ωστόσο, η Ισλαμική Διάσκεψη δεν προέβη σε καμία προσπάθεια αναδιοργάνωσης 

που θα της επέτρεπε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Η Ισλαμική Διάσκεψη είναι αναγκασμένη να βιώσει μία σοβαρή αλλαγή 

νοοτροπίας, καθώς μέχρι πρότινος παρακολουθούσε τα γεγονότα με σημαντική 

καθυστέρηση και υιοθετούσε σπασμωδικές αντιδράσεις. Συνεπώς, καθίσταται σαφές 

ότι η Ισλαμική Διάσκεψη δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερες επιδόσεις στην επίλυση 

κρίσεων μεταξύ των κρατών- μελών της, στην προάσπιση των χωρών- μελών της 

κατά την διεξαγωγή των σχέσεων τους με τον έξω κόσμο και στην αύξηση της 

πολιτισμικής, οικονομικής και επιρροής του Ισλαμικού κόσμου. 

Η προϋπόθεση, για να καταστήσει η Ισλαμική Διάσκεψη μία ευυπόληπτη θέση 

στη διεθνή κοινότητα, είναι να αποκτήσει μία δραστήρια δομή, η οποία θα της 

επιτρέψει να λαμβάνει πρωτοβουλίες. Η άμβλυνση των εσωτερικών κρίσεων και η 

ανάδειξη μηχανισμών επίλυσης κρίσεων θα ενισχύσουν το κύρος της Ισλαμικής 

Διάσκεψης. Ωστόσο, όμως, τούτο προϋποθέτει επανεξέταση της συγκρότησης της ως 

οργανισμού που να συμβαδίζει με τις σύγχρονες συνθήκες, την ανασυγκρότηση της 

γραμματείας του οργανισμού σε επαγγελματική βάση που να καλύπτει όλα τα κράτη 

μέλη και να προσβλέπει στην πραγματοποίηση των βασικών του στόχων. 

Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα που πρέπει να υπερκεράσει η Ισλαμική 

Διάσκεψη είναι η έλλειψη ενός μηχανισμού που θα ενεργοποιήσει την κοινή πολιτική 
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βούληση κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης πολιτικής και εφαρμογής της.  Οι 

παρατηρούμενες διαφορές στάσης μεταξύ των κρατών- μελών, οι οποίες 

δυσχεραίνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκδηλώνονται κατά έναν πιο 

ευδιάκριτο τρόπο στη φάση της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών και καταδικάζουν 

τον οργανισμό σε αδράνεια, και συνεπώς, θα ήταν σκόπιμο να παραδειγματιστούν 

από τους μηχανισμούς και τις θεσμικές δομές του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

για να δραστηριοποιήσουν τον μηχανισμό λήψης και εφαρμογής αποφάσεων.

Χαρακτηριστική προς τούτο είναι η επισήμανση στο άρθρο του Minhaj A. Qidwai 

υπό τον τίτλο «Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης- Όραμα για το 2015», ότι ο 

μουσουλμανικός κόσμος παρουσιάζει τέσσερα βασικά προβλήματα σήμερα.  Το 

πρώτο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να λυθεί άμεσα είναι τα υψηλά επίπεδα 

φτώχειας του μουσουλμανικού κόσμου. Δεύτερον, μολονότι ο μουσουλμανικός 

κόσμος υπόκειται σε άδικες συμπεριφορές, θα πρέπει να υπερκεράσει το σύμπλεγμα 

του «αποδιοπομπαίου τράγου», προκείμενου να μπορέσει να λύσει τα προβλήματά 

του. Τρίτον, ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης θα πρέπει να αναλάβει έναν 

περισσότερο ενεργό ρόλο αναφορικά με την προστασία των ιερών πόλεων, και να 

«απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ σε διπλωματικό επίπεδο. Τέλος, υποστηρίζεται ότι 

ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης οφείλει να αναπτύξει μία στρατηγική ενάντια 

στην αμερικανική επιθετικότητα και για το μέλλον του Ιράκ. Το όραμα για το 2025 

θα πρέπει να είναι η δημιουργία μίας Ισλαμικής Ένωσης, εφάμιλλης με την δομή της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Τουρκία, ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης αποτελούσε και αποτελεί 

ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν στην αρχή 

απρόθυμη να ενταχθεί πλήρως στον Οργανισμό, οι περιστάσεις την ανάγκασαν να 

συνειδητοποιήσει την σημασία αυτού, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε οικονομικό 

επίπεδο.  Ειδικότερα, ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης παρείχε στην Τουρκία την 

προσήκουσα πολιτική και οικονομική πλατφόρμα, δυνάμει της οποίας επεδίωξε 

αρκετούς πολιτικούς και οικονομικούς στόχους, που αρχικά φάνταζαν ακατόρθωτοι. 

Από τη μία πλευρά ως μέλος της δυτικής συμμαχίας, και από την άλλη πλευρά ως 

μέλος του ισλαμικού κόσμου, όπως το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία κ.α., η Τουρκία 

παρουσίαζε αντιφατικό ρόλο. Ενώ, αρχικά, αρνήθηκε να συμμετάσχει στον 

Οργανισμό, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παραβιαζόταν το κοσμικό 

Σύνταγμα της Τουρκίας, στη συνέχεια δεν δίστασε να διαφοροποιήσει την θέση της 

και να «αγκαλιάσει» τον Οργανισμό, αρνούμενη την σύγκρουση μεταξύ των 
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συνταγματικών επιταγών και της συμμετοχής της στον ΟΙΔ, όταν, λόγω του 

Κυπριακού Ζητήματος, ετέθη σε απομόνωση από τους δυτικούς συμμάχους.

Έκτοτε, η Τουρκία διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο ρόλο στον Οργανισμό 

Ισλαμικής Διάσκεψης. Ενδεικτικό προς τούτο είναι το γεγονός ότι από την 1η 

Οκτωβρίου του 2005, η Τουρκία ανέλαβε τα ηνία της Γενικής Γραμματείας, η οποία  

αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού, επιφορτισμένη με την εφαρμογή 

των αποφάσεων των δύο άλλων οργάνων του ΟΙΔ, με τον διορισμό στην θέση του  

Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού τον καθηγητή Ekmeleddin İhsanoğlu. 

Περαιτέρω, ο πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής του Οργανισμού Ισλαμικής 

Διάσκεψης για την οικονομική και εμπορική συνεργασία είναι ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας της Τουρκίας. Αυτή η επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν από την Ισλαμική 

Διάσκεψη στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, εξετάζοντας όλα τα πιθανά μέσα για 

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών του Οργανισμού, και την 

προώθηση των προγραμμάτων και των προτάσεων, που δύναται να βελτιώσουν τις 

δυνατότητες των χωρών- μελών στους τομείς αυτούς . Η ετήσια συνεδρίαση της 

επιτροπής αυτής πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη κάθε χρόνο. Δέον να 

επισημανθεί, επίσης, ότι η Τουρκία στην Συνάντηση Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Σικάγο 

κατά το έτος 2012, φέρεται να απείλησε να θέσει βέτο στην συνεργασία ΕΕ και 

ΝΑΤΟ, αλλά πρωτίστως στην συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο, εάν 

δεν συμμετείχε και ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – Η συμμετοχή της Τουρκίας σε οικονομικούς Οργανισμούς.

Α. Η συμμετοχή της Τουρκίας στην ομάδα G-20

Η συμμετοχή της Τουρκίας στην ομάδα G-20 είναι γεγονός που πρέπει να 

αξιολογηθεί πέραν από τα στενά όρια της του δημοσιονομικού και 

χρηματοοικονομικού πεδίου. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να γίνει σε δύο διαφορετικά 

επίπεδα, το ένα αναφορικά με τις βασικές παραμέτρους της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής και το άλλο σε σχέση με την δομή των πλαισίων του G-8 και G-20.

Ειδικότερα, η συμμετοχή της Τουρκίας στον εν λόγω οργανισμό είναι απόρροια 

της μεταστροφής της βασικής προσέγγισης της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, η 

οποία κάλυπτε τις παραμέτρους ασφάλειας που βασίζονται στην αντίληψη περί 
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απειλής. Είναι, πλέον, αδύνατο για μία χώρα, η οποία δεν έχει άποψη στα ζητήματα 

παγκόσμιας οικονομικής- πολιτικής και πολιτισμού και η γνώμη της δεν γίνεται 

σεβαστή, να αποκτήσει διεθνές κύρος, βασιζόμενο αποκλειστικά και μόνο στις 

παραμέτρους ασφάλειας.  Εάν γίνει ορθή εκμετάλλευση της συμμετοχής στην ομάδα 

G-20, θα μπορούσε να ξεπεραστεί η αρνητική στάση που αφορά τη συμπεριφορά 

εξωτερικής πολιτικής, η οποία, έχοντας φέρει σε πέρας το πρώτο αγώνα 

ανεξαρτησίας κατά των αποικιακών δυνάμεων στις συγκυρίες του Ψυχρού Πολέμου 

διέγραφε συνεχώς μία παρουσία στην περιφέρεια των δυτικών και βορείων χωρών 

και αποξενώθηκε από τις χώρες της Ανατολής και του Νότου. Οι νέες αλλαγές, οι 

οποίες σημειώνονται στη διεθνή οικονομική- πολιτική, εξεταζόμενες από την άποψη 

των περιοχών, αναδεικνύουν εκείνες τις χώρες, όπου συγκεντρώνεται ο 

γεωοικονομικός επιμερισμός των πόρων και εκείνες όπου διεξάγεται ο διεθνής 

ανταγωνισμός.  

Η σύνθεση της ομάδας G-20 προσφέρει στην Τουρκία μία σημαντική ευκαιρία 

ανοίγματος στους εν λόγω τομείς, καθώς της δίνεται η δυνατότητα να απεκδυθεί της 

εικόνας μιας περιφερειακής χώρας και να καταστεί γέφυρα μεταξύ Βορρά-Νότου 

στον οικονομικό τομέα και Ανατολής- Δύσης στον πολιτισμικό τομέα. Μία τέτοια 

προσέγγιση, θα εξασφαλίσει, αφενός, κύρος στην Τουρκία έναντι των νοτιο-

ανατολικών χωρών και, αφετέρου, θα ενισχύσει και τη σημασία της έναντι των 

βόρειων και δυτικών χωρών.

Όπως είναι γνωστό, η διεθνής βαρύτητα της ομάδας G-20 σχετίζεται με την 

αυξανόμενη σημασία της θέσης που κατέχει. Δέον να επισημανθεί ότι τα θέματα που 

επιλήφθηκε ο εν λόγω οργανισμός, ως περιοχές κρίσης και επί των οποίων διεξήγαγε 

επιχειρησιακούς σχεδιασμούς είναι ζητήματα τα οποία εντάσσονται άμεσα στο πεδίο 

ενδιαφέροντος της Τουρκίας, όπως λχ τα ζητήματα του Κοσόβου και της Κύπρου, με 

αποτέλεσμα να επανεκτιμήσει η Τουρκία την κεντρική θέση, την οποία άρχιζε να έχει 

ο εν λόγω οργανισμός για την ίδια.  Ωστόσο, όμως, η Τουρκία ζει πάντοτε με το 

άγχος, το οποίο προκαλείται από τον κίνδυνο αντιμετώπισης μίας νέας διπλωματικής 

παγίδας, όπως συνέβη κατά το παρελθόν εξαιτίας του Κυπριακού ζητήματος με το 

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ.  

  Η συμμετοχή της Τουρκίας στην ομάδα G-20 έχει το χαρακτηριστικό ότι της 

παρέχει πεδίο ελιγμών στα πεδία κρίσεων ιδιαίτερα στις μεταβατικές περιόδους. Οι 

ευκαιρίες συμμετοχής σε παρόμοιους οργανισμούς θα πρέπει να θεωρηθούν ως εν 

δυνάμει παγκόσμιες και περιφερειακές δραστηριότητες και για αυτό το λόγο θα 
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πρέπει να ασκηθεί από μέρους της Τουρκίας μία δραστήρια διπλωματία στον τομέα 

αυτό. Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να αντλεί το διεθνές της κύρος, όχι από την 

κατοχή θέσης στην περιφέρεια των βορείων και δυτικών χωρών, αλλά από την 

δραστηριότητά της στην εγγύς χερσαία, εγγύτερη θαλάσσια και ηπειρωτική περιοχή 

της και από την ελεύθερη και αυθεντική στάση της ενώπιον των παγκόσμιων 

εξελίξεων. 

Β. i. Ο ρόλος της Τουρκίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας

 Το πρώτο εγχείρημα της Τουρκίας προς την Ασία, μετά την ψυχροπολεμική 

περίοδο ήταν η διεύρυνση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας, ο οποίος 

περιλάμβανε  την Τουρκία, το Ιράν και το Πακιστάν, προς τις χώρες της Κεντρικής 

Ασίας και του Αφγανιστάν. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας αποτελεί τη 

σημαντικότερη στρατηγική ζώνη στην ανωτέρω περιοχή της Ανατολής, καθώς 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Μετά την Ιρανική Επανάσταση απομακρύνθηκε από 

τις δυτικό-κεντρικές προτιμήσεις και μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ απέκτησε ένα 

σχήμα, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει εξ ολοκλήρου τις ισορροπίες της 

Ευρασίας.  

Ο δυναμισμός και οι νέοι ορίζοντες που ανοίγει αυτή η διεύρυνση, που συνενώνει 

τα μεγάλης στρατηγικής σημασίας πεδία τομής της Κεντρικής, Δυτικής και Νότιας 

Ασίας, είχαν την τάση να μετατραπούν σε μία αβέβαιη και άνευ νοήματος 

στρατηγική εξαιτίας των στάσιμων πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια.  Τα αίτια των αδυναμιών αυτών ορίζουν και τις προϋποθέσεις επιτυχίας της 

γενικής οικονομικής συνεργασίας και των ενεργειών ολοκλήρωσης. Ο βασικός λόγος 

της αποτυχίας επίτευξης ενός υγιούς συναγωνισμού μεταξύ της διεύρυνσης και της 

εμβάθυνσης στην προσπάθεια της οικονομικής συνεργασίας είναι η αποτυχία 

διασφάλισης μίας βέλτιστης και υγιούς εξισορρόπησης των στρατηγικών επιλογών 

των κρατών- μελών. 

Το βασικό σημείο στήριξης των οργανισμών οικονομικής συνεργασίας αποτελεί η 

πεποίθηση ότι ο χώρος, ο οποίος προσδιορίζει το κοινό στρατηγικό συμφέρον θα 

οδηγήσει τα κράτη- μέλη σε να ξεπεράσουν τις αντιπαλότητές μεταξύ των εθνικών 

οικονομικών στρατηγικών τους. Ωστόσο, ο ΟΟΣ δεν κατάφερε να κάνει 

ικανοποιητικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά αντιθέτως, αυξήθηκε ολοένα 

και περισσότερο η διαφοροποίηση μεταξύ των μεμονωμένων στρατηγικών και 
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συνάμα τα κράτη- μέλη επέδειξαν μία τάση προσανατολισμού προς όλες προσπάθειες 

οικονομικής ολοκλήρωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχέσεις μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας είναι πολύ σημαντικές από την άποψη της μελλοντικής 

επιτυχίας του οργανισμού και τον ρόλο που θα μπορούσαν να αναλάβουν, 

προκειμένου να αποκτήσει στρατηγικό βάθος η Τουρκία. Οι σχέσεις Τουρκίας- Ιράν 

και Τουρκίας- Πακιστάν δεν μπορούν να αποκτήσουν την απαραίτητη ορθολογική 

ορθολογική βάση για μία τέτοια σε βάθος συνεργασία και ως εκ τούτου, το 

μειονέκτημα αυτό, παρεμποδίζει τον ΟΟΣ να λειτουργήσει κανονικά και να 

μετατραπεί σε διπλωματικό εργαλείο ικανό για την ισχυροποίηση της Τουρκίας στην 

Ασία . Σημειώνεται ότι η βαρύτητα της Τουρκίας στην εν λόγω περιοχή θα μειωθεί 

στην περίπτωση που θα ακολουθήσει μία πολιτική που θα παραβλέπει την ύπαρξη 

κοινού οφέλους και θα επικεντρωθεί στα σημεία τριβής που προξενούν κρίσεις στα 

και συγκυριακά στρατηγικά σχέδια παγκόσμιων δυνάμεων, όπως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες. 

ii. Η συμμετοχή της Τουρκίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας 

Ευξείνου Πόντου

 Στη διπολική συγκρότηση του Ψυχρού πολέμου ο Εύξεινος Πόντος, αντί να 

αποτελεί την εγγύτερη θαλάσσια περιοχή της Τουρκίας, είχε τον χαρακτήρα 

περισσότερο μίας εσωτερικής θάλασσα, η οποία αντανακλούσε την πόλωση μεταξύ 

των συνασπισμών διαθέτοντας δε για τις παρευξείνιες χώρες μία σημασία πολύ 

υποδεέστερη εκείνες που αντιστοιχούσε στις δυνατότητές της. 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου η συμμετοχή όλων των παρευξείνιων 

χωρών, πλην της Τουρκία, στον Ανατολικό συνασπισμό είχε ως συνέπεια όλες οι 

πολιτικές που αφορούσαν την εν λόγω περιοχή να εμφανιστούν στα πλαίσια 

ευρύτερων παγκοσμίων πολιτικών. Το γεγονός αυτό μείωσε σημαντικά τις 

πιθανότητες της Τουρκίας να αξιοποιήσει την περιοχή του Εύξεινου Πόντου, 

κατάσταση η οποία ανετράπη κατά τη νέα περίοδο, με την δημιουργία μίας 

προοπτικής τόσο για μία περιφερειακή συνεργασία, όσο και για ένα σοβαρό άνοιγμα 

των πολιτικών της Τουρκίας. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου 

Πόντου (ΟΟΣΕΠ) δραστηριοποιήθηκε για να μετατρέψει αυτή τη δυνητική 

ικανότητα σε δυναμικό στρατηγικό στοιχείο, και αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα που 

θα μπορούσε να καλύψει το σημαντικό  κενό. Αξιοσημείωτο είναι πως στο αρθρ. 5 
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της διακήρυξης η αναφορά στις αρχές του ΟΑΣΕ και η επιβεβαίωση στο άρθρο 7 ότι 

δεν θα επηρεαστεί αρνητικά η ευρωπαϊκή πορεία των υποψηφίων κρατών, 

προσδιόρισαν τα στοιχεία του εξωτερικού πλαισίου με τα οποία καθορίζεται η 

διεθνής θέση του Οργανισμού. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, η Τουρκία οφείλει να αξιολογήσει εκ νέου τον ΟΟΣΕΠ 

ως ένα σημαντικό στρατηγικό μέσο. Η Τουρκία, η οποία έλαβε την πρωτοβουλία 

σύστασης του οργανισμού, θα πρέπει υπό το φως της αποκτηθείσης εμπειρίας να 

επιταχύνει τις προσπάθειες εξαφάνισης του αντιδραστικού χαρακτήρα του 

οργανισμού και της μετατροπής του σε έναν μόνιμο και ενεργό οργανισμό.  Συνεπώς, 

αντί η Τουρκία να ασχολείται με βραχυπρόθεσμες προσπάθειες εντυπωσιασμού, 

κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να επικεντρωθεί σε προσπάθειες υποδομών, οι οποίες 

θα ασκήσουν μακροπρόθεσμα επίδραση και θα αυξήσουν την ενδοπεριφερειακή 

επικοινωνία, η οποία θα δραστηριοποιήσει και μη κυβερνητικούς παράγοντες.

Η Τουρκία δύναται να μετατραπεί σε κεντρική χώρα των διόδων οικονομικής- 

πολιτικής επικοινωνίας ευρασιατικής κλίμακας, εφόσον καταφέρει να εκμεταλλευτεί 

συντονισμένα τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου 

Πόντου. Και τούτο διότι, από την μία αναπτύσσονται διμερείς σχέσεις με τις βόρειες 

χώρες του Εύξεινου Πόντου και, από την άλλη, ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ της 

Ανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής και Νότιας Ασίας . Σημειώνεται ότι σε καμία 

περίπτωση δεν θα πρέπει η Τουρκία να αντιμετωπίζει την συμμέτοχη της στον ΟΟΣ 

και στον ΟΟΣΕΠ ως ενισχυτική ή εναλλακτική επιλογή σε αντιπαραβολή προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τούτο θα ακυρώσει, αφενός, τον λόγο ύπαρξης των 

οργανισμών και, αφετέρου, θα οδηγήσει στην αποδυνάμωση του ασιατικού βάθους 

στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΙΙΙ. 

EΠΙΛΟΓΟΣ

Η εποχή στην οποία ζούμε είναι η εποχή των ραγδαίων αλλαγών και ως εκ 

τούτου, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχουν επίσης αποκτήσει έναν πιο σύνθετο 

και περίπλοκο χαρακτήρα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εξελίξεις δείχνουν ότι η 

διεθνής νομιμότητα, η οικονομική αλληλεξάρτηση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η επιδίωξη μιας βιώσιμης πολιτικής για το περιβάλλον και η αρμονική 
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συνύπαρξη των ανθρώπων, που έχουν διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, που 

ανήκουν σε διαφορετική εθνικότητα, είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για την 

επίτευξη της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας. Αυτή η διεθνής 

πραγματικότητα απαιτεί  μια παγκόσμια προοπτική ειρήνης.

Υπό τα δεδομένα αυτά, σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, θα πρέπει η Τουρκία να 

επανεξετάσει τα βασικά θέματα, τους κύριους άξονες, που θα διέπουν έντευθεν την 

εξωτερική πολιτική της χώρας και η οποία θα είναι προσανατολισμένη στο 

πρόσταγμα των καιρών, που επιβάλλει την δημιουργία των κατάλληλων 

προϋποθέσεων για ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την παγκόσμια ειρήνη. Ωστόσο, τα 

παραδοσιακά θέματα ασφαλείας, καθώς και οι νεοεμφανιζόμενοι και εξελισσόμενοι 

κίνδυνοι και απειλές, όπως η τρομοκρατία, η διάδοση των όπλων μαζικής 

καταστροφής, το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, αλλά και το φαινόμενο της 

παράνομης μετανάστευσης εξακολουθούν να επισκιάζουν το όραμα αυτό. Η 

γεωγραφική θέση της Τουρκίας στην Αφρο- ευρασιατική ήπειρο, είναι κέντρο 

αλληλεπιδράσεων των πληθυσμών, με τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Οι 

συνθήκες αυτές καθιστούν επιτακτικότερη την ανάγκη για μία σταθερή και 

εποικοδομητική τουρκική εξωτερική πολιτική. Ας μη λησμονείται ότι η Ιστορία έχει 

δείξει ότι οι μεγάλοι πολιτισμοί ήκμασαν στην εν λόγω περιοχή μόνο σε περίοδο 

ειρήνης, και υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται τα σωστό βήματα κατόπιν αξιολόγησης 

των υπαρχόντων συνιστωσών και συγκυριών, ενώ επισημαίνεται ότι το κόστος των 

λανθασμένων κινήσεων δύναται να είναι καταστροφικό για ολόκληρο τον κόσμο.

Η Τουρκία, έχοντας, υπόψη τα ανωτέρω, ακολουθεί σήμερα μία δυναμική και με 

όραμα εξωτερική πολιτική, η οποία επιδιώκει να επηρεάσει τις παγκόσμιες εξελίξεις 

προς μία θετική κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολυδιάστατη, εποικοδομητική, 

δυναμική, ρεαλιστική και υπεύθυνη, κατά τα τελευταία χρόνια, εξωτερική πολιτική 

της Τουρκίας είναι το σημαντικότερο εργαλείο της για την υλοποίηση των εθνικών 

και διεθνών στόχων της. 

Ως αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής, των συνεχιζόμενων προσπαθειών, καθώς 

και της συνεχούς ενίσχυσης των μέσων και των δυνατοτήτων της, η Τουρκία έχει 

μετουσιωθεί σήμερα σε μια ηγετική χώρα που εργάζεται για να επεκτείνει τη σφαίρα 

ειρήνης και ευημερίας στην γύρω περιοχή, και να συμβάλλει στην δημιουργία των 

προοπτικών που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ευημερία, την ανθρώπινη ανάπτυξη 

και τη διαρκή σταθερότητα. 
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Η άνοδος της Τουρκίας σε μια τέτοια εξέχουσα θέση αποτελεί συνέπεια της  

στέρεης πολιτικής επιδίωξης για τη διασφάλιση της νομιμότητας, που βασίζεται στην 

πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας, δύναται να 

επιτευχθεί, κυρίως, μέσα από την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. 

Εξυπακούεται ότι στο παρασκήνιο της πολιτικής αυτής επιλογής ανευρίσκονται 

εντατικές προσπάθειες και σημαντικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας στην εγγύς περιοχή. 

Επιδιώκεται με σθεναρό τρόπο η δημιουργία μίας βαθιά ριζωμένης δημοκρατικής 

παράδοσης, δια μέσου των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την γεωγραφική της 

θέση, την ιστορία, την ύπαρξη νέου και μορφωμένου πληθυσμού, της δυναμικής  

οικονομίας, που αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό, καθοριστικό παράγοντα για την 

επιτυχία της πολιτικής αυτής. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται 

σήμερα, με την κινητοποίηση πολλών συμπληρωματικών πολιτικών, οικονομικών, 

ανθρωπιστικών και πολιτιστικών μέσων.

Περαιτέρω, η Τουρκία επιθυμεί να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ως μέρος μιας διαχρονικής και συνεχιζόμενης προσπάθειας να  φθάσει στο 

υψηλότερο επίπεδο του σύγχρονου πολιτισμού. Παράλληλα, έχοντας την πεποίθηση 

ότι η ολοένα διευρυνόμενη ισχύ του ΝΑΤΟ επιδιώκει την διασφάλιση της 

παγκόσμιας ειρήνης, η Τουρκία προσπαθεί να διατηρήσει υψηλό το πνεύμα της 

συμμαχίας ανά πάσα στιγμή. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται και στις διατλαντικές σχέσεις 

της Τουρκίας, με την προώθηση/ ενίσχυση των σχέσεών της με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, χωρίς, όμως, να παραβλέπει τη διατήρηση σε άριστο επίπεδο των σχέσεών 

της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών ή 

διατήρηση των στενών δεσμών με τις χώρες των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, 

της Βόρειας Αφρικής, του Νοτίου Καυκάσου, της Νότιας Ασίας και της Κεντρικής 

Ασίας. Σε έναν κόσμο, όπου λόγω της παγκοσμιοποίησης εκμηδενίζονται οι 

αποστάσεις, η Τουρκία κάνει προσπάθειες προσέγγισης και με τις υπόλοιπες χώρες 

της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και τις εν γένει περιοχές που βρέχονται από 

τον Ειρηνικό Ωκεανό, και επιδιώκει την δημιουργία δεσμών με τις χώρες αυτές, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από πολλούς, αναδυόμενες δυνάμεις. Με άλλα λόγια, η 

Τουρκία δεν αναπτύσσει μόνο διμερείς και περιφερειακές σχέσεις με τις χώρες που 

γειτνιάζει, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πεδίο συμμαχικών δυνάμεων σε πολύ 

ευρύτερη κλίμακα και, συνεπώς, να συμβάλει με κάθε τρόπο στην επιδίωξη της 

παγκόσμιας ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας.



70

Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι τα παγκόσμια προβλήματα δύναται να 

επιλυθούν μόνο μέσω της συνεργασίας σε παγκόσμια κλίμακα, η Τουρκία έχει, 

επίσης, αναλάβει ενεργό διπλωματικό ρόλο σε πολυμερή φόρουμ, ιδίως στο πλαίσιο 

των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό διεθνή φόρουμ στο οποίο η 

συνεργασία πραγματοποιείται δια μέσου της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής και 

πάνω σε μια ισχυρότατη βάση νομιμότητας. Ειδικότερα, και όσον αφορά τον 

Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, μετά την ολοκλήρωση της θητείας των μη 

μόνιμων μελών στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η Τουρκία ανακοίνωσε εκ νέου την 

υποψηφιότητά της για τη μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο για τα έτη 2015-2016.

Εν ολίγοις, η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι επιτακτική η ανάγκη 

ενίσχυσης των θεσμών που επιδιώκουν την πολιτική σταθερότητα, την οικονομική 

ευημερία και την πολιτιστική αρμονία, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη 

παγκόσμια ειρήνη. Για το σκοπό αυτό, έχει δεσμευθεί να ενισχύσει περαιτέρω τον 

πολιτικό διάλογο, να αναζητά νέες οικονομικές και εμπορικές περιοχές συνεργασίας 

και ενίσχυσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και συνδρομής προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Ως αναδυόμενος ενεργειακός κόμβος και ως μία σημαντική 

χώρα διέλευσης, η Τουρκία διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο αναφορικά με την 

παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ομοίως, ως ενεργό μέλος του G-20, η Τουρκία 

επιδιώκει ένα περισσότερο αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό παγκόσμιο σύστημα. 

Είναι η χώρα που αναλαμβάνει, επίσης, ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την 

προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού των κοινών αξιών, ανάμεσα σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς και θρησκείες. 

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία έχει προσθέσει ένα σχετικά νέο στοιχείο στην 

εξωτερική πολιτική της τα τελευταία χρόνια, το οποίο συμπληρώνει πράγματι το 

παγκόσμιο όραμα της, και συγκεκριμένα, την παροχή συνδρομής σε τρίτες χώρες, με 

σκοπό τόσο την επίλυση των προβλημάτων, αντιπαραθέσεων που εμφανίζονται στο 

εσωτερικό της χώρας, όσο και την επίλυση διμερών, διακρατικών προβλημάτων δια 

μέσου της διαμεσολάβησης και της συμφιλίωσης. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η Τουρκία ασκεί μια εξωτερική 

πολιτική με γνώμονα την αρχή, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να υπάρξει 

«Ειρήνη στον κόσμο, όσο υπάρχει Πόλεμος στο σπίτι», κατά τα οριζόμενα από τον 

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Προς το σκοπό αυτό έχει δεσμευτεί να κάνει χρήση 

όλων των μέσων και των δυνατοτήτων της. Η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές 

της προς την κατεύθυνση αυτή, η οποία θα διασφαλίσει όχι μόνο τα εθνικά 
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συμφέροντά της, αλλά θα συμβάλλει και στην επίτευξη των κοινών στόχων της 

ανθρωπότητας.
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