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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία έχει γίνει αντικείμενο συζητήσεων, 

διερεύνησης και έντονων επικρίσεων, από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, 

ιδιαίτερα από το 2002, μετά την άνοδο του Κόμματος Δικαιοσύνης και 

Ανάπτυξης (AKP) στην εξουσία, με πρόεδρο τον Ταγίπ Ερντογάν. Το AKP, 

κατάφερε να επικρατήσει σε τρεις -κατά σειρά- εκλογικές αναμετρήσεις και κατά 

συνέπεια χρεώθηκε την πολιτική που ασκείται στην Τουρκία του 21ου αιώνα. Οι 

κύριοι προβληματισμοί που έχουν ανακύψει, σχετικά με την πολιτική πρακτική 

που ακολουθεί η Κυβέρνηση Ερντογάν στα εξωτερικά ζητήματα της χώρας, έχουν 

να κάνουν με το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στο παγκόσμιο σύστημα ως 

περιφερειακή δύναμη. Η επιδίωξη αυτή, της Τουρκίας, απορρέει από τις 

θεωρήσεις του κύριου εμπνευστή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, του Αχμέτ 

Νταβούτογλου. 

      Μετά τις άκαρπες συνομιλίες της με την Ε.Ε. και διαπιστώνοντας την έλλειψη 

προοπτικής για την ενταξιακή της πορεία, έχει στρέψει, κατά τα τελευταία χρόνια, 

το ενδιαφέρον της προς την εγγύτερη γειτονιά της, την πολυτάραχη και ασταθή  

Μέση Ανατολή. Επιδιώκει να βρει διαύλους επικοινωνίας με πρώην εχθρικές 

χώρες και φιλοδοξεί να συνάψει δεσμούς με τις χώρες αυτές, κυρίως για να 

εδραιώσει τον ηγετικό της ρόλο και να ασκήσει επιρροή στις «ασταθείς» 

λεγόμενες περιοχές της Μ. Ανατολής. Ακόμη, επιδιώκει να παγιώσει τα 

οικονομικά της συμφέροντα και μέσω της πολιτικής που ασκεί στις εν λόγω 

περιοχές, να εξασφαλίσει τη συνοχή στο εσωτερικό της, αποτρέποντας τις 

αποσχιστικές τάσεις.  

      Επίσης, επιθυμώντας να διατηρήσει μια καλή στρατηγική συνεργασία με τη 

Δύση, επιδιώκει, μέσα από τη δραστηριότητά της στις γειτονικές περιοχές, να 

λειτουργήσει ως γέφυρα που ενώνει Ανατολή και Δύση. Επιχειρεί να 

δημιουργήσει μια βάση ενοποίησης της κοσμοθεώρησης του Ισλάμ, με το Δυτικό 

μοντέλο και στοχεύει στο να αποκτήσει την εύνοια και την αναγνώριση τόσο της 

Ε.Ε. και της Αμερικής, όσο και του μουσουλμανικού κόσμου, κρατώντας ίσες 

ισορροπίες ανάμεσά τους. 
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     Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθεί η εξωτερική πολιτική που ακολουθούν 

οι κυβερνήσεις της Τουρκίας στη Μ. Ανατολή, εστιάζοντας στις πολιτικές 

πρακτικές του AKP και να επιχειρηθεί να ερμηνευτεί αν έχει επιτύχει, ως προς τις 

φιλοδοξίες και τους στόχους που έχει θέσει, συμφώνως με το όραμα του Αχμέτ 

Νταβούτογλου.  

      Η παρούσα εργασία, χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα επιχειρεί να 

περιγράψει την άσκηση εξωτερικής πολιτικής από την απαρχή της νεοσύστατης 

Τουρκικής Δημοκρατίας έως την ανάληψη της εξουσίας από το AKP. Η ενότητα 

αυτή χωρίζεται σε τρεις χρονολογικές υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα 

περιγράφεται η περίοδος του μεσοπολέμου, που ξεκινά με τη γέννηση του 

Τουρκικού κράτους το 1923 έως τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945. 

Στη δεύτερη υποενότητα μελετάται η στάση της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού πολέμου, από το 1945 έως και το 1980 και τέλος, η τρίτη υποενότητα έχει 

να κάνει με τη μετάβαση της Τουρκίας, από την πτώση του διπολικού συστήματος 

του Ψυχρού πολέμου το 1980 έως την εκλογική επικράτηση του AKP, το 2002.  

     Στη δεύτερη ενότητα, επιχειρείται να παρουσιαστεί η εξωτερική πολιτική του 

κυβερνώντος κόμματος από το 2002 έως σήμερα, τόσο ως προς τις θεωρήσεις του, 

όσο και από τις πρακτικές του. Η δεύτερη ενότητα χωρίζεται, με τη σειρά της, σε 

τρεις υποενότητες. Η πρώτη περιγράφει την τουρκοαραβική προσέγγιση, μέσα από 

τα επίπεδα συνεργασίας και δεδομένων των φλεγόντων ζητημάτων που έχουν 

ξεσπάσει στις περιοχές αυτές (διχοτόμηση του Ιράκ, εμφύλιος συριακός πόλεμος, 

κουρδικό), ώστε να διαφανούν τα αίτια και ο τρόπος προσέγγισης της Τουρκίας με 

την κάθε περιοχή ξεχωριστά, αλλά και ως αλληλένδετα εξαρτώμενες οι σχέσεις 

της Τουρκίας με το Ιράκ, με τη Συρία και με τη Σ. Αραβία. Στη δεύτερη 

υποενότητα, παρατίθενται οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ιράν, μια χώρα με 

σημαντικό και ενεργό ρόλο στη Μ. Ανατολή και  τέλος, στην τρίτη ενότητα, 

διερευνώνται οι αντιφατικές σχέσεις της Τουρκίας με ένα μη μουσουλμανικό 

κράτος της γειτονιάς της, το Ισραήλ. 

     Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γνωστοποιηθεί ότι, όσον αφορά το 

Κουρδικό ζήτημα, λαμβανόμενο ως εσωτερικό ζήτημα της χώρας, γίνεται 

αναφορά του μόνο στις περιπτώσεις που συνδέεται με τα εξωτερικά ζητήματα της 

Τουρκίας. 
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     Εν κατακλείδι, με βάση την ανάλυση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής που 

ασκείται, μέσα από τη διερεύνηση των σχέσεών της με τις χώρες της Μ. 

Ανατολής, θα επιχειρηθεί μια διεξαγωγή συμπερασμάτων, αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα των επιλογών χάραξης της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής 

της Τουρκίας. 

      Ως μέσα, για τη συγγραφή της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικό 

υλικό, καθώς και ηλεκτρονικές πηγές, με κείμενα εργασίας και άρθρα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ 

Ιστορική αναδρομή 

 

I. Περίοδος 1923 - 1945 

Ο Κεμάλ Ατατούρκ 

      Ο Μουσταφά Κεμάλ «Ατατούρκ» (1881-1938), Τούρκος στρατιωτικός και 

πολιτικός ιδρυτής υπήρξε πρώτος πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ανέλαβε 

σε μια κρίσιμη περίοδο αποδόμησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά το 

διαμελισμό της και συγκρότησε ένα νέο έθνος - κράτος με το όνομα Τουρκία, 

σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Ο Κεμάλ θεωρήθηκε χαρισματικός ηγέτης του 

20ου αιώνα. Το προσωνύμιο «Ατατούρκ» του δόθηκε μεταγενέστερα  από τον 

τουρκικό λαό και σημαίνει «ο πατέρας των Τούρκων». Οι πολιτικές απόψεις του 

Κεμάλ ήταν αντίθετες με την Υψηλή πύλη και τις πρακτικές του Σουλτάνου και 

έτσι ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ανατροπή του καθεστώτος. Στις 23 Απριλίου 

του 1920, με την  εγκατάστασή του στην Άγκυρα, ο Κεμάλ διαπιστώνει την 

κατάρρευση που δημιουργείται από το κενό εξουσίας. Έτσι, παίρνει την 

πρωτοβουλία να συγκαλέσει την Μεγάλη εθνοσυνέλευση, στην οποία εκλέγεται 

Αρχηγός στρατού και προσωρινός Κυβερνήτης.   

Στην εξωτερική πολιτική, το δόγμα του Κεμάλ ήταν «ειρήνη στην πατρίδα ειρήνη 

στον κόσμο», που σημαίνει ειρηνικές σχέσεις με τις γείτονες χώρες αλλά και  

ειρήνη στο εσωτερικό της χώρας. Η περίοδος αυτή κρίθηκε επιτυχής στο πεδίο 

της εξωτερικής πολιτικής. 

     Μια συμφωνία εξαιρετικής σημασίας ήταν και η συνθήκη του Μοντρέ (1936), 

που προέβλεπε την ανάκτηση της κυριαρχίας των στενών της 

Κωνσταντινούπολης από την Τουρκία, κάτι που ήταν υψίστης γεωστρατηγικής 

και γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν το 

διάστημα αυτό μπορούν να χαρακτηριστούν ως «Κεμαλικές», αφού οι 

ριζοσπαστικές αλλαγές στο εσωτερικό, αλλά και οι επιτυχίες στο εξωτερικό και 

τη διπλωματία φέρουν τη σφραγίδα του.  
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      Βέβαια, η μετάβαση αυτή μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αφού το 

εγχείρημα αυτό ήταν πολύ φιλόδοξο, εφόσον κλήθηκε να μετατρέψει την υπό 

κατάρρευση  Οθωμανική Aυτοκρατορία, η οποία βγήκε βαριά πληγωμένη από τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο των μοναρχιών και των αυτοκρατοριών, σε ένα κράτος – 

έθνος, το οποίο όμως βασιζόταν στη θρησκευτική, γλωσσική, παραδοσιακή και εν 

μέρει φυλετική ομοιόσταση που δεν προϋπήρχαν της σύστασής του, αφού η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ως συνδετικό κρίκο κατά βάση μόνο τον 

Ισλαμισμό1.  

     Το δόγμα του Κεμάλ, ως προς την εξωτερική πολιτική, ήταν η τήρηση ίσων 

αποστάσεων από Ανατολή και Δύση, αποφεύγοντας -αν ήταν εφικτό- και τις 

οξύνσεις στις σχέσεις τους.  Σε αυτήν την προοπτική αποδίδεται και η μεταφορά 

της Πρωτεύουσας από την Κων/πολη στην Άγκυρα2. 

 

Η Υπόθεση της Μοσούλης 

      Μετά τη συμφωνία της Λωζάννης και τη διευθέτηση των συνόρων της 

σύγχρονης Τουρκίας, Βρετανία και Τουρκία προσπάθησαν με διακρατικές 

διαπραγματεύσεις να διευθετήσουν τις μεταξύ τους διαφορές, όσον αφορά την 

περιοχή της Μοσούλης. Η περιοχή έγινε «μήλον της έριδος» μεταξύ των δύο 

χωρών. Από το τέλος του Α΄ ΠΠ και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

νέες περιοχές ανεξαρτητοποιηθήκαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Με τη 

λήξη των εχθροπραξιών και την ανακωχή του Μούδρου3, οι Βρετανικές δυνάμεις 

που βρίσκονταν ήδη κοντά στη Μοσούλη, προφασιζόμενοι ένα άρθρο της 

συνθήκης για ενδεχόμενη απειλή των συμμαχικών δυνάμεων, κατέλαβαν την 

περιοχή, πράγμα το οποίο, η τουρκική πλευρά δεν το αποδέχτηκε και προσπάθησε 

να αποδείξει ότι η περιοχή ήταν αμιγώς τουρκική και ως εκ τούτου, έπρεπε να 

περάσει στην εδαφική της επικράτεια 4.  

                                                           
1 Φραγκούλης (2012), σ. 312 
2 Σαρρής (1992), σ.37 
3 Βλ. Λυγερός, «Η Συνθήκη Ανακωχής Μούδρου και η τουρκική πολιτική», 

http://www.lygeros.org/2145-gr.php ( ημ. πρόσβασης 07/05/16) 
4 Μπογδανίδης, «Τα πετρέλαια της Μοσούλης, η Τουρκία»  (2003), 

http://www.patris.gr/articles/5752?PHPSESSID=#.V3EG3vmLTX4 (ημ. πρόσβασης 07/05/16) 

http://www.lygeros.org/2145-gr.php
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      Μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης, οι δύο πλευρές μετείχαν σε διμερείς 

συνομιλίες (Μάιο – Ιούλιο 1924) αλλά χωρίς να παραχθεί κάποιο αποτέλεσμα. Η 

Βρετανία, μετά τις άκαρπες συνομιλίες με την τουρκική πλευρά, απευθύνθηκε 

στην Κοινωνία των Εθνών για το ζήτημα της Μοσούλης, στην οποία η Τουρκία 

δεν ήταν μέλος. Εκεί αποφασίστηκε να σταλεί ειδικό κλιμάκιο, ώστε να γίνει 

επιτόπια έρευνα στην περιοχή και να αποσαφηνιστεί η δημογραφική κατάσταση. 

Παραδόξως, η επιτροπή δεν μπόρεσε να εξάγει ένα καθαρό συμπέρασμα για το αν 

ανήκει η Μοσούλη στο Ιράκ ή στην Τουρκία, αλλά απέρριψε και τον ισχυρισμό 

της τουρκικής πλευράς ότι ο πληθυσμός της περιοχής ήταν κατά πλειοψηφία 

τουρκογενής. Τον Ιούλιο του 1925, εν τέλει, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η 

περιοχή ανήκει στο Ιράκ. Η πράξη αυτή έχαιρε αποδοχής από τη Βρετανία, 

αντίθετα όμως αποδοκιμάστηκε από την Τουρκία5, με αποτέλεσμα η υπόθεση αυτή 

να οδηγηθεί στα διεθνή δικαστήρια. Εκεί, κατέστη σαφές ότι αυτήν τη φορά η 

απόφαση που θα διεξαγόταν θα ήταν δεσμευτική και για τις δύο πλευρές. Το 

Δεκέμβριο του 1925 τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η περιοχή ανήκει στο 

Ιράκ6. 

     Κατά την περίοδο εκείνη, η Τουρκία είχε συνάψει συμφωνία ειρήνης με τη 

Σοβιετική Ένωση (Δεκέμβριος 1925), κάτι που θορύβησε τις δυτικές δυνάμεις ότι 

η Τουρκία θα αψηφούσε την απόφαση του δικαστηρίου και θα επέλεγε να κάνει 

στρατιωτική επέμβαση. Οι Βρετανοί, σε περίπτωση επέμβασης στη Μοσούλη, 

είχαν σχεδιάσει τον αποκλεισμό των Δαρδανελίων. Ο κλοιός αυτός απέτρεψε 

τελικά την Τουρκία να ξεκινήσει μια πολεμική ενέργεια στο Ιράκ και εγκατέλειψε 

τις όποιες  προσπάθειες στην περιοχή αυτή7.  

     Η Βρετανική πλευρά, θέλοντας να ξανανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την 

Τουρκία, επανήλθε στις διαπραγματεύσεις για τη Μοσούλη, ώστε να 

αποκαταστήσει  διπλωματικές σχέσεις με την Άγκυρα, αποσυμπιέζοντας την 

ένταση που είχε δημιουργηθεί. Τελικά, βρέθηκε η χρυσή τομή και η Τουρκία 

δέχθηκε την απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου. Ως αντάλλαγμα, μετά τις 

                                                           
5 Σαρρής (1992), σς.177-178 
6 Hale(2000), σ.58 
7 Hale, ό.π. 
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μακροχρόνιες διενέξεις στην περιοχή, πήρε το 10% των δικαιωμάτων άντλησης 

πετρελαίου της Μοσούλης για 25 χρόνια 8.   

 

Το σύμφωνο ‘Saadabad Pact’ 

      Το δόγμα, στην εξωτερική πολιτική του Κεμάλ, ήταν η εσωτερική ασφάλεια 

και η ειρήνη με τις γείτονες χώρες. Μια κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν 

και η συμφωνία που υπογράφηκε το 1937, μεταξύ χωρών της Μέσης Ανατολής και 

της Τουρκίας. Τα κράτη που υπέγραψαν τη συμφωνία ήταν η Τουρκία, το Ιράν, το 

Ιράκ και  το Αφγανιστάν. Η συμφωνία αυτή ονομάστηκε ‘Saadabad Pact’, λόγω 

του ότι το συμβούλιο μεταξύ των χωρών έγινε στο παλάτι ‘Shah’ κοντά στην 

Τεχεράνη. Σκοπός της συμφωνίας ήταν η προφύλαξη των μεταξύ τους συνόρων. 

Επίσης, προέβλεπε να συναποφασίζουν οι χώρες που μετείχαν στη συμφωνία σε 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συμφωνία αυτή ήταν επακόλουθο της συμφωνίας 

μεταξύ Ιράν-Τουρκίας, το 1932 που σκοπό είχε να μην υπάρχουν εδαφικές 

διεκδικήσεις μεταξύ τους.   

     Βασική επιδίωξη της συμφωνίας (Saadabad Pact) ήταν η παγίωση των συνόρων 

μεταξύ των χωρών, χωρίς διεκδικήσεις και προστριβές, αλλά και η διασφάλιση ότι 

δε θα τροφοδοτούνται Κούρδοι αντάρτες με όπλα και προμήθειες από καμία 

πλευρά. Σκοπός ήταν να εξασφαλιστεί η εσωτερική ασφάλεια από το Κουρδικό 

ζήτημα που ταλάνιζε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες της συμφωνίας. Βασική 

επιδίωξη τους επίσης, ήταν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στις δυτικές δυνάμεις 

ότι θα αντισταθούν από κοινού ως ανεξάρτητες χώρες σε κάθε επιβουλή που θα 

προσπαθήσουν εναντίον τους9.  

 

 

 

                                                           
8 Σαρρής, ό.π., σς.177-178 
9 Hale (2000), σ.62 
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Η υπόθεση της Αλεξανδρέττας (Hatay) 

     Στη δύσκολη συγκυρία, παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η σύσφιξη 

των σχέσεων των χωρών που αντιπαλεύονταν τον επεκτατισμό των Γερμανό – 

Ιταλών  ήταν αναγκαία. Έτσι, η Βρετανία προσπαθώντας να συγκεντρώσει όσες 

περισσότερες δυνάμεις μπορούσε στο πλευρό της, υπέγραψε κοινή διακήρυξη με 

την Τουρκία. Η Βρετανία προηγουμένως είχε υπογράψει την ίδια συμφωνία και με 

τη Γαλλία, κάτι που ζήτησε να κάνει και η Τουρκία.  

     Το κύριο εμπόδιο στο να επιτευχθεί αυτή η τριμερής συμφωνία, ήταν οι 

διαφορές μεταξύ Γαλλίας-Τουρκίας για την περιοχή της Αλεξανδρέττας στα 

συροτουρκικά σύνορα. Η Συρία, μετά τη λήξη του Α΄ ΠΠ και το διαμελισμό της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποσχίστηκε και πέρασε σε γαλλική κηδεμονία. Η 

περιοχή της Αλεξανδρέττας, μετά τη γαλλοτουρκική συμφωνία (20 Οκτωβρίου 

1921) που έλαβε χώρα στην Άγκυρα, είχε αποφασιστεί να ανήκει στη συριακή 

εδαφική επικράτεια, υπό τον όρο να συσταθεί διοίκηση που να εξασφαλίζει τα 

δικαιώματα του τουρκικού πληθυσμού στην περιοχή. Με τη συνθήκη της 

Λωζάννης, τα τουρκοσυριακά σύνορα δεν τροποποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να 

συνεχίσει να έχει ισχύ η συμφωνία που είχε υπογραφεί μεταξύ Συρίας-Γαλλίας το 

1936, που αφορούσε την περιοχή της Αλεξανδρέττας, η οποία θα περνούσε στην 

συριακή κυριαρχία αμέσως μετά τη λήξη της κηδεμονίας που είχε οριστεί το 1939. 

Η Τουρκία αντέδρασε στην προοπτική αυτή, λόγω των αξιώσεων της στην 

περιοχή.   

    Βάσει δημογραφικής καταγραφής, στην Αλεξανδρέττα τη δεκαετία του 1930, 

ζούσαν 220.000 κάτοικοι, εκ των οποίων υπήρχαν τουλάχιστον πέντε γλωσσικές 

ομάδες και 16 Θρησκευτικά δόγματα. Οι κυριότερες ομάδες ήταν 38% Τούρκοι 

μουσουλμάνοι, 28% Αλεβοί ,10% σουνίτες Άραβες και τέλος 24% Χριστιανοί. Η 

Γαλλία απέρριπτε την πρόταση της Τουρκίας για ειδικό καθεστώς αυτονομίας 

στην Αλεξανδρέττα, γιατί με τη συμφωνία του 1936, η Γαλλία είχε δεσμευθεί να 

μην παραχωρηθεί έδαφος συριακό μέχρι τη λήξη της κηδεμονίας10. Η Τουρκία, 

προτάσσοντας τη ρητορική περί τουρκικής μειονότητας στην περιοχή, 

προσπάθησε να προσεταιριστεί την περιοχή ή έστω να ασκήσει επιρροή.  

                                                           
10 Hale (2000), σς.66-67 
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    Μετά τη συμφωνία Συρίας-Γαλλίας το 1936 , φοβούμενη η Τουρκία ότι θα 

χάσει τα ερείσματα στην περιοχή, προσέφυγε στην Κοινωνία των Εθνών, με την 

αιτιολογία ότι εμπιστευόταν τις γαλλικές αρχές για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων 

του τουρκικού πληθυσμού στην Αλεξανδρέττα, αλλά ανησυχούσε με την 

προοπτική της επικείμενης μετάβασης της εξουσίας σε αραβοσυριακή αρχή, όπου 

θα πλήττονταν οι τουρκικοί πληθυσμοί στην περιοχή. Γαλλία-Τουρκία ήρθαν 

τελικά σε κοινά αποδεκτή λύση με τη συνδρομή και έγκριση της Κοινωνίας των 

Εθνών.  

     Η συμφωνία προέβλεπε ειδικό καθεστώς για την περιοχή, ώστε να έχει μορφή 

ανεξάρτητης και αυτόνομης επαρχίας. Οι εξωτερικές υποθέσεις θα ασκούνταν από 

τη Συρία, υπό τον όρο, τη φύλαξη και διασφάλιση της αυτονομίας να την 

επωμιζόταν η ΚτΕ  με Γάλλο εκπρόσωπο, ενώ για τις στρατιωτικές υποθέσεις θα 

αποφάσιζαν από κοινού Γαλλία και Τουρκία.  

     Η επιδίωξη της Τουρκίας ήταν να διεξαχθούν εκλογές υπό την εποπτεία της. Οι 

γαλλικές αρχές συμφώνησαν -μετά από αίτημα της Τουρκίας- να σταλεί στρατός 

για την τήρηση της τάξης. Έτσι, στις 3 Ιουλίου 1938, συμφωνήθηκε να 

εποπτεύεται η διεξαγωγή των εκλογών, από ίσες στρατιωτικές δυνάμεις των δυο 

πλευρών11. 

     Οι εκλογές παρήγαγαν μια φιλοτουρκική Αρχή, η οποία ονόμασε την περιοχή 

Δημοκρατία του Χατάι. Η κυβέρνηση αυτή προετοίμαζε το έδαφος για 

προσάρτηση της περιοχής στην Τουρκία, κάτι που δεν έβρισκε σύμφωνη τη 

γαλλική πλευρά, λόγω του νομικού κολλήματος της γαλλοσυριακής συμφωνίας 

(1936). Όμως, η δυναμική της εποχής επέβαλε πρωτίστως να ξεπεραστούν τα 

όποια εμπόδια, ώστε να υπάρξει η πολυπόθητη τριμερής συμφωνία μεταξύ 

Βρετανίας- Γαλλίας- Τουρκίας, απέναντι στην επιθετικότητα των δυνάμεων του 

άξονα. Η Γαλλία, αθετώντας τη συμφωνία του ’36 με τη Συρία, τελικά αποδέχτηκε 

τις τουρκικές απαιτήσεις και στις 23 Ιουλίου 1939, παραμονές του Β΄ ΠΠ, 

αποφασίστηκε η εκχώρηση της περιοχής στην Τουρκία. 

     Η Συρία, χρησιμοποιώντας το άρθρο 4 της γαλλοσυριακής συμφωνίας, 

προσέφυγε στην Κοινωνία των Εθνών, η οποία ποτέ δε γνωμοδότησε υπέρ της 

                                                           
11 Σαρρής (1992), σ.180 
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εκχώρησης αυτής και το γεγονός αυτό έγινε η αιτία να δημιουργηθεί η πρώτη 

αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και της πρόσφατα ανεξάρτητης Συρίας12.  

 

Η Τουρκία στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945) 

      Η Τουρκία, κατά την περίοδο του Β΄ ΠΠ, κράτησε ουδέτερη στάση 

ισορροπώντας μεταξύ δυνάμεων του Άξονα και Μ. Βρετανίας, μέσα από λεπτούς 

διπλωματικούς χειρισμούς. Όταν πίστευε ότι απειλούταν, απέτρεπε τον κίνδυνο -

με την πολιτική ίσων αποστάσεων- πετυχαίνοντας έτσι να μην υπάρχουν 

ανθρώπινες απώλειες, κρατώντας τη χώρα αλώβητη από τις συμπληγάδες του 

καταστροφικού πολέμου, έτσι ώστε, με το πέρας του, να αναδειχθεί σε μια 

ανεξάρτητη «περιφερειακή δύναμη». 

       Άλλωστε, η εμπειρία του Α΄  ΠΠ λειτούργησε αποτρεπτικά για την Τουρκία, 

λόγω των καταστροφικών συνεπειών του. Έτσι, επιδίωξαν να αποφύγουν τις ίδιες 

συνέπειες μαθαίνοντας από τα παθήματα του παρελθόντος και κρατώντας τη χώρα 

μακριά από την μπόρα.  

     Μέσα από τις πιέσεις των δύο πλευρών κατάφεραν να κρατήσουν ίσες 

αποστάσεις παρά τη μεταβολή της ισχύος των δυνάμεων, που άλλαζαν κάθε 

στιγμή. Η τριμερής συμφωνία Βρετανίας-Γαλλίας-Τουρκίας το 1939, ενέταξε την 

Άγκυρα στην πλευρά των συμμάχων (Αντάντ), αλλά λόγω της μεταβολής στην 

ισχύ των δυνάμεων υπέρ του ναζιστικού επεκτατισμού εκείνη τη χρονική στιγμή,  

η Τουρκία αναδιπλώθηκε, κρατώντας πιο αμυντική στάση και ίσες αποστάσεις και 

από τις δυο πλευρές.  

     Οι Βρετανοί φοβήθηκαν ότι η Τουρκία, με αυτή της την τακτική, θα μπορούσε 

να γείρει υπέρ των ναζί και να γίνει προγεφύρωμα των Γερμανών στη Μέση 

Ανατολή, η οποία είχε ύψιστη στρατηγική σημασία. Μετά την ήττα της Γαλλίας 

από τους ναζί, η Βρετανία ανησύχησε μήπως μέσω της πτώσης της Γαλλίας 

περάσει και η Συρία στην επιρροή τους. Μάλιστα, για να διασφαλίσουν ότι οι 

ανησυχίες τους δε θα πραγματοποιηθούν, οι Βρετανοί προσέφεραν το Χαλέπι 

                                                           
12 Hale (2000), σ.67 
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στους Τούρκους, ως αντάλλαγμα της προσήλωσης στη συμμαχία τους. Ωστόσο, η 

Άγκυρα δε δέχθηκε την προσφορά, φοβούμενη ότι το γεγονός αυτό θα ενοχλούσε 

τη γερμανική πλευρά. 

    Η νέα πρόκληση ερχόταν αυτή τη φορά από τα γεγονότα στο Ιράκ. Μετά την 

πτώση της κυβέρνησης του Ιράκ από τη φίλο-ναζιστική χούντα και με την 

τοποθέτηση του εθνικιστή πολιτικού Rashid Ali al-Gaylani ως Πρωθυπουργό, το 

νέο καθεστώς στο Ιράκ απαγόρευσε την είσοδο σε βρετανικές ενισχύσεις και 

πολιόρκησε τη βάση τους στη Habbaniya, έξω από τη Βαγδάτη. Οι δυνάμεις  του 

άξονα δεν προέβλεψαν την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράκ και έτσι δεν είχαν 

κάποιο σχέδιο ενίσχυσής του. Οπότε η εναλλακτική τους ήταν να στείλουν 

πολεμοφόδια και προμήθειες στο Ιράκ, μέσω του καθεστώτος Vichy στη Συρία. Εν 

τω μεταξύ, η μόνη σιδηροδρομική δίοδος προς το Ιράκ ήταν μέσω Τουρκίας. Η 

Άγκυρα είχε ανοιχτές υποθέσεις με το Ιράκ λόγω της Μοσούλης και της 

διπλωματικής αποτυχίας του 1926. Έτσι, επωφελούμενη της κατάστασης που 

δημιουργούταν, η Τουρκία μπορούσε να προβάλλει αξιώσεις με διαπραγματεύσεις 

μεταξύ Βρετανών και Γερμανών. Τελικά αρνήθηκαν τη διέλευση των εφοδίων 

στους Ναζί. Εκ των πραγμάτων όμως, η υπόθεση ήταν χαμένη, αφού οι Βρετανοί 

είχαν επέμβει ήδη στο Ιράκ και καθαίρεσαν το Δικτάτορα Rashid Ali. Οι 

βρετανικές αρχές επανήλθαν με την πρόταση -προς την Τουρκία- παράδοσης του 

Χαλεπίου αρκεί να συμμετάσχει στην κατάληψη της Συρίας, αλλά η Άγκυρα 

αρνήθηκε και πάλι. Οι Βρετανοί προχώρησαν στην κατάληψη της Συρίας χωρίς τη 

βοήθεια των Τούρκων, αλλά με τη βοήθεια των συμμαχικών δυνάμεων. Η Τουρκία 

απέφυγε να εμπλακεί για ακόμη μια φορά, με την ίδια τακτική της ουδετερότητας. 

    Μετά την κατάληψη των εδαφών της βαλκανικής Χερσονήσου, από τους 

Γερμανούς, το 1941, η Άγκυρα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση πλέον, επειδή οι 

δυνάμεις του άξονα βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής. Ο Πρωθυπουργός της 

Τουρκίας, Saracoğlu πήρε την πρωτοβουλία να έρθει σε συνεννόηση με τη 

γερμανική πλευρά, μέσω του Γερμανού Πρέσβη της στην Άγκυρα, Von Papen. Οι 

διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκαν το Μάιο 

του 1941, με την τουρκική πλευρά να εκφράζει την άποψη ότι θα αποχωρούσε από 

τη συμμαχία με τη Μ. Βρετανία, σε περίπτωση που η γερμανική πλευρά 

μετουσίωνε τις αξιώσεις της. Η Άγκυρα ζήτησε τον εκσυγχρονισμό και εξοπλισμό 
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του στρατού της, καθώς και να περάσει το Ιράκ στη σφαίρα επιρροής της. Η 

Γερμανία αντιπρότεινε τον έλεγχο βουλγαρικών εδαφών κοντά στην 

Αδριανούπολη, δύο νησιά στην θάλασσα του Αιγαίου και προαγωγή τον 

τουρκικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή (Συρία , Ιράκ), ως κομμάτι της 

τουρκογερμανικής συμφωνίας που θα επέτρεπε ελεύθερη διέλευση των 

στρατευμάτων του Άξονα από την Τουρκία.  

     Η διαπραγμάτευση μεταξύ των δυο κρατών δεν τελεσφόρησε, γιατί η Τουρκία 

αποδεχόμενη την αντιπρόταση θα έμπαινε πλέον ανοιχτά στον πόλεμο, κάτι που 

απέφευγε επιμελώς. Συνεπώς, περιορίστηκε σε μια συμφωνία μη επιθετικότητας. 

Το κέντρο των εξελίξεων εκείνη την περίοδο μετατοπίστηκε από τη Μέση 

Ανατολή προς το βορρά, κάτι που ανακούφισε την Άγκυρα. Η Γερμανία έθεσε σε 

εφαρμογή το «σχέδιο Barbarossa» και ως εκ τούτου η προσοχή στράφηκε προς τη 

Σοβιετική Ένωση, ματαιώνοντας τους όποιους σχεδιασμούς για τη Μ. Ανατολή. 

 

 

II. Περίοδος  1945 – 1980 

Τουρκία, ΝΑΤΟ και Μέση Ανατολή 

    Η ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ ,δημιουργούσε οφέλη και στις δύο πλευρές. 

Από τη μία, η Άγκυρα να θωρακιστεί έναντι στη σοβιετική απειλή και από την 

πλευρά του ΝΑΤΟ να γίνει η Τουρκία το στρατηγικό σύνορο έναντι στις 

σοβιετικές βλέψεις στη Μ. Ανατολή13. Ως μέλος του ΝΑΤΟ μετατράπηκε σε 

όργανο των συμφερόντων, κυρίως της Αμερικής στην περιοχή. 

     Η ένταξη στο δυτικό μπλοκ, πέρα από τα οφέλη είχε και υποχρεώσεις. 

Σταδιακά, το ΝΑΤΟ κατασκεύασε εγκαταστάσεις στην Τουρκία, όπως αεροπορική 

βάση στην περιοχή του Ιντζιρλίκ (Incirlik) και σε άλλες περιοχές, σταθμό ραντάρ, 

ναυτική βάση και αποθήκες εξοπλισμού, όπως αυτή στο Hatay14. 

                                                           
13 Hale (2000), σς. 119-120 
14 Hale(2000), σ.125 
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     Το ’50 η Τουρκία, με Πρωθυπουργό τον Μεντερές, έπαιξε ενεργό ρόλο στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής προς όφελος των δυτικών συμφερόντων, αλλά αυτό 

είχε αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή15. Μετά το Β΄ ΠΠ, η πρώτη εμπλοκή της 

Τουρκίας στη Μέση Ανατολή ήταν η ψήφιση της διχοτόμησης της Παλαιστίνης το 

1947. Σε εκείνη την εκλογή καταψήφισε τη διχοτόμηση, ωστόσο η ανεξήγητη 

μεταστροφή και υπερψήφιση της αναγνώρισης του Ισραήλ το 1949, αντιβαίνει 

στην αρχική της στάση16. Αν και η στάση αυτή της Τουρκίας μπορεί να 

ερμηνευθεί, μέσα από την τροχιά της εξωτερικής της πολιτικής, ως προσκόλληση 

στα δυτικά συμφέροντα έναντι των σοβιετικών βλέψεων. Μετά την αναγνώριση 

του ισραηλινού κράτους, οι δύο χώρες αντάλλαξαν πρεσβευτές και απέκτησαν 

πλήρεις διπλωματικές σχέσεις. 

      Μετά τη διχοτόμηση της Παλαιστίνης και την  αναγνώριση του Ισραήλ, οι 

Δυτικοί φοβήθηκαν ότι η δυσαρέσκεια των μουσουλμανικών χωρών θα τις 

στρέψει στην αγκαλιά των Σοβιετικών και έτσι πήραν πρωτοβουλία, με αρωγό τη 

Μεγάλη Βρετανία και διαμεσολαβητή την Τουρκία και πρότειναν τη δημιουργία 

της MEDO [Middle East Defense Organization (Οργανισμός Άμυνας Μέσης 

Ανατολής)] με σκοπό τη θωράκιση έναντι της σοβιετικής απειλής. Η άρνηση της 

Αιγύπτου και η δυσπιστία των αραβικών κρατών οδήγησε σε αποτυχία το όλο 

εγχείρημα των διαπραγματεύσεων. Παρόλο το φιάσκο, η Τουρκία συνέχισε να 

προσπαθεί ψάχνοντας πρόθυμους εταίρους. Αρχικά, κατάφερε να συμφωνήσει με 

το Ιράκ, μετά ακολούθησε η Βρετανία, το Πακιστάν και τέλος το Ιράν. Το 

Νοέμβριο του 1955, τα πέντε αυτά κράτη συνεδρίασαν δια αντιπροσώπων 

σχεδιάζοντας στρατιωτική, οικονομική και εμπορική συμφωνία, που ονομάστηκε η 

Συμφωνία της Βαγδάτης (Baghdad Pact)17.  

     Αυτό, οδήγησε τη Συρία και την Αίγυπτο να συνάψουν μεταξύ τους συμφωνία 

για συνεργασία, σε περίπτωση επίθεσης από την πενταμελή συμμαχία του 

‘Baghdad Pact’18. Οι ΗΠΑ ποτέ δεν πήραν μέρος επίσημα στη συμμαχία αλλά τη 

στήριζαν ανεπίσημα. Επίσης,  το ΝΑΤΟ θα ήθελε τη συμμετοχή της Αιγύπτου και 

της Σαουδικής Αραβίας στη συμφωνία, αλλά ποτέ δεν το εξέφρασε ανοιχτά, λόγω 

                                                           
15 Bozdağlioğlu  (2003), σ.115 
16 Bozdağlioğlu , ό.π.,  σ.116 
17 Hale ό.π.,  σ.126 
18Bozdağlioğlu, ό.π., σ.119 
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της δυσαρέσκειας του Ισραήλ που ήδη είχε τοποθετηθεί κατά της συμφωνίας, 

θεωρώντας την αντί-ισραηλινή19. Η Τουρκία συνέχισε όμως τις προσπάθειες να 

πιέζει, για την ένταξη στη συμφωνία, και άλλες χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο 

και την Ιορδανία, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. 

    Μετά τη λήξη της κρίσης του Σουέζ, το Νασερικό καθεστώς δημιούργησε κενό 

ασφαλείας στη ζώνη επιρροής του ΝΑΤΟ20. Η Πενταμελής συμμαχία (Baghdad 

Pact) συνεδρίασε το Νοέμβριο του ’56 στην Τεχεράνη με εξαίρεση τη Βρετανία, 

με σκοπό να πάρουν θέση για τα τεκταινόμενα. Εκεί, ασκήθηκε έντονη κριτική 

στην επιθετικότητα των Αγγλο-Γάλλων και ζητήθηκε η απόσυρση των ισραηλινών 

δυνάμεων από την Αίγυπτο. Η θέση του Μεντερές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

ήταν διαλλακτική έναντι των Βρετανών, προσπαθώντας να αναχαιτίσει την 

αποβολή τους από το Σύμφωνο. Αν και το μέλλον της συμφωνίας ήταν βραχύβιο, 

εξαιτίας της ανατροπής του Ιρακινού καθεστώτος από  φιλο-νασερικές και άλλες 

επαναστατικές ομάδες21,με το νέο καθεστώς, το Ιράκ έφυγε από το Σύμφωνο το 

Μάρτιο του ’5922.  

     Τον Αύγουστο του ’59 η συμφωνία της Βαγδάτης ανασκευάστηκε μεταξύ 

Βρετανίας, Πακιστάν, Ιράν και Τουρκίας ως CENTO (Central Treaty 

Organization). Η συνθήκη αυτή έπασχε αποτελεσματικότητας, λόγω διαφορών και 

προστριβών των συμβαλλόμενων χωρών με άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής και 

δεν είχε κεντρική αποτελεσματική δομή άμυνας. Αλλά και από την πλευρά των 

μελών, δεν υπήρχε ουσιαστική συνεργασία, πάρα μόνο έβλεπαν τη συμφωνία ως 

μέσο άντλησης στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας από τους Δυτικούς. Για 

παράδειγμα, το Πακιστάν μπήκε στη CENTO περισσότερο για την οικονομική 

βοήθεια από το ΝΑΤΟ αλλά και την προστασία του από τον επεκτατισμό της 

Ινδίας. Οπότε, επιδίωξη τους ήταν η  ζώνη άμυνας του ΝΑΤΟ, πάρα των χωρών 

                                                           
19 Ό.π.,  σ.119 
20 Σακκάς, «η κρίση του Σουέζ», η καθημερινή, 19.04.14, 
  http://www.kathimerini.gr/763441/article/epikairothta/kosmos/h-krish-toy-soyez  
 (ημ. πρόσβασης 09/05/16) 
21 Σακκάς, «Η επέμβαση σε Λίβανο και Ιορδανία», η καθημερινή, 11.01.15, 
 http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-

iordania 
 (09/05/16) 
22 Hale (2000), σς.126-127 

http://www.kathimerini.gr/763441/article/epikairothta/kosmos/h-krish-toy-soyez
http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-iordania
http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-iordania
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μεταξύ τους. Αν και συμμετείχαν για ίδιον όφελος (οικονομικό, εξοπλιστικό και 

ασφάλειας) ωστόσο, δεν είχαν προστριβές μεταξύ τους.  

     Το Ιράν, η Τουρκία και το Πακιστάν έκαναν προσπάθειες να συνάψουν 

οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες με το σύμφωνο RCD (Regional Cooperation 

and Development), αλλά ήταν μικρής σημασίας αφού δεν είχαν απτά 

αποτελέσματα, πέραν του πολιτικού πεδίου23.  

     Η πολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή ήταν έκρυθμη, μετά τη διχοτόμηση 

της Παλαιστίνης και την αναγνώριση του Ισραήλ. Τα αραβικά κράτη της περιοχής 

το εξέλαβαν σαν ευθεία πρόκληση εναντίον τους και κήρυξαν τον πόλεμο στο 

Ισραήλ, αλλά με την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών έληξε  η σύγκρουση. Η 

αντί-δυτική αίσθηση είχε διαχυθεί στα αραβικά έθνη, πιστεύοντας ότι το Ισραήλ 

βοηθήθηκε από τη Μ. Βρετανία 24.      

     Στο συνέδριο του Μπαντούνγκ στην Ινδονησία, πήραν μέρος πολλές χώρες της 

Αφρικής και της Ασίας, με πρόταγμα τη συνεργασία και την απεξάρτηση από τη 

δυτική επιρροή25, επωφελούμενοι από την ισορροπία Σοβιετικής Ένωσης και 

Αμερικής.  

     Η Ρωσία στήριζε όλες τις αντί δυτικές δυνάμεις στη Μ. Ανατολή ώστε να 

αναστρέψει την ισχύ των δυνάμεων και να αποκτήσει επιρροή με την ανατροπή 

των καθεστώτων της περιοχής. Η ανατροπή του Βασιλιά Φαρών Α’ στις 23 

Ιουλίου του 1952 από τον Αλ Γκαμάλ Νάσερ και η εδραίωση του στην Αίγυπτο 

έφερε πολλές αλλαγές στη χώρα, αλλά και στην περιοχή. 

     Μία από τις αλλαγές που επέφερε ο Νάσερ, ήταν η στρατηγικής σημασίας 

κρατικοποίηση της εταιρίας στη διώρυγα του Σουέζ, η οποία μέχρι τότε βρισκόταν 

υπό αγγλική κυριαρχία, κάτι που οι Βρετανοί δε θα άφηναν αναπάντητο. 

Βρετανία-Γαλλία, με τη βοήθεια του Ισραήλ, επενέβησαν στην Αίγυπτο 

καταλαμβάνοντας εδάφη, όμως μετά από παρέμβαση Αμερικανών και Σοβιετικών 

                                                           
23 Hale, ό.π.,  σ.127 
24 Κούμας, «Ο πρώτος αραβοϊσραηλινός πόλεμος», η καθημερινή, 14.04.12, 

 http://www.kathimerini.gr/455600/article/epikairothta/kosmos/o-prwtos-aravoisrahlinos-
polemos 

 (10/03/16) 
25«Bandung Conference (Asian-African Conference)», 1955, 
 https://history.state.gov/milestones/1953-1960/bandung-conf (10/03/2016)  

http://www.kathimerini.gr/455600/article/epikairothta/kosmos/o-prwtos-aravoisrahlinos-polemos
http://www.kathimerini.gr/455600/article/epikairothta/kosmos/o-prwtos-aravoisrahlinos-polemos
https://history.state.gov/milestones/1953-1960/bandung-conf
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και με τη συνδρομή του ΟΗΕ αποσύρθηκαν τα στρατεύματα26. Η κυριαρχία του 

Σουέζ έμεινε στην Αίγυπτο, κάτι που εξόργισε τους Βρετανούς, αλλά δεν 

μπορούσαν να κάνουν πλέον καμία παρέμβαση. 

     Μετά τα γεγονότα στην Αίγυπτο, ο αραβικός κόσμος αναθάρρησε από το 

χειρισμό και το αποτέλεσμα των γεγονότων. Ο Νάσερ είχε ανακηρυχθεί λαϊκός 

ήρωας στον αραβικό κόσμο, πολέμιος της αποικιοκρατίας και σύμβολο της 

αραβικής ενότητας, γεγονός που κλυδώνιζε τη συνθήκη της Βαγδάτης, αλλά 

δημιούργησε και μεγάλο αντί τουρκικό ρεύμα, λόγω της ενεργούς συμμετοχής της 

στη διάσπαση της ενοποιήσεως των αραβικών κρατών, αποσπώντας το Ιράκ, το 

Πακιστάν και αργότερα το Ιράν προς το συμφέρον της δυτικής επιρροής.  

     Μετά την Αίγυπτο, σειρά παίρνει η Συρία, με το Μπααθικό καθεστώς27 να 

συνάπτει σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Η Τουρκία παίρνει σθεναρή στάση υπέρ 

μίας στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία με σκοπό την ανατροπή του μπααθικού 

καθεστώτος 28. Η Αίγυπτος σπεύδει στην περιοχή, αποβιβάζοντας στρατεύματα 

στη Συρία για να στηρίξει το νέο καθεστώς, ενώ η Τουρκία από την πλευρά της 

στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις στα συροτουρκικά σύνορα (1957). Για να 

προστατευτούν οι δυνάμεις Συρίας – Αιγύπτου, συνάπτουν την Ηνωμένη Αραβική 

Δημοκρατία (ΗΑΔ)29, εγχείρημα το οποίο δημιούργησε κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-

Ρωσίας. Ο γενικός γραμματέας της Σοβιετικής Ένωσης, Χρουστσόφ είχε δηλώσει 

ότι αν η κρίση οδηγούσε σε πόλεμο η Τουρκία δε θα μπορούσε να αντέξει ούτε μια 

μέρα. Η απάντηση από την Αμερική ήταν ότι θα στηρίξει την Τουρκία με όλες της 

τις δυνάμεις. Τελικά η κρίση έληξε χωρίς εμπλοκή. 

                                                           
26Σακκάς, «Η κρίση του Σουέζ», η καθημερινή, 19.04.14, 
  http://www.kathimerini.gr/763441/article/epikairothta/kosmos/h-krish-toy-soyez 
 (09/05/16) 
27« H πολυτάραχη ιστορία του Μπάαθ στη Συρία», η καθημερινή, 20.10.05, 
http://www.kathimerini.gr/231491/article/epikairothta/kosmos/h-polytaraxh-istoria-toy-mpaa8-

sth-syria 
 (12/03/16) 
28Σακκάς, «Η επέμβαση σε Λίβανο και Ιορδανία», η καθημερινή, 11.01.15, 
 http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-

iordania 
 (11/05/16) 
29Σακκάς, «Η επέμβαση σε Λίβανο και Ιορδανία», η καθημερινή, 11.01.15, 
 http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-

iordania (09/05/16) 

http://www.kathimerini.gr/763441/article/epikairothta/kosmos/h-krish-toy-soyez
http://www.kathimerini.gr/231491/article/epikairothta/kosmos/h-polytaraxh-istoria-toy-mpaa8-sth-syria
http://www.kathimerini.gr/231491/article/epikairothta/kosmos/h-polytaraxh-istoria-toy-mpaa8-sth-syria
http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-iordania
http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-iordania
http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-iordania
http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-iordania
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      Βλέποντας την κατάσταση αυτή τα άλλα φίλο-δυτικά καθεστώτα του Λιβάνου 

και της Ιορδανίας, ζήτησαν την άμεση επέμβαση των ΗΠΑ προς αποτροπή της 

ανατροπής τους. Η Αμερική επενέβη άμεσα στο Λίβανο, χωρίς την έγκριση του 

ΟΗΕ και τη συνδρομή του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας για ορμητήριο τη βάση του 

Ιντζιρλίκ, με την έγκριση της Τουρκιάς 30.  

      Μετά τη συγκρότηση της Συμφωνίας της Βαγδάτης, η Τουρκία πίεζε την 

Ιορδανία να γίνει και αυτή μέλος της, με αποτέλεσμα να προκαλέσει εσωτερική 

ανωμαλία στις ήδη λεπτές ισορροπίες στην Ιορδανία, γεγονός που ανάγκασε το 

βασιλιά Χουσεΐν, να αποπέμψει το στρατιωτικό σύμβουλο των ενόπλων δυνάμεων 

Τζον Γκλάμπ, ώστε να αποσυμφορήσει τη δυσαρέσκεια στην κοινωνία. Στις 

εκλογές υπερίσχυσε το Εθνικό Μέτωπο που ήταν νασερικής ιδεολογίας με 

πρόταγμα την απαγκίστρωση της Ιορδανίας από τη βρετανική επιρροή. Ο 

βασιλιάς, για ανάσχεση της φίλο-σοβιετικής στροφής, απέλυσε την κυβέρνηση και 

αφού απέκρουσε δύο απόπειρες πραξικοπήματος εναντίον του, κήρυξε βασιλική 

δικτατορία και κατήργησε τα πολιτικά κόμματα. Τέλος, ζήτησε τη βρετανική 

συνδρομή, ώστε να στηρίξει τη σταθεροποίηση του καθεστώτος Χουσεΐν31. 

     Έπειτα, ακολούθησε η ανατροπή του φίλο-αμερικανικού καθεστώτος του Ιράκ, 

πάλι από νασερικές δυνάμεις με την αμέριστη στήριξη των Σοβιετικών. Η Τουρκία 

σχεδίαζε και σε αυτήν την περίπτωση στρατιωτική επέμβαση για την 

επανασύσταση της προηγούμενης πολιτικής εξουσίας, κάτι που απετράπη την 

τελευταία στιγμή από τη στρατιωτική ηγεσία και ίσως έγινε μετά από πίεση των 

ΗΠΑ32.   

     Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ben-Gurion, βλέποντας τη ρευστότητα στη Μέση 

Ανατολή, σπεύδει  να υπογράψει συμφωνία με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, 

Μεντερές. Η συμφωνία ονομάστηκε ‘Periphery Pact’ και συμμετείχαν η Τουρκία , 

το Ισραήλ ,το Ιράν και η Αιθιοπία και παρείχε στρατιωτική και τεχνολογική 

βοήθεια στην Τουρκία, αλλά ήταν αδιευκρίνιστο αν ίσχυε το ίδιο και για το 

                                                           
30 Hale (2000), σ.129 

31Σακκάς, «Η επέμβαση σε Λίβανο και Ιορδανία», η καθημερινή, 11.01.15, 

  http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-
iordania 

 (09/05/16) 
32 Hale ό.π., σ.129 

http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-iordania
http://www.kathimerini.gr/799002/article/epikairothta/kosmos/h-epemvash-se-livano-kai-iordania
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Ισραήλ αντίστοιχα, σε περίπτωση επέμβασης Αράβων εναντίον του. Η συμφωνία 

έμεινε κενό γράμμα μετά την ανατροπή του Μεντερές και την επιβολή του 

στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1960. 

 

 

Οι σχέσεις Τουρκίας - Μέσης Ανατολής  (’60 – ‘80) 

      Αντίθετα με το προηγούμενο διάστημα της κυβέρνησης Μεντερές και τη σαφή 

ταύτιση του με τα δυτικά συμφέροντα, στην εποχή μετά το ’60 παρατηρείται μια 

αλλαγή στη στάση της τουρκικής πλευράς. Εφαρμόζεται μια πιο εποικοδομητική 

εξωτερική πολιτική με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, προσπαθώντας να 

προσεγγίσει και να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις Μεσανατολικές χώρες. 

     Η Τουρκία, λόγω της επιθετικής πολιτικής διπλωματίας που είχε ασκήσει το 

προηγούμενο διάστημα, αλλά και λόγω της προσέγγισης στο Κυπριακό, 

απομονώθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις που ήταν αντίθετες με αυτήν της την 

προσέγγιση33.  

      Η Τουρκία δεν υποστηρίχθηκε ούτε από το Ισραήλ αλλά ούτε από την Αμερική 

στο Κυπριακό πρόβλημα. Οι αραβικές χώρες επίσης, δεν τάχθηκαν υπέρ της, όπως 

στην περίπτωση του καθεστώτος Νάσερ που πουλήθηκαν όπλα στους 

Ελληνοκυπρίους. Επιπροσθέτως, κι άλλες αραβικές χώρες συνηγόρησαν υπέρ της 

απομάκρυνσης των στρατευμάτων από την Κύπρο. Η Συρία τάχθηκε κατά των 

Τούρκων σε επικείμενη εισβολή στην Κύπρο34, έτσι, στρατηγική της Τουρκίας 

εκείνη την περίοδο ήταν η προσέγγιση των αραβικών χωρών με σκοπό να τις 

αποτραβήξει από τη στήριξη τους στην Κύπρο35.     

    Μετά την πτώση του Μεντερές, άρχισαν πολλές φωνές εντός της χώρας να 

αμφισβητούν τη Συμφωνία της Βαγδάτης ως ανεφάρμοστη και αντίθετη στα 

συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή. Αυτή η μεταστροφή της αποδιδόταν στην 

                                                           
33 βλ. Hale (2000), σς.148-162 
34 Bozdağlioğlu  (2003), σ.121 
35 Hale (2000), σ.169 
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αυξημένη βιομηχανική εσωτερική δραστηριότητα και την εξάρτηση της χώρας 

από την εισαγωγή πετρελαίου από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. 

      Η Τουρκία πολιτικά είχε δύο κυρίαρχες δυνάμεις στο εσωτερικό της, που 

αναπτύσσονταν το διάστημα εκείνο. Η ισλαμική επαρχία από τη μία και η 

κεμαλική γραφειοκρατία και στρατός από την άλλη. Όταν άρχισαν τα πρώτα 

πολιτικά μορφώματα φίλο-ισλαμικού χαρακτήρα, η κεντρική πολιτική σκηνή 

έκανε ανοίγματα στις ισλαμικές χώρες της περιοχής. Πλέον, η Τουρκία εφάρμοζε 

διπολική εξωτερική πολιτική. 

      Τα Ισλαμικά κόμματα της Τουρκίας επιδίωκαν τη σύναψη σχέσεων με την 

Ανατολή, αλλά η κεντρική κοσμική εξουσία της χώρας δεν επέτρεπε τις σχέσεις με 

οργανισμούς που είχαν θρησκευτικοπολιτικές προεκτάσεις 36. Παρόλο που έκανε 

στροφή στην εξωτερική της πολιτική, δεν ήθελε να αποκοπεί από τη δυτική 

συμμαχία, χωρίς όμως ενεργό ρόλο στα βουλεύματα του ΝΑΤΟ, όπως το 

προηγούμενο διάστημα.  

      Στον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του ’67 η Τουρκία έμεινε ουδέτερη και 

αρνήθηκε τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων του Νάτο, εντός της χώρας, από 

την Αμερική. Επίσης, στο συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών το ’67, υποστήριξε τη 

λύση «242», όπως ονομάστηκε, που καλούσε την απόσυρση των ισραηλινών 

δυνάμεων από τα καταληφθέντα εδάφη και το σεβασμό των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων κάθε κράτους στην περιοχή37. Μέτα τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο των 

έξι ημερών -όπως ονομάστηκε- γεννήθηκε η ανάγκη στον αραβικό κόσμο της 

δημιουργίας και ίδρυσης ενός οργανισμού που θα προάγει τις σχέσεις μεταξύ των 

ισλαμικών χωρών σε οικονομικό, εμπορικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και 

επιστημονικό επίπεδο. Η Τουρκία έλαβε μέρος σαν επίσημο μέλος, αλλά με 

περιορισμένη ατζέντα, πολιτικών και όχι ακραίων ισλαμικών επιδιώξεων. 

     Η ένταξη της Τουρκίας στον οργανισμό, άνοιξε το δρόμο για αλλαγή του 

κλίματος έναντι των υπολοίπων χωρών του οργανισμού, που μέχρι τότε είχαν 

πάντα μια καχυποψία για το ρόλο της, λόγω ιστορικών γεγονότων. Η φιλική 

                                                           
36 Bozdağlioğlu, ό.π., σ.122 
37 Hale,  ό.π.,  σ.170 
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προσέγγιση και υπεράσπιση των Αράβων από τους Τούρκους, άνοιξε το δρόμο για 

την πρόσβαση στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. 

      Η πορεία της Τουρκίας προς τη στήριξη των Μεσανατολικών χωρών 

συνεχίστηκε και το επόμενο διάστημα μέχρι την κυβέρνηση των τεχνοκρατών του 

’71. Με την αποκατάσταση του πολιτεύματος το ’72 συνεχίστηκε και πάλι πιο 

εντατικά. Το ’73, κατά την διάρκεια του αραβοϊσραηλινού πολέμου, η Τουρκιά 

αρνήθηκε και πάλι τη χρήση των βάσεων από τους Αμερικάνους, προς παροχή 

βοήθειας στο Ισραήλ.  

      Η Τουρκία εντατικοποίησε τις σχέσεις της με τις αραβικές χώρες κατά την 

περίοδο κυβέρνησης συνεργασίας του κόμματος Ρ.Λ.Κ. του Ετζεβίτ και του 

κόμματος Εθνικής Σωτηρίας του Ερμπακάν. Αφενός ο Ετζεβίτ, σοσιαλιστικών 

καταβολών, ήθελε να απεξαρτήσει τη χώρα από τη δυτική επιρροή, για να 

εμβαθύνει στις σχέσεις της με την Ανατολή, αφετέρου ο Ερμπακάν ήταν ο 

εκφραστής της ισλαμικής πολιτικής με σαφή προσανατολισμό υπέρ της στενής 

σύνδεσης με τα άλλα ισλαμικά κράτη. 

      Η Τουρκία, εκείνη την περίοδο, ψήφισε στον ΟΗΕ (Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών), υπέρ της θέσης ότι ο Σιωνισμός ήταν ακραία ρατσιστικός, πράγμα που 

χαροποίησε ιδιαίτερα τους Άραβες38. Ο Ερμπακάν ήταν και στη δεύτερη 

κυβέρνηση συνεργασίας Εθνικού Μετώπου του ’76 και συνηγόρησε στο κλείσιμο 

των βάσεων του ΝΑΤΟ στη χώρα και στην πλήρη διακοπή των σχέσεων με το 

Ισραήλ, ώστε να στραφεί πλήρως «προς ανατολάς» οικονομικά και στρατιωτικά. 

Επίσης, πίεσε την κυβέρνηση συνεργασίας να γίνει πλήρες μέλος του οργανισμού 

OIC (Organization of Islamic Cooperation) και στην αδειοδότηση του PLO39 για 

εγκαθίδρυση γραφείου στην Άγκυρα40. Παρόλη την ισλαμική στροφή της 

εξωτερικής πολιτικής, δε διέκοψε τις σχέσεις με τη Δύση και το Ισραήλ. Κατόπιν 

του τρίτου πραξικοπήματος το 1980, ο στρατιωτικός επικεφαλής  Κενάν Εβρέν 

προσπάθησε να εμβαθύνει στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση. 

                                                           
38 Bozdağlioğlu (2003),  σ.126 
39 Οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 
40 Bozdağlioğlu , ό.π.,  σ.126 
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    Η εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, κρίνεται ως η πιο 

επιτυχημένη των περιόδων 1923-1980. Κατάφερε η Τουρκία να μεταστρέψει το 

αρνητικό κλίμα εναντίον της και να συνάψει σχέσεις προς όφελός της, 

προκαλώντας οικονομική άνθιση στο εσωτερικό της.  

    Από την πλευρά τους οι αραβικές χώρες, έβλεπαν την Τουρκία ως ένα 

συγγενικό κράτος με ισλαμική παράδοση που τους στήριζε στο ισραηλινό θέμα. Η 

συμμετοχή της Τουρκίας σε διεθνείς οργανισμούς τους βοηθούσε, ώστε να 

προωθήσουν, μέσω της Άγκυρας, τις δικές τους θέσεις. Βέβαια, η Τουρκία, παρά 

τη φίλο-αραβική στροφή της, εντέχνως συντηρούσε και τη σχέση της με το δυτικό 

μπλοκ αν και ήταν πλέον δευτερεύουσας σημασίας. 

    Τέλος, οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία δεν καλυτέρεψαν. Κρίνονται 

προβληματικές, λόγω ιστορικών γεγονότων41, αλλά και εξαιτίας της συσχέτισης 

της Συρίας με το Κουρδικό ζήτημα, καθώς και με το ζήτημα των υδάτων στον 

ποταμό Ευφράτη42.  

 

III. Περίοδος 1980 - 2002  

    Η πετρελαϊκή κρίση το ’73 και το ’80, δημιούργησε την ανάγκη για 

επαναπροσέγγιση των αραβικών κρατών από την Αμερική, κάτι που μπορούσε να 

προσφέρει η Τουρκία ως μεσολαβητής. 

    Η προσέγγιση των κρατών της Ανατολής εντατικοποιήθηκε μετά το 1980 από 

την Τουρκιά. Την περίοδο αυτή, εισέρχεται αθρόα αραβικό κεφάλαιο στη χώρα, με 

αποτέλεσμα να αλλάξουν οι εσωτερικές ισορροπίες και προτεραιότητες. Λόγω της 

στάσης που κράτησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, επωφελήθηκε εμπορικά και 

οικονομικά. Όσον αφορά τον Πόλεμο του Κόλπου, η Τουρκία παρείχε στήριξη στο 

ΝΑΤΟ. Το κουρδικό ζήτημα όμως, κορυφώθηκε, δημιουργώντας εσωτερικά και 

εξωτερικά προβλήματα με τις γειτονικές χώρες Ιράν-Ιράκ-Συρία. Τέλος, κατά την 

περίοδο αυτή (1980-2002), η νέα πρόκληση της Τουρκίας ήταν η διαχείριση του 

                                                           
41 Βλ. υπόθεση Αλεξανδρέττας. 
42 Hale (2000), σ.182 
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Παλαιστινιακού και ως εκ τούτου οι σχέσεις της με το Ισραήλ και συνάμα η 

αντιμετώπισή της στον πολύπλοκο και ρευστό αραβικό κόσμο. 

 

 

Σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ 

    Οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ πέρασαν από πολλές διακυμάνσεις. Η πρώτη 

χώρα της Μέσης Ανατολής  που αναγνώρισε το Ισραήλ ήταν η Τουρκία, το 1949 

και σύναψαν διπλωματικές σχέσεις43. Μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο, η 

Άγκυρα υιοθέτησε μια πιο φίλο-αραβική θέση, με σκοπό την ενδυνάμωση των 

σχέσεων της με τους Άραβες, λόγω του Κυπριακού ζητήματος και της ζήτησης 

πετρελαίου. 

    Η στάση της Τουρκίας στο Παλαιστινιακό και η αναγνώριση του PLO από την 

Άγκυρα οδήγησαν σε υποβάθμιση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της 

Τουρκίας το 198044. Η περίοδος 1979-1984 θεωρείται η χειρότερη στις σχέσεις 

μεταξύ των δύο χωρών. Στις 2 Δεκεμβρίου 1980, το Ισραήλ ανακηρύσσει ως 

πρωτεύουσα του την Ιερουσαλήμ με αποτέλεσμα, να αντιμετωπίσει την έντονη 

δυσαρέσκεια της Τουρκίας, η οποία προέβη σε περιορισμό της διπλωματικής της 

εκπροσώπησης45. 

   Οι σχέσεις των δύο κρατών άρχισαν να αναθερμαίνονται από το ’86 και μετά, 

για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας  των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν στα εξωτερικά 

τους μέτωπα, από την άνοδο του Ισλαμισμού στις γύρω περιοχές. 

    Η Τουρκία έβρισκε εμπόδια για το Κυπριακό από τον αραβικό κόσμο. Επίσης, η 

πετρελαϊκή κρίση της δημιούργησε την πεποίθηση ότι πρέπει να επικεντρώσει και 

αλλού την εξωτερική της πολιτική, για να ξεπεράσει τα οικονομικά της αδιέξοδα. 

Το Ισραήλ βλέποντας να συνασπίζεται ο Αραβικός κόσμος απειλητικά γύρω του, 

προσπάθησε να βρει συμμάχους που θα το απεγκλώβιζαν από τον αραβικό κλοιό. 

                                                           
43 Dimou (2002), σ.15 
44 Martin, Keridis (2002), σ.181 
45 Ρόμπινς (2004), σ.285  
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Έτσι, το ’86 η Τουρκία και το Ισραήλ αντάλλαξαν πρέσβεις για την επανέναρξη 

των συνομιλιών μεταξύ Άγκυρας και Τελ-Αβίβ46. Από το ’86 και μετά, οι σχέσεις 

των δύο χωρών είχαν μια ανοδική πορεία, με αργά σταθερά βήματα και 

διακριτικότητα, ώστε να μην πιεστεί η Τουρκία από τον αραβικό κόσμο και έρθει 

σε ρήξη, λόγω του έντονου αντί-σημιτισμού των ισλαμιστών.  

    Κάποια από τα οφέλη της βελτίωσης των σχέσεων τους, για την Τουρκία, ήταν 

η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, η προώθηση των 

τουρκικών θέσεων στην Ουάσινγκτον, μέσω του ισχυρού εβραϊκού λόμπι στην 

Αμερική47 και η ανάπτυξη αεροπορικών δικτύων, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

τουρισμού. Οι συμφωνίες γίνονταν πάντα με υπόγειο και διακριτικό τρόπο, μακριά 

από τα φώτα της δημοσιότητας για να αποφευχθούν εσωτερικά και εξωτερικά 

εμπόδια.  

     Η εμβάθυνση των σχέσεων φαίνεται και από τη στάση των τουρκικών αρχών 

στην πρώτη intifada48, στην οποία η Άγκυρα κράτησε ουδέτερη και μετριοπαθή 

στάση, ενώ οι οικονομικές τους σχέσεις συνέχισαν αμείωτες αυτή  την περίοδο49.  

     Οι διπλωματικές τους σχέσεις, από υπόγειες και διακριτικές, έγιναν επίσημες το 

’91, με την αναβάθμιση των αντιπροσώπων τους σε επίπεδο πρεσβευτή 50, 

ανοίγοντας το δρόμο για τη σύναψη επίσημων διακρατικών συμφωνιών. Ο 

Τούρκος υπουργός τουρισμού πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στο Τελ-

Αβίβ και  προέβη σε επικύρωση τουριστικής συμφωνίας. Έπειτα, ακολούθησαν 

πολλές επισκέψεις υψηλών αντιπροσώπων μεταξύ των χωρών51. Μετά την 

ομαλοποίηση των σχέσεων Παλαιστίνης-Ισραήλ, με τη συμφωνία του Όσλο το 

’93, η Τουρκία, χωρίς το φόβο της κατακραυγής από τον αραβικό κόσμο, 

ξεπέρασε τα εμπόδια και έτσι η περίοδος ’93-’96 υπήρξε η πιο δημιουργική 

μεταξύ Άγκυρας και Τελ-Αβίβ. Υπήρξε σημαντική κινητικότητα -σε υψηλό 

                                                           
46 Ρόμπινς (2004), σ.285 
47 Dimou (2002), σ.24 
48Εξέγερση των Παλαιστινίων, «Η πρώτη Ιντιφάντα», 

 http://www.sansimera.gr/articles/41#ixzz4C7M2ggzi (10/04/16) 

49 Ρόμπινς (2004), σ.290 
50 Dimou (2002), σ.17 
51 Bozdağlioğlu (2003), σ.147 

http://www.sansimera.gr/articles/41#ixzz4C7M2ggzi


27  

 

επίπεδο προσώπων- με σκοπό την εύρεση κοινών σημείων συνεργασίας των δύο 

χωρών.  

     Το Ισραήλ είχε τρείς κύριους τομείς συμφερόντων που πίστευε ότι θα 

συνέκλιναν με αυτούς της Τουρκίας. Πρώτος ήταν, η στρατηγική αμυντική 

συνεργασία, για θωράκιση από απειλές, όπως η ιρανική στήριξη στη Χαμάς, που 

απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ, πράγμα που συμπίπτει, από πλευράς 

Τουρκίας, με την ισλαμική απειλή στη χώρα που είχε τη στήριξη Ιρανικών 

κεφαλαίων52. Δεύτερος ήταν η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας. Η Τουρκία 

επιδίωκε μια ελεύθερη εμπορική ζώνη μεταξύ των δύο κρατών και αυτό έκανε 

επιφυλακτικό το Ισραήλ. Το Τελ-Αβίβ προτιμούσε μια περιφερειακού τύπου 

ανάπτυξη, με την Άγκυρα να παίζει πρωτεύοντα ρόλο, ώστε να μεσολαβεί ως 

ειρηνευτική δύναμη μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ισραήλ. Ο τρίτος είχε να κάνει 

με το νερό. Το Ισραήλ ήταν ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας Οζάλ για έναν 

αγωγό που θα ενώνει Λίβανο και Σαουδική Αραβία53.  

      Η στενή σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ δυσχέραινε τις σχέσεις με το Ιράν 

και την Συρία. Το Ισραήλ φοβόταν την ενίσχυση της Χαμάς από το Ιράν αλλά 

πέραν αυτού το Ιράν ήταν το πιο ριζοσπαστικοποιημένο καθεστώς στην περιοχή, 

χωρίς δυτική επιρροή και το πλέον αντί-σημιτικό κράτος στην περιοχή. Η Τουρκία 

που συνόρευε με το Ιράν δεν ήθελε να εμπλακεί σε δυναμικές κινήσεις εναντίον 

του και έτσι προτιμούσε τη διπλωματική οδό.  

     Αντίστοιχα, το Ισραήλ πήρε απόσταση από το τουρκικό πρόβλημα του PKK 

και τη Συρία, επειδή ήθελε να προσεγγίσει τη Δαμασκό. Έτσι, η θέση του για το 

PKK ήταν ότι αφορά αποκλειστικά την Τουρκία αφού το θεωρούσε ως  εσωτερικό 

της πρόβλημα και δεν ήθελε να εμπλακεί54. 

    Μια πολλή σημαντική συμφωνία ήταν αυτή της στρατιωτικής εκπαίδευσης που 

ολοκληρώθηκε το ’96 και παρέμενε απόρρητη55. Περιείχε την αποδοχή 

αεροπορικών ασκήσεων της μιας χώρας στην άλλη, εκπαίδευσης προσωπικού και 

δικαίωμα προσέγγισης ισραηλινών αεροσκαφών σε τουρκικό έδαφος. Το δεύτερο 

                                                           
52 Dimou (2002), σ.24 
53 Ρόμπινς (2004), σς.295-296 
54 Ρόμπινς, ό.π., σ.297 
55 Dimou (2002), σ.17 
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μέρος της συμφωνίας περιείχε δημιουργία αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, 

με σκοπό την αμοιβαία μετακίνηση στελεχών της αμυντικής τους βιομηχανίας για 

αναβάθμιση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας. Επίσης, η συμφωνία περιείχε και 

κοινή εμπορική δραστηριότητα αλλά και στήριξη των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες56. Η τρίτη συμφωνία αφορούσε την αναβάθμιση 

των οπλικών συστημάτων, όπως τα φάντομ f4, μια συμφωνία υψηλού κόστους 

(590 εκατομμύρια δολάρια ) για εκσυγχρονισμό των μαχητικών αεροπλάνων με 

υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό57.  

   Αυτή η πολύπλευρα αναπτυσσόμενη συνεργασία άρχισε να φθίνει και να 

αποσταθεροποιείται, μετά την εκλογή του κόμματος Ευημερίας και την κυβέρνηση 

συνεργασίας Τσιλέρ-Ερμπακάν το  ‘96. Το Τελ-Αβίβ χάνει την εμπιστοσύνη στην 

νέα κυβέρνηση αφού συμμετέχει σε αυτήν ο Ερμπακάν, γνωστός για τις ακραίες 

ισλαμικές και αντί-σημιτικές απόψεις του. Παρόλα τα εμπόδια, λόγω του ισχυρού 

ρόλου του στρατού στα πολιτικά δρώμενα της Τουρκίας συντηρείται ένα επίπεδο 

συνεργασίας, κυρίως στο στρατιωτικό τομέα58. 

    Μετά την ανατροπή του Ερμπακάν και την κήρυξη του κόμματος του ως 

παράνομο, οι σχέσεις των δύο χωρών αποκαταστήθηκαν, με νέες εξοπλιστικές 

συμφωνίες, όπως η απόκτηση αρμάτων από το Ισραήλ αξίας 4,5 δίς δολάρια59, 

αλλά και η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο μεγάλο σεισμό το 1999, 

γεγονός, το οποίο ενίσχυσε τις σχέσεις των δύο κρατών. 

      Η δεκαετία του ’90 ήταν η πιο εποικοδομητική για τις σχέσεις Τουρκίας -

Ισραήλ,  κυρίως λόγω του Παλαιστινιακού θέματος. Η προσέγγιση των σχέσεων 

των δυο κρατών  συνδέεται  με τις κοινές πεποιθήσεις και κατευθύνσεις τους. Η 

Τουρκία, με τις κεμαλικές μεταρρυθμίσεις της, περιθωριοποίησε την ισλαμική της 

ταυτότητα και δημιούργησε μοντέλο εξουσίας δυτικού τύπου, ήταν η πρώτη και 

μόνη μουσουλμανική χώρα που εντάχθηκε στο Νάτο. Άλλο ένα παράδειγμα της 

εκδυτικοποίησής της, ήταν η πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

εξευρωπαϊσμένη  της δομή και το φίλο-δυτικό της δόγμα την κατέστησε ως τον 

κύριο δίαυλο της Δύσης στη Μέση Ανατολή. Προς τα ίδια βήματα βαδίζει και το 
                                                           
56 Ρόμπινς, ό.π., σ.306 
57 Bozdağlioğlu  (2003) σ.148 
58 Ρόμπινς, ό.π., σ.308 
59 Ρόμπινς, ό.π., σ.310 
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Ισραήλ, που είναι ένα μη μουσουλμανικό κράτος με δυτικές δομές διοίκησης στη 

Μέση Ανατολή. Η κοινή προσέγγιση και οι κοινοί προβληματισμοί ένωσαν τις δύο 

χώρες, με μόνη εξαίρεση τη διαχρονική πάλη της πολιτικής ελίτ με την 

ανερχόμενη ισλαμική δυναμική, που πολλές φορές εκφράζεται στην εξουσία, 

αλλάζοντας τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας60.   

 

 

Σχέσεις Τουρκίας - Ιράν 

      Μετά την εγκαθίδρυση του καθεστώτος Χομεϊνί, οι σχέσεις Τουρκίας – Ιράν 

ψυχράνθηκαν. Το Ιράν αποχώρησε από τη διακρατική συμφωνία μεταξύ Ιράν-

Τουρκίας-Πακιστάν, θεωρώντας την Τουρκία ως «δούρειο ίππο» της Δύσης στη 

Μέση Ανατολή61.  

     Με την έναρξη του πολέμου Ιράν-Ιράκ (1980-1988),  η Τουρκία, με τον Οζάλ 

κυβερνήτη, προσέγγισε το Ιράν και σύναψαν οικονομικές σχέσεις εμπορίου που 

αργότερα μετεξελίχτηκαν στη συμφωνία ECO (Economic Cooperate 

Organization)που μετέπειτα εντάχθηκαν οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, με 

μουσουλμανική ταυτότητα62. 

      Η διακύμανση των σχέσεων των δύο χωρών εξαρτιόταν  άμεσα από τις 

εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Από τη μία η ισχυρή φιλο-δυτική ελίτ στην 

Τουρκία που έβλεπε σαν εχθρό το Ιράν και από την άλλη τα φιλο-ισλαμικά 

πολιτικά κόμματα, που όποτε τους επιτρεπόταν προσπαθούσαν να προσεγγίσουν 

και να αναπτύξουν ισχυρές διακρατικές σχέσεις με ισλαμικές χώρες όπως το Ιράν. 

     Τα σημαντικότερα εμπόδια στην προσέγγιση του Ιράν, από την πλευρά της 

Τουρκίας, ήταν η κατά καιρούς ενίσχυση του PKK, η στήριξη της ισλαμικής 

ιδεολογίας, που ερχόταν σε αντίθεση με τη στρατιωτική ελίτ και ο ανταγωνισμός 
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που αναπτύχθηκε μεταξύ Άγκυρας και Τεχεράνης στις αναδυόμενες χώρες της 

Κεντρικής Ασίας, μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ63. 

     Από την πλευρά των Ιρανών, υπήρχε η καχυποψία ότι η Τουρκία παίζει το ρόλο 

του τοποτηρητή των Δυτικών και του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή. Επιπρόσθετα, 

έτρεφε αντιπάθεια με τον Κεμαλισμό και τη δυτικότροπη διάρθρωση της 

Τουρκίας, που ήταν αντίθετη στην ιρανική δομή διακυβέρνησης64. 

     Το κύριο παράπονο της Τουρκίας ήταν ότι το Ιράν ενισχύει και υποθάλπει το 

PKK, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν τους παρέχει χρηματοοικονομική βοήθεια, 

εκπαίδευση ανταρτών , υγειονομική φροντίδα και πολεμικό εξοπλισμό65.  

     Μετά την Κρίση του Κόλπου66, λόγω του κενού ασφαλείας στο Βόρειο Ιράκ, το 

Κουρδικό ζήτημα οξύνθηκε στις γείτονες χώρες Συρία-Ιράν-Τουρκία, λόγω του ότι 

είχαν μειονότητες κουρδικών πληθυσμών. Κατά την περίοδο του πολέμου και 

μετά, στο βόρειο Ιράκ δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για μια -υπό αίρεση- 

αυτόνομη Κουρδική μειονότητα. Το Ιράκ, μη μπορώντας να καλύψει το κενό 

ασφαλείας στα βόρεια σύνορα του, δημιούργησε τις συνθήκες ελευθερίας 

κινήσεως στους Κούρδους αντάρτες. Το γεγονός αυτό προβλημάτισε την Τουρκία, 

καθώς και τις άλλες χώρες, οι οποίες είχαν παρόμοιους φόβους αλυτρωτισμού στις 

περιοχές τους. Συρία και Ιράν ανέλαβαν δράση προς την κατεύθυνση διατήρησης 

της Ιρακινής εδαφικής  ακεραιότητας με σκοπό την ασφάλεια στα σύνορά τους. 

Ταυτόχρονα, παρά τις αντιθέσεις τους ανέλαβαν πρωτοβουλίες για δραστικό 

περιορισμό του PKK. Το Ιράν δεν αναγνώρισε το Κουρδικό ζήτημα, ούτε τον 

ακτιβισμό του PKK. Επίσης, παρέδωσε στις τουρκικές αρχές 35 στρατιώτες  του 

PKK και συμμετείχε σε κοινές αντικουρδικές δράσεις67.  

     Το Νοέμβριο του ’93, οι δυο χώρες Τουρκία - Ιράν υπέγραψαν σύμφωνο 

ασφαλείας με σκοπό την απαγόρευση της δράσης τρομοκρατικών οργανώσεων 

στα εδάφη τους και την από κοινού αντιμετώπιση των απειλών. Αρχικά, 
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λειτούργησε εποικοδομητικά αυτή η συμφωνία, με την παράδοση των στρατιωτών, 

όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις.  

     Τον Ιούνιο του ’94, το Ιράν συμφώνησε να κλείσει τη δίοδο των Κούρδων στα 

σύνορα Ιράν-Ιράκ, αλλά και προς Αρμενία. Αυτές οι πράξεις αναθέρμαναν τις 

σχέσεις των δύο χωρών προσωρινά. Όμως, μετά την απαίτηση της τότε 

πρωθυπουργού της Τουρκίας Τσιλέρ, για επιχείρηση αεροπορικών επιθέσεων κατά 

του PKK στα ιρανικά σύνορα, οι σχέσεις Άγκυρας –Τεχεράνης ψυχράθηκαν πάλι. 

Το Ιράν θεώρησε αυτή την πρόταση αρκετά επιθετική όπως επίσης και ότι 

προσβάλει την κυριαρχία των εδαφών του Ιράν68. 

     Κατά την περίοδο ‘96-’97, με το φιλο-ισλαμιστή Ερμπακάν στην εξουσία, 

προωθήθηκε μια στρατηγικής σημασίας προσέγγιση του Ιράν, από πλευράς 

Τουρκίας. Ο Ερμπακάν επισκέφτηκε την Τεχεράνη, υπογράφοντας συμφωνία 

κατασκευής αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από το Tabriz έως το Erzurum, με 

μελέτη για μελλοντική επέκταση μέχρι την Άγκυρα. Ο αγωγός αυτός, αναμενόταν 

να μεταφέρει 3 δίς κυβικά μέτρα το χρόνο και προοπτική για 10 δίς ως το 2003. 

Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική σύνδεσης με αγωγό από το Τουρκμενιστάν μέχρι 

την Τουρκία, μέσω Ιράν. Τέλος, η επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου Rafsanjani 

στην Τουρκία, με σκοπό να κλειστεί στρατιωτική συμφωνία, δείχνει τις 

προχωρημένες σχέσεις την εποχή εκείνη με εμπνευστή τον Ερμπακάν. Βέβαια, δεν 

τελεσφόρησαν, μετά τη βίαιη αποπομπή του Ερμπακάν από την εξουσία της 

χώρας. Η συμφωνία αρχικά για τον αγωγό, θορύβησε τους Αμερικάνους, λόγω της 

στροφής της Τουρκίας στην Ανατολή και δεύτερον, η στρατιωτική συμφωνία που 

ετοιμαζόταν, κινητοποίησε τη στρατιωτική ελίτ της χώρας και ανέκοψε αυτήν την 

πορεία69. 

     Η Τουρκία πάντα υποστήριζε ότι το Ιράν προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει το 

πολιτικό της σύστημα, στηρίζοντας ακραίες ισλαμικές οργανώσεις εντός της, όπως 

η Hezbollah ,Islamic Great Raiders Front, Islamic Action, Jerusalem Army κ.α., οι 

οποίες είχαν άμεση σχέση με το Ιράν, είτε εκπαιδεύοντας ακραία στοιχεία ή 

χρηματοδοτώντας τα. Κάποιες από αυτές είχαν και τρομοκρατικές δράσεις70. 
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Κορύφωση των γεγονότων αυτών ήταν το διπλωματικό επεισόδιο που 

δημιουργήθηκε στην Τουρκία, όταν ο Ιρανός πρέσβης, απευθυνόμενος σε μία 

ομάδα ονόματος Allah i Ekber στη γιορτή - ημέρα της Ιερουσαλήμ το Φεβρουάριο 

του ’97, στην περιοχή Sincan -επαρχία της Άγκυρας- στεκούμενος κάτω από 

αφίσες Jihad με αρχηγούς της Χεζμπολάχ, ανέφερε ότι όποιος κλείνει συμφωνίες 

με την Αμερική και το Ισραήλ θα τιμωρηθεί71. Επίσης, στην ομιλία του παρότρυνε 

την κατάργηση του συστήματος της χώρας και την υιοθέτηση του ιερού νόμου της 

Σαρίας (Sharia)72. 

     Αυτές οι ακραίες ισλαμικές εκφάνσεις, οδήγησαν τη στρατιωτική ελίτ στο να 

επέμβει, απαγορεύοντας το κόμμα Ευημερίας του Ερμπακάν και άλλες ισλαμικές 

οργανώσεις μέσω του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, με την πρόφαση της 

διάδοσης ισλαμικής προπαγάνδας73. Η κρίση Άγκυρας-Τεχεράνης  κορυφώθηκε με 

την αποπομπή του Ιρανού πρέσβη μετά την επικίνδυνη, για την εσωτερική 

ασφάλεια της χώρας, πράξη του74. 

     Ένα ακόμη πεδίο που εμπλέκονταν τα συμφέροντα των δύο κρατών, ήταν οι 

αναδυόμενες χώρες της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου, μετά την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Από την πλευρά της Τουρκίας, οι 

μουσουλμανικές αυτές χώρες αναδείχτηκαν ως ένα καινούριο πεδίο ζωτικών 

συμφερόντων. Η Τουρκία ήθελε να τις προσεγγίσει ως πρότυπο πολιτικού 

μοντέλου στο μουσουλμανικό κόσμο, ώστε να περάσουν στη σφαίρα επιρροής της, 

με σκοπό την περεταίρω εμβάθυνση των σχέσεων τους σε οικονομικό, ενεργειακό 

και στρατηγικό πεδίο. 

      Το Ιράν επίσης, χρησιμοποιώντας το γεωγραφικό του πλεονέκτημα προσέφερε 

στις χώρες της Κεντρικής Ασίας, διέλευση από τα εδάφη της και ένα ισλαμικό 

μοντέλο διακυβέρνησης. 

     Η Άγκυρα, επωφελήθηκε από τη στρατηγική της Αμερικής και της Ευρώπης, 

για αποτροπή αυτών των χωρών να εισέλθουν στην σφαίρα επιρροής του Ιράν και 

του ισλαμικού φονταμενταλισμού. Η Τουρκία προσπάθησε να τις προσεγγίσει, 
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προπαγανδίζοντας κατά του Ιράν και προωθώντας το τουρκικό μοντέλο διοίκησης 

και ανάπτυξης75. Παρά ταύτα, Άγκυρα και Τεχεράνη δυσκολεύτηκαν να  

προσελκύσουν τις περιοχές αυτές, αφού η επιρροή της Ρωσίας στην περιοχή της 

Κεντρικής Ασίας ήταν ακόμα μεγάλη. Επίσης, οι χώρες αυτές έστρεψαν την 

προσοχή τους στην Ευρώπη και στην Αμερική, δυσκολεύοντας ακόμη 

περισσότερο το έργο Ιράν και Τουρκίας στην αναδυόμενη περιοχή76. 

     Η κρίση Αζερμπαϊτζάν- Αρμενίας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ δημιούργησε νέα 

ευκαιρία στον ανταγωνισμό Ιράν-Τουρκίας, για άσκηση επιρροής στην περιοχή. 

Για το Ιράν υπήρχε ο φόβος προς το Αζερμπαϊτζάν, λόγω των αζέρικων 

πληθυσμών στα εδάφη του, έτσι, κράτησε μια επιφυλακτική στάση. Μετά την 

αποδοχή της αμερικανικής πρότασης από το Αζερμπαϊτζάν για αποκλεισμό του 

Ιράν από το πετρέλαιο της Κασπίας, το Ιράν, ως απάντηση,  στράφηκε ένθερμα 

στη Ρωσία και την Αρμενία. Αυτό ευνόησε την Τουρκία αφού σύναψε άριστες 

σχέσεις με το Μπακού, με τις ευλογίες της Αμερικής. 

     Παρά τις όποιες αντιθέσεις, οι δύο πλευρές Ιράν και Τουρκία, έκαναν 

προσπάθειες επαναπροσέγγισης. Κοινό τους πεδίο ήταν το Κουρδικό. Οι δυο 

χώρες προχώρησαν σε συμφωνίες, όπως αυτή που επέτρεπε την προσέγγιση των 

συνόρων για επιχειρήσεις προσομοίωσης εναντίον κουρδικών βάσεων. Τέλος, το 

σχέδιο σύνδεσης  Tabriz - Erzurum δεν απορρίφτηκε, αλλά έγιναν κάποια βήματα 

αναγέννησης του σχεδίου77.   

 

Σχέσεις Τουρκίας - Ιράκ 

   Οι σχέσεις Τουρκίας Ιράκ κατά την περίοδο ’80-’02, ήταν μάλλον καλές σε 

επίπεδο ασφάλειας και εμπορίου. Την περίοδο του πολέμου Ιράν-Ιράκ (’80-‘88) η 

Άγκυρα κράτησε μια ουδέτερη στάση, κερδίζοντας από τις ανάγκες των 

εμπόλεμων κρατών. Η Τουρκία προσέφερε ασφάλεια μεταγωγής εμπορευμάτων 

αλλά και πετρελαίου από το Ιράκ, αφού οι εναλλακτικές διαδρομές είχαν μεγάλο 

ρίσκο για το Ιράκ.  
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   Επίσης, η Τουρκία έγινε η βασική δίοδος εισαγωγών από ευρωπαϊκές χώρες 

προς το Ιράκ. Την περίοδο εκείνη, η εισαγωγή πετρελαίου προς Τουρκία από το 

Ιράκ ανερχόταν στα 9,1 δίς και οι εξαγωγές προϊόντων, από την Άγκυρα προς τη 

Βαγδάτη, στα 6,3 δίς δολάρια. Η εξάρτηση των δύο χωρών αυξήθηκε, όταν 

κατασκευάστηκε ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Κιρκούκ-Γιουμουρταλίκ και η 

Τουρκία ελάμβανε τέλη διέλευσης ως διαμετακομιστική χώρα. Πρόσθετες 

ποσότητες πετρελαίου μεταφέρονταν με φορτηγά, μέσω των διασυνοριακών 

δρόμων, αλλά οι συναλλαγές δε σταματούν εκεί, αφού είχαν υπογραφεί συμφωνίες 

για συνεργασία στην ενέργεια, στα ηλεκτρικά δίκτυα, όπως και συμφωνίες 

κατασκευαστικού τομέα από τουρκικές εταιρίες στο Ιράκ78. 

   Τα οικονομικά οφέλη ήταν πάρα πολλά για την Τουρκία, όπως επίσης και η 

αλληλεξάρτηση των δύο χωρών, κάτι που μεταφράστηκε και σε αμυντικές 

συμφωνίες. Κατά την περίοδο του πολέμου Ιράκ-Ιράν και τις επιθέσεις του Ιράν 

στα εδάφη του Ιράκ, η Βαγδάτη αναγκάστηκε να αποσύρει στρατεύματα από το 

Βόρειο Ιράκ, για αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Τεχεράνης, δημιουργώντας 

κενό στην ασφάλεια των βόρειων συνόρων. Οι Κούρδοι της περιοχής 

επωφελήθηκαν το κενό ασφαλείας και απαίτησαν αυτόνομη και ανεξάρτητη 

πολιτική στην περιοχή. Η Τουρκία φοβήθηκε μια εξάπλωση του αλυτρωτισμού 

και στα εδάφη της, αλλά και την επικείμενη μείωση των εμπορικών μεταφορών, 

λόγω της αστάθειας στα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας, όπως και ο κίνδυνος έλεγχου, της 

στρατηγικής σημασίας περιοχής, της πετρελαιοπαραγωγού Μοσούλης, αλλά και 

οι αγωγοί πετρελαίου που αν ελέγχονταν από τους Κούρδους θα ισχυροποιούνταν 

έναντι των Τούρκων. Για όλους τους παραπάνω λόγους η Τουρκία και το Ιράκ 

έπρεπε να πάρουν δραστικά μέτρα79.  

     Αντιδρώντας Άγκυρα και Βαγδάτη στις κουρδικές επιδιώξεις, προχώρησαν σε 

συμφωνία που επέτρεπε την καταδίωξη Κούρδων από τις τουρκικές δυνάμεις, 

εντός των ιρακινών συνόρων για πέντε χιλιόμετρα εντός της επικράτειας του 

Ιράκ80. 
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    Οι σχέσεις καλής γειτονίας διακόπηκαν την περίοδο ’90-’91, μετά την εισβολή 

του Ιράκ στο Κουβέιτ στην επονομαζόμενη Κρίση του Κόλπου. Με την επέμβαση 

του Ιράκ, η Αμερική πηρέ την πρωτοβουλία και πρότεινε αρχικά  επιβολή 

κυρώσεων ως αντίμετρο της εισβολής. Λίγο αργότερα, το ΝΑΤΟ και άλλες 

δυνάμεις στο πλευρό τους, αποφάσισαν την εισβολή στο Ιράκ με σκοπό την 

απομάκρυνση των ιρακινών δυνάμεων από το Κουβέιτ, αλλά και την επιβολή 

εμπάργκο με σκοπό να προκαλέσουν οικονομική ασφυξία. 

    Αρχικά η Τουρκία, με παρακινητή τον Οζάλ, θα συμμετείχε πλήρως στην 

εμπλοκή  στο πλευρό του ΝΑΤΟ. Όμως, λόγω εσωτερικών αντιστάσεων 

απομακρύνθηκε αυτή η εκδοχή και υπερίσχυσε μια πιο μετριοπαθής αντιμετώπιση 

της κρίσης. Η Τουρκία συμμετείχε στις κυρώσεις εναντίον του Ιράκ, κλείνοντας 

τον αγωγό μεταφοράς πετρελαίου και επιβάλλοντας παύση εμπορικών 

συναλλαγών81, κάτι όμως που στοίχησε και στην τουρκική οικονομία. Σύμφωνα με 

αναφορές, πιστεύεται ότι οι απώλειες άγγιζαν τα 5 δίς δολάρια ετησίως82. 

    Μετά τη λήξη του πολέμου το ’91, η Τουρκία επιδίωξε την επαναπροσέγγιση 

των σχέσεών της με το Ιράκ, ώστε να αρθεί το εμπάργκο και να αποκαταστήσει τις 

εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι συναλλαγές στο πρώτο στάδιο ήταν 

περιορισμένες, λόγω του διεθνούς αποκλεισμού του Ιράκ την περίοδο εκείνη. Η 

Άγκυρα μεσολάβησε, πιέζοντας το καθεστώς Σαντάμ να συμμορφωθεί, σύμφωνα 

με τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να αρθεί ο οικονομικός 

αποκλεισμός. Τελικά η Βαγδάτη δέχθηκε τις υποδείξεις των Η.Ε. το 1995, 

επιτρέποντας την επανέναρξη των εμπορικών σχέσεων της χώρας, αλλά υπό 

όρους. Η μεταφορά πετρελαίου, μέσω του ιρακινοτουρκικού αγωγού,  

επαναλειτούργησε αλλά με περιορισμένες ποσότητες. Η Τουρκία συνέχισε να 

πιέζει για πλήρη αποκατάσταση83. 

    Κατά την περίοδο του πολέμου οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι χρησιμοποιούσαν 

τις αεροπορικές βάσεις του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπως αυτή του Incirlik, για τους 

σκοπούς του πολέμου. Οι δυνάμεις του Σαντάμ Χουσεΐν εγκατέλειψαν τα 

κατεχόμενα εδάφη φανερά αποδυναμωμένοι, μη μπορώντας να καλύψουν την 
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ασφάλεια όλης της χώρας, όπως στην περίπτωση του Βόρειου Ιράκ. Οι Κούρδοι 

της περιοχής επαναστάτησαν, ζητώντας την αυτονομία τους. Το Ιράκ βλέποντας 

τον κίνδυνο, ετοιμάστηκε να επέμβει. Υπό το φόβο της μανίας του Σαντάμ οι 

πληθυσμοί των Κουρδών στο Β. Ιράκ εγκατέλειψαν τις εστίες τους δημιουργώντας 

ένα τεράστιο προσφυγικό ρεύμα κυρίως  προς την Τουρκία. Η άμεση αντίδραση 

ήταν η επιχείρηση παροχής βοήθειας στους πρόσφυγες σε συνεργασία νατοϊκών 

και τουρκικών δυνάμεων, με παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τροφής 

στους πρόσφυγες,  έως ότου βρισκόταν μια λύση84. Με τη δεύτερη επιχείρηση 

παροχής βοήθειας δημιούργησαν μια ‘no fly zone’ υπό την εποπτεία Βρετανών και  

Αμερικάνων, για να εξασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή των προσφύγων στο 

Βόρειο Ιράκ85. 

    Παρόλα αυτά τα κουρδικά κινήματα του Ιράκ επωφελήθηκαν της δεύτερης 

παροχής βοήθειας που παρείχε ασφάλεια στην περιοχή και επανέφεραν τις 

διεκδικήσεις αυτονομίας τους. Αυτά τα γεγονότα ανάγκασαν την Τουρκία να 

εφαρμόσει μια αμφιλεγόμενη πολιτική, ώστε να αποφύγει την αυτονομία των 

Κούρδων στο Βόρειο Ιράκ, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο τη νοτιοανατολική της 

περιοχή που ταλανιζόταν από τα ίδια προβλήματα. Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις 

δεν έλειπαν και στο Κουρδικό κίνημα, με την αντιπαλότητα μεταξύ του PKK και 

των Ιρακινών κινημάτων του Δημοκρατικού Κόμματος Κουρδιστάν, του 

Ταλαμπανί και της Πατριωτικής Ένωσης, του Μπαρζανί. Η Τουρκία βλέποντας 

αυτήν την αντιπαλότητα, τον Φεβρουάριο του ’91 κάλεσε τον Ταλαμπανί και τον 

Μπαρζανί στην Άγκυρα, με σκοπό να συντονίσουν τις ενέργειες αντιμετώπισης 

των  ζωνών επιρροής του PKK εντός του  Ιράκ. Ήταν η πρώτη φορά που κάθισαν 

στο ίδιο τραπέζι, έστω και ανεπίσημα οι δύο πλευρές. Βέβαια, υπήρχε 

διστακτικότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης από τις δύο πλευρές, λόγω των 

φυσικών τους αντιθέσεων. 

    Η συνεργασία Κούρδων αυτονομιστών και Τουρκίας ανησύχησε τη Βαγδάτη. Η 

Ιρακινή πλευρά πίστευε ότι η επιθετικότητα της Τουρκιάς στο βόρειο Ιράκ δεν 

αποσκοπεί μόνο στην καταπολέμηση του PKK, αλλά έχει και επεκτατικές τάσεις, 

όπως στο ζήτημα της Μοσούλης. Ως αντίμετρο, η Βαγδάτη στήριξε το PKK. Η 

                                                           
84 Ρόμπινς (2004), σ.366 
85 Martin, Keridis (2002), σ.169 
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Τουρκία, κατά την διάρκεια εκκαθαρίσεων στο Βόρειο Ιράκ, δεν έπληττε μόνο 

θέσεις του PKK, αλλά πολλές φορές και περιοχές που ήταν υπό τον έλεγχο του 

Δημοκρατικού Κόμματος Κουρδιστάν, με αποτέλεσμα να ψυχρανθούν οι σχέσεις 

Δ.Κ.Κ και Τουρκίας και ως εκ τούτου να σταματήσει αυτή η συνεργασία86.  

 

Σχέσεις Τουρκίας-Συρίας 

    Τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα της Τουρκίας είναι αυτά με τη Συρία. Οι 

γείτονες χώρες ιστορικά είχαν μη-φιλικές σχέσεις. Μετά τη διάλυση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την επιβολή του κεμαλισμού, τέθηκε το θέμα της 

περιοχής της Αλεξανδρέττας. Η περιοχή αυτή είχε, κατά πλειοψηφία, αραβικό 

πληθυσμό και 40% τουρκογενή87. Με την ενσωμάτωση της επαρχίας στην 

Τουρκία, η Συρία δεν έπαψε να τη διεκδικεί σε διπλωματικό όμως επίπεδο. 

    Ένα ακόμη εμπόδιο στις σχέσεις Άγκυρας-Δαμασκού ήταν το σχέδιο της 

Τουρκίας με όνομα GAP (Great Anatolia Project) με σκοπό τη δημιουργία 

φραγμάτων και υδροηλεκτρικών σταθμών ενέργειας, κυρίως στον Ευφράτη, ώστε 

να στηρίξει τις φτωχές περιοχές της Ανατολίας που υπήρχαν κουρδικές 

μειονότητες. Η δημιουργία αυτού του σχεδίου και η υλοποίηση του σταδιακά 

προκάλεσε προβλήματα στη Συρία. Κυρίως, λόγω της μείωσης της ροής νερού του 

Ευφράτη, αλλά και επιμέρους, όπως η μόλυνση των υδάτινων πόρων. Το σχέδιο 

αυτό (GAP) προέβλεπε την κατασκευή 22 φραγμάτων, εκ των οποίων, 19 

υδροηλεκτρικά φράγματα και 17 αρδευτικές κατασκευές. Οι συριακές αρχές 

ξεκαθάριζαν στην Τουρκία και στη διεθνή κοινότητα, ότι ο Ευφράτης είναι 

ζωτικής σημασίας για αυτούς και το σχέδιο GAP θα έχει καταστροφικές συνέπειες 

για τη χώρα. 

    Σε θεωρητικό επίπεδο, οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία το 1987 που 

προέβλεπε ότι, η Τουρκία δε θα μείωνε τη ροή του νερού στον Ευφράτη κάτω από 

τα 500 κυβικά το δευτερόλεπτο και από την πλευρά της Συρίας ότι, θα σταματήσει 

να υποστηρίζει το παρακλάδι του PKK στη Συρία. Η συμφωνία αυτή δεν 

                                                           
86 Ρόμπινς (2004), σς.369-371 
87 Martin, Keridis (2002), σ.176 
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τελεσφόρησε, αφού οι Σύριοι δεν πίστευαν ότι η Τουρκία θα τολμούσε να μειώσει 

τη ροή του ποταμού προς τη χώρα τους. Επίσης, η Δαμασκός δεν είχε σκοπό να 

σταματήσει τη στήριξη του PKK και του αρχηγού του Οτσαλάν. 

    Με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να πιέσουν για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

’87, αλλά ο πρόεδρος Χαφέζ Άσαντ να αρνηθεί τη στήριξη του PKK και την 

ύπαρξη του Οτσαλάν στη Συρία. Ο Οζάλ, μετά από την άρνηση του Άσαντ, 

απείλησε ότι αν δεν τηρηθεί η συμφωνία θα μειώσει τη ροή του Ευφράτη προς τη 

Συρία88. Κάτι που θεώρησε η Δαμασκός ως μονομερή ενέργεια σ’ ένα 

διασυνοριακό ποταμό, που η εντατική εκμετάλλευση του θα είχε ως αποτέλεσμα 

τη μόλυνση των υδάτων. Το Ιράκ που είχε παρόμοιο πρόβλημα με τον ποταμό 

Τίγρη στάθηκε στο πλευρό της Συρίας. Έτσι, από κοινού οι δύο χώρες αποφάσισαν 

να κάτσουν στο τραπέζι με την Τουρκία ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση, 

αλλά δεν τελεσφόρησαν αυτές οι συνομιλίες μιας και το Ιράκ το ’90 μπήκε στη 

δίνη του πολέμου και έτσι η θέση της Συρίας αποδυναμώθηκε89. Θέση της Συρίας 

ήταν ότι ο Ευφράτης είναι διεθνής ποταμός και πρέπει να συναποφασίζουν από 

κοινού όλες οι χώρες που διασχίζει ο ποταμός για την εκμετάλλευση του90. Η 

Τουρκία πίστευε ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, αφού θεωρούσαν ότι η πηγή ανήκει 

στην εδαφική της επικράτεια γεγονός, που την κάνει αποκλειστική διαχειρίστρια 

του ποταμού. Επίσης, το Ιράκ και η Συρία υποστήριζαν ότι ο Τίγρης και ο 

Ευφράτης είναι ιστορικοί ποταμοί που συνδέουν τις χώρες αυτές ανά τους αιώνες, 

οπότε έχουν και αυτοί δικαιώματα. Πρότειναν να βρεθεί μια μαθηματική 

φόρμουλα εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων, μέσω ποσόστωσης κάτι που 

απέρριψε η Τουρκία91. Τέλος η Τουρκία, στα πλαίσια της εξεύρεσης λύσης, είχε 

προτείνει έναν «αγωγό ειρήνης (Baris Borusu)», ο οποίος θα συγκεντρώνει τα 

ύδατα των ποταμών, στο νότιο τμήμα και θα τα διοχετεύει με δυο αγωγούς, ο 

πρώτος από τη Συρία σε Σ. Αραβία και στα κράτη του Περσικού κόλπου και ο 

δεύτερος από τη Συρία και την Ιορδανία θα διασχίζει την Ερυθρά θάλασσα ως τη 

Σ. Αραβία, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και ένας κύριος λόγος 

ήταν η άρνηση των συμβαλλόμενων χωρών που φοβήθηκαν ότι η Τουρκία θα το 

                                                           
88 Hale (2000), σ.302 
89 Ρόμπινς (2004), σς.270-273 
90 Martin, Keridis (2002), σ.178 
91 Hale (2000), σ.303 
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εκμεταλλευτεί ως μέσο εκβιασμού και πίεσης αναλόγως με τα εκάστοτε 

συμφέροντά της92. 

   Άλλωστε για την Τουρκία, το ζήτημα των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη είναι 

βαρύνουσας γεωπολιτικής σημασίας, διότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ροής των 

ποταμών ελέγχεται από το τουρκικό Κουρδιστάν93.  

    Η Συρία για να ενισχύσει τη διπλωματική της βαρύτητα στο θέμα των υδάτινων 

πόρων με την Τουρκία, στήριξε τις δυνάμεις του PKK για να το χρησιμοποιήσει 

ως διαπραγματευτικό όπλο. Η Δαμασκός στήριξε το PKK με κάθε τρόπο, 

επέτρεψε την παραμονή ανταρτών του στον, υπό συριακής επιρροής, Λίβανο, με 

σκοπό την εκπαίδευση σε σύγχρονες πολεμικές τεχνικές. Επίσης, οι Κούρδοι της 

Συρίας πολεμούσαν στο πλευρό των Κούρδων της Τουρκίας94. Τέλος, ο αρχηγός 

του PKK Οτσαλάν είχε άσυλο από τις συριακές αρχές έχοντας γραφείο 

συντονισμού στη Δαμασκό.   

    Η Άγκυρα πίστευε ότι το καθεστώς Άσαντ στήριζε τους Κούρδους αντάρτες, 

παρέχοντας τους όπλα και τεχνολογική υποστήριξη. Επίσης, ότι συντηρούσε 

στρατόπεδα έλεγχου της Συρίας όπως το Bekka valley στο Λίβανο, με σκοπό την 

εκπαίδευση Κούρδων ανταρτών, αλλά και υπόθαλψη εγκληματικών πράξεων όπως 

η παρασκευή ναρκωτικών στο Λίβανο με στόχο τη χρηματοδότηση του αντί-

τουρκικού σχεδίου τους95.  

    Η όξυνση των σχέσεων Συρίας - Τουρκίας κορυφώθηκε το ’96 μετά από 

απαίτηση της Άγκυρας για παράδοση του Οτσαλάν στις τουρκικές αρχές. Η 

Δαμασκός αρνήθηκε και έτσι οι σχέσεις των δύο χωρών πέρασαν σε εχθρικό 

κλίμα96. Το φθινόπωρο του ’98, η Τουρκία έλαβε δραστικά μέτρα στέλνοντας 

στρατό στα συροτουρκικά σύνορα, ζητώντας την άμεση έκδοση του Οτσαλάν στις 

τουρκικές αρχές, ειδάλλως θα υποχρεωθούν να εισβάλουν97. Η κατάσταση είχε 

φτάσει σ’ αδιέξοδο, μόνο μετά τη συνδρομή του Αιγύπτιου Προέδρου Μουμπάρακ 

και τη συμβολή του υπουργού εξωτερικών του Ιράν Kharazzi, οι δύο πλευρές 

                                                           
92 Φραγκούλης (2012), σς.511-512 
93 Ό.π., σ.113 
94 Martin, Keridis (2002), σς.179-180 
95 Tareq, Aydin (2003), σ.206 
96 ό.π., σ.210 
97 Hale (2000), σς.304-305 
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Τουρκία και Συρία συμφώνησαν να διαπραγματευθούν, ώστε να βρεθεί κάποια 

λύση. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν να αναγκαστεί η Συρία στην 

απαγόρευση βοήθειας του PKK και την αποπομπή του Οτσαλάν. 

    Ένα χρόνο μετά το ’99, έγιναν προσπάθειες επανέναρξης διπλωματικών 

σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Ακολούθησε το άνοιγμα των συνόρων και 

δειλά-δειλά άρχισε το διασυνοριακό εμπόριο με μεταφορά υλών, ενέργειας ακόμη 

και τουρισμού98. Τέλος, η τουρκική πλευρά διακήρυξε ότι είναι έτοιμη να 

συζητήσει το θέμα των υδάτινων πόρων, κάτι που δε μετουσιώθηκε όμως σε 

συμφωνία99. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Η Εξωτερική πολιτική του AKP 

Η νίκη του AKP (2002 - σήμερα) 

    Στην εκλογική αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία στις 3 

Νοεμβρίου 2002, επικράτησε το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (στα 

τουρκικά: Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) (στο εξής AKP) με 34,2% και 363 

έδρες. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν ο μεγάλος νικητής των εκλογών100 έναντι 

του Ντενίζ Μπαϊκάλ, όπου το κόμμα του, Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα 

(Cumhűrriyet Halk Partisi, CHP) έλαβε ποσοστό 19,39% και 178 έδρες. Το AKP, 

το CHP και ανεξάρτητοι βουλευτές, που έλαβαν ποσοστό 10% και 9 έδρες, 

απάρτιζαν τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση Τουρκίας (ΜΕΤ). 

    Ο Ταγίπ Ερντογάν  και η κυβέρνησή του, μετά τη συντριπτική νίκη τους, 

κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια σειρά ζητημάτων καίριας σημασίας τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό  της χώρας. Κάποια από αυτά ήταν η επιδίωξη 

της χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η πάλη τους με το κεμαλικό 

πρότυπο και το στρατιωτικό κατεστημένο, η οικονομική κρίση που μάστιζε τη 

χώρα εκείνη την περίοδο, η πάλη για «ξεσκέπασμα» του «βαθέος κράτους» και της 

οργάνωσης «Ergenekon»101 και η αντιμετώπισή τους, το Κουρδικό ζήτημα και η 

δράση του PKK, καθώς και οι συνεχείς αναταραχές και προκλήσεις στην ευρύτερη 

γειτονιά της Τουρκίας.  

 

 

 

 

                                                           
100 Βλ. Φραγκούλης (2012), σ.438 
101 Για μια εκτενή ανάλυση για την οργάνωση «Ergenekon» και τις διαστάσεις της βλ. 

Φραγκούλης ό.π., σς.449-465 
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Η τουρκική εξωτερική πολιτική μέσα από την οπτική του Αχμέτ 

Νταβούτογλου 

    Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και γνώστης πολλών 

επιστημών, υπήρξε στενός σύμβουλος του Ερντογάν για τα θέματα κυρίως της 

εξωτερικής πολιτικής και αργότερα (2009 - 2014) διετέλεσε καθήκοντα ως 

υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα (2014 – Μάιο 2016) ως πρωθυπουργός της 

χώρας. 

    Από το 2002, όπου και αναρριχήθηκε στην εξουσία το AKP, θεωρείται ο 

θεμελιωτής της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Οι κατευθυντήριες γραμμές της 

χάραξης εξωτερικής πολιτικής βασίζονται εξολοκλήρου στο βιβλίο του Αχμέτ 

Νταβούτογλου «Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας.». 

    Σύμφωνα με τον Νταβούτογλου, ως προς τη χάραξη εξωτερικής πολιτικής, είναι 

αναγκαίο να δοθεί έμφαση σε τρεις λέξεις – κλειδιά: 

 Γεωγραφία 

 Γεωπολιτική και 

 Ανταγωνισμός (στο εμπόριο). 

    Οι πέντε αρχές του δόγματος Νταβούτογλου για τη χάραξη εξωτερικής 

πολιτικής είναι οι εξής: 

1. «Επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας (δημοκρατίας) και ασφάλειας». 

Πρέπει να προσαρμοστεί (η Τουρκία) στις απαιτήσεις του νέου διεθνούς γίγνεσθαι 

και να αναδιαρθρώσει τις δομές τις με γνώμονα την ελευθερία και την ασφάλεια. 

 

 

2. «μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες». Ιδιαιτέρως όσον αφορά τη Μ. 

Ανατολή και τον Καύκασο. 

 

3. «μέγιστη συνεργασία» με τις γειτονικές χώρες και ρόλος της ως ειρηνικού 

διαμεσολαβητή ανάμεσα στην εγγύς περιφέρειά της (Μ. Ανατολή) και τη Δύση. 
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4. «πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική». (ίσες αποστάσεις από Ρωσία και 

Η.Π.Α). Είναι αναγκαίο να στραφεί, με δομές συνεργασίας, και προς τη Δύση και 

προς τη Μ. Ανατολή, τη Ρωσία, τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και την Αφρική. 

 

5. «ρυθμική διπλωματία» με δραστηριότητες σε πολυμερείς πρωτοβουλίες και 

συνεργασίες και ενεργό συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, για την αύξηση του 

κύρους της και της διεθνούς της αναγνώρισης102.  

 

    Στο δοκίμιο του Νταβούτογλου γίνεται μια εκτενής ανάλυση για το λεγόμενο 

«στρατηγικό βάθος» της Τουρκίας. Σύμφωνα λοιπόν με τις θεωρήσεις του 

Νταβούτογλου, η Τουρκία έχει κεντρική θέση γεωγραφικά103 που τέμνει τρεις 

ηπείρους την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Το γεωγραφικό της βάθος 

εκτείνεται προς Ευρώπη, Βαλκάνια, Ασία, Μ. Ανατολή και το βόρειο τμήμα της 

Αφρικής. Ακόμη, αναγάγει τη χώρα σε ιστορικό και πολιτισμικό κέντρο, εξαιτίας 

του Οθωμανικού παρελθόντος των πρώην περιοχών της αυτοκρατορίας. Κατά τον 

ίδιο, το οθωμανικό στοιχείο συνένωσε ιστορικά και προσέδωσε κοινή πολιτισμική 

κουλτούρα (γλώσσα, θρησκεία) στους λαούς της περιφέρειάς της. Γενικά, 

θεωρείται ότι λόγω της -για πολλούς αιώνες- κατοχής των περιοχών πέριξ της 

Τουρκίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να 

ασκήσει επιρροή στα πρώην εδάφη της αυτοκρατορίας. Ισχυρίζεται μάλιστα, ο 

Νταβούτογλου, ότι η Τουρκία έχει κληρονομήσει τα «οθωμανικά αρχεία» (τίτλοι 

ιδιοκτησίας) των περιοχών αυτών και ότι κανένα πολιτικό ζήτημα δε δύναται να 

λυθεί χωρίς αυτά τα αρχεία104. Όλα τα παραπάνω καθιστούν την Τουρκία ισχυρή 

από γεωγραφική\ γεωπολιτική άποψη105. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που της 

                                                           
102 Τριανταφύλλου, Φωτίου (2010), σς.60-62 
103 Νταβούτογλου (2010), σ.193 
104 Νταβούτογλου (2010), σ.499 
105 Φραγκούλης (2012), σ.496 
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προσδίδει, είναι ότι αποτελεί το κέντρο των «ενεργειακών διαμετακομιστικών 

οδών, στους άξονες Ανατολής – Δύσης και Βορρά – Νότου106 ». 

 

Στροφή προς «Ανατολάς» 

    Από το 2002, το AKP εργάστηκε προς τη «γεφύρωση» του χάσματος μεταξύ της 

Δύσης και του μουσουλμανικού κόσμου και δραστηριοποιήθηκε εκ νέου στη 

Μέση Ανατολή, βαδίζοντας στα χνάρια του Οζάλ που πρώτος είχε οραματιστεί 

αυτήν την προοπτική107, ενισχύοντας τη θέση της στην περιοχή μέσα από 

οικονομικές και εμπορικές δοσοληψίες. 

    Υπάρχει μια σειρά οικονομικών συμφερόντων (εξαγωγικό εμπόριο αγαθών και 

προϊόντων, ενέργεια, επενδύσεις, τουρισμός), για τα οποία έχει επιδιωχτεί 

αλληλεξάρτηση και συνεργασία με τις μεσανατολικές χώρες. Στόχος αυτής της 

αλληλεξάρτησης είναι η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας -άμεσοι 

επωφελούμενοι είναι διάφοροι οικονομικοί φορείς και οργανώσεις [TŰSIAD 

(Ένωση Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών), TOBB (Ένωση Επιμελητηρίων και 

Αγορών Τουρκίας), Εμπορικό Επιμελητήριο]- και επιδίωξή της είναι η άσκηση 

επιρροής και η παγίωση του ρόλου της ως διαμεσολαβητή στις διενέξεις των 

κρίσιμων περιοχών και η λειτουργία της ως φορέας δημοκρατισμού και διάδοσης 

ευρωπαϊκών προτύπων στο γειτονικό της μουσουλμανικό κόσμο. Απώτερος δε 

σκοπός της είναι να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή της Μ. 

Ανατολής, να αποκτήσει δυνατότητα να διαπραγματευτεί με την Ε.Ε. σχετικά με 

την ένταξή της108 και να θεωρηθεί ως «περιφερειακή» και μετέπειτα «παγκόσμια» 

δύναμη. Ερντογάν και Νταβούτογλου επιδίωξαν τη βελτίωση της εικόνας της 

χώρας και την αναγωγή της σε σημαντικό «παίκτη» στο διεθνές γίγνεσθαι. 

    Η Τουρκία στρεφόμενη, μέσω της πολιτικής της, ανατολικά, καλείται να 

εφαρμόσει τις «αρχές» του Αχμέτ Νταβούτογλου, επιδιώκοντας να συμφιλιωθεί με 

τις γειτονικές τις περιοχές, με τις οποίες στο παρελθόν είχε δημιουργήσει πεδία 

                                                           
106 Ό.π., σ.496 
107 Τριανταφύλλου, Φωτίου (2010), σ.149 
108 Τριανταφύλλου, Φωτίου, ό.π., σ.67 
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διαμάχης και προστριβών, προχωρώντας σε διμερείς εμπορικές και οικονομικές 

συνεργασίες και σε στρατηγικές συμμαχίες. 

    Στα πλαίσια του παραπάνω στόχου, η Τουρκία έπαιξε ενεργό ρόλο σε διάφορες 

πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας για συγκεκριμένες περιοχές της Μ. 

Ανατολής109. Η τουρκική εξωτερική πολιτική, υπό τον Αχμέτ Νταβούτογλου, έχει 

δώσει αυξημένη βαρύτητα και στο ζήτημα των υδάτων, καθώς και των 

ενεργειακών πόρων, το οποίο συνδέει τα συμφέροντα της Τουρκίας με τις περιοχές 

αυτές. 

    Τα ενεργειακά συμφέροντα της Τουρκίας στις περιοχές της Μ. Ανατολής (Ιράν, 

Σ. Αραβία, Χώρες του Κόλπου, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) είναι πολλαπλά110. 

Για το λόγο αυτό κατευθύνθηκε προς την προοπτική σύναψης φιλικών σχέσεων με 

τις μεσανατολικές χώρες προς ίδιον όφελος, αλλά και προς προάσπιση και 

εξασφάλιση των ενεργειακών συμφερόντων της Δύσης στις εν λόγω περιοχές. 

    Αξίζει να ειπωθεί ότι, όσο απομακρυνόταν η προοπτική της Τουρκίας να μπει 

στην Ε.Ε.  (εξαιτίας της μη κάλυψης των προαπαιτούμενων, αλλά και της 

αρνητικής στάσης ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών), τόσο ενισχυόταν η άποψη της 

Τουρκίας πως θα είχε κέρδος εάν στρεφόταν προς τη Μ. Ανατολή111.  

    Τόσο το κόμμα του Ερντογάν (AKP), όσο και οι υπόλοιποι φορείς λήψης 

αποφάσεων στην Τουρκία (πολιτικά κινήματα, στρατιωτικοί κύκλοι κ.τ.λ.) 

επιθυμούσαν να χαράξουν μια πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική από τη Δύση, 

λόγω ζητημάτων που έχουν προκύψει όσον αφορά την ασφάλεια, κυρίως λόγω της 

αστάθειας που έχει προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή της από έκρυθμα γεγονότα 

                                                           
109 Ενδεικτικά αναφέρονται, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), ο Αραβικός 

Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης (OIC) κ.α. βλ. Τριανταφύλλου, Φωτίου, ό.π., 
σς.151 και 155-158  

110 Τριανταφύλλου, Φωτίου, ό.π., σ.152 
111 Αυτή η αντίληψη, που ενισχύθηκε περισσότερο από το 2009, όταν έγινε υπουργός 

εξωτερικών της Τουρκίας ο Αχμέτ Νταβούτογλου, αποτυπώθηκε στην παρακάτω φράση του: 
«Η Τουρκία, όπως συνέβη και κατά το παρελθόν, παρασυρμένη από την έλξη που προκαλεί 
η ιδέα της ολοκλήρωσής της με τη Δυτική Ευρώπη και από τις συμμαχικές σχέσεις της εκτός 
της περιφέρειάς της δεν πρέπει να περιπέσει στο σφάλμα να αποξενωθεί από την εγγύτερή 
της περιοχή», Νταβούτογλου (2010), σ.195 
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με το Ιράκ (Κουρδικό), αλλά και με την υπόλοιπη γειτονιά της (Ιράν, Συρία κ.τ.λ.), 

αλλά και λόγω οικονομικών -όπως αναφέρθηκε- αιτιών112. 

    Δεν πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πολιτική πρακτική 

που ακολουθεί το AKP και η αλλαγή της πλεύσης προς την Ανατολή έχει γίνει 

πεδίο αντιδράσεων και έντονης κριτικής τόσο από κύκλους του εσωτερικού της 

Τουρκίας, όσο και από το εξωτερικό της. Οι προβληματισμοί που έχουν ανακύψει 

έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η στροφή αναφορικά με την 

ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αλλά και με την αποτελεσματικότητα της 

συγκεκριμένης πρακτικής αναφορικά με τη μία -κυρίως- από τις αρχές της περί 

«μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες». Μάλιστα, ορισμένοι επικριτές της 

κάνουν λόγο για «βαθύτερα αίτια» αυτής της στροφής, για «κρυφή ατζέντα» της 

εξωτερικής πολιτικής και την κατηγορούν για «ισλαμοποίηση» και 

«νεοοθωμανισμό» της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και ως εκ τούτου για 

επικίνδυνη απομάκρυνσή της από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έτσι, θεωρείται ότι 

τίθεται σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και συνάμα η εδαφική της 

ακεραιότητα.      

 

I. Τουρκοαραβικές σχέσεις 

    Οι τουρκοαραβικές σχέσεις διακατέχονταν, ιστορικά, από έλλειψη 

εμπιστοσύνης και ήταν αρκετά ψυχρές. Στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δημιουργήθηκε 

ένα προστατευτικό τόξο του αραβικού κόσμου υπέρ του Ιράκ και εναντίον του 

Ιράν, με παροχή οικονομικής βοήθειας και οπλικού εφοδιασμού στο Ιράκ. Μετά 

τον πόλεμο, το Ιράκ κατείχε πολεμικό εξοπλισμό113 αύξουσας σημασίας για την 

περιφερειακή ασφάλεια. Οι αλλαγές στις ισορροπίες δυνάμεων που λάμβαναν 

χώρα εκείνη την περίοδο, σε συνδυασμό με τα θέματα υδάτινων πόρων, με τη 

δράση του PKK και το Β’ Πόλεμο του Κόλπου, επέδρασαν καταλυτικά στις 

                                                           
112 Τριανταφύλλου, Φωτίου, ό.π., σς.171-172 
113 Αυτό συνέβαλλε στο να επιτεθεί το Ιράκ στο Κουβέιτ, για να αυξήσει τη γεωστρατηγική, 

γεωπολιτική και γεωοικονομική του επιρροή στην περιοχή (Β’ Πόλεμος του Κόλπου). 
Νταβούτογλου, ό.π., σ.617 
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σχέσεις της Τουρκίας με τον αραβικό κόσμο και στον τρόπο άσκησης της 

πολιτικής στην περιοχή114. 

    Η Τουρκία ακολούθησε μια πιο επιθετική πολιτική, ενδεικτικά παραδείγματα 

της οποίας ήταν η διακοπή του πετρελαιαγωγού Κιρκούκ-Γιουμουρταλίκ και η 

διάθεση της βάσης Ιντζιρλίκ που ζήτησε η Αμερική από την Τουρκία για 

στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η στάση αυτή της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα να 

ψυχρανθούν ξανά οι σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο, οι οποίες εντείνονταν 

κάθε φορά που πραγματοποιούνταν, από το Ιντζιρλίκ, επιθέσεις κατά του Ιράκ115.  

    Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να πληγεί οικονομικά η Τουρκία και να 

αποδυναμωθεί η επιρροή της στην περιοχή. Επιπλέον, άλλο ένα ζήτημα που 

δημιουργούσε αντικρουόμενα συμφέροντα και ως εκ τούτου εντάσεις στην 

Τουρκία και τις αραβικές χώρες, ήταν το ζήτημα των υδάτων.  

    Η απομόνωση που δέχτηκε η Τουρκία, κατά τη διάρκεια της ειρηνευτικής 

διαδικασίας στη Μ. Ανατολή, από τον αραβικό κόσμο οδήγησε την Τουρκία να 

συνάψει συμμαχία με το Ισραήλ, κυρίως για λόγους ασφαλείας116. 

    Η κρίση των σχέσεων Τουρκίας-Ιράκ, ως προς τα ζητήματα του βόρειου 

τμήματός του και Τουρκίας-Συρίας που είχε βρει πεδίο δράσης το PKK, 

εντεινόταν όλο και περισσότερο117. Σύμφωνα με τον Νταβούτογλου, η μεγαλύτερη 

απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας ήταν η έξαρση εθνικιστικών κινημάτων 

από τις αραβικές χώρες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ανάγκαζε την Τουρκία να 

ζητήσει βοήθεια από ξένες υπερδυνάμεις και θα την απέτρεπε, από την άσκηση 

επιρροής στην περιοχή της Μ. Ανατολής118, δημιουργώντας ένα κλίμα 

απομόνωσης, κάτι που ήταν ο κυριότερός της φόβος.  

    Αυτό που, βάσει του καθηγητού, θα απέτρεπε τέτοια ενδεχόμενα θα ήταν η 

ανάπτυξη -στο μέλλον- διμερών σχέσεων με τις αραβικές χώρες, καθώς επίσης και 

πεδίων κοινού συμφέροντος. 

                                                           
114 Ό.π., σ.617 
115 Ό.π., σ.618 
116 Ό.π., σ.619 
117 Ό.π., σ.620 
118Νταβούτογλου, ό.π., σ.621 
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    Άλλο ένα σημείο που έπρεπε να προσέξει η Τουρκία, για να προωθήσει σχέσεις 

με τις αραβικές χώρες, είναι να μη δείχνει την εικόνα μιας χώρας που κατά 

συγκυρία και κατά συνθήκη τάσσεται πότε με τον ένα παράγοντα και πότε με τον 

άλλο αναλόγως των συμφερόντων της και των συμφερόντων ξένων δυνάμεων, 

γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται κλίμα δυσπιστίας και αφερεγγυότητας119.                  

 

Σχέσεις Τουρκίας-Ιράκ 

    Μετά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, η Τουρκία έσπευσε να καλύψει το κενό εξουσίας 

που προέκυψε στην περιοχή του Β. Ιράκ. Οι σχέσεις της με το Ιράκ ήταν 

σημαντικές για την ασφάλεια της, λόγω του κουρδικού, φοβούμενη τη δημιουργία 

ανεξάρτητου κράτους από τους Κούρδους, κάτι που θα αποσταθεροποιούσε την 

κατάσταση και θα δημιουργούσε κλίμα ανασφάλειας για την Τουρκία και συνεπώς 

θα διατάρασσε τη λεγόμενη «ισορροπία των δυνάμεων» στην περιοχή120.  

    Σύμφωνα με τον Νταβούτογλου, τη Βόρεια Μεσοποταμία ελέγχει η Τουρκία και 

τη Νότια το Ιράκ και ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές υπάρχει ιστορική 

αντιπαράθεση αλλά και αλληλεξάρτηση121. Σύμφωνα πάλι με τον ίδιο, στην 

περιοχή εμπλέκονται τα ενεργειακά συμφέροντα, από τα πετρέλαια της Κασπίας 

θάλασσας, τις πετρελαιοφόρες περιοχές Μοσούλη και Βασόρα και τα συμφέροντα 

των υδάτινων πόρων στην περιοχή της Μεσοποταμίας, με το GAP (σχέδιο ΝΑ 

Τουρκίας)122. 

    Το Ιράκ κατέχει σημαντική γεωοικονομική θέση, η οποία το κατέστησε στο 

κέντρο των εξελίξεων. Το 2003 ήταν σημείο καμπής για την τουρκική εξωτερική 

πολιτική, όσον αφορά τα γεγονότα που ελάμβαναν χώρα στο Ιράκ. Συγκεκριμένα 

το Μάρτιο του 2003, εισέβαλαν Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ, στα πλαίσια του 

Β’ Πολέμου του Κόλπου και πραγματοποίησαν κατοχή των εδαφών του. Μάλιστα, 

λόγω της επίθεσης αμερικανικών στρατευμάτων στους αγωγούς του πετρελαίου, 

μειώθηκε η παροχή του και αυτό επηρέασε και την Τουρκία. Στα πλαίσια της εν 

                                                           
119 Ό.π., σ.624 
120 Τριανταφύλλου, Φωτίου (2010), σ.159 
121  Νταβούτογλου, ό.π., σ.598 
122    Ό.π., σ.599 
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λόγω επίθεσης, ζητήθηκε από τις ΗΠΑ η παραχώρηση της νατοϊκής στρατιωτικής 

βάσης του Ιντζιρλίκ για επίθεση εναντίον του Β. Ιράκ. Η Τουρκία αρχικά δε 

δέχθηκε να παραχωρήσει τη βάση, αλλά τελικά, το 2004 συμφώνησε.  

    Η βαρύτητα που έδωσε η Τουρκία, στην εξωτερική της πολιτική αναφορικά με 

το Ιράκ, ήταν να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο Ιράκ μέσα από τη νομιμοποίηση της 

Ιρακινής κυβέρνησης, να αποτραπεί η δημιουργία ανεξάρτητου αυτόνομου 

κουρδικού κράτους, μέσα από τη διατήρηση του ημιαυτόνομου χαρακτήρα του, 

καθώς επίσης και να αποδυναμωθεί ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή, αναγάγοντας 

το ζήτημα του Ιράκ σε διεθνή υπόθεση. Η τελευταία αυτή επιδίωξη αποσκοπούσε 

στο να έχει ευκολότερη προσπέλαση για την εφαρμογή του δόγματος περί 

στρατηγικού βάθους.  

    Απώτερος στόχος των παραπάνω επιδιώξεων, ήταν η επίλυση του Κουρδικού 

ζητήματος και η αντιμετώπιση του PKK. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του PKK, 

η Τουρκία προσπαθεί να πραγματοποιεί συμφωνίες και διαπραγματεύσεις μαζί και 

με άλλους φορείς. Για παράδειγμα, συνεργάζεται με χώρες όπως η Συρία και το 

Ιράν για κοινή επίλυση του ζητήματος και από το 2009, μετά από πρόθεση του 

Ομπάμα για επικείμενη αποχώρηση των στρατευμάτων από το Ιράκ, προβαίνει σε 

συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας με την επίσημη Ιρακινή κυβέρνηση και τον 

πρόεδρο Τζαλάλ Ταλαμπανί, για κοινή αντιμετώπιση του PKK. Μάλιστα, στα 

πλαίσια της επίλυσης του προβλήματος, επιδίωξε να αναπτύξει καλές σχέσεις με 

το ημιαυτόνομο Κουρδικό κράτος και το πρόεδρο Νετζιρβάν Μπαρζανί, 

κλείνοντας ενεργειακές συμφωνίες αναφορικά με το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο123. 

    Από το 2007, η Τουρκία είχε αρχίσει να εργάζεται ως προς τα ζητήματα με το 

Κουρδικό, τα οποία έχριζαν άμεσης επίλυσης. Άρχισαν να αναζητούνται 

φόρμουλες συνεργασίας, συνεννόησης και συγκατάβασης, σεβόμενοι δικαιώματα 

των Κούρδων μέσα στην Τουρκία. Με γνώμονα αυτήν την προσπάθεια, 

χρειάστηκαν τη συνεργασία με το Ιράκ και τις ΗΠΑ και μάλιστα το 2008 

                                                           
123 Αγγελόπουλος, «Δόγμα Στρατηγικού Βάθους», ΕΛΕΣΜΕ, 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t58/t58_4.html (06/05/16) 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t58/t58_4.html
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αποφάσισαν να απευθυνθούν κατευθείαν στους Κούρδους, για να αναζητηθεί η 

από κοινού επίλυση των προβλημάτων τους124. 

    Τα έτη 2008-2009, οι δύο χώρες εργάστηκαν σε καλό κλίμα οικονομικής 

συνεργασίας, γεγονός που μέχρι πριν ήταν ακατόρθωτο ανάμεσά τους, εξαιτίας της 

κλιμακούμενης επιχείρησης κατά του PKK από τουρκικά στρατεύματα125. Κατά 

την περίοδο που βρισκόταν το AKP στην εξουσία, βελτιώθηκε το εμπόριο των δύο 

χωρών, κάτι που επέφερε μεγαλύτερη αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας στην 

περιοχή του Β. Ιράκ126. 

    Κατά τα έτη 2003-2007, το Ιράκ φλεγόταν και από το θρησκευτικό διχασμό 

μεταξύ σιιτών και σουνιτών, με μεγάλο κίνδυνο να κατακερματιστεί εκ νέου η 

χώρα και ως συνέπεια αυτού να αποκτήσουν οι Κούρδοι πλήρη ανεξαρτησία στο 

Β. Ιράκ, γεγονός το οποίο απευχόταν η Τουρκία, αφού κάτι τέτοιο θα έδινε τις 

ευλογίες στο PKK για συνέχιση των εξεγέρσεών τους. 

    Ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε, κατά την Τουρκία, να ενθαρρυνθεί από την 

πολιτική που ασκούσε ο Νούρι αλ-Μαλίκι στο Ιράκ, ο οποίος διατηρούσε στενές 

σχέσεις με το Ιράν, τη στιγμή που θεωρείτο από την Τουρκία, ότι παρείχε 

υποστήριξη στο PKK. Έτσι, στις βουλευτικές εκλογές του 2010 παρείχε την 

στήριξη της στον αντίπαλο του αλ-Μαλίκι, τον Ιγιάντ Αλάουι. Οι σχέσεις μεταξύ 

του Ιρακινού πρωθυπουργού και του Τούρκου ομολόγου του είχαν ενταθεί και 

εξαιτίας ενός ακόμη γεγονότος, της έκδοσης εντάλματος, από το Μαλίκι, για 

σύλληψη του σουνίτη αντιπροέδρου του Ιράκ, Ταρίκ αλ-Χασίμι, με την κατηγορία 

της υποκίνησης τρομοκρατίας. Το γεγονός αυτό εξέλαβαν οι Τούρκοι 

αξιωματούχοι ως προσπάθεια υπονόμευσης των σουνιτών και των Κούρδων, ώστε 

να ενισχυθεί η εξουσία των σιιτών. Μια ενδεχόμενη αποδυνάμωση της επιρροής 

των σουνιτών και των Κούρδων θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως τη 

διάλυση του Ιράκ και τη δημιουργία ανεξαρτήτου Κουρδιστάν στο Β. Ιράκ127. 

                                                           
124 Πλάνο επίλυσης του Κουρδικού ζητήματος (23 Ιουλίου 2009). Βλ. Τριανταφύλλου, Φωτίου, 

ό.π., σ.161 
125 Ό.π, σ.160 
126 Ό.π, σ.160 
127Βλ. Larrabee, «Η ανύπαρκτη συμμαχία μεταξύ της Τουρκίας και του Ιράν», foreign affairs (ελλ. έκδοση), 

27.07.12, 

http://www.foreignaffairs.gr/author/f-stephen-larrabee
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    Από το 2009, έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στις σχέσεις της Τουρκίας με την 

Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση (KRG) του Β. Ιράκ. Μάλιστα, ανέπτυξαν 

σημαντική οικονομική δραστηριότητα, αναφορικά με το εμπόριο αγαθών, τις 

εταιρικές σχέσεις (κατασκευαστικές και αεροπορικές εταιρίες) και τις ενεργειακές 

συναλλαγές. Η Τουρκία παρασκευάζει το 70% των προϊόντων που πωλούνται 

στην KRG. Επιπλέον, στο Β. Ιράκ έχουν τη βάση τους 1200 τουρκικές εταιρίες -

κατά προσέγγιση- για κατασκευές και πετρέλαιο128. 

    Στον τομέα της ενέργειας, αποφασίστηκε από την Τουρκική κυβέρνηση 

συνεργασία με την KRG, να εισάγεται αργό πετρέλαιο κατευθείαν από την KRG, 

καθώς και να κατασκευαστούν αγωγοί φυσικού αεριού μέσω του Β. Ιράκ και ως εκ 

τούτου να παρακάμπτεται η Βαγδάτη, κάτι το οποίο φυσικά προκάλεσε 

αντιδράσεις έντονης δυσαρέσκειας στην κεντρική διοίκηση της Βαγδάτης. Η 

Βαγδάτη, παρότι το ομοσπονδιακό καθεστώς του Κουρδιστάν κατοχυρώθηκε στο 

νέο σύνταγμα του 2005, και βρισκόταν υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ, προσπαθούσε 

να περιορίσει τη σχετική αυτονομία που έχαιραν οι Κούρδοι της περιοχής. Τα 

σημεία τριβής της κεντρικής κυβέρνησης της Βαγδάτης με την Κουρδική 

Περιφερειακή Κυβέρνηση ήταν, η εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου. Λόγω του ότι η KRG είχε αποκτήσει οικονομική δραστηριότητα με την 

Τουρκία, δημιουργούταν δυσχέρεια στην κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ. Η 

κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης απαιτούσε, όλα τα έσοδα από τους 

πετρελαϊκούς πόρους να πηγαίνουν στα χέρια της και με τη σειρά της αυτή να τα 

διανείμει, κατά το δοκούν, στις τρείς κουρδικές επαρχίες Ντοχούκ, Ερμπίλ και 

Σουλεϊμανίγια, καθώς επίσης και σε άλλες επαρχίες του Ιράκ, γεγονός φυσικά που 

δε θα συνέφερε το ημιαυτόνομο Ιρακινό Κουρδιστάν129. 

                                                                                                                                                 
  http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-
toyrkias-kai-toy-iran (05/03/16) 

128 Βλ. Larrabee, «Τι επιδιώκει ο Ταγίπ Ερντογάν από την ειρήνευση με το PKK», Foreign affairs (ελλ. 
έκδοση), 27.03.13, http://www.foreignaffairs.gr/articles/69231/f-stephen-larrabee/ti-epidiokei-o-tagip-
erntogan-apo-tin-eirineysi-me-to-pkk (02/04/16), Ottaway, «Πώς οι Κούρδοι βρήκαν το δρόμο τους», 
foreign affairs (ελλ. έκδοση), 07.07.14, http://www.foreignaffairs.gr/articles/69867/marina-ottaway-
kai-david-ottaway/pos-oi-koyrdoi-brikan-ton-dromo-toys (02/04/16) 

129 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω ζήτημα, βλ. Ottaway, ό.π., 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69867/marina-ottaway-kai-david-ottaway/pos-oi-
koyrdoi-brikan-ton-dromo-toys (02/04/16) 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69231/f-stephen-larrabee/ti-epidiokei-o-tagip-erntogan-apo-tin-eirineysi-me-to-pkk
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69231/f-stephen-larrabee/ti-epidiokei-o-tagip-erntogan-apo-tin-eirineysi-me-to-pkk
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69867/marina-ottaway-kai-david-ottaway/pos-oi-koyrdoi-brikan-ton-dromo-toys
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69867/marina-ottaway-kai-david-ottaway/pos-oi-koyrdoi-brikan-ton-dromo-toys
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    Στόχος της Τουρκίας ήταν, μέσα από τα κίνητρα συνεργασίας, να τερματιστεί η 

εξέγερση του PKK130, με τη βοήθεια και της KRG131. Οι Κούρδοι του Ιράκ 

στράφηκαν προς την Τουρκία, προσφέροντάς τους βοήθεια στον αγώνα κατά της 

δράσης του PKK. Άλλος ένας σοβαρός παράγοντας απειλής, το ISIS, το οποίο 

εισέβαλε στο Ιράκ, με μια σειρά οργανωμένων επιθέσεων, χτύπησε στις 11 Ιουνίου 

του 2014 στο τουρκικό προξενείο της Μοσούλης και κράτησε ως ομήρους 

Τούρκους εργαζόμενους. Το γεγονός αυτό ώθησε την Τουρκία να επιζητήσει τη 

συνεργασία, στον τομέα της ασφάλειας, των Κούρδων του Β. Ιράκ, κάνοντας «τα 

στραβά μάτια» για τις επιδιώξεις του Β. Ιράκ, όσον αφορά στο Κιρκούκ, παρότι το 

2005 είχαν απειλήσει τους Κούρδους με επίθεση εναντίον τους αν καταλάμβαναν 

την πετρελαιοφόρα περιοχή του Κιρκούκ132.     

 

Σχέσεις Τουρκίας – Συρίας 

    Όπως είχε ειπωθεί στην πρώτη ενότητα της εργασίας, η Τουρκία είχε φτάσει στα 

πρόθυρα πολέμου με τη Συρία. Σταδιακά, από το 1998, με την έκδοση του 

Αμπντουλάχ Οτσαλάν και την απαγόρευση -από τη Συρία- της εκεί 

δραστηριοποίησης του PKK133, άνοιξε ο δρόμος για επανεξέταση των σχέσεων 

των δύο γειτονικών χωρών. Στα πλαίσια προσέγγισης των χωρών της Μ. 

Ανατολής, από το 2002,  η πολιτική του AKP εργάστηκε πάνω στην αναζήτηση 

φόρμουλας, ώστε να έρθουν πιο κοντά με τη γειτονική χώρα134. Αυτό θα 

                                                           
130 Το PKK έχει βρει πρόσφορο έδαφος για δράση στα βουνά Καντίλ στο Β. Ιράκ όπου δημιουργεί 

κρησφύγετα. Βλ. Larrabee, «Η ανύπαρκτη συμμαχία μεταξύ της Τουρκίας και του Ιράν», 
foreign affairs (ελλ. έκδοση), 27.07.12, http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-
stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran (05/03/16) 

131Larrabee, ό.π., http://www.foreignaffairs.gr/articles/69231/f-stephen-larrabee/ti-epidiokei-o-
tagip-erntogan-apo-tin-eirineysi-me-to-pkk (02/04/16). 

132 Cagaptay, «Το κουρδικό μαξιλάρι της Τουρκίας», foreign affairs (ελλ. έκδοση), 03.07.14, 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69863/soner-cagaptay/to-koyrdiko-
%C2%ABmaksilari%C2%BB-tis-toyrkias (03/04/16) 

133 Στις 20 Οκτωβρίου 1998 υπογράφηκε η συμφωνία των Αδάνων, όπου προέβλεπε τη 
συνεργασία των δύο χωρών, εναντίον του PKK και τη δέσμευση της Συρίας να σταματήσει τη 
στήριξη προς το PKK. Soner Cagaptay, (2012) «Syria and Turkey: the PKK dimension»,  
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syria-and-turkey-the-pkk-
dimension (05/03/16) 

134 Οι δύο χώρες μοιράζονται χερσαία σύνορα 822 χιλιομέτρων. 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
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επιτυγχανόταν, μέσα από τη συνεργασία των δύο χωρών με οικονομικούς όρους. 

Επικεντρώθηκε λοιπόν, στη δημιουργία διμερών σχέσεων για ενίσχυση των 

εμπορικών τους δεσμών και προέβη στην κατάργηση των περιορισμών  στις 

χορηγήσεις βίζας. 

    Οι σχέσεις των δύο κρατών βελτιώθηκαν αισθητά, με τους δύο ηγέτες Ταγίπ 

Ερντογάν και Μπασάρ αλ- Άσαντ, να διατηρούν φιλικές επαφές μεταξύ τους και 

σε οικογενειακό επίπεδο. Υπήρχε αυξημένη κινητικότητα επίσημων προσώπων 

στις δύο χώρες, μάλιστα ο Αχμέτ Νταβούτογλου επισκέφτηκε πολλές φορές τη 

συριακή πρωτεύουσα. Οι τουρκοσυριακές σχέσεις οικοδομούνταν σε ένα πλαίσιο 

καλής γειτνίασης και συνεργασίας. Η Τουρκία λειτούργησε το 2006, ως 

διαμεσολαβητής στη διένεξη μεταξύ Συρίας και Ισραήλ για τα υψίπεδα του 

Γκολάν. Τον Ιανουάριο του 2007, στα πλαίσια της δημιουργίας διμερών σχέσεων, 

υπογράφηκε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ανάμεσα τους, με αποτέλεσμα 

να αυξηθούν οι εμπορικές τους συναλλαγές  με ταχείς ρυθμούς κατά τη διάρκεια 

των ετών 2006 - 2010135. Στα επόμενα έτη (2009 - 2010) υπογράφτηκαν μεταξύ 

των δύο χωρών μια σειρά από συμφωνίες για στρατηγική συνεργασία σε πολλούς 

τομείς (πολιτική, εμπόριο, ασφάλεια, πολιτισμός, υγεία, γεωργία, περιβάλλον, 

μεταφορές, εκπαίδευση και νερό) και περεταίρω συμφωνίες αναφορικά με το 

εμπόριο, τις επενδύσεις και τον τουρισμό. Είχαν αντικρουόμενα συμφέροντα 

σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων και το GAP. Παρόλα αυτά, τους ένωνε η 

προοπτική του να εισαχθεί η Συρία στη διεθνή πολιτική σκηνή, η ανάγκη από 

κοινού επίλυσης των ζητημάτων στη Μ. Ανατολή και ο κίνδυνος από τη στάση και 

επιρροή του Ιράν. Το 2009 προχώρησαν σε στρατιωτική συνεργασία, κάνοντας 

από κοινού στρατιωτική άσκηση. Ακόμη, το 2010, υπογράφηκε συμφωνία 

ελευθέρων συναλλαγών ανάμεσα στο Λίβανο, την Ιορδανία, τη Συρία και την 

Τουρκία, η οποία προέβλεπε την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και προσώπων στις 

χώρες αυτές136. Και οι δυο χώρες είχαν να αποκομίσουν οφέλη από τη σύμπλευση 

τους και τη προοπτική μιας καλής συνεργασίας τους.  

                                                           
135 Βλ. Κούσαντας [2013 (14/03/16)]  
136  «Relations between Turkey and Syria», http://www.mfa.gov.tr/relations-between-

turkey%E2%80%93syria.en.mfa (05/03/16) 
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    Η προοπτική αυτή ευνοούσε τη Συρία, ώστε να τη διαχειριστεί η Δύση με μια 

πιο ευνοϊκή μεταχείριση, για την επίλυση της διαμάχης με το Ισραήλ  και   

αντιστοίχως και την Τουρκία, ως προς τους στόχους της στη νέα χάραξη της 

πολιτικής της, καθώς και να καρπωθεί τα οφέλη ως μεσολαβητής διασύνδεσης με 

τη Δύση. Μέσα σε αυτό το πνεύμα καλής συνεργασίας με τη γείτονα χώρα και 

δίνοντας βαρύτητα στους οικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς που είχαν 

αναπτύξει οι δύο χώρες, η Τουρκία παρέβλεπε την απολυταρχική στάση του 

καθεστώτος Άσαντ, τον αυταρχισμό και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, με το πρόσχημα ότι δεν επιθυμεί να έχει ανάμειξη στα εσωτερικά 

θέματα της Συρίας137. 

    Όταν ξέσπασε, το Μάρτιο του 2011, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, το κλίμα 

καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, άρχισε να αντιστρέφεται. Στην αρχή ο 

Ερντογάν κράτησε μετριοπαθή στάση, μη ερχόμενος σε ρήξη με τον Άσαντ, αλλά 

τονίζοντάς του πως πρέπει να υπάρξουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις στη Συρία και 

να προβεί ο Άσαντ σε κατάπαυση των επιθέσεων. Στην προσπάθειά του να πείσει 

τον Άσαντ να κάνει -έστω και επιφανειακές- μεταρρυθμίσεις, ώστε να κατευνάσει 

το πλήθος, τον Απρίλιο του 2011 μετέβη στη Δαμασκό ο αρχηγός της Υπηρεσίας 

Πληροφοριών, Χακάν Φιντάν και μετέπειτα, ο τότε υπουργός εξωτερικών, Αχμέτ 

Νταβούτογλου. Και οι δύο κάνανε συστάσεις στο Σύριο πρόεδρο και 

προσπάθησαν να τον ωθήσουν να κάνει παραχωρήσεις και να καλέσει τη συριακή 

Μουσουλμανική αδελφότητα να γυρίσει από την εξορία πίσω στη Συρία. Όλες 

αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό, με αποτέλεσμα το Σεπτέμβρη του 2011 η 

Άγκυρα να ταχθεί εναντίον του Άσαντ138.  

    Όλες αυτές οι συστάσεις και προτροπές του Ερντογάν, να νουθετήσει το Σύριο 

μονάρχη έπεσαν στο κενό με τον Άσαντ να αγνοεί παντελώς τον Ερντογάν. Αυτή η 

τεταμένη κατάσταση οδήγησε τον Τούρκο πρόεδρο στην αλλαγή της στάσης του. 

Στράφηκε κατά του άλλοτε φιλικού του προσώπου, υποστηρίζοντας τώρα πια τη 

                                                           
137 Zalewski, «Τα δημοκρατικά διλήμματα στην Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν», 22.03.12, 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68706/piotr-zalewski/ta-dimokratika-dilimmata-stin-
toyrkia-toy-tagip-erntogan (16/03/16}  

138Stein, «Η εξελισσόμενη στρατηγική της Τουρκίας για τη Συρία», 11.02.15, 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70179/aaron-stein/i-ekselissomeni-stratigiki-tis-
toyrkias-gia-tin-syria (10/03/16) 
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συριακή αντιπολίτευση. Η Τουρκία έγινε χώρα υποδοχής πολλών Σύρων 

προσφύγων, ενθάρρυνε ανθρωπιστικές οργανώσεις και αντάρτες του Ελεύθερου 

Συριακού Στρατού που μάχονταν κατά του Άσαντ139. Η Τουρκία επέτρεψε να 

περνάει από τα εδάφη της ο Ελεύθερος Στρατός της Συρίας (FSA), στον οποίο είχε 

δώσει και καταφύγιο. Επίσης, επέτρεψε την ελεύθερη διέλευση όπλων μέσα από 

τα εδάφη της.  

    Επιπλέον, η κυβέρνηση Ερντογάν προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών, κάποιες 

από αυτές ήταν, να αναστείλει τις συναλλαγές, να απαγορεύσει την πώληση όπλων 

προς Συρία και να καλέσει τον Άσαντ σε παραίτηση, για να λάβει τέλος η 

αιματοχυσία. Αν και η Τουρκία εξακολουθούσε να έχει ηπιότερους τόνους, μη 

επιθυμώντας στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή. Παρά τις προκλήσεις της 

Συρίας, η Τουρκία επιθυμούσε αποκλιμάκωση της έντασης, φοβούμενη ότι τα 

μειονεκτήματα, από μια στρατιωτική επέμβαση, θα υπερίσχυαν των 

πλεονεκτημάτων. Η Άγκυρα δεν ήθελε να χάσει τις οικονομικές απολαβές από τη 

σύμπραξη της με τη γείτονα χώρα και φυσικά γνώριζε ότι μια μονομερής 

επέμβαση από την Άγκυρα θα ενείχε κινδύνους, να ενισχύσει ο Άσαντ τους 

Κούρδους και το PKK. Αρκετά επεισόδια βίας και αναταραχών στα 

τουρκοσυριακά σύνορα, καθώς και η κατάρριψη, από μέρους της Συρίας, ενός 

τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους το καλοκαίρι του 2012, πυροδότησαν την 

κατάσταση και οδήγησαν την Άγκυρα σε αναζήτηση βοήθειας για στρατιωτική 

επιχείρηση, με τη συνδρομή του ΝΑΤΟ και τελικά εγκαταστάθηκαν, στα 

τουρκοσυριακά σύνορα, πύραυλοι (Patriot)140. 

    ΗΠΑ και Τουρκία συνεργάστηκαν από κοινού141 στη γενικευμένη προσπάθεια 

να πέσει το καθεστώς Άσαντ, στη Συρία, τασσόμενοι με την αντιπολίτευση. Στην 

πορεία αυτής της σύμπραξης διαφάνηκε ότι οι απόψεις για τη μεταβατική Συρία 

διίστανται. Οι μεν ΗΠΑ επιδιώκουν μια δημοκρατική Συρία με θρησκευτικό 

                                                           
139Lepeska, «Η χρυσή ευκαιρία του AKP», 04.11.15, 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/70569/david-lepeska/i-xrysi-eykairia-toy-akr 
(10/03/16) 

140 Βλ. Κούσαντας [2013 (14/03/16)] 
141 Στις 23 Αυγούστου 2012, πραγματοποίησαν σύσκεψη επιχειρησιακού σχεδιασμού, με στόχο 

την επίσπευση της εκδίωξης του Άσαντ. Βλ. Karaveli, «Το τουρκικό παιχνίδι στη Συρία», 
12.09.12, http://www.foreignaffairs.gr/articles/68946/halil-karaveli/to-toyrkiko-paixnidi-sti-
syria (10/03/16) 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/70569/david-lepeska/i-xrysi-eykairia-toy-akr
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68946/halil-karaveli/to-toyrkiko-paixnidi-sti-syria
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68946/halil-karaveli/to-toyrkiko-paixnidi-sti-syria
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πλουραλισμό η δε Τουρκία αντιτάσσεται σε αυτό, λόγω της υπεράσπισής της στη 

συριακή Μουσουλμανική Αδελφότητα αλλά και λόγω του ότι ένας θρησκευτικός 

και εθνοτικός πλουραλισμός θα ενθάρρυνε μια εξέγερση των Κούρδων της Συρίας. 

Μάλιστα, ο Ερντογάν απείλησε με στρατιωτική επέμβαση, σε περίπτωση που θα 

τεθεί θέμα αυτονομίας των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία. 

    Ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του ασπάζονται το σουνίτικο μουσουλμανισμό, 

έτσι άλλα θρησκευτικά δόγματα (σιίτες, αλεβήτες) θεωρούνται αιρέσεις, για το 

λόγο αυτό, ασκεί εχθρική πολιτική απέναντι στις θρησκευτικές μειονότητες. Η 

προοπτική μιας πολυεθνικής και θρησκευτικά πλουραλιστικής Συρίας, όπου όλοι 

θα χαίρουν ίσων δικαιωμάτων, δημιουργεί έντονες ανησυχίες στην Τουρκία, διότι 

πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει την εξέγερση και των 

Κούρδων της Τουρκίας και άλλων θρησκευτικών της μειονοτήτων142.  

     Στα τέλη του 2012, η Άγκυρα, στην προσπάθειά της να οδηγήσει στην πτώση 

του καθεστώτος Άσαντ, προσέγγισε μια ακραία οργάνωση την ‘Jabhat al-Nursa’, 

για να επιτεθεί στο Χαλέπι, ώστε να προωθήσει τα συμφέροντά της σε εκείνη την 

περιοχή. Χρησιμοποίησε την οργάνωση al-Nursa ως αντίβαρο του κουρδικού 

Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης (PYD), το οποίο είχε στενές επαφές με το PKK. 

Όταν το 2012, το PYD κήρυξε αυτονομία σε τρείς κουρδικές περιοχές, όταν ο 

Άσαντ απέσυρε το στρατό του από εκεί, η Τουρκία παραχώρησε εδάφη της σε 

αντάρτες του FSA και της al-Nursa για να επιτεθούν σε μια από τις αυτόνομες 

κουρδικές περιοχές. Επίσης, άλλη μια επίθεση της al-Nursa,  σε πόλη στα 

βορειοδυτικά της Συρίας, πραγματοποιήθηκε από τουρκικά εδάφη. 

    Η Τουρκία χρησιμοποίησε την οργάνωση αυτή, ως μέσο για άσκηση πίεσης στο 

PYD, έτσι ώστε να περιοριστεί και να μην έχει επιδιώξεις για αυτονομία, αλλά 

αργότερα λόγω της ανακήρυξης της οργάνωσης al-Nursa ως τρομοκρατική, 

αποφάσισε να συμμορφωθεί προς αυτό και -τουλάχιστον τυπικά- διέκοψε τη 

συνεργασία της143.      

                                                           
142Ό.π., http://www.foreignaffairs.gr/articles/68946/halil-karaveli/to-toyrkiko-paixnidi-sti-syria 

(10/03/16) 

143 Stein, ό.π., http://www.foreignaffairs.gr/articles/70179/aaron-stein/i-ekselissomeni-stratigiki-
tis-toyrkias-gia-tin-syria (10/03/16) 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68946/halil-karaveli/to-toyrkiko-paixnidi-sti-syria
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70179/aaron-stein/i-ekselissomeni-stratigiki-tis-toyrkias-gia-tin-syria
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70179/aaron-stein/i-ekselissomeni-stratigiki-tis-toyrkias-gia-tin-syria


57  

 

    Βάσει όλων των παραπάνω γεγονότων που έφλεγαν την περιοχή, είχαν 

ανακύψει, στην πολιτική ατζέντα της Τουρκίας, δύο σοβαρά ζητήματα. Το πρώτο 

είχε να κάνει με το ρόλο που ήθελε να διαδραματίσει στην περιοχή, ως 

περιφερειακός παίκτης και ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στη Μ. Ανατολή και τη  

Δύση, καθώς και στο ποιος θα κατάφερνε να ασκήσει τελικά μεγαλύτερη επιρροή 

(Τουρκία ή Ιράν144). Το δεύτερο είχε να κάνει με τα ζητήματα ασφαλείας που 

τίθεντο στην ευρύτερη γειτονιά, αλλά και στο εσωτερικό της Τουρκίας, αναφορικά 

με το προσφυγικό, τα φαινόμενα βίας, την ενδεχόμενη αναζωπύρωση του 

Κουρδικού, το ξέσπασμα γενικευμένης πολεμικής σύρραξης  (λόγω των συνεχών 

αναταραχών στις γύρω περιοχές), ενδεχόμενη  χρήση του χημικού οπλοστασίου 

της Συρίας εναντίον της Τουρκίας και την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των 

συριακών εδαφών, από το PKK, για επίθεση στην Τουρκία145. 

    Ενώ ο Ερντογάν, με τη ρητορική που υιοθέτησε, απέκτησε ρεύμα στον αραβικό 

κόσμο και ενίσχυσε το γόητρο του, ως φορέας δημοκρατισμού και προάσπισης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδικάζοντας τη βαρβαρότητα και τη βία του 

καθεστώτος Άσαντ,  στην τελική κράτησε μια μετριοπαθή και ουδέτερη στάση. Ο 

λόγος ήταν, ότι δεν ήθελε να προχωρήσει σε οριστική ρήξη λόγω, όπως ειπώθηκε 

παραπάνω, οικονομικών δεσμών αν και ήδη από το 2011, είχε διακόψει τη 

συμφωνία του ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, πράγμα που 

οδήγησε στη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου στα 0,5 δίς δολάρια το 2014, από τα 

2 δίς που ήταν το 2011.  

    Ο άλλος λόγος για τον οποίο δεν επιζητούσε τη ρήξη ήταν η πολιτική που ήθελε 

να ακολουθήσει «περί μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονες. Εν τέλει, η 

συγκεκριμένη πρακτική που ακολούθησε, στον τομέα των εξωτερικών, κρίθηκε ως 

αναποτελεσματική, ως προς τους στόχους περί περιφερειακής δυνάμεως που είχε 

                                                           
144 Το Ιράν υπήρξε σύμμαχος και υποστηρικτής του καθεστώτος Άσαντ και παρόλο που 

διατηρούσε σχέσεις συνεργατικές με τη Τουρκία, είχαν διαμετρικά αντίθετες απόψεις και 
ιδεολογίες. Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το ζήτημα θα παρατεθούν παρακάτω. 

145 Τους φόβους για συντονισμό του PKK στα εδάφη της Συρίας, με στόχο ένα ενδεχόμενο 
χτύπημα κατά της Τουρκίας, ενίσχυσε ένα γεγονός που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2012 σε 
πέντε κουρδικές πόλεις εγγύς με τα τουρκοσυριακά σύνορα, από όπου αποχώρησαν οι 
συριακές κυβερνητικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να αναλάβει το κυβερνητικό έργο, με 
αξιοπερίεργη ταχύτητα, το φιλικό προς το PKK, Κόμμα της Δημοκρατικής Ένωσης (PYD). Βλ. 
Larrabee, ό.π.,  http://www.foreignaffairs.gr/articles/69231/f-stephen-larrabee/ti-epidiokei-
o-tagip-erntogan-apo-tin-eirineysi-me-to-pkk (02/04/16)  

http://www.foreignaffairs.gr/articles/69231/f-stephen-larrabee/ti-epidiokei-o-tagip-erntogan-apo-tin-eirineysi-me-to-pkk
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69231/f-stephen-larrabee/ti-epidiokei-o-tagip-erntogan-apo-tin-eirineysi-me-to-pkk
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θέσει και δεν κατάφερε να επηρεάσει και να κατευνάσει τη δράση του Άσαντ και 

ως εκ τούτου να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση της κρίσης και αυτό γιατί 

εκλαμβάνει τη σύγκρουση στη Συρία με θρησκευτικές διαστάσεις, ως μια διαμάχη 

μεταξύ σουνιτών και των υπόλοιπων θρησκευτικών δογμάτων146. Παρόλα αυτά, η 

Τουρκία εξακολουθεί να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην περιοχή, ιδίως σε 

συνεργασία με την Αμερική και το Ισραήλ.  

         

Σχέσεις Τουρκίας – Σ. Αραβίας 

    Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, από τη μια η Τουρκία και τα ιστορικά της 

σύνδρομα απέναντι στους Άραβες αλλά και από την πλευρά των Αράβων, η 

καχυποψία εξαιτίας του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους της Τουρκίας και της 

σύμπραξης της με Ισραήλ και ΗΠΑ, δεν αποτελούσαν ενθαρρυντικούς 

παράγοντες, ώστε να δημιουργηθούν καλές σχέσεις με την Τουρκία και τον 

Αραβικό κόσμο147. Γενικά Τουρκία και Σαουδική Αραβία δεν ήταν ποτέ φιλικά 

κράτη μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, μια σειρά συγκυριών, είτε για οικονομικούς 

λόγους, είτε για να ενώσουν το πάζλ των περιφερειακών σχέσεων ισχύος και 

ισορροπίας, τους έφερε κοντά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. 

    Από πλευράς οικονομικών σχέσεων, μόλις τη δεκαετία του 1970 ανέπτυξαν την 

πρώτη τους συνεργασία. Για τη Τουρκία, στον τομέα της ενέργειας εφόσον 

χρειαζόταν πετρελαϊκούς πόρους από τη Σ. Αραβία και για τη Σ. Αραβία, στον 

τομέα των κατασκευών εφόσον χρειαζόταν τις τεχνολογικές δομές της Τουρκίας, 

για το χτίσιμο των πόλεών της. Μετά τον Πόλεμο του Κόλπου τη  δεκαετία του 

’90, στα πλαίσια μιας επιχείρησης -από τον αραβικό κόσμο- δημιουργίας μιας 

νέας αραβικής τάξης και λόγω και των εμπλεκόμενων συμφερόντων που είχαν 

Τουρκία και Συρία ως προς τη ροή των υδάτινων ρευμάτων και με δεδομένο ότι η 

Συρία συμπορευόταν με την Αίγυπτο και τη Σ. Αραβία σε ένα συνασπισμό, 

αποτραβήχτηκαν ξανά οι δύο χώρες και άρχισαν να κόβονται οι οικονομικοί 

                                                           
146 Karaveli, ό.π., http://www.foreignaffairs.gr/articles/68946/halil-karaveli/to-toyrkiko-paixnidi-

sti-syria (10/03/16) 

147 Η Τουρκία θεωρούταν από τον αραβικό κόσμο «υποχείριο» των δυτικών συμφερόντων και 
«προδότης» των αξιών του Ισλάμ. Βλ. Τριανταφύλλου, Φωτίου  (2010), σ.147  

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68946/halil-karaveli/to-toyrkiko-paixnidi-sti-syria
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68946/halil-karaveli/to-toyrkiko-paixnidi-sti-syria
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δεσμοί που είχαν δημιουργηθεί μεταξύ τους. Μάλιστα, σε αυτό το κλίμα 

εχθρότητας που είχε δημιουργηθεί, η Σ. Αραβία μαζί με το Ιράκ και τη Συρία, 

πραγματοποίησαν ενέργειες για να διακοπεί η χρηματοδότηση, από την 

Παγκόσμια Τράπεζα, φραγμάτων της Τουρκίας.  

    Οι ανακατατάξεις όμως που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, μετά την επέμβαση 

του ΝΑΤΟ στο Ιράκ το 2003 και την αποκαθήλωση του Σαντάμ Χουσεΐν εν 

συναρτήσει με την υπερίσχυση των σιιτών του Ιράκ έναντι των σουνιτών στον 

εμφύλιο θρησκευτικό πόλεμο, σε συνδυασμό με την αύξηση της επιρροής του Ιράν 

στην περιοχή [δράση του στο Ιράκ, συμμαχία με τη Συρία, στήριξη σε 

παραστρατιωτικές οργανώσεις (Χαμάς, Χεζμπολάχ) και πυρηνικό πρόγραμμα] με 

όρους περιφερειακής ηγεμονίας, ήταν αρκετοί λόγοι για να οδηγήσουν τη Σ. 

Αραβία σε αλλαγή πλεύσης. Έτσι λοιπόν, η Σ. Αραβία, ως υποστηρίκτρια του 

σουνιτικού τόξου, στράφηκε προς κράτη φιλοσουνιτικά. Στα πλαίσια αυτής της 

αναζήτησης, συμπορεύτηκε με κράτη όπως η Ιορδανία και η Αίγυπτος, καθώς 

επίσης και με την Τουρκία, η οποία κατείχε όλα τα εχέγγυα ως μέλος του ΝΑΤΟ, 

περιφερειακή δύναμη στη περιοχή και ασπαζόμενη του σουνιτικού δόγματος, ώστε 

να αντιταχθεί εναντίον της επιρροής της Τεχεράνης. 

    Το 2005, Τουρκία και Σ. Αραβία, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στο 

Μπαχρέιν. Επίσης, οι δύο χώρες απέκτησαν υψηλές διπλωματικές σχέσεις. Το 

2006, ο ηγεμόνας της Σ. Αραβίας Αμπντουλάχ αλ-Σαούντ, πραγματοποίησε για 

πρώτη φορά -ύστερα από πολλές δεκαετίες- επίσκεψη στην Άγκυρα και το 2007 

επισκέφτηκε ξανά την Τουρκική πρωτεύουσα. Το 2008, η Τουρκία 

πραγματοποίησε μαζί με το Συμβούλιο του Κόλπου148, συμπεριλαμβανομένης και 

τη Σ. Αραβίας, συζητήσεις για συνεργασία σε τομείς, όπως θαλάσσιες και οδικές 

μεταφορές, εμπόριο και ιδιωτικές επενδύσεις στην ενέργεια, το νερό και τον 

ηλεκτρισμό149. Την ίδια χρονιά ακολούθησε συμβούλιο στρατηγικής σημασίας, 

σχετικά με την τακτική που θα ακολουθούσαν απέναντι στο Ιράν. Επίσης, μέσα 

στα επόμενα έτη, Τουρκία και Σ. Αραβία προχώρησαν σε σημαντικά βήματα 

                                                           
148 Το Συμβούλιο του Κόλπου (GCC) απαρτιζόταν από τις εξής χώρες: Σ. Αραβία, Μπαχρέιν, 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ και Ομάν. 
149 Elik, «Turkey- GCC Relations 2002-2014: Prospects and Challenges for the Middle East Regional 

System», 22.02.14, 
 http://www.bilgesam.org/en/incele/293/-turkey--gcc-relations-2002-2014--prospects-and-

challenges-for-the-middle-east-regional-system/#.V2vmE_mLTX4  (05/04/16) 

http://www.bilgesam.org/en/incele/293/-turkey--gcc-relations-2002-2014--prospects-and-challenges-for-the-middle-east-regional-system/#.V2vmE_mLTX4
http://www.bilgesam.org/en/incele/293/-turkey--gcc-relations-2002-2014--prospects-and-challenges-for-the-middle-east-regional-system/#.V2vmE_mLTX4
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εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας και έδωσαν έμφαση στον τομέα του 

τουρισμού. Το 2010 επισκέφτηκαν την Τουρκία 84.000 τουρίστες από την Σ. 

Αραβία. Το 2011, οι εμπορικές τους σχέσεις φτάσανε σχεδόν τα 5 δις δολάρια το 

χρόνο150. 

    Ακόμη, η Τουρκία και η Σ. Αραβία συνεργάστηκαν ως προς την ενότητα του 

νέου Ιράκ, αν και υπάρχει απόσταση ως προς την οπτική που βλέπει η κάθε 

πλευρά το ζήτημα. Η μεν Τουρκία υποστήριζε το σουνιτικό άξονα στο Ιράκ, όχι 

τόσο από πλευράς ιδεολογίας, όσο για την ανησυχία της μην προκύψει ανεξάρτητο 

κουρδικό κράτος και επηρεάσει και τους Κούρδους στο εσωτερικό της, κάτι που 

θα μπορούσε να προκύψει από τη διχοτόμηση του Ιράκ. Η δε Σ. Αραβία 

υποστήριζε το σουνιτικό άξονα, λόγω θρησκευτικής ιδεολογίας. Παρόλο που και 

οι δυο χώρες δεν επιθυμούσαν την αναγωγή της Τεχεράνης στο κέντρο των 

εξελίξεων, η Τουρκία δεν είχε πρόθεση να αντιταχθεί ανοιχτά στο Ιράν, γιατί 

ήθελε να ασκήσει μια ήπια πολιτική «μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες». 

Έτσι, όταν τέθηκε το θέμα της απειλής από ένα πυρηνικό πρόγραμμα στην 

Τεχεράνη, η Τουρκία ακολούθησε ήπιους τόνους, κατευνασμού του κλίματος 

ανησυχίας που κυρίεψε τη Σ. Αραβία. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο να 

αντιλαμβάνονται τη στάση της Τουρκίας ως στάση διπροσωπίας και να την 

εκλαμβάνουν ως ανάξια εμπιστοσύνης για τη συμμαχία τους. Παρόλα αυτά, η Σ. 

Αραβία συνέχισε να διατηρεί σχέσεις με την Τουρκία. 

    Άλλα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των δυο χωρών, αποκαλύφθηκαν με την 

«αραβική άνοιξη» του 2011, όπου η Τουρκία τάχθηκε υπέρ των εξεγερμένων από 

τα ηγεμονικά αραβικά καθεστώτα, ζητώντας από τα καθεστώτα να προβούν σε 

μεταρρυθμίσεις συμφώνως με τη λαϊκή ετυμηγορία, ειδάλλως να παραιτηθούν151. 

    Το κλίμα αυτό των αντιθέσεων ανατράπηκε στη Συρία, με την Άγκυρα και το 

Ριάντ να υποστηρίζουν έναν κοινό στόχο, την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και 

να στηρίζουν την αντιπολίτευση και τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό (FSA). Αν και 

πάλι οι θέσεις τους παρουσιάζουν αποκλίσεις, μιας και για διαφορετικά 

                                                           
150 Altunisik, «Μια πικρή λυκοφιλία», 21.05.12, 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68797/meliha-benli-altunisik/mia-pikri-lykofilia 
(05/04/16) 

151 Ό.π. 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68797/meliha-benli-altunisik/mia-pikri-lykofilia


61  

 

συμφέροντα υπερασπίζονται την πτώση του καθεστώτος. Από την μεριά της η 

Τουρκία υποστηρίζει την πτώση του Άσαντ, για να προστατευτεί από την 

ενδεχόμενη απειλή στα νότια σύνορά της (Κουρδικό, προσφυγικό). Ενώ, η Σ. 

Αραβία βλέπει την πτώση του καθεστώτος Άσαντ ως περιορισμό της Ιρανικής 

επιρροής. Επιπρόσθετα, η Τουρκία, αν και σουνιτική, επιδιώκει να διατηρήσει πιο 

ήπιους και μετριοπαθείς τόνους, όσον αφορά στη μετά Άσαντ εποχή, με 

συνεργασία και συμμετοχή από όλους τους παράγοντες ώστε να αποφευχθεί μια 

καινούργια εμφύλια σύγκρουση, ενώ η Σ. Αραβία διαβλέπει μια ριζοσπαστική 

προοπτική με την εγκαθίδρυση ενός σουνιτικού ισλαμικού καθεστώτος.     

    Η Σ. Αραβία σχετίζεται επίσης με την Τουρκία και ως προς την ενότητα του 

Ιράκ. Θέλοντας οι ΗΠΑ να ανακόψουν το μονοπώλιο του πετρελαίου της Σ. 

Αραβίας επιχειρούν να αντικαταστήσουν την κύρια προμηθευτή πετρελαίου της 

Αμερικής και να αξιοποιήσουν τις πλούσιες πετρελαιοφόρες περιοχές του Ιράκ. 

Αυτή η προοπτική εξηγεί και την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ καθώς και το 

ενεργειακό ενδιαφέρον που έχει ανακύψει στις περιοχές Κιρκούκ και Μοσούλη. 

Επομένως, για λόγους ενεργειακού συμφέροντος, άρχισε να τίθεται επί τάπητος το 

ενδεχόμενο δημιουργίας ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στο Βόρειο τμήμα του 

Ιράκ152. Σε αυτό φυσικά αντιτίθενται η Σ. Αραβία και η Τουρκία. Η Σ. Αραβία έχει 

έντονους λόγους να ανησυχεί για το χάσιμο του μονοπωλίου της, από ένα 

αναδυόμενο και πλουτοπαραγωγικό κρατίδιο στο βόρειο Ιράκ. Η Τουρκία όπως 

ειπώθηκε δεν επιθυμεί ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος στο Β. Ιράκ, γιατί κάτι 

τέτοιο θα επηρέαζε και τους Κούρδους της νοτιοανατολικής Τουρκίας.  

    Με την κατάσταση που υπάρχει στο Ιράκ και με τις ισορροπίες δυνάμεων που 

διακυβεύονται στην περιοχή, για το ποιος θα επικρατήσει ιδεολογικά και 

γεωστρατηγικά και ποια συμμαχία θα υπερισχύσει, όπως και με ποιανού το μέρος 

θα ταχθεί η Τουρκία, θα κριθεί διαφορετικά το αποτέλεσμα. Πάντως, το σίγουρο 

είναι πως η δυσπιστία που διακρίνει διαχρονικά τις σχέσεις Τουρκίας-Σ. Αραβίας, 

δε θα επέτρεπε μια τουρκική ηγεμονική επιρροή πάνω στα εδάφη του Ιράκ και της 

ευρύτερης Μέσης Ανατολής153.      

                                                           
152 Μάζης (2008), σ.112 
153 Μάζης, ό.π., σ.114 
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    Συμπερασματικά, βάσει των παραπάνω, αν και Τουρκία και Σ. Αραβία έχουν 

επιχειρήσει μια σύμπλευση για τα κοινά τους συμφέροντα, εν τέλει παρουσιάζουν 

σημαντικές αποκλίσεις οι στόχοι τους, σοβαρές διαφοροποιήσεις οι πολιτικές τους 

και αυτό δημιουργεί απόσταση μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, κρίνεται απαραίτητο, 

εξαιτίας των οικονομικών οφελών που δύνανται να αποκομίσουν οι δύο πλευρές, 

να βρουν φόρμουλες συνεργασίας, παραμερίζοντας τις αντιθέσεις τους.  

          

 

II. Σχέσεις Τουρκίας – Ιράν 

    Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι σχέσεις Τουρκίας-Ιράν μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν  καλές. Οι δυο χώρες εργάζονταν πάνω σε μοχλούς οικονομικής  

και ενεργειακής συνεργασίας, στα πλαίσια της οποίας ήταν, το 2002, η κατασκευή 

αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ταυρίδα στην Άγκυρα. Από το 2003, 

η κυβέρνηση του AKP επένδυσε με διμερείς σχέσεις και πλατφόρμες συνεργασίας 

με την Τεχεράνη, σε μια προσπάθειά της να αποτιναχτεί από τη Δύση και να 

στραφεί προς τους εξ Ανατολής γείτονές της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

στροφής αυτής, ήταν η υπογραφή το 2010, συμφωνίας μεταξύ Βραζιλίας, Ιράν και 

Τουρκίας, για τον εμπλουτισμό του Ιρανικού ουρανίου. Το γεγονός αυτό 

προκάλεσε την αντίδραση των Δυτικών, με αποτέλεσμα να επιβληθούν κυρώσεις 

στο Ιράν και να τεθεί υπό αμφισβήτηση η φιλικά προσκείμενη στάση της Τουρκίας 

προς τη Δύση. 

     Η Τουρκία υποστήριξε ανοιχτά το Ιράν απέναντι στη Δύση, υποβαθμίζοντας 

τον κίνδυνο που θα έθετε ένα πυρηνικό οπλοστάσιο στην περιοχή και έδωσε 

αρνητική ψήφο, αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων που επιβλήθηκε  από τον 

ΟΗΕ στο Ιράν (Ιούνιος 2010)154. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα σε 

Τουρκία και Ιράν επισκέψεις αξιωματούχων. Το 2009, επισκέφτηκε την Τουρκία 

και ο Ιρανός πρόεδρος Αχμαντινεζάντ. Αναπτύχθηκαν μεταξύ των δυο χωρών 

οικονομικές και ενεργειακές διασυνδέσεις, γεγονός που δημιουργούσε 

                                                           
154 Larrabee, ό.π., http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-

symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran (06/05/16) 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
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αλληλένδετες σχέσεις μεταξύ τους. Το 2008, το εμπορικό τους ισοζύγιο ξεπέρασε 

τα 10,2 δίς δολάρια, τη στιγμή που το 2000 βρισκόταν στο 1 δίς. Το Ιράν έγινε ο 

5ος  σημαντικότερος εταίρος της Τουρκίας και επιπλέον έγινε ο 2ος σημαντικότερος 

προμηθευτής φυσικού αερίου. Ακόμη, οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνια 

συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας κατά τα έτη 2007-

2008155. 

     Η Τουρκία και το Ιράν είχαν επίσης και σοβαρές διαφοροποιήσεις ως προς τα 

πιστεύω τους και ως προς τον ανταγωνισμό από την δράση τους στην περιοχή, 

αναφορικά με την ισορροπία δυνάμεων. Το Ιράν που ασπαζόταν τη ριζοσπαστική 

ισλαμική ιδεολογία, ανησυχούσε για την προώθηση ενός τουρκικού μοντέλου 

(δημοκρατίας και εκκοσμίκευσης) στο μουσουλμανικό κόσμο156. Επιπλέον, η 

Τουρκία είχε κερδίσει την εύνοια του αραβικού μουσουλμανικού κόσμου, εξαιτίας 

της υποστήριξής της στο Παλαιστινιακό ζήτημα και τις έντονες επικρίσεις στο 

Ισραήλ για την επίθεση στη Γάζα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, το Ιράν να χάνει το 

πεδίο επιρροής του και να τίθεται στο περιθώριο. 

Παρά τις διαφοροποιήσεις Τουρκίας – Ιράν, υπερίσχυε η διάθεση καλών σχέσεων 

και γειτονίας, γι’ αυτό και η Τουρκία προβαίνει σε υπεράσπιση του Ιράν απέναντι 

στη Δύση157. 

    Αυτή η φιλική στάση προς το Ιράν από την Τουρκία άρχισε να αντιστρέφεται 

ξανά, όταν τα γεγονότα της αραβικής άνοιξης επέφεραν αστάθεια στην περιοχή 

                                                           
155 Τριανταφύλλου, Φωτίου (2010), σς.162-163 

156 Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το τουρκικό μοντέλο άρχιζε να κερδίζει έδαφος, προκαλώντας 

ανησυχίες στο Ιράν, ήταν το γεγονός ότι τα ισλαμικά κόμματα στην Τυνησία και την Αίγυπτο 

κέρδισαν τις εκλογές, έχοντας τη ρητορική του μοντέλου της Τουρκίας και όχι το θεοκρατικό 

μοντέλο του Ιράν. Ακόμη, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Χαμάς ανακοίνωσε στροφή της 

οργάνωσης  προς «μια πολιτική μη βίαιης αντίστασης», στρεφόμενη προς Αίγυπτο, Τουρκία και 

Κατάρ και κρατώντας αποστάσεις από Συρία και Ιράν. Βλ. Akyol, «Η Τουρκία κόντρα στο Ιράν», 

26.03.12, http://www.foreignaffairs.gr/articles/68714/mustafa-akyol/i-toyrkia-kontra-sto-iran 

(02/06/16) 

157Ό.π., http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-
metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran (06/05/16) 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68714/mustafa-akyol/i-toyrkia-kontra-sto-iran
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
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της Μ. Ανατολής και η Τουρκία, για να είναι καλυμμένη, προσπάθησε να 

οικοδομήσει ξανά σχέσεις με τις ΗΠΑ. Το 2010, αποφασίστηκε να εγκατασταθεί 

νατοϊκό αντιπυραυλικό ραντάρ στην ανατολική Τουρκία, κάτι το οποίο 

αποδοκιμάστηκε από το Ιράν, επειδή θεωρήθηκε ως εχθρική ενέργεια εναντίον 

του. Η Άγκυρα επιχείρησε να πείσει την Τεχεράνη, ότι δεν είχε τέτοιες προθέσεις. 

Ωστόσο, το χάσμα ανάμεσα στις δυο χώρες παρέμενε αγεφύρωτο. Ακόμη, ως 

γνώμονα τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλε ο ΟΗΕ στο Ιράν, αποφασίστηκε 

να μειωθεί κατά 20% η εισαγωγή ιρανικού πετρελαίου.  

    Ο Ερντογάν πλέον, είχε ταχθεί υπέρ της συριακής αντιπολίτευσης, 

καταδικάζοντας τη βαρβαρότητα του καθεστώτος Άσαντ και είχε προχωρήσει σε 

συνεργασία με αντίπαλα σουνιτικά κράτη (Σ. Αραβία, Χώρες του Κόλπου). Οι 

θέσεις των δυο χωρών, όσον αφορά το Συριακό, συνεχίζουν να είναι εκ διαμέτρου 

αντίθετες. Από τη μια το Ιράν, το οποίο συνεχίζει να στηρίζει το καθεστώς  Άσαντ 

και από την άλλη η Τουρκία επιζητεί την ανατροπή του. 

  Οι διιστάμενες και αντιμαχόμενες απόψεις και ενέργειες των δύο χωρών 

αναφορικά με το συριακό εμφύλιο έχουν συμβάλλει στην επιδείνωση των σχέσεών 

τους. Μια σειρά γεγονότων ενέτεινε περισσότερο τις ήδη τεταμένες σχέσεις. Ένα 

επεισόδιο που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2012 στη Δαμασκό και αφορούσε 

στη σύλληψη, από αντικαθεστωτικούς, 48 Ιρανών πολιτών, ανέδειξε τη διαμάχη 

Τουρκίας – Ιράν, αφού οι συνάντηση εξαιτίας του γεγονότος  των δύο υπουργών 

εξωτερικών, Νταβούτογλου και Σαλεχί δεν απέδωσε καρπούς. Ένα δεύτερο 

περιστατικό μετά από λίγο διάστημα επέφερε τριγμούς και ανησυχία στις δύο 

χώρες και δεν ήταν άλλο από την αιματηρή  βομβιστική επίθεση στο αστυνομικό 

τμήμα του Αντέπ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Η ανησυχία της Τουρκίας είχε 

να κάνει με την αναζωπύρωση και πιθανή υπόθαλψη του PKK και το Ιράν 

ανησυχούσε για πιθανή κατάρρευση του καθεστώτος εξαιτίας των παραπάνω 

περιστατικών158. 

    Στα τέλη του 2011, ζητήματα τριβής, ανάμεσα σε Τουρκία και Ιράν 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας του Ιράκ, για το οποίο αντιμάχονται για το ποιος θα 

                                                           
158 Γρηγοριάδης, «Η κρίση στις σχέσεις Ιράν – Τουρκίας», η καθημερινή, 29.08.12, 

http://www.kathimerini.gr/731635/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-krish-stis-
sxeseis-iran-toyrkias (10/05/16) 

http://www.kathimerini.gr/731635/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-krish-stis-sxeseis-iran-toyrkias
http://www.kathimerini.gr/731635/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/h-krish-stis-sxeseis-iran-toyrkias
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αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή. Την Τουρκία τη συμφέρει ένα 

ανεξάρτητο Ιράκ με σταθερότητα και χωρίς επιρροές από το Ιράν. Όμως, όπως 

ειπώθηκε παραπάνω, οι σχέσεις του Ερντογάν με τον πρωθυπουργό του Ιράκ αλ – 

Μαλίκι, ήταν τεταμένες, με το δεύτερο να διατηρεί αγαστές σχέσεις με το Ιράν. Η 

ανησυχία της Τουρκίας έχει να κάνει με την ισορροπία των δυνάμεων στην 

περιοχή και με το ενδεχόμενο να στραφούν οι ισορροπίες της εξουσίας προς το 

Ιράν. Αυτό το φόβο της, τον βασίζει η Τουρκία στη συσχέτιση του Ιρακινού 

πρωθυπουργού με μια ριζοσπαστική μαχητική ομάδα, την Asaib Ahl Al- Haq που 

υποστηρίζεται, από αμερικανικούς κύκλους, ότι χρηματοδοτείται και εκπαιδεύεται 

από την Ιρανική «Δύναμη Quds»159.  

    Ενώ παραδοσιακά Τουρκία και Ιράν είχαν κοινή γραμμή απέναντι στο 

Κουρδικό και στο PKK, τελευταία από το 2015, φαίνεται να έχει ξεσπάσει θέμα 

αντιπαλότητας ανάμεσα στις δυο πλευρές εξαιτίας του Κουρδικού. Η Τουρκία 

κατηγορεί το Ιράν, ότι το PKK χρησιμοποιεί το ιρανικό έδαφος για να επιτίθεται 

στα τουρκικά εδάφη, με σκοπό την αποδυνάμωσή της160. Μάλιστα, η τουρκική 

πλευρά εξοργίστηκε από τη θέση της εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου 

εξωτερικών, Μαρζιγιέ Αφκάμ, η οποία ζήτησε από την Άγκυρα να κάτσει σε κοινό 

τραπέζι συνομιλιών με το PKK, ώστε να βρεθούν αμοιβαίες λύσεις για κατάπαυση 

του πυρός.  

    Άλλα γεγονότα που έχουν δημιουργήσει ένταση, είναι η κατηγορία από πλευράς 

του Ιράν προς την Τουρκία, ότι χρησιμοποιεί οπλικά συστήματα κατά του άμαχου 

πληθυσμού και επιπρόσθετα η καταγγελία, ότι η Τουρκία ασκεί επιθέσεις στο Β. 

Ιράκ, ισχυριζόμενη ψευδώς ότι αντιμάχεται τους Τζιχαντιστές. Όλα τα παραπάνω 

γεγονότα έχουν δυναμιτίσει την ήδη έκρυθμη κατάσταση μεταξύ των δυο 

χωρών161. 

                                                           
159 Ό.π., http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-

metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran (06/05/16) 

160 Ό.π. 

161Χειλαδάκης, «Αγριεύουν οι σχέσεις Τουρκίας - Ιράν», 11.09.15, 

http://nikosxeiladakis.gr/αγριευουν-οι-σχεσεισ-τουρκιασ-ιραν/ (06/05/16)  

http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
http://nikosxeiladakis.gr/αγριευουν-οι-σχεσεισ-τουρκιασ-ιραν/
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    Παρόλες τις αντιθέσεις τους, συνεχίζουν να διατηρούν εμπορικές σχέσεις 

μεταξύ τους. Το Ιράν προμηθεύει την Τουρκία με φυσικό αέριο και 30% του 

πετρελαίου που καταναλώνεται από την Τουρκία εισάγεται από το Ιράν162. Αν και 

η Τουρκία αντιμετωπίζει πρόβλημα, όσον αφορά τη διοχέτευση αερίου από το 

Ιράν, διότι εξαιτίας παλιών υποδομών εμποδίζεται η ροή και διανομή του αερίου, 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οικονομικές δυσκολίες στους Τούρκους 

κατοίκους και να μειώνεται η αξιοπιστία του Ιράν ως εμπορικού εταίρου. Ακόμη, 

άλλα ζητήματα δυσλειτουργίας των εμπορικών σχέσεων των δυο χωρών είναι η 

υψηλοί δασμοί των προϊόντων, οι αλλαγές των δασμολογικών συντελεστών, η 

παρακώλυση στις άδειες εισαγωγής και στα τελωνεία και οι υπερτιμήσεις των 

καυσίμων κατά τη μεταφορά των αγαθών. Όλα τα παραπάνω εμπόδια έχουν ως 

συνέπεια, να γίνεται αφιλόξενη χώρα το Ιράν για πολλούς Τούρκους εξαγωγείς163. 

    Όσον αφορά τις εταιρικές σχέσεις των δύο χωρών, συμφωνήθηκε πρόσφατα 

επέκταση συνεργασίας για διμερείς τουριστικές και εμπορικές συναλλαγές, καθώς 

και κοινές ενέργειες για την πάταξη της τρομοκρατίας. Ερντογάν και Ρουχανί 

συζήτησαν από κοινού για συνεργασία σε ενεργειακό επίπεδο αλλά και σε 

τουριστικό. Ο Χασάν Ρουχανί δήλωσε πως η χώρα του δύναται να καλύψει τις 

ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας και ο Ερντογάν, από την πλευρά του, δήλωσε 

πως θα κάνει πιο ευέλικτη τη γραφειοκρατία, για να προσελκύσει Ιρανούς 

τουρίστες στην Τουρκία164 

  

III. Σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ 

    Μέσα στη δεκαετία του ’90, αλλά κυρίως με την άνοδο στην εξουσία του 

κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), το Ισραήλ ήταν σύμμαχος της 

Τουρκίας και οι δυο τους είχαν να επιδείξουν σημαντική δραστηριότητα σε θέματα 

                                                           
162 http://www.defence-point.gr/news/?p=134630 «Σχέση Ιράν – Τουρκίας πιο κρίσιμη από 

ποτέ», 11.08.15 (06/05/16) ] 
163Ό.π., http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-

metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran (06/05/16) 

164«Συμφωνία Τουρκίας και Ιράν για επέκταση των διμερών, εμπορικών και τουριστικών 
σχέσεών τους»,16.04.16, http://www.skai.gr/news/world/article/312689/sumfonia-tourkias-
kai-iran-gia-epektasi-ton-dimeron-eborikon-kai-touristikon-sheseon-tous/#ixzz4CmtqM4XS 
(12/05/16) 

http://www.defence-point.gr/news/?p=134630
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68891/f-stephen-larrabee/i-anyparkti-symmaxia-metaksy-tis-toyrkias-kai-toy-iran
http://www.skai.gr/news/world/article/312689/sumfonia-tourkias-kai-iran-gia-epektasi-ton-dimeron-eborikon-kai-touristikon-sheseon-tous/#ixzz4CmtqM4XS
http://www.skai.gr/news/world/article/312689/sumfonia-tourkias-kai-iran-gia-epektasi-ton-dimeron-eborikon-kai-touristikon-sheseon-tous/#ixzz4CmtqM4XS
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εμπορίου και άμυνας. Όσον αφορά τις εμπορικές τους σχέσεις, υπήρχε μεγάλη 

άνοδος της τάξης του 14,6% κατά ετήσιο μέσο όρο, από το 2002 που ανέλαβε το 

AKP. Ακόμη, η Τουρκία λειτούργησε ως χώρα προσέλκυσης τουριστών από το 

Ισραήλ. Είχαν αναπτύξει σημαντικές εταιρικές σχέσεις. Βασικός παράγοντας 

συνεργασίας υπήρξε και ο βιομηχανικός αμυντικός τομέας. Το Ισραήλ 

προμήθευσε τον τουρκικό στρατό με εκσυγχρονισμένα οπλικά συστήματα. Το 

2007, υπολογίζεται ότι, το ύψος των συναλλαγών οπλικών συστημάτων έφτασε να 

αποτελεί το 69% των συνολικών συναλλαγών των δυο χωρών. Η παροχή 

τεχνογνωσίας σε στρατιωτικά θέματα από το Ισραήλ στην Τουρκία, υπήρξε 

καθοριστικής σημασίας, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι Δυτικές χώρες είχαν 

αρνηθεί την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία. 

    Η αποτίμηση της στρατιωτικής τους συνεργασίας είχε θετικό πρόσημο. Άρθρο 

του τουρκικού περιοδικού «Άμυνα και Αεροπορία» (Savunma ve Havacilik) έχει 

αναφέρει ότι η Ισραηλινή εμπειρία (αναφορικά με τον εναέριο ανεφοδιασμό, τις 

επιθέσεις πρώτου πλήγματος, τις νυχτερινές επιχειρήσεις, τη χρήση όπλων 

μεγάλου βεληνεκούς, τον ηλεκτρονικό πόλεμο και τις συνδυασμένες διακλαδικές 

επιχειρήσεις) έχει διδάξει πολλά στους Τούρκους στρατιώτες. Επίσης, η 

συνεργασία τους στο στρατιωτικό τομέα, είναι πολύ χρήσιμη για τον πολεμικό 

εξοπλισμό και τη μετάδοση πληροφοριών165.   

    Άξιο λόγου είναι και οι πολύ καλές σχέσεις των δυο χωρών σε επίπεδο 

διπλωματίας. Υπήρχαν δυο ισραηλινές πρεσβείες, η μια στην Άγκυρα και η άλλη 

στην Κωνσταντινούπολη. Άλλο ένα περιστατικό που επιδείκνυε καλές πολιτικές 

σχέσεις ανάμεσα στα δυο κράτη ήταν η επίσκεψη, το 2005, του Ερντογάν στο 

Ισραήλ όπου είχε βρεθεί για να συμβάλλει στην ειρηνευτική διαδικασία του 

Ισραήλ με την Παλαιστίνη166. Τέλος, η Τουρκία είχε παρέμβει ως  διαμεσολαβητής 

στη διένεξη του Ισραήλ με τη Συρία για τα υψίπεδα του Γκολάν, για να συμβάλει 

στην επίλυση αυτής της διαμάχης. 

    Όλο αυτό το καλό κλίμα και το πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα σε Τουρκία και 

Ισραήλ, αντιστράφηκε από το 2004, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ 
                                                           
165 Φραγκούλης (2012), σς.506-507 
166 Kirisci, Ekim, «Από την Τουρκία στο Τελ Αβίβ», 11.05.15, 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/70317/kemal-kirisci-kai-sinan-ekim/apo-tin-toyrkia-sto-
tel-abib (10/05/16) 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/70317/kemal-kirisci-kai-sinan-ekim/apo-tin-toyrkia-sto-tel-abib
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70317/kemal-kirisci-kai-sinan-ekim/apo-tin-toyrkia-sto-tel-abib
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στη Λωρίδα της Γάζας167. Όσον αφορά το συγκεκριμένο γεγονός, η Τουρκία 

παρενέβη ως μεσολαβήτρια χώρα στη διαμάχη Ισραήλ Συρίας, σχετικά με την 

κατοχή των υψιπέδων του Γκολάν από το Ισραήλ. Εν τέλει, φάνηκε ότι το Ισραήλ 

δεν είχε τη διάθεση να διαπραγματευτεί, ώστε να λήξει ειρηνικά το ζήτημα για την 

εν λόγω περιοχή. Ως εκ τούτου, η Τουρκία αισθάνθηκε εκτεθειμένη απέναντι στη 

Συρία, λόγω του ότι η δεύτερη την είχε εμπιστευτεί στο ρόλο της για 

διαμεσολάβηση. Ο Ερντογάν είχε ταχθεί εναντίον της συγκεκριμένης τακτικής του 

Ισραήλ στη Γάζα και ήταν έντονα επικριτικός στην επιθετική και εχθρική πολιτική 

που ασκούσε το Ισραήλ. Τον Ιανουάριο του 2009, στα πλαίσια του παγκόσμιου 

οικονομικού φόρουμ στην Ελβετία, για την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, ο 

Ερντογάν είχε ένα έντονο φραστικό επεισόδιο με τον Σιμόν Πέρες, αποκαλώντας 

τις πράξεις του Ισραήλ «πράξεις βαρβαρότητας» και το Ισραήλ «κράτος 

τρομοκράτη». 

    Οι σχέσεις των δυο χωρών είχαν πάρει έντονα εχθρικές διαστάσεις. Μια σειρά 

γεγονότων που ακολούθησαν, συνέβαλλαν στην κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα 

στις δυο χώρες. Το 2009 η Τουρκία, στα πλαίσια μιας στρατιωτικής άσκησης με 

τις ΗΠΑ και την Ιταλία, ζήτησε τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την άσκηση. Ως 

συνέπεια, ο Ισραηλινός πρόεδρος Νιετανιάχου επέκρινε την Τουρκία, ως 

μεσολαβητή Ισραήλ-Συρίας, κάτι που πυροδότησε εκ νέου την κατάσταση. Τις 

ήδη τεταμένες, σε διπλωματικό επίπεδο, σχέσεις των δυο χωρών ενέτεινε η 

επίθεση από Ισραηλινούς στρατιώτες, το Μάιο του 2010, στο πλοίο «Mavi 

Marmara» που επέβαιναν μέλη ακτιβιστικής οργάνωσης, οι οποίοι μετέφεραν 

ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα, να χάσουν 

την ζωή τους 9 ακτιβιστές, 8 Τούρκοι και μεταξύ αυτών ένας Τουρκαμερικανός 

και ενώ έπλεαν σε διεθνή ύδατα. 

    Το συμβάν αυτό προκάλεσε την οργή της Άγκυρας, η οποία απαίτησε τη 

δημόσια συγγνώμη από την πλευρά του Ισραήλ και αμέσως ανακάλεσε τον πρέσβη 

της από το Ισραήλ και έθεσε σε αναμονή τη συμφωνία τους για στρατιωτικούς 

εξοπλισμούς168. 

                                                           
167 Μάζης (2008) 
168 Μεταξύ άλλων Κούσαντας, (2013), Μάζης, (2008) 
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    Το Ισραήλ εξοργίστηκε από την πράξη του Νταβούτογλου, να προσκαλέσει τον 

ηγέτη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Χαμάς, Khaled Mash’aal και όλη την 

αντιπροσωπία του στην Άγκυρα το 2006. Το γεγονός αυτό δημιούργησε 

αντιδράσεις από τον Τύπο και την αντιπολίτευση, αλλά και από διεθνή φόρα ότι 

έχουν δοσοληψίες με τρομοκρατικές οργανώσεις169 και θεωρήθηκε ως ατόπημα 

της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. 

    Άλλο ένα γεγονός που φέρνει αντιθέσεις ανάμεσα στις δυο χώρες, είναι το ότι η 

Τουρκία είναι φιλικά προσκείμενη στο Παλαιστινιακό. Η Τουρκία στηρίζει την 

ανεξαρτητοποίηση του Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την ανατολική 

Ιερουσαλήμ και της παρέχει , προς το σκοπό αυτό, οικονομική στήριξη σε 

κοινωνικές και τεχνολογικές δομές και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στην 

περιοχή, προωθώντας ενέργειες για την επίλυση των εσωτερικών προβλημάτων 

της Παλαιστίνης170.       

    Λόγω των νέων γεγονότων που ανέκυψαν, εξαιτίας της αραβικής άνοιξης, 

ξαναγεννήθηκε μια διάθεση για επαναπροσέγγιση των δυο πλευρών. Το 2013, με 

τις παροτρύνσεις του Ομπάμα, ο Νετανιάχου αποφάσισε να απολογηθεί για την 

επίθεση του πλοίου ‘Mavi Marmara’, ζητώντας συγγνώμη και συμφωνώντας να 

προβεί σε καταβολή αποζημίωσης στους συγγενείς των θυμάτων. Επίσης, στα 

πλαίσια καλής θέλησης, συμφώνησε να πραγματοποιήσει μερική άρση του 

αποκλεισμού της Γάζας171.  

    Τον Αύγουστο του 2013, οι σχέσεις των δυο χωρών χειροτέρεψαν, όταν έγινε το 

στρατιωτικό πραξικόπημα που ανέτρεψε το καθεστώς του Μωχάμεντ Μόρσι, στην 

Αίγυπτο, γιατί ο Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για συνενοχή του172.  

    Παρόλες τις έντονες διαφορές τους, οι δυο χώρες συνέχισαν να έχουν εμπορικές 

σχέσεις και παρά τη στάση του Ισραήλ στη Γάζα και της επίκρισης από την 

Άγκυρα, το εμπορικό ισοζύγιο των δυο χωρών αυξήθηκε από το 2009, στο 19%. Η 

Τουρκία εισάγει εμπορεύματα αξίας 3 δίς δολαρίων και το 2014, εξήγαγε τον ίδιο 

                                                           
169 Σχετικά με τις αντιδράσεις και τις κριτικές των ΜΜΕ, βλ. Μάζης (2008), σς.96-109 
170 Τριανταφύλλου, Φωτίου (2010), σ.166 
171  Ό.π., http://www.foreignaffairs.gr/articles/70317/kemal-kirisci-kai-sinan-ekim/apo-tin-

toyrkia-sto-tel-abib (10/05/16) 
172 Ό.π. 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/70317/kemal-kirisci-kai-sinan-ekim/apo-tin-toyrkia-sto-tel-abib
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70317/kemal-kirisci-kai-sinan-ekim/apo-tin-toyrkia-sto-tel-abib
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αριθμό εμπορευμάτων στο Ισραήλ. Οι εμπορικές σχέσεις των δυο χωρών 

εκφράζονται από μεγάλη σταθερότητα. Ο αριθμός Ισραηλινών τουριστών κατά 

την περίοδο 2012-2014, αυξήθηκε κατά 125% (από 83.740 σε 188.608)173.  

    Αν αφήσουν στην άκρη τη σκληρή και υβριστική ρητορική και βρουν διαύλους 

επικοινωνίας για βελτίωση των σχέσεών τους, ίσως θα μπορούσαν να γεφυρώσουν 

το χάσμα ανάμεσα στις σχέσεις τους, ιδίως αν αναλογιστούν τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη Μέση Ανατολή. Πάντως, την Τουρκία 

τη συμφέρει να επενδύσει σε συνεργασία με το Ισραήλ, ειδικά αν βρεθεί 

ειρηνευτική επίλυση για το Παλαιστινιακό, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

αστάθειας και ανασφάλειας με την περιφέρειά της. Ωστόσο και το Ισραήλ έχει 

ανάγκη από την υπεράσπιση της Τουρκίας απέναντι στον αραβικό κόσμο174.    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173 Ό.π. 
174 Κούσαντας (2013) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

  Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, από τη δημιουργία των νέων κρατών στη Μ. 

Ανατολή, πρώην εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Τουρκία ανέλαβε να 

διαδραματίσει το ρόλο μεσολαβητή των ισχυρών δυνάμεων, με τη συμμετοχή της 

στο ΝΑΤΟ. 

   Η πρακτική που ακολούθησε και οι πρωτοβουλίες που κλήθηκε να πάρει κατά 

την περίοδο του ψυχρού πολέμου, οδήγησαν σε ρήξη της σχέσης της με το 

μουσουλμανικό αραβικό κόσμο. Ως εκ τούτου, η πρώτη προσέγγιση με τις χώρες 

αυτές είχε κριθεί ανεπιτυχής. Μετά από ανακατατάξεις στην εσωτερική πολιτική 

της χώρας, ανασχέθηκε  η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, περνώντας σε μια 

φάση ουδετερότητας. 

   Μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα, η 

Τουρκία επιχείρησε να αναθερμάνει τις σχέσεις της με τη Μ. Ανατολή, 

συνάπτοντας συμφωνίες στρατηγικής σημασίας, έτσι ώστε να βρει ένα νέο ρόλο 

στο διεθνές γίγνεσθαι. 

   Οι πολιτικές που ακολουθούσε η Τουρκία στη Μ. Ανατολή επηρεάζονταν 

σημαντικά από την εσωτερική της πάλη, μεταξύ του κεμαλικού καθεστώτος και 

της ισλαμικής παράδοσης, η οποία προσπαθεί διαχρονικά να βρει πολιτική διέξοδο 

και καταφέρνει σταδιακά να αυξάνει την επιρροή της στα κέντρα αποφάσεων, 

επηρεάζοντας έτσι και τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στις 

περιοχές της Μέσης Ανατολής. 

   Τα καινούργια δεδομένα και οι νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα που ανακύπτουν 

στην περιοχή και επηρεάζουν ζητήματα ασφαλείας, έχουν οδηγήσει την Τουρκία 

σε μια καινούργια χάραξη πολιτικής, αναφορικά με τα εξωτερικά της θέματα. Με 

την άνοδο του κόμματος AKP στην εξουσία, επέρχεται σε μια ακόμη μεταβατική 

περίοδο, στρέφοντας το ενδιαφέρον της προς την εγγύτερη γειτονιά της και 

επιδιώκει σχέσεις και συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλιστεί από 
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διάφορους κινδύνους που ενυπάρχουν στις συνεχώς διαταρασσόμενες περιοχές της 

Μ. Ανατολής. 

   Σκοπός της Τουρκίας ήταν να συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με άλλοτε 

εχθρικές της περιοχές, ώστε να εδραιώσει τα συμφέροντα της, κυρίως, οικονομικά, 

ενεργειακά και ασφαλείας, αποκτώντας αυξημένη επιρροή και ως εκ τούτου να 

αναγνωριστεί ως «περιφερειακή» και μετέπειτα «παγκόσμια» δύναμη. Επιθυμία 

της, ακόμη, ήταν να λειτουργήσει ως πρότυπο για τον αραβικό κόσμο και ως 

παράγων σταθερότητας στις περιοχές αυτές.  

   Για την επίτευξη αυτών των στόχων, επικέντρωσε την εξωτερική πολιτική, 

αναφορικά με τους μεσανατολικούς λαούς, σε μια από τις πέντε αρχές του 

δόγματος Νταβούτογλου, την αρχή των «μηδενικών προβλημάτων με τους 

γείτονες». Παρά τη σύμπλευση και την προσέγγιση που επιχείρησε με τις χώρες 

αυτές, συμπερασματικά με όσα ειπώθηκαν παραπάνω, φαίνεται να παρουσιάζει 

σημαντικές αποκλίσεις, σοβαρές  πολιτικές διαφοροποιήσεις και ως εκ τούτου 

αντικρουόμενα συμφέροντα. Η Τουρκία δεν κατάφερε να ασκήσει επιρροή για 

κατευνασμό των κρίσιμων διενέξεων, γεγονός που, ούτως ή άλλως, δε θα της 

επέτρεπαν να το κάνει ούτε οι Δυτικοί, αλλά ούτε και οι γείτονές της στη Μ. 

Ανατολή.  

   Παρόλο που στην οικονομική συνεργασία των χωρών αυτών έχουν γίνει 

σημαντικά βήματα , τα πολιτικά αδιέξοδα που δημιουργούνται και τα συνεχή 

προβλήματα που προκύπτουν από τα αντικρουόμενα συμφέροντα μέσα σε μία 

έκρυθμη Μ. Ανατολή, δεν επιτρέπουν επιλύσεις και ως εκ τούτου, μηδενικά 

προβλήματα. Αντιθέτως, δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα.  

   Άλλο ένα συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω έχει να κάνει με τη 

στροφή της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στη Μ. Ανατολή, η οποία  έχει 

γίνει αιτία να κατηγορείται για ισλαμιστική προσέγγιση και ως εκ τούτου 

«νεοοθωμανισμό». Η κατηγορία αυτή έχει ισχύ, διότι, από την παραπάνω έρευνα 

προκύπτει, ότι ο Ερντογάν εργαλιοποιεί τη θρησκεία, τόσο ως μέσο προσέλκυσης 

του μουσουλμανικού κόσμου, όσο και ως μέσο επιβολής συμφερόντων, αναφορικά 

με την άσκηση επιρροής στις εν λόγω περιοχές.  
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   Παρόλα αυτά η Τουρκία και οι γειτονικές της χώρες, που παρουσιάζουν ισχυρές 

συμμαχικές σχέσεις από τη μια και σχέσεις οξείας αντιπαλότητας από την άλλη, 

κρίνεται απαραίτητο, εξαιτίας των οικονομικών τους κυρίως οφελών, να βρουν 

φόρμουλες συνεργασίας και να παραμερίσουν τις αντιθέσεις τους.      
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