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ΣΥΝΟΨΗ 

 
 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις σχέσεις μεταξύ της Γερμανίας και 

της Τουρκίας, στο πλαίσιο της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Για το σκοπό 

αυτό ερευνάται η εξωτερική πολιτική κάθε μίας, οι μεταξύ τους σχέσεις από το 

παρελθόν μέχρι σήμερα καθώς και συμφωνίες που έχουν συνάψει και υλοποιήσει. 

Έτσι, με τον τρόπο αυτόν μελετώνται τελικά οι σχέσεις ισχύος μεταξύ των δυο 

χωρών με το πέρασμα των χρόνων, καθώς και η μορφή που έχουν λάβει οι 

σχέσεις αυτές στη σύγχρονη εποχή. Στη συνέχεια διεξάγονται συμπεράσματα που 

μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε ότι πρόκειται για δύο χώρες με μεγάλη ισχύ και 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των διεθνών δρώμενων. Το ζήτημα της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο αυτών χωρών είναι κρίσιμο, λόγω της έντονης 

παρουσίας πληθυσμών της μιας στα εδάφη της άλλης, αλλά και των διεθνών 

εξελίξεων και των σχετικών εντάσεων. Για το λόγο αυτό εξετάζεται αυτούσια η 

δράση τους στην πολιτική σκηνή αλλά και η συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον οι χώρες αυτές παρουσιάζουν μία ανομοιόμορφη 

πληθυσμιακή συνοχή, καθότι αποτελούνται από ανθρώπινα σύνολα διαφορετικής 

εθνικότητας που προέρχονται κυρίως από μεταναστευτικά ρεύματα. Η παρουσία 

στην πολιτική σκηνή ισχυρών προσωπικοτήτων, τις καθιστά ενδιαφέρουσες για 

μελέτη και προσδίδουν σε αυτές ισχύ μέσα στο διεθνές σύστημα. 

 Η εκπόνηση της εργασίας πραγματοποιήθηκε κατόπιν βιβλιογραφικής 

έρευνας και αναζήτησης πλούσιας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης 

αρθρογραφίας, ώστε να καλυφθεί με σαφήνεια και πληρότητα το εξεταζόμενο 

θέμα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο όρος «Διεθνείς Σχέσεις», όπως έχει καθιερωθεί σήμερα, αναφέρεται στις 

σχέσεις μεταξύ κρατών, μεταξύ διεθνών οργανισμών και μεταξύ κρατών και 

διεθνών οργανισμών (Η. Κουσκουβέλης 2007, 21). Οι σχέσεις αυτές μπορεί να 

είναι πολιτικές, στρατιωτικές ή και οικονομικές. Ο όρος αυτός, ωστόσο, περιγράφει 

ένα φαινόμενο, το οποίο είναι ευρύτερο από αυτό της «διεθνούς πολιτικής». Η 

«διεθνής πολιτική», άλλωστε, περιγράφει αποκλειστικά σχέσεις ισχύος, δηλαδή 

σχέσεις πολιτικές και στρατιωτικές (Η. Κουσκουβέλης 2007, 21).  

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και 

της Γερμανίας. Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα άκρως επίκαιρο θέμα καθώς η 

παραπάνω συνεργασία μετρά πάνω από 200 χρόνια, ωστόσο εντοπίζονται 

ορισμένα στοιχεία και ασυνέπειες στην εξωτερική πολιτική και των δύο χωρών 

ώστε να μην είναι σαφές το γιατί αμφότερες επιδιώκουν τη συνέχιση των σχέσεών 

τους. Άλλωστε, τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται εντάσεις στις διπλωματικές 

τους σχέσεις και μέσω αυτής της ευκαιρίας μπορούν να δοθούν κάποιες 

απαντήσεις ως προς την ομοιότητα των δύο συστημάτων. 

Μέσα από την μελέτη της συμπεριφοράς των δύο αυτών κρατών, μπορεί 

κάποιος να δεί ότι, τα κράτη δεν έχουν σταθερούς φίλους, αλλά έχουν 

συμφέροντα, όπως φαίνεται αδρομερώς στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και 

Γερμανίας. Παρά τις συγκρούσεις που έχουν υπάρξει κατά καιρούς, κυρίως σε 

επίπεδο ρητορικής, αμφότερες έχουν αμοιβαία συμφέροντα που καθιστούν 

σημαίνουσα την συνεργασία μεταξύ τους. Μολονότι, δεν είναι γειτνιάζοντα κράτη 

υπάρχουν ζητήματα που εμπίπτουν στο κοινό ενδιαφέρον. Η συνεργασία των δύο 

κρατών εντοπίζεται σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, τόσο πολιτικού όσο και 

οικονομικού περιεχομένου. 

Τα παραπάνω παρατηρούνται στις μεταξύ τους σχέσεις, όπως 

διαμορφώθηκαν με το πέρασμα των χρόνων, αλλά και στο πλαίσιο δράσης τους 

εντός του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με την προοπτική ένταξης της 

Τουρκίας σε αυτήν). Παράλληλα, οι οικονομικές και οι ενεργειακές σχέσεις της 
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σύγχρονης εποχής επιτάσσουν την έρευνα της εξωτερική πολιτικής αμφότερης εκ 

των δυο χωρών, ώστε τελικά να γίνει αντιληπτός ο ρόλος τους στο διεθνή χώρο. 

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικότερες έννοιες της 

επιστήμης των διεθνών σχέσεων ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να 

κατανοήσει τα στοιχεία εκείνα που διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική των 

παραγόντων του διεθνούς συστήματος. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η γενικότερη εξωτερική πολιτική και των 

δυο χωρών, όπως έχει εκδηλωθεί στο διεθνές σύστημα, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο 

εστιάζουμε την προσοχή μας στις μεταξύ τους σχέσεις από την ίδρυσή των 

οντοτήτων αυτών ως κρατών μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του τουρκικού 

στοιχείου στη Γερμανία, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των άρρηκτων δεσμών 

που εντοπίζονται μεταξύ των δύο χωρών αλλά και η δυνατότητα επιρροής της 

εξωτερικής πολιτικής μέσω του πληθυσμού της διασποράς. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο ερευνάται η παρουσία της Τουρκίας και της Γερμανίας 

στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το ρόλο 

που αναλαμβάνουν αμφότερες.  

Στο έκτο κεφάλαιο προσεγγίζονται οι οικονομικής και ενεργειακής φύσεως 

συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της Τουρκίας και της Γερμανίας. Η 

προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη ώστε να καταστεί σαφές ότι η οικονομία των 

δύο χωρών είναι αλληλοεξαρτώμενη και αλληλοενισχυόμενη αλλά και για να 

κατανοήσουμε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στο σύγχρονο ενεργειακό πεδίο. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο και αφού έχει θεμελιωθεί η στρατηγική 

σημασία έκαστης χώρας, ερευνάται η προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλύονται οι σχετικοί προβληματισμοί που ταλανίζουν 

την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Κατόπιν αυτής της έρευνας ακολουθούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα, γύρω από την στρατηγική στην διεθνή και ευρωπαϊκή πολιτική 

που ακολουθείται από τα κράτη. Συναντά κανείς την μεστή και επιθετική πολιτική 
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στο βάθος των χρόνων, ενώ αποτελούν δύο οντότητες με ήπια ισχύ για το διεθνές 

σύστημα. 

Επιπλέον παρουσιάζουν διαφορετικές στρατηγικές στις εξωτερικές 

πολιτικές τους, καθότι αυτές στην μεν Τουρκία παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως 

κυβερνώντος κόμματος, στη δε Γερμανία αυτήν εξαρτάται από το κόμμα ή τα 

κόμματα που κυβερνούν.  

Τόσο η Γερμανία, όσο και η Τουρκία έχουν καταλήξει σε στρατηγικές 

επιλογές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα στην προσπάθεια 

να επανορθώσουν για λάθη του παρελθόντος αλλά και να διεκδικήσουν μια 

δυναμική θέση στη σύγχρονη εποχή. 

Παρά τα αμοιβαία συμφέροντα που προκύπτουν από την μεταξύ τους 

σχέση, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένταση στις σχέσεις τους που είναι 

απόρροια μίας σειράς αντιθέσεων μεταξύ των 2 κρατών. Επίσης, το αποτυχημένο 

πραξικόπημα που έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2016 δυσχέρανε ακόμα 

περισσότερο τις σχέσεις ανάμεσα στις 2 χώρες, καθώς η Άγκυρα κατηγόρησε το 

Βερολίνο ότι δεν έδειξε την απαιτούμενη στήριξη στον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ η 

γερμανική πλευρά θεώρησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος βαδίζει στην δημιουργία ενός 

αυταρχικού καθεστώτος. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία ο αναγνώστης κατανοεί τη στάση 

που έχει διατηρήσει κάθε μια χώρα στο πολιτικό γίγνεσθαι και καθίσταται σαφές 

ότι η εξωτερική πολιτική τους αποτελεί έναν τρόπο διατήρησης της ισχύος τους και 

της θέσης τους στον διεθνή κόσμο επιδιώκοντας την εξισορρόπηση των 

δυνάμεων.  

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

1.1 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Η επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων έχει ως αντικείμενο τη διάρθρωση και τη 

λειτουργία του διεθνούς συστήματος, την εξέταση του ρόλου της ισχύος στο 

πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των κρατών, τους πολιτικούς – στρατιωτικούς και 

οικονομικούς ανταγωνισμούς, την ανάπτυξη συμμαχιών, τα ζητήματα που 

αφορούν τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των εξοπλισμών, την αλληλεξάρτηση, τη 

διεθνή συνεργασία, την εξωτερική πολιτική των κρατών, τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, τη διαχείριση κρίσεων, τη 

συγκριτική μελέτη των συστημάτων εξωτερικής πολιτικής κτλ. (Η. Κουσκουβέλης 

2007, 40 - 41, Ηρακλείδης, Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνής Πολιτική 2015, 18 - 19)  

Ο βασικότερος παράγοντας του διεθνούς συστήματος είναι τα κράτη, που 

αναγνωρίζονται ως παράγων σύνθεσης της δομής του διεθνούς συστήματος και 

της δράσης εντός αυτού1. Ως κράτος έχει χαρακτηριστεί η «υπέρτατη εξουσιαστική 

μορφή οργάνωσης που δημιούργησε ο άνθρωπος» (Η. Κουσκουβέλης 2007, 40 - 

41, Ηρακλείδης, Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνής Πολιτική 2015, 18 - 19).  

Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι το Κράτος αποτελεί το μοναδικό πλήρες 

υποκείμενο που αναγνωρίζεται από το Διεθνές Δίκαιο. Το Κράτος είναι ο 

ευρύτερος χώρος εντός του οποίου λειτουργεί η πολιτική, ξετυλίγεται το πολιτικό 

σύστημα και δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη λειτουργία αυτού. 

Στο εσωτερικό του και ανάλογα με το κάθε πολιτικό σύστημα αναπτύσσουν τη 

δραστηριότητά τους οι διάφοροι πολιτικοί παράγοντες με κριτήριο τις αξίες και την 

ιδεολογία τους. Το Κράτος, βέβαια, μπορεί να είναι προσωποποιημένο και 

ορθολογικό, προϊόν των διεργασιών στο εσωτερικό του ή εργαλείο της άρχουσας 

τάξης και σε κάθε περίπτωση δραστηριοποιείται στο διεθνές σύστημα (Η. 

Κουσκουβέλης 2007, 108). 

                                                           
1 Είτε ως απλός παράγων κατά τον μαρξισμό, είτε ως σημαντικότερος κατά τον πλουραλισμό είτε 
ως ο μοναδικός κατά τον ρεαλισμό 
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1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Αντικείμενο μελέτης της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων 

αποτελεί η πολιτική2. Ως πολιτική νοείται «η δυνατότητα ή ο αγώνας για το ποιος 

κατέχει, ποιος αποφασίζει, ποιος διανέμει» (Η. Κουσκουβέλης 2007, 139) και για 

το λόγο αυτό πολλές φορές η έννοια αυτή ταυτίζεται με τοιαύτη της ισχύος. 

Άλλωστε, κατά τον Nicholas J. Spykman «όλος ο πολιτισμός στηρίζεται στην 

ισχύ», για τον Hans J. Morgenthau η πολιτική γίνεται αντιληπτή ως «η πάλη για 

την ισχύ» ενώ είναι γνωστή και η άποψη του Edward H. Carr ότι «η πολιτική είναι 

κατά μία έννοια πάντα πολιτική της ισχύος» (Η. Κουσκουβέλης 2007, 139). Είναι, 

λοιπόν, σαφές, ότι πριν υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με την εξωτερική 

και ευρωπαϊκή πολιτική των δυο εξεταζομένων χωρών (Γερμανία – Τουρκία) θα 

πρέπει να μελετήσουμε την έννοια της «ισχύος», καθώς είναι συνυφασμένη με 

αυτήν της «πολιτικής». 

Υπάρχουν πολλές σημασίες που έχουν αποδοθεί στην έννοια της ισχύος. 

Έτσι, έχει οριστεί ως (Η. Κουσκουβέλης 2007, 140, Laswell και Kaplan 1950, 76, 

Ηρακλείδης, Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνής Πολιτική 2015, 80): 

 η δυνατότητα θετικής ή αρνητικής ενέργειας3 σε κάποιο πρόσωπο ή κάποιο 

αντικείμενο,  

η δυνατότητα πρόκλησης ή παραγωγής αποτελεσμάτων, τα οποία δε θα 

επέρχονταν σε άλλη περίπτωση, 

η δυνατότητα μεταβολής πιθανολογούμενων αποτελεσμάτων4, 

η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων5, 

η δυνατότητα αλλαγής των αλλαγών, οι οποίες δε θα συνέβαιναν σε άλλη 

περίπτωση6. 

                                                           
2 Είτε εσωτερική είτε διεθνής 
3 Με διαταγή η απαγόρευση 
4 Robert Dahl 
5 Harold Lasswell 
6 Karl Deutsch 



6 
 

 Είναι φανερή η δυναμική μορφή της έννοιας της ισχύος (Η. Κουσκουβέλης 

2007, 140 - 141). Σύμφωνα με το πνεύμα αυτό έχει διατυπωθεί και η άποψη του 

Kindleberger, κατά την οποία «(ι)σχύς είναι η δύναμη που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά», όπου δίνεται έμφαση και στην ικανότητα 

αποτελεσματικής χρήσης και εφαρμογής της δύναμης (Η. Κουσκουβέλης 2007, 

141).  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάσουμε τις διαφορετικές εκφάνσεις που 

προσλαμβάνει η ισχύς7: 

Η ισχύς εκδηλώνεται ως δύναμη8 και σηματοδοτεί την υλική πλευρά της 

ισχύος. Υπό την έννοια αυτή αναφέρεται στα υλικά – φυσικά μέσα, που 

λειτουργούν ως εργαλεία για την επιβολή μιας βούλησης. Η δύναμη αυτή υπάρχει 

ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται9. Υπό την έννοια αυτή, η ισχύς περιέχει αλλά 

και έγκειται στη δύναμη10, και την αξιοποιεί για συγκεκριμένο σκοπό. Όταν αυτό 

συμβαίνει, γίνεται λόγος για έκλυση βίας ή χρήση αυτής11 (Η. Κουσκουβέλης 2007, 

141). 

Η ισχύς εκδηλώνεται και ως εξουσία12. Τότε γίνεται λόγος για την ηθική ή 

πολιτική δυνατότητα, που καθιστά δυνατή την άσκηση της ισχύος αλλά και το 

δικαίωμα –αναγνωρισμένο ή νομιμοποιημένο- που έχει κάποιος να διατάζει και να 

επιβάλλεται13 (Η. Κουσκουβέλης 2007, 141 - 142). 

Τέλος, εκδηλώνεται και ως επιρροή14, αφορώσα τον τομέα του πνεύματος, 

του συναισθήματος ή τον εσωτερικό-ψυχολογικό κόσμο ενός ατόμου. Τα όρια 

μεταξύ της επιρροής και της ισχύος–δύναμης είναι δυσδιάκριτα, αφού η επιρροή 

είναι τελικά αποτέλεσμα της ισχύος–δύναμης, ενώ η επιρροή ενδυναμώνει την 

ισχύ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ισχύς μιας χώρας εκτιμάται με βάση τη 

στρατιωτική ή την οικονομική της δύναμη και με τα αποτελέσματα που αυτές 

μπορούν να παράγουν (Laswell και Kaplan 1950, 76). 

                                                           
7 Power, puissance 
8 Strength, capacite, kraft 
9 Όταν δηλαδή εμφανίζεται στατικά 
10 Π.χ. τα αεροσκάφη που διαθέτει μια χώρα ή ο πληθυσμός που την απαρτίζει 
11 force 
12 Power ή authority, pouvoir ή autorite 
13 Παράδειγμα της εξουσίας αυτής είναι η κρατική, η νομοθετική, η πατρική κτλ. 
14 influence 
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1.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Τα χαρακτηριστικά της ισχύος είναι: 

Ο κάτοχος αυτής,  

το μέγεθός της, 

ο τομέας δραστηριοτήτων στον οποίο είναι δυνατή η εφαρμογή της, 

η αποτελεσματικότητα αυτής, 

το σημείο ισορροπίας της και 

το κόστος που απαιτείται για τη χρήση της. 

Οι παράγοντες της ισχύος προκύπτουν αν λάβουμε υπόψη ότι οι 

βασικότεροι παράγοντες του διεθνούς συστήματος είναι τα κράτη15, τα κράτη και οι 

διεθνείς οργανισμοί16  και οι τάξεις17 . Όταν, λοιπόν, στα εξεταζόμενα ζητήματα 

εμπλέκεται ένας (ή και περισσότεροι) από αυτούς τους παράγοντες, επόμενο είναι 

να πρέπει να προσδιοριστεί ο ισχυρότερος. Το μέγεθος της ισχύος κάθε 

παράγοντα εκτιμάται βάσει του είδους και του μεγέθους των συντελεστών ισχύος 

που διαθέτει κάθε παράγοντας σε σύγκριση με αυτούς των λοιπών παραγόντων 

(Η. Κουσκουβέλης 2007, 143-144). 

Αναφορικά με τα κράτη, πρέπει να σημειώσουμε ότι διαθέτουν άυλους18 και 

υλικούς19 συντελεστές ισχύος. Βάσει των συντελεστών αυτών προκύπτει ποιος 

παράγοντας20 θεωρείται ο ισχυρότερος των λοιπών. Έτσι, συγκεκριμένα για τα 

κράτη προκύπτουν μεγάλες δυνάμεις 21  και υπερδυνάμεις 22 . Ωστόσο, ο 

προσδιορισμός αυτός τελεί σε συνάρτηση με την εποχή και τον τρόπο 

καταμερισμού της ισχύος διεθνώς (Η. Κουσκουβέλης 2007, 144). 

                                                           
15 Κατά τον ρεαλισμό 
16 Κατά τον πλουραλισμό 
17 Κατά τον μαρξισμό 
18 Π.χ. ιδεολογία, οργάνωση, διεθνές δίκαιο 
19 Π.χ. εξοπλισμοί, πλούτος κτλ. 
20 Κράτος, οργανισμό ή τάξη 
21 Π.χ. Ηνωμένο Βασίλειο ή Γαλλία 
22 Π.χ. ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση 
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Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της ισχύος το οποίο σχετίζεται με τον τομέα 

δραστηριοτήτων στον οποίο εφαρμόζεται είναι η έντασή της, η 

αποτελεσματικότητα αυτής. Αυτό σημαίνει ότι ένας συντελεστής ισχύος μπορεί να 

είναι διαθέσιμος σε περισσότερα κράτη, χωρίς, όμως, όλα να μπορούν το ίδιο 

αποτελεσματικά να εξασφαλίσουν την επιβολή της θέλησης τους σε επίπεδο 

διεθνών δραστηριοτήτων23. Η αποτελεσματικότητα τελεί σε συνάρτηση και με την 

γεωγραφική έκταση κάθε παράγοντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος 

παράγων επιχειρεί να προβάλει την ισχύ του σε πολλές διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές (Η. Κουσκουβέλης 2007, 145-146). 

Η ισχύς είναι μια έννοια η οποία γίνεται αντιληπτή εντός ενός διεθνούς 

συστήματος, και λαμβάνει περιεχόμενο ανάλογα με την γενικότερη κατανομή 

ισχύος. Έτσι, «η ισχύς περιοριζόμενη από την ισχύ δεν μπορεί να ασκηθεί 

απρόσκοπτα ή απεριορίστως» (Η. Κουσκουβέλης 2007, 146). Σε περιπτώσεις 

αντιπαλότητας, εντοπίζεται μεταξύ των ανταγωνιστών μια σχέση ισχύος όπως 

επίσης και ένα σημείο ισορροπίας αυτής, το οποίο δε συνεπάγεται απαραίτητα 

σημείο ισότητας24. Έτσι, ο ίδιος παράγων μπορεί να υπερτερεί, να ισοδυναμεί ή 

και να υπολείπεται σε ισχύ σε σχέση με τους αντιπάλους του. 

Τόσο η δημιουργία της ισχύος, όσο και η άσκηση αυτής απαιτούν κάποιο 

κόστος. Για την άσκηση της ισχύος παρατηρείται πολιτικό, οικονομικό 

περιβαλλοντικό, ηθικό και ανθρώπινο κόστος. Ειδικότερα, σε κατάσταση ανοιχτής 

σύγκρουσης αναμένεται κόστος, εφόσον ο αντίπαλος θα επιχειρήσει την εναντίον 

του άσκηση ισχύος με αντίποινα. Ορισμένες φορές, μάλιστα, το μέγεθος της 

απειλής αντιποίνων είναι τέτοιο, ώστε το κόστος άσκησης της ισχύος από 

οποιονδήποτε αντίπαλό να είναι απαγορευτικό (Η. Κουσκουβέλης 2007, 146-147). 

 

                                                           
23 Πολλά είναι τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, ισχυρή οικονομία κτλ. αλλά παίζει ρόλο ο 
αριθμό των όπλων και η κατάσταση της οικονομίας σε περιόδους οικονομικής κρίσης για 
παράδειγμα 
24 Π.χ. η ισορροπία σε κατάσταση ανισότητας μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού 
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1.4 ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Όπως κατέστη σαφές ανωτέρω, η ισχύς σχετίζεται με συγκεκριμένους 

συντελεστές. Στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων έχουν διατυπωθεί πολλοί 

κατάλογοι προσδιορισμού των συντελεστών αυτών. Κατά τον Nicolas Spykman 

εντοπίζονται δέκα συντελεστές ισχύος: 

η έκταση, 

η φύση των συνόρων, 

ο πληθυσμός, 

οι πρώτες ύλες, 

η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, 

η νομισματική ισχύς, 

η εθνική ομοιογένεια, 

η κοινωνική συνοχή, 

η πολιτική σταθερότητα και 

το εθνικό φρόνημα. 

Κατά τον Hans Morgenthau, οι συντελεστές περιορίζονται στους εξής οκτώ: 

 Γεωγραφία, 

Φυσικές πηγές πλούτου, 

Βιομηχανική ικανότητα, 

Στρατιωτική προετοιμασία, 

Πληθυσμός, 

Εθνική ομοιογένεια, 
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Φρόνημα και 

Ποιότητα διπλωματίας. 

Οι υλικοί συντελεστές που επηρεάζουν την ισχύ ενός κράτους είναι η 

γεωγραφία, ο πληθυσμός, οι πηγές πλούτου και οι ένοπλες δυνάμεις. Οι 

συντελεστές αυτοί, κατά τον Κονδύλη, αποτελούν τα βασικά στοιχεία του 

«γεωπολιτικού δυναμικού» ενός κράτους (Ηρακλείδης, Διεθνείς Σχέσεις και 

Διεθνής Πολιτική 2015, 225): 

Ο συντελεστής «γεωγραφία» επιδρά στο σχεδιασμό, την υιοθέτηση και των 

εφαρμογή των πολιτικών από κάθε παράγοντα του διεθνούς συστήματος και τελεί 

σε συνάρτηση με την έκταση μιας χώρας, τη μορφολογία του εδάφους, τη θέση της 

χώρας αφενός στο άμεσο περιβάλλον 25  και αφετέρου στο ευρύτερο διεθνές 

σύστημα αλλά και με το κλίμα της (Η. Κουσκουβέλης 2007, 149). 

Το μέγεθος και η ποιότητα του πληθυσμού έχουν αναδειχθεί σε συντελεστές 

ισχύος για την αμυντική και εξωτερική πολιτική κάθε χώρας. Αυτό γίνεται 

κατανοητό αν λάβουμε υπόψη ότι ο μεγάλος πληθυσμός σε καιρό ειρήνης ή 

πολέμους δύναται να οργανώσει έναν αντίστοιχα μεγάλο στρατό, στοιχείο που 

θεωρείται κρίσιμο υπό συνθήκες συμβατικού πολέμου, τόσο λόγω της αριθμητικής 

υπεροχής σε σχέση με τον αντίπαλο όσο και λόγω της δυνατότητας αναπλήρωσης 

των απωλειών του ανθρωπίνου δυναμικού (Η. Κουσκουβέλης 2007, 158-159). 

Οι πηγές του πλούτου αναφέρονται στο σύνολο των υποδομών, των πηγών 

ενέργειας, των μέσων παραγωγής, των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών που 

παράγει μια χώρα και ασκεί επίδραση στην πολιτική ζωή αλλά και στην 

κινητοποίηση των ομάδων (Η. Κουσκουβέλης 2007, 162). Έτσι, η ύπαρξη πηγών 

πλούτου εξασφαλίζει την μικρότερη εξάρτηση από άλλους παράγοντες του 

διεθνούς συστήματος και κατοχυρώνει την ελευθερία κινήσεων και κατ’ επέκταση 

την αυτάρκεια (Η. Κουσκουβέλης 2007, 164). 

Τέλος, η στρατιωτική ισχύς ενός κράτους σχετίζεται με τα μέγεθος και την 

οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, και εμφανίζεται ως ο συνδυασμός στελεχών 

και εξοπλισμών (Η. Κουσκουβέλης 2007, 166). 

                                                           
25 γειτνίαση 
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Οι λειτουργικοί συντελεστές ενός κράτους είναι το πολιτικό σύστημα, η 

διοίκησή του, η ικανότητα στρατιωτικής κινητοποίησης και η θέση του στο πολιτικό 

σύστημα: 

Η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος σε συνδυασμό με την εσωτερική 

γαλήνη και ενότητα των πολιτών αποτελεί έναν συντελεστή ισχύος, ανεξάρτητα 

από το είδος του (Η. Κουσκουβέλης 2007, 169-170).  

Είναι γεγονός ότι, τα αυταρχικά ή ολοκληρωτικά καθεστώτα εξουσίας 

κινητοποιούν και κατευθύνουν τους συντελεστές ισχύος με μεγαλύτερη ευκολία 

από ότι ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα. Από την άλλη, βέβαια, τα μη 

δημοκρατικά πολιτεύματα εμφανίζουν το πρόβλημα της ενότητας πληθυσμού, 

εξαιτίας του τρόπου λήψης και εφαρμογής των πολιτικών αποφάσεων (Η. 

Κουσκουβέλης 2007, 170). 

Η διοίκηση του κράτους και η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών αυτού 

λειτουργεί ως συντελεστής ισχύος συγκριτικά με τα λοιπά κράτη. Η 

αποτελεσματικότητα, βέβαια, εξαρτάται από την οργάνωση και σχεδιασμό της 

διοίκησης, της εκπαίδευσης και ποιότητας των στελεχών της και των πόρων που 

έχουν στη διάθεσή τους (Η. Κουσκουβέλης 2007, 172-174). 

Η στρατιωτική κινητοποίηση αφορά τον μηχανισμό του κράτους σε 

κατάσταση πολέμου, ειρήνης, συμφιλίωσης ή πόλωσης. Σε περίοδο πολέμου, όλο 

το δυναμικό του κράτους θα δραστηριοποιείται στο πεδίο της μάχης, στα 

εργοστάσια, στα γραφεία κτλ. για να επιτευχθεί ο στόχος. Εναπόκειται, άλλωστε, 

στη διοίκηση να κατανείμει τα έργα μεταξύ των πολιτών ώστε να εξασφαλιστεί η 

βέλτιστη απόδοση (Η. Κουσκουβέλης 2007, 174-175). 

Τέλος, η θέση του κράτους στο διεθνές σύστημα σχετίζεται με την πολιτική, 

οικονομική και στρατηγική του τοποθέτηση (Η. Κουσκουβέλης 2007, 177). 

Σχετικά με τους υποκειμενικούς συντελεστές, μπορούμε να διακρίνουμε την 

ηγεσία και το διεθνές κύρος του κράτους. Η ηγεσία ενός λαού26 αποτελεί ιδιαίτερα 

σημαντικό συντελεστή και τελεί σε συνάρτηση με την ιστορία και την εξέλιξη αυτού. 

Στην ιστορία έχουν σημειωθεί μεγάλοι ηγέτες, οι οποίο συνέδραμαν στην αύξηση 

                                                           
26 Ατομική ή συλλογική 
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της ισχύος ενός κράτους (Η. Κουσκουβέλης 2007, 178-179). Από την άλλη, το 

κύρος του κράτους είναι η φήμη ή η αξία που αποδίδεται σε ένα κράτος, στις 

ικανότητες αυτού, στην ισχύ του, ακόμα και στον τρόπο συμπεριφοράς εντός του 

διεθνούς συστήματος (Η. Κουσκουβέλης 2007, 181). 

 

1.5 ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 

 

Τα κράτη, λοιπόν, εντός του διεθνούς συστήματος επιδιώκουν την επιβίωσή 

τους, ενδεχομένως, όμως και την επικράτησή τους επί των υπολοίπων κρατών. 

Κατά τον Kenneth Waltz «κατ΄ ελάχιστον επιδιώκουν την επιβίωσή τους και κατά 

μέγιστον επιδιώκουν την παγκόσμια κυριαρχία» (Waltz, Θεωρία Διεθνούς 

Πολιτικής 2011, 118). 

Έτσι, κατά την προσπάθειά τους αυτή, παρουσιάζονται οι τρεις κάτωθι 

επιλογές (Η. Κουσκουβέλης 2007, 187-191): 

Η πρώτη επιλογή είναι η πλήρης ουδετερότητα, η οποία ενδέχεται να 

εμφανίζεται συνδυασμένη με απομονωτισμό. Στην περίπτωση αυτή το κράτος δεν 

αναμειγνύεται στη διεθνή πολιτική ούτε στην εσωτερική ενδυνάμωση μέσω της 

ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεών τους27. 

Η δεύτερη επιλογή είναι ο πλήρης ή μερικός απομονωτισμός, ο οποίος 

σχεδόν ταυτίζεται με την ουδετερότητα αλλά συνδυάζεται πιθανώς με εσωτερική 

ενδυνάμωση. Η πολιτική και στρατιωτική ουδετερότητα εξασφαλίζεται μέσω 

μακροπρόθεσμων διαδικασιών, διεθνών συνθηκών κτλ. και διακρίνεται από την 

περίπτωση όπου ένα κράτος παραμένει ουδέτερο κατά τη διάρκεια ενός πολέμου 

ανάμεσα σε άλλα κράτη. Επίσης, δημιουργεί δυσκολίες στο κράτος που την έχει 

υιοθετήσει καθώς κατά περιόδους πόλωσης του διεθνούς συστήματος ή πολέμου 

η δυσπιστία απέναντι στους ουδέτερους αυξάνεται και ο οποιοδήποτε μη 

σύμμαχος συχνά αντιμετωπίζεται ως εχθρός28 (Η. Κουσκουβέλης 2007, 188). 

                                                           
27 Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ελβετία 
28 Γνωστό και ως λογική του παιγνίου μηδενικού αθροίσματος 



13 
 

Η τρίτη επιλογή είναι η λειτουργία τους ως μελών του διεθνούς συστήματος 

και ο καταμερισμός της ισχύος σε αυτό. Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τρεις υπο 

– επιλογές: η ηγεμονία, η εξισορρόπηση και η υποχωρητικότητα.  

Μέσω της ηγεμονίας τα κράτη μπορούν να αυξήσουν την ισχύ τους μέσω 

της ενίσχυσης των δικών τους συντελεστών ισχύος, μέσω της δημιουργίας 

συμμαχιών29 ή με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής «διαίρει και 

βασίλευε» ή, τέλος, με χρήση της ισχύος τους επιθετικά30. Η ηγεμονία, λοιπόν, 

είναι η άσκηση ηγεσίας εκ μέρους ενός κράτους επί μίας ομάδας κρατών31 που 

εντάσσεται στο διεθνές σύστημα. Είναι αποτέλεσμα της υπεροχής ισχύος του 

ηγεμονικού κράτους (Η. Κουσκουβέλης 2007, 192). Η διάρθρωση και η άσκηση 

της ηγεμονίας ποικίλει ανάλογα με το χαρακτήρα της ισχύος του ηγεμονικού 

κράτους32. Η παρουσία των ηγεμονικών δυνάμεων εντός του διεθνούς συστήματος 

έχει σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των κρατών γύρω από αυτές και έτσι 

δημιουργούνται ηγεμονικές συμμαχίες (Η. Κουσκουβέλης 2007, 194). Η διατήρηση 

της ισχύος εξασφαλίζεται από ένα κράτος με πρωταρχικό εργαλείο την ισχύ του. 

Η εξισορρόπηση33 είναι αποτέλεσμα της εκ μέρους των κρατών απόπειρας 

εξισορρόπησης της ισχύος ή της απειλής των αντιπάλων τους και της επιθυμίας 

τους να επιβιώσουν (Η. Κουσκουβέλης 2007, 198, Waltz, Θεωρία Διεθνούς 

Πολιτικής 2011, 168). Στην εξισορρόπηση διακρίνονται τρεις περαιτέρω επιλογές. 

Αφενός, τα κράτη επιδιώκουν μια ισότητα – ισοδυναμία ή την υπεροχή της ισχύος 

ενός σε σχέση με τα λοιπά κράτη. Η υπεροχή αυτή εξασφαλίζεται από την 

εσωτερική ενδυνάμωση συνδυασμένη με ένα δόγμα αμυντικό 34. Αφετέρου, τα 

κράτη επιδιώκουν την εξωτερική ενδυνάμωση, δηλαδή την εξασφάλιση μιας 

κατάστασης ισότητας και ισορροπίας της ισχύος, που είναι δυνατή μέσω της 

σύναψης συμμαχιών ή με την υιοθέτηση της στρατηγικής «διαίρει και βασίλευε». 

Εκ τρίτου, δύνανται τα κράτη να αξιοποιήσουν την ισχύ τους επιθετικά35 ώστε να 

υποβαθμίσουν, αποκρούσουν ή ακόμα και να καταστρέψουν τον αντίπαλό τους. 

                                                           
29 Κυρίως ηγεμονικού χαρακτήρα 
30 Σε πόλεμο ή στρατηγικά με πειθαναγκασμό 
31 Μικρής ή μεγάλης 
32 Ο χαρακτήρας ενδέχεται να είναι χερσαίος, θαλάσσιος, αεροδιαστημικός κτλ. 
33 Άλλως ισορροπία της ισχύος ή συσχετισμός ισχύος 
34 Και όχι επιθετικό 
35 Με πόλεμο ή με τη στρατηγική του πειθαναγκασμού 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η υποχωρητικότητα είναι αποτέλεσμα του 

πειθαναγκασμού και εμφανίζεται με δύο μορφές: τη σύμπλευση και τον 

κατευνασμό. Η σύμπλευση εμφανίζεται ως το αντίθετο της εξισορρόπησης. Το 

απειλούμενο κράτος δεν επιλέγει τη σύναψη συμμαχιών με αντιπάλους αλλά με τα 

ίδιο το απειλούν κράτος. Κατά τον Stephen Walt «εξισορρόπηση είναι η συμμαχία 

με την ασθενέστερη πλευρά, σύμπλευση (είναι η συμμαχία) με την ισχυρότερη» (Η. 

Κουσκουβέλης 2007, 204). Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι στη σύμπλευση το 

«αδύναμο» κράτος τίθεται στη διάθεση του πιο ισχυρού κράτους, ώστε να 

εξασφαλίσει την ανοχή αυτού, την αποτροπή της επιθετικότητάς τους και την 

κατεύθυνση αυτής προς ένα τρίτο κράτος και τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών 

κατά την «ασύμμετρη μοιρασιά των κερδών (λαφύρων) της επιθετικότητας του 

ισχυρού εναντίον των τρίτων» (Walt 1987, 21). Από την άλλη, ο κατευνασμός 

αφορά την υποχώρηση του απειλούμενο κράτους στις πολιτικές, οικονομικές και 

εδαφικές του απαιτήσεις προς το συμφέρον του ισχυρού αντιπάλου με σκοπό τον 

περιορισμό της ανασφάλειας του δεύτερου και την αποτροπή της επιθετικότητας 

αυτού (Η. Κουσκουβέλης 2007, 205, Ηρακλείδης, Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνής 

Πολιτική 2015, 83 - 84). 

Οι στρατηγικές των κρατών στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, όπως 

περιγράφηκε ανωτέρω περιλαμβάνει τον πόλεμο, τον πειθαναγκασμό, την 

εξισορρόπηση και την στρατηγική «διαίρει και βασίλευε». 

Ο πόλεμος είναι μια στρατηγική επιθετικού χαρακτήρα, που αποσκοπεί 

στην βελτίωση των συσχετισμών ισχύος του κράτους που επιτίθεται. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της άμεσης σύγκρουσης με τον αντίπαλο είτε μέσω της 

καταστροφής των συμμάχων του αντιπάλου. Ως στρατηγική χαρακτηρίζεται από 

μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, με υψηλό κόστος σε ανθρώπους και σε υλικούς 

πόρους (Η. Κουσκουβέλης 2007, 208-209). 

Ο πειθαναγκασμός συνίσταται στην επιδίωξη ενός κράτους να αποκομίσει 

οφέλη με τρόπο πλην της βίας. Περιλαμβάνει τη χρήση της απειλής πολέμου και 

την κλιμάκωση μιας κρίσης36, με τέτοιο τρόπο ώστε ο αντίπαλος να αναγκαστεί να 

συμμορφωθεί με τη βούληση του κράτους που εφαρμόζει τον πειθαναγκασμό. 

Έτσι, ο πειθαναγκασμός αποτελεί έναν τρόπο επίτευξης των στόχων ενός κράτους 

                                                           
36 Κλιμάκωση ελεγχόμενη βεβαίως 
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ή μέσο πρόκλησης βλάβης χωρίς όμως να ασκηθεί «ωμή βία» (Η. Κουσκουβέλης 

2007, 210-211). Βεβαίως, πλέον ο πειθαναγκασμός περιλαμβάνει και την άσκηση 

«ελεγχόμενης βίας»37. Η στρατηγική του πειθαναγκασμού, βεβαίως, απαιτεί τέτοια 

στρατιωτική ισχύ, ώστε να υπάρχει η αυξημένη πιθανότητα επικράτησης του 

αντιπάλου, αν συντρέξει περίπτωση απώλειας ελέγχου διαχείρισης της κρίσης. 

Επίσης, απαιτεί την προβολή εκ μέρους του απειλούμενου κράτους ενός 

αποφασιστικού κινήτρου, ώστε η απειλή να είναι αξιόπιστη και να καθίσταται 

κρίσιμος παράγοντας λήψης αποφάσεων για τον αντίπαλο. 

Τέλος, η στρατηγική «διαίρει και βασίλευε» περιλαμβάνει τρεις εκφάνσεις: 

Η επιθετική προσέγγιση αποσκοπεί στην αύξηση της σχετικής ισχύος του 

κράτους, όπου επιχειρείται η αποδυνάμωση των αντιπάλων μέσω υποδαύλισης 

των μεταξύ τους αντιθέσεων και πρόκλησης αντιπαλοτήτων ή ακόμα και 

παρατεταμένου πολέμου (Η. Κουσκουβέλης 2007, 218-219).  

Η αμυντική προσέγγιση περιλαμβάνει τη μεταβίβαση του κόστους σε 

τρίτους, δηλαδή το κράτος γνωρίζοντας την ανάγκη αποτροπής αύξησης της 

ισχύος του αντιπάλου, εντοπίζει ένα άλλο κράτος «θύμα» το οποίο και θα 

αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Αυτό συμβαίνει είτε διότι το πρώτο κράτος που 

καταλήγει στην αμυντική προσέγγιση δε διαθέτει επαρκή ισχύ είτε προς αποτροπή 

της περαιτέρω υποβάθμισης της ισχύος του (Η. Κουσκουβέλης 2007, 221). 

Η τελευταία προσέγγιση, που αποτελεί έμμεση αμυντική στρατηγική είναι η 

αποτροπή της εξωτερικής ενδυνάμωσης του αντιπάλου, δηλαδή η αποτροπή 

σύναψης συμμαχιών εκ μέρους του αντιπάλου (Η. Κουσκουβέλης 2007, 222). 

Το διεθνές σύστημα αποτελεί ένα επιστημονικό δημιούργημα, το οποίο έχει 

συλληφθεί για τον υπερκερασμό των προβλημάτων στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς των κρατών βάσει των εσωτερικών χαρακτηριστικών και εξελίξεων. 

Κάθε σύστημα, όμως, διαθέτει συγκεκριμένη δομή και λειτουργία. Ο Hedley 

Bull επισημαίνει ότι το διεθνές σύστημα είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των κρατών και διαμορφώνεται όταν η συμπεριφορά του ενός αποτελεί 

                                                           
37  Δηλαδή εναέριες επιχειρήσεις με σχετικά χαμηλό ρίσκο ως όπλο πειθαναγκασμού με 
αμφισβητούμενη όμως αποτελεσματικότητα 
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αναγκαίο παράγοντα στους υπολογισμούς των λοιπών, ενώ, κατά τον Raymond 

Aron το διεθνές σύστημα είναι το σύνολο πολιτικών οντοτήτων, διατηρούντων 

τακτικές σχέσεις μεταξύ τους, και δυνάμενων να εμπλακούν σε γενικό πόλεμο στο 

σύνολό τους (Η. Κουσκουβέλης 2007, 225-227, Ηρακλείδης, Διεθνείς Σχέσεις και 

Διεθνής Πολιτική 2015, 36).  

Η βασικότερη αρχή διάρθρωσης του διεθνούς συστήματος είναι η αναρχία, 

η αποκέντρωση και η διαμόρφωση διεθνούς πολιτικής «εν απουσία κυβέρνησης». 

Κάθε ρόλος εξουσίας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης κατανομής ισχύος. Ωστόσο, 

στο άναρχο διεθνές σύστημα παρατηρούνται ορισμένες εκφάνσεις οργάνωσης, 

παρά την απουσία ενός επίσημου θεσμού στην οποία θα ανατεθεί ο έλεγχος ή η 

επιβολή αυτών (Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής 2011, 196-197). 

 

1.6 ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά διαμορφώνουν τις διεθνείς σχέσεις και 

τη διεθνή πολιτική. Ωστόσο, το πλέγμα των διεθνών σχέσεων έχει οδηγήσει σε 

πολλά προβλήματα, που πολύ συχνά έχει σαν αποτέλεσμα τη διεξαγωγή 

πολέμου. Διερευνώντας τα αίτια που έχουν αυτό το αποτέλεσμα, μπορούμε να 

εντοπίσουμε τρεις βασικές πηγές: τον άνθρωπο, τη δομή των διαφόρων κρατών 

και τα συστήματα αυτών. Οι τρεις αυτές πηγές, κατά τον Waltz έχουν 

χαρακτηριστεί ως οι εικόνες των διεθνών σχέσεων και μελετώντας τες, γίνονται 

κατανοητή η συνάφεια των παραπάνω αιτιών (Waltz, Ο άνθρωπος, το κράτος και 

ο πόλεμος - Μια θεωρητική ανάλυση 2011, 31). 

Μελετώντας την πρώτη εικόνα των διεθνών σχέσεων, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι, τα σημαντικά αίτια του πολέμου εντοπίζονται στη φύση και στη 

συμπεριφορά του ανθρώπου. Έτσι, ο πόλεμος αποτελεί προϊόν του εγωισμού και 

των επιθετικών παρορμήσεων, που κατά τον Waltz, προκαλούνται από 

«ηλιθιότητα» (Waltz, Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος - Μια θεωρητική 

ανάλυση 2011, 37).Τα υπόλοιπα αίτια κρίνονται δευτερεύοντα και πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη με βάση τα προαναφερθέντα. Στην εικόνα αυτή, είναι σαφές 
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ότι η εξάλειψη του πολέμου είναι δυνατή με την ηθική εξύψωση των ανθρώπων, τη 

διαφώτιση αυτών και την κατοχύρωση της ψυχικής και κοινωνικής 

αναπροσαρμογής τους. 

Υπό την έννοια αυτή, είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να διατηρήσουν την 

εφαρμογή ορθών πολιτικών, χωρίς να είναι πάντα ευδιάκριτο το ποιες πολιτικές 

είναι τελικά και ορθές. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι κατά τον Waltz, τα ένστικτα των 

ανθρώπων είναι καλά, αλλά η ευπιστία τους και η πίστη σε πλάνους ηγέτες λόγω 

έλλειψης γνώσης και μόρφωσης αποτελούν βασική αιτία του πολέμου (Waltz, Ο 

άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος - Μια θεωρητική ανάλυση 2011, 38). Ως 

προϋπόθεση για τη θεμελίωση της ειρήνης κρίθηκε η μείωση των κτητικών 

ενστίκτων αλλά και η αλλαγή ενστίκτων. Άλλωστε, κατά τον William James, η 

διεξαγωγή πολέμων απορρέει από την πολεμοχαρή φύση του άνδρα, φύση η 

οποία δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά μπορεί να επιτευχθεί η διοχέτευση των ορμών 

του προς άλλη κατεύθυνση. Στην πρώτη λοιπόν εικόνα, διατυπώνεται η ανάγκη 

αλλαγής της ηθικοπνευματικής οπτικής και της ψυχικοκοινωνικής συμπεριφοράς 

των ανθρώπων για την ενίσχυση της ειρήνης (Waltz, Ο άνθρωπος, το κράτος και ο 

πόλεμος - Μια θεωρητική ανάλυση 2011, 38-39). 

Και ενώ η πρώτη εικόνα επικεντρώνεται περισσότερο στην ανθρώπινη 

συμπεριφορά και λιγότερο στη λειτουργία του κράτους, η δεύτερη εικόνα βασίζεται 

στο ότι ο πόλεμος πολύ συχνά αντανακλά την εσωτερική ενότητα κάθε κράτους 

που εμπλέκεται σε αυτόν. Έτσι, ένα κράτος με έντονες εσωτερικές διαμάχες, δεν 

περιμένει μια τυχαία εξωτερική επίθεση αλλά επιδιώκει τον πόλεμο που 

ενδεχομένως θα εξασφαλίσει την ειρήνη στο εσωτερικό του (Waltz, Ο άνθρωπος, 

το κράτος και ο πόλεμος - Μια θεωρητική ανάλυση 2011, 114). Κατά τον Bordin «ο 

καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί ένα κράτος και να διασφαλιστεί από στάσεις, 

εξεγέρσεις και εμφυλίους πολέμους, είναι να διατηρηθούν οι υπήκοοί του σε φιλική 

σχέση μεταξύ τους, και προς τούτο να βρουν έναν εχθρό εναντίον του οποίου να 

μπορούν να συνεργαστούν» (Waltz, Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος - Μια 

θεωρητική ανάλυση 2011, 115). Η χρήση, λοιπόν, των ελαττωμάτων που 

εντοπίζονται στο εσωτερικό ενός κράτους μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση 

των εξωτερικών ενεργειών, που οδηγούν σε πόλεμο. Με απλά λόγια, τα 

ελαττώματα των κρατών προκαλούν πολέμους μεταξύ αυτών. Σύμφωνα με 
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σχετικές θεωρίες που διατυπώθηκαν38 προαπαιτούμενο της παγκόσμιας ειρήνης 

είναι η αναμόρφωση των κρατών και η διαμόρφωση ενός προτύπου εσωτερικής 

οργάνωσης. 

Η τρίτη εικόνα των διεθνών σχέσεων αποδίδει την ύπαρξη των διεθνών 

συγκρούσεων στην αναρχία τους διεθνούς συστήματος. Η ύπαρξη πολλών 

κυρίαρχων κρατών, η απουσία οποιουδήποτε εφαρμόσιμου συστήματος δικαίου 

μεταξύ αυτών, η δράση κάθε κράτους βάσει των προσδοκιών και επιθυμιών του, η 

επιδίωξη αύξησης της ισχύος τους αποτελούν στοιχεία τα οποία αναπόφευκτα 

οδηγούν σε συγκρούσεις αλλά και σε πόλεμο. Τυχόν ευνοϊκό αποτέλεσμα των 

παραπάνω συγκρούσεων σημαίνει ότι το κράτος στηρίζεται στα δικά του μέσα και 

μόνιμη έγνοια του είναι η σχετική αποτελεσματικότητα αυτών (Waltz, Ο άνθρωπος, 

το κράτος και ο πόλεμος - Μια θεωρητική ανάλυση 2011, 205). 

Το περιεχόμενο της τρίτης εικόνας δεν είναι καινούρια ιδέα. Έναν υπαινιγμό 

για αυτήν διατύπωσε ο Θουκυδίδης όταν έγραψε ότι «η μεγάλη ανάπτυξη της 

Αθήνας φόβισε τους Λακεδαιμονίους και τους ανάγκασε να πολεμήσουν» (Waltz, Ο 

άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος - Μια θεωρητική ανάλυση 2011, 205). Το ίδιο 

έπραξε και ο John Adams στην επιστολή του προς τους πολίτες του 

Πίτερσμπουργκ της Βιρτζίνια, όπου υποστήριξε ότι «ένας πόλεμος με τη Γαλλία, αν 

είναι δίκαιος και απαραίτητος, μπορεί να μας αποκόψει από ανόητες και τυφλές 

αφοσιώσεις που κανένα Έθνος δεν πρέπει ποτέ να αισθάνεται για κάποιο άλλο, 

όπως δείχνει σαφώς η εμπειρία μας σε πολλές περιπτώσεις» (Waltz, Ο άνθρωπος, 

το κράτος και ο πόλεμος - Μια θεωρητική ανάλυση 2011, 205). Στις παραπάνω 

απόψεις –οι οποίες φανερά σχετίζονται μεταξύ τους- εμφανίζεται η έννοια της 

σχετικής θέσης ισχύος και περιλαμβάνεται ο κίνδυνος και η ακαταλληλότητα που 

εντοπίζονται στις σχέσεις μεταξύ των κρατών (Waltz, Ο άνθρωπος, το κράτος και 

ο πόλεμος - Μια θεωρητική ανάλυση 2011, 206). 

Είναι φανερό ότι η αρμονία απουσιάζει σε καθεστώς αναρχίας. Κάθε κράτος 

είναι πρόθυμο να προβεί στη βία προς επιδίωξη των στόχων του και αποδίδοντας 

σε αυτούς σημασία μεγαλύτερη από εκείνη της απόλαυσης της ειρήνης. Ο τελικός 

κριτής των υποθέσεών του είναι το κράτος. Επομένως, κανένα κράτος δε θα 

διστάσει να προβεί στη βία προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πολιτικές του. 

                                                           
38 Kant, Wilson κτλ. 
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Άρα, όλα τα κράτη πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για να 

αντιμετωπίσουν τη βία με βία είτε να υποστούν τις συνέπειες της αδυναμίας τους 

(Waltz, Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος - Μια θεωρητική ανάλυση 2011, 

206). 

Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στη διατύπωση και ανάπτυξη διαφόρων 

θεωρήσεων που διέπουν τη λειτουργία της διεθνούς πολιτικής και των σχέσεων 

μεταξύ των παραγόντων του διεθνούς συστήματος. Οι θεωρήσεις αυτές, ωστόσο, 

δεν αποτελούν αντικείμενο απόδειξης ή διάψευσης από την εμπειρική έρευνα και 

για το λόγο αυτό αντιμετωπίζονται ως «φιλοσοφική θέση και προοπτική ανάλυσης» 

(Η. Κουσκουβέλης 2007, 57). Κατωτέρω, θα παρουσιάσουμε εν τάχει δύο από τις 

σημαντικότερες θεωρήσεις. 

 

1.7 Ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

Η θεωρία του κλασσικού ρεαλισμού αποδέχεται ότι (Ηρακλείδης, Διεθνείς 

Σχέσεις και Διεθνής Πολιτική 2015, 43 - 44): 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες του διεθνούς συστήματος είναι τα κράτη.  

Το διεθνές σύστημα αποτελεί ένα σύστημα άναρχο και ανταγωνιστικό. 

Τα κράτη εμφανίζονται ως ορθολογικές ενότητες και οντότητες. Λειτουργούν 

εντός μιας κατάστασης αβεβαιότητας, όπου σταθμίζουν το κόστος και το όφελος 

των εναλλακτικών επιλογών τους, επιδιώκοντας το μέγιστο κέρδος, δηλαδή το 

«εθνικό» συμφέρον.  

Η ασφάλεια του κράτους αποτελεί το υπέρτατο εθνικό συμφέρον. 

Η ισχύς κατοχυρώνει την ασφάλεια. 

Επιδίωξη των κρατών αποτελεί η ισχύς, η αποτίμηση των συμφερόντων 

τους βάσει της ισχύος και μέσω αυτής η επίτευξη του «εθνικού συμφέροντος». 
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Ο πόλεμος αποτελεί τη λύση των κρατών και εξυπηρετεί την επιδίωξη των 

συμφερόντων τους και των πολιτικών τους σκοπών. Υπό την έννοια αυτή ο 

πόλεμος δεν αποτελεί αποτέλεσμα λάθος εκτιμήσεων. 

Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών 

κρατών. 

Οι διεθνείς οργανισμοί, επίσης, αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των 

ισχυρών κρατών και η σύσταση και λειτουργία τους αποδίδεται στην ύπαρξη 

σταθερών κοινών συμφερόντων39. 

 

1.8 Ο ΔΟΜΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

Ο δομικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός αποτελεί εξέλιξη του κλασσικού 

ρεαλισμού. Η θεωρία αυτή κατανοεί τη συμπεριφορά των κρατών στα ζητήματα 

της εξωτερικής πολιτικής με την αποδοχή της «“προσωποποίησης” του “λογικού” 

κράτους και της προϋποτιθέμενης και μη οριζόμενης γενικής έννοιας του “εθνικού 

συμφέροντος”» (Η. Κουσκουβέλης 2007, 64). Στα παραπάνω έρχεται να 

προσθέσει τη διάσταση του διεθνούς συστήματος. Ειδικότερα, η προϋπόθεση 

αυτή πληρείται όταν αφενός εντοπίζονται διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων που 

απαρτίζουν το σύστημα αυτό, υπό την έννοια ότι αλλαγές στο ένα μέρος του 

συστήματος επιφέρει αλλαγές και στα λοιπά μέρη του και αφετέρου η συνολική 

συμπεριφορά του συστήματος διαφοροποιείται και δεν ταυτίζεται με τις επιμέρους 

συμπεριφορές, προσδοκίες και προτεραιότητες των επιμέρους τμημάτων του 

(Ηρακλείδης, Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνής Πολιτική 2015, 44 - 45). 

Σύμφωνα και με τη θεωρία αυτή το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και 

λειτουργεί βάσει δικών του κανόνων που διαμορφώνονται από τον τρόπο με τον 

οποίο κατανέμεται η ισχύς. Επίσης, η κατάσταση του ολοκληρωτικού 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών είναι σταθερή. 

                                                           
39 Βάσει της ισχύος των κρατών-μελών 
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Η θεωρία του νεορεαλισμού αποδίδει ρόλο και στο διεθνές σύστημα, αφού 

οι πιέσεις της δομής αυτού ευθύνονται για τη συμπεριφορά των κρατών. 

Συμπερασματικά οι νεορεαλιστές αποδέχονται ότι (Η. Κουσκουβέλης 2007, 65 - 

66): 

Τα κράτη εντοπίζονται ως ταυτόσημες λειτουργικές οντότητες σε ένα 

διεθνές σύστημα, και δη άναρχο. 

Το διεθνές σύστημα διαμορφώνεται βάσει αυστηρών περιορισμών στη 

συμπεριφορά και τις σχέσεις μεταξύ των κρατών που το απαρτίζουν. Οι 

περιορισμοί αυτοί οφείλονται στη δομή του ίδιου του συστήματος. 

Οι διεθνείς θεσμοί –σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στον κλασσικό ρεαλισμό- δεν 

εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της συγκυριακής σύμπτωσης των συμφερόντων των 

κρατών. Αντίθετα αποτελούν αντανάκλαση της κατανομής ή των συσχετισμών της 

ισχύος του διεθνούς συστήματος και λειτουργούν ως εργαλείο των ισχυρών 

κρατών. 

Οι αλλαγές που παρατηρούνται στο εσωτερικό των κρατών δεν επιφέρουν 

αλλαγές στη δομή των σχέσεων αυτών μεταξύ τους. 

Ο νεορεαλισμός δεν ασχολείται με την εξέταση του ρόλου των καθαρά 

εθνικών συμφερόντων και υποστηρίζει ότι αυτά δεν είναι αυθύπαρκτα αλλά 

αποτελούν απόρροια των πιέσεων του διεθνούς συστήματος. Επίσης, παραβλέπει 

τη δυναμική των διεθνών οργανισμών και της επιρροής αυτών στο διεθνές και 

περιφερειακό γίγνεσθαι. Περαιτέρω, δεν ασχολείται με τον τρόπο πρόκλησης 

αλλαγής, γεγονός που δικαιολογείται από το γεγονός ότι διέπεται από τη 

φιλοσοφία της διατήρησης του συστήματος. Υποστηρίζεται δε ότι οι μεγάλες 

αλλαγές εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της ανατροπής του συστήματος ενώ οι 

μικρές οφείλονται στις αλλαγές των δομών ισχύος40. Οι αλλαγές στην κατανομή 

της ισχύος, άλλωστε, έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της συμπεριφοράς των 

κρατών και των διεθνών οργανισμών (Η. Κουσκουβέλης 2007, 67 - 68).  

  

                                                           
40  Μπορεί να ασκηθεί κριτική στο επιχείρημα αυτό αν λάβουμε υπόψη το παράδειγμα της 
κατάρρευσης της ΕΣΣΔ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ & ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 

Κατά τον Rosenau, για την κατανόηση της εξωτερικής πολιτικής ενός 

κράτους πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξής παράγοντες Η πηγή που 

καθορίστηκε δεν είναι έγκυρη.: 

Οι επιμέρους παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό πολιτικής και 

διαφέρουν σε κάθε κράτος, 

Οι σχετικοί με το ρόλο παράγοντες, που αποτελούν την εξωτερική 

συμπεριφορά των υπευθύνων για το σχεδιασμό της πολιτικής και προκύπτουν 

από το ρόλο που τους έχει ανατεθεί, 

Ο κυβερνητικός παράγοντας, που είναι σχετικός με την ικανότητα της 

κυβέρνησης να επηρεάζει την εξωτερική πολιτική, είτε βελτιώνοντας είτε 

περιορίζοντας τις επιλογές της, 

Οι κοινωνικοί παράγοντες, που αναφέρονται στην κοινωνία και το επίπεδο 

της δημοκρατίας και της εκπαίδευσης, της σημασίας τη θρησκείας, την κουλτούρα, 

Οι συστημικοί παράγοντες, που είναι τα εξωτερικά στοιχεία, σημαντικές και 

παγκόσμιες εξελίξεις που έχουν αντίκτυπο στις επιλογές πολιτικών. 

 

2.1 Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

Για την κατανόηση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας ιδιαίτερα 

βοηθητικό είναι το βιβλίο του Αχμέτ Νταβούτογλου «Το στρατηγικό βάθος. Η 

διεθνής θέση της Τουρκίας». Στο έργο αυτό γίνεται λόγος για δύο πολύ σημαντικές 

έννοιες: παρουσιάζονται έτσι αφενός η έννοια του στρατηγικού βάθους της 

Τουρκίας και αφετέρου η έννοια της πολιτικής των μηδενικών προβλημάτων.  

Στο Νταβουτογλιανό γεωπολιτικό όραμα, ως βασικοί παράμετροι ορίζονται 

οι έννοιες του ιστορικού, γεωγραφικού και πολιτισμικού βάθους, οι οποίες 
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συνιστούν το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας. Αυτό προέρχεται από το ότι η 

Τουρκία βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο των ιστορικών γεγονότων ενώ η 

γεωπολιτική της θέση στηρίζεται σε δύο πυλώνες άσκησης γεωστρατηγικής 

επιρροής: τον οικονομικό/ενεργειακό41 και τον πολιτιστικό42 (Κουσκουβέλης, και 

συν. 2013, 56-57). 

Υποστηρίζεται ότι η Τουρκία είναι σε θέση να διαδραματίσει παγκόσμιο 

ρόλο (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 16, B. Aras 2009, 127). Ωστόσο, για την 

υλοποίηση του στρατηγικού της ρόλου είναι απαραίτητη η μη ενασχόλησή της με 

τους γείτονές της και με θέματα άνευ σημασίας, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της εφαρμογής της πολιτικής των μηδενικών προβλημάτων. Σαν στόχος, 

λοιπόν, τέθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών η χάραξη αυτής της πολιτικής. 

Αντικείμενό της είναι η εξάλειψη όλων των διαφορών στις σχέσεις της Τουρκίας με 

τις γείτονες χώρες και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση των 

υπαρχόντων προβλημάτων μέσω της εφαρμογής της προσέγγισης αμοιβαίου 

κέρδους και της χρήσης ειρηνικών μέσων  (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 17, B. 

Aras 2009, 130). 

Η πολιτική των μηδενικών προβλημάτων ακούγεται ως μια εξαιρετικά 

επιτυχής επιλογή, ωστόσο με μια δεύτερη μελέτη της πραγματικής εξωτερικής 

πολιτικής της Τουρκίας τίθενται ορισμένα ερωτήματα ως προς την «ειλικρίνεια» 

αυτής, την πραγματική προσπάθεια της χώρας για περιορισμό των προβλημάτων 

με τους γείτονές της βάσει του αμοιβαίου οφέλους αλλά και ως προς την 

αποτελεσματικότητά της (B. Aras 2009). 

Είναι φανερό ότι αν μελετήσουμε τη σχέση της Τουρκίας με τις γειτονικές 

χώρες καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάθε άλλο παρά ειλικρινής και επιτυχής 

είναι (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 18-19). 

Από το 1974 μέχρι και σήμερα, η Τουρκία επιδίδεται σε έναν «ψυχρό» 

εναέριο πόλεμο, στο Αιγαίο αποδεικνύοντας ότι κάθε άλλο παρά πολιτική 

μηδενικών προβλημάτων εφαρμόζει. Διατηρεί τα υπάρχοντα προβλήματα και 

                                                           
41 Δηλαδή τις ιδιωτικές επενδύσεις στην κεντρική Ασία, την ανάπτυξη υποδομών, την ενίσχυση του 
διαμετακομιστικού  ενεργειακού ρόλου της Τουρκίας αλλά φυσικά και την ανάπτυξη του πυρηνικού 
πεδίου της ενεργειακής βιομηχανία. 
42 Προώθηση και ενίσχυση της γλωσσική/πολιτικής συγγένειας, την ενίσχυση των δεσμών με τη 
χρήση του ισλαμικού πολιτισμικού εργαλείου 
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δημιουργεί και πρόσθετα. Η κρίση των Ιμίων στις 31 Ιανουαρίου 1996, η 

αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στη Γαύδο και σε άλλες βραχονησίδες 

γύρω από την Κρήτη στις 30 Μαΐου 1996, η σύναψη συμφωνιών με την Αλβανία, η 

στρατιωτική συνεργασία με τα Σκόπια αποδεικνύουν την προκλητική στάσης της 

Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 20-21, Kirisci 

2009, 31 - 32). 

Ομοίως, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως τοιαύτη μηδενικών προβλημάτων ούτε ως προς την Κύπρο. 

Μάλιστα, αναγνωρίζεται ότι η Κύπρος κατέχει μια σημαντική θέση που συντηρεί 

τους στρατηγικούς δεσμούς στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα 

Βαλκάνια και στη Βόρεια Αφρική. Υποστηρίζει ο Νταβούτογλου ότι «Ακόμη και αν 

δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος εκεί, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί 

ένα Κυπριακό ζήτημα. Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη απέναντι σε ένα 

τέτοιο νησί που βρίσκεται μέσα στην καρδιά του ίδιου του ζωτικού της χώρου … Η 

Τουρκία πρέπει να βλέπει το στρατηγικό πλεονέκτημα που απέκτησε … τη δεκαετία 

του 1970 όχι ως στοιχείο μιας αμυντικής κυπριακής πολιτικής που 

προσανατολίζεται στη φύλαξη του ισχύοντος καθεστώτος, αλλά ως ένα από τα 

διπλωματικού χαρακτήρα βασικά στηρίγματα μιας επιθετικής στρατηγικής 

θάλασσας» (Νταβούτογλου 2010, 274 - 275). Με βάση την παραπάνω παραδοχή 

η Τουρκία αρνείται την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας (2005), ενώ 

παράλληλα εφαρμόζει επιθετική πολιτική στο πεδίο των ενεργειακών πόρων της 

κυπριακής ΑΟΖ και της δυνατότητας εκμετάλλευσης αυτών (Κουσκουβέλης, και 

συν. 2013, 22, Kirisci 2009). 

Είναι ξεκάθαρο, ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας σίγουρα δεν είναι 

αυτή των μηδενικών προβλημάτων που να επιχειρεί την απαλοιφή των διαφορών 

και των προβλημάτων αλλά αντίθετα είναι επιθετική, αμετανόητη σε σχέση με την 

παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου, αδιάφορη ως προς την επίλυση αυτού 

του θέματος και των λοιπών προβλημάτων αλλά και ως προς τις συνέπειες που η 

στάση της επιφέρει στο ζήτημα της ευρωπαϊκής της πορείας πορείας 

(Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 23, Robins 2007, 297 - 298). 

Η εξωτερική πολιτική στην μετά Νταβούτογλου εποχή γίνεται πιο ρεαλιστική 

και εξετάζει πρώτιστα τον τρόπο λειτουργίας της «modus operandi». Παρατηρούμε 



25 
 

μία επανεκκίνηση στην εξωτερική πολιτική, που από την ήπια ισχύ προσπαθεί να 

εμφανίσει μία πιο «Hard Power» και ιδίως μετά το «αποτυχημένο πραξικόπημα» 

στις σχέσεις τις με τα ευρωπαϊκά κράτη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

(Keyman* 2017) 

Επιπλέον, η Τουρκία κατάφερε να διεθνοποιήσει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει  με το Κουρδικό κόμμα αλλά και με την οργάνωση του PKK, στα 

τρομοκρατικά χτυπήματα που δέχεται μέσα στην χώρα της και έχουν Διεθνή 

αντίκτυπο, αφού οι συνέπειες τους αντανακλούν και σε Ευρωπαϊκές χώρες. (B. 

Aras 2017) 

Στο ίδιο, όμως, συμπέρασμα θα καταλήξουμε και αν μελετήσουμε την 

εξωτερική πολιτική της Τουρκίας απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν. Το 1989 κατέρρευσε 

ο Ανατολικός συνασπισμός, ενώ τον Δεκέμβριο του 1991 διαλύθηκε η ΕΣΣΔ. Η 

Τουρκία, λοιπόν, επιχείρησε να διεισδύσει σε περιοχές όπου ασκούσε επιρροή η 

Ρωσία43. Μάλιστα, εκείνη τη χρονική περίοδο για πρώτη φορά εμφανίστηκε ο νέο-

οθωμανισμός44. Ως η καταλληλότερη χώρα45, για την άσκηση αυτής της πολιτικής 

αναδείχθηκε το Αζερμπαϊτζάν, καθώς οι σχέσεις της με την Τουρκία ήταν καλές 

(Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 24). Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία στηρίχτηκε στις 

τριβές μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Ιράν ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να 

προσεγγίσει το πρώτο. Ειδικότερα, οι τριβές μεταξύ των δύο παραπάνω χωρών 

βασίστηκαν στην απειλή – δήλωση του πρώτου για διενέργεια ερευνών 

υδρογονάνθρακα στην Κασπία46 και στην παράλληλη απαγόρευση στο δεύτερο να 

πράξει το ίδιο. Η Τουρκία αξιοποίησε την παραπάνω διαφορά ως εργαλείο πίεσης 

και ενίοτε και ως διαπραγματευτικό χαρτί (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 25, 

Kirisci 2009, 31, 35). 

Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας ξεκίνησαν από τη γενοκτονία των 

Αρμενίων το 1915 όχι στις καλύτερες βάσεις. Μάλιστα η Τουρκία πολύ σύντομα 

φρόντισε να αυξήσει τις (αγεφύρωτες) διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, λόγω και 

της σύγκρουσης μεταξύ της δεύτερης με το Αζερμπαϊτζάν για την περιοχή 

Ναγκόρνο-Καραμπάχ (16.12.1991). Μάλιστα, ως εκδήλωση υποστήριξης προς το 

                                                           
43 Σε Καύκασο και σε Κεντρική Ασία 
44 Όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό Τουργκούτ Οζάλ. 
45 Με βάση ιστορικούς, πολιτισμικούς και γλωσσικούς δεσμούς 
46 Η οποία διεκδικείτο από το Αζερμπαϊτζάν 
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Αζερμπαϊτζάν, η Τουρκία προχώρησε στο κλείσιμο των χερσαίων συνόρων της με 

την Αρμενία. Ωστόσο, η στάση της Τουρκίας απέναντι στην Αρμενία δεν μπορεί να 

συγκριθεί με τοιαύτη απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, λόγω της στήριξης 

που δέχεται η Αρμενία από τη Ρωσία47. (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 26, Kirisci 

2009, 32, 40, 47). 

Οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Συρία φαίνονται ως τεταμένες διαχρονικά. Η 

Τουρκία κατείχε τη Συρία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως και το 1918. 

Κυρίως το διάστημα 1945 - 199048, η Τουρκία κρατούσε μια απόμακρη στάση 

σχετικά με τις αραβικές υποθέσεις. 

Κύρια αιτία τριβών μεταξύ της Συρίας49 και της Τουρκίας είναι η από την 

Τουρκία εκμετάλλευση50 των υδάτων του Τίγρη και του Ευφράτη. Αποτέλεσμα των 

τριβών αυτών ήταν η εκ μέρους της Συρίας στήριξη των Κούρδων αλλά και των 

Αρμενίων και αριστερών ομάδων. Σε όλα τα παραπάνω το 1948 ήρθε να 

προστεθεί  αναγνώριση του Ισραήλ από την Τουρκία, η ένταξη αυτής στο ΝΑΤΟ το 

1952 και το γεγονός ότι η Συρία στήριξε την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στην 

τουρκική εισβολή και κατοχή (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 30-31, Kirisci 2009, 

31, 35, 40, 53, Robins 2007, 295 - 300). 

Από το 2010 η Τουρκία επιχείρησε την εφαρμογή της πολιτικής των 

μηδενικών προβλημάτων στην πολιτική προσέγγισης του Ιράκ αλλά με 

ταυτόχρονη προώθηση των συμφερόντων της (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 34). 

Τάχθηκε υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας του Ιράκ 

θέτοντας ως προτεραιότητα τον αποκλεισμό του τρομοκρατικού ΡΚΚ από την 

περιοχή του Ιράκ, ώστε να εξαλειφθεί το ζήτημα αυτό από τις σχέσεις μεταξύ 

Τουρκίας και Ιράκ. Επίσης, με την ανατροπή του Σαντάμ η Τουρκία έχει εκδηλώσει 

το ενδιαφέρον της σχετικά με το διοικητικό καθεστώς του Κιρκούκ51. Στο πλαίσιο 

διευθέτησης των ζητημάτων του Ιράκ σε σχέση με τα λοιπά κράτη, η Τουρκία 

                                                           
47 Παραμονή ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα Αρμενίας – Τουρκίας και Ιράν με βάση την από 
το 2010 συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Αρμενίας που παρατάθηκε μέχρι και το 2046 και παράλληλη 
προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα βρεθεί εναντίον της Τουρκίας σε περίπτωση χρήσης βίας κατά 
της Αρμενίας  
48 Όταν και ο Οζάλ μετέβαλλε τη στάση του απέναντι στη Συρία 
49 Ήδη ανεξάρτητης από το 1946 
50 Και ως αποτέλεσμα απομείωση 
51 Και τους Τουρκομάνους 
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ξεκίνησε τη «διαδικασία των γειτονικών χωρών»52. Ωστόσο, οι συχνές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις των Τούρκων στο εσωτερικό του Ιράκ σε συνδυασμό με την πολιτική 

παρεμβατικού χαρακτήρα του δευτέρου αποτέλεσαν εμπόδιο στην πολιτική των 

μηδενικών προβλημάτων (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 36, Robins 2007, 293 - 

295). 

Έτσι, μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι η πολιτική των 

μηδενικών προβλημάτων μόνο ειλικρινής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η Τουρκία επιχείρησε την παγίωση 

προβλημάτων ώστε να εδραιώσει διεκδικήσεις που σχετίζονται άμεσα με τα 

συμφέροντά της. Στην καλύτερη περίπτωση επιχειρεί την αγνόηση των 

προβλημάτων που η ίδια έχει δημιουργήσει ώστε να οικοδομήσει εμπορικές 

σχέσεις και να εξασφαλίσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης υποστηρίζοντας ότι έχει 

βελτιώσει τις διεθνείς της σχέσεις και τη συμπεριφορά της στο διεθνές σύστημα. 

Στη χειρότερη περίπτωση προσθέτει νέες διεκδικήσεις στις διακρατικές της σχέσεις 

(Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 43). 

Ειλικρινής, η πολιτική αυτή, φαίνεται μόνο απέναντι στο Ιράν και τη Ρωσία, 

καθώς πρόκειται για δύο χώρες που είναι ισχυρότερες από την ίδια και η αντίθετη 

συμπεριφορά θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Τουρκίας. Είναι σαφές, 

λοιπόν, ότι η πολιτική των μηδενικών προβλημάτων πέρα από ανειλικρινής είναι 

και αναποτελεσματική για τα τουρκικά συμφέροντα. Καθώς επικρατεί σχεδόν με 

όλες τις προαναφερθείσες χώρες κλίμα εντάσεων και αντεγκλήσεων ή ακόμα και 

στρατιωτικών κινητοποιήσεων (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 44-45). 

 

2.2 Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 

Κάθε προσπάθεια προσέγγισης της αμυντικοπολιτικής συμπεριφοράς της 

Γερμανίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές 

συνιστώσες του κόσμου (Στεργίου 2005, 65). 

                                                           
52 Neighboring Countries Process με τη συμμετοχή Ιράν, Ιράκ και Συρίας 



28 
 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι γερμανοί από τον ύστερο μεσαίωνα δεν 

έχασαν ποτέ την κυρίαρχη θέση τους στο χώρος της Κεντρικής Ευρώπης. 

Ωστόσο, δύο είναι τα βασικά σύνδρομα ανασφάλειας των γερμανών. Το πρώτο 

μέχρι και το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο εκφραζόταν ως φόβος περικύκλωσης του 

γερμανικού χώρου από μια πιθανή συμμαχία Γαλλίας και Ρωσίας. Ενώ κατά τον 

Ψυχρό πόλεμο το σύνδρομο αυτό μετεβλήθη σε φόβο για απορρόφηση των 

Γερμανών από τον παγκόσμιο γίγαντα της Σοβιετικής Ένωσης και για ηγεμόνευσή 

τους από τους Γάλλους εντός των εργασιών των δυτικών οργανισμών 

πολιτικοοικονομικού χαρακτήρα53. Η γεωγραφική εγγύτητα με τη Βόρεια Θάλασσα 

αλλά και η άμεση επαφή της Γερμανίας με τη Βαλτική και τη Σκανδιναβική 

Χερσόνησο γέννησε στις γερμανικές ελίτ την πεποίθηση ότι η χώρα αυτή πρέπει 

να αναδειχθεί σε ηπειρωτική και συνάμα θαλάσσια δύναμη ώστε να εξασφαλίσει 

την αποτροπή περιπτώσεων περικύκλωσης από τον ηπειρωτικό χώρο αλλά και να 

διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξασφαλίσει την «υπερπόντια 

ανάπτυξη της γερμανικής πολιτικής και οικονομικής δύναμης» (Στεργίου 2005, 66, 

Gordon 1994, 225). 

Οι θεμελιώδεις γεωστρατηγικές προσλαμβάνουσες των γερμανικών ελίτ 

ήταν «ο ενοποιητικός χαρακτήρας της ακολουθημένης εξωτερικής πολιτικής μεταξύ 

των τοπικών κέντρων εξουσίας και της κεντρικής διοίκησης και το μίνιμουμ της 

συναίνεσης μεταξύ των τοπικών πολιτικών ελίτ στο πλαίσιο της οργανωτικής 

πολιτικής πανσπερμίας του γερμανικού χώρου» (Στεργίου 2005, 68).Επίσης, ένα 

ακόμα στοιχείο ήταν η συντήρηση μιας αυξημένης ικανότητας περιορισμού της 

αύξησης ισχύος των μεγάλων δυνάμεων στην ηπειρωτική Ευρώπη, της Ρωσίας 

και της Γαλλίας αλλά και η αποτροπή οποιασδήποτε σύμπραξης των δύο αυτών 

δυνάμεων κατά της Γερμανίας54. 

Η σύσταση της Ανατολικής και της Δυτικής Γερμανίας το 1949 έγινε 

αντιληπτή ως μια απλή κάλυψη του σοβιετικού ζυγού. Η παράλληλη ύπαρξη των 

δύο Γερμανιών είχε θεωρηθεί ως προσωρινό καθεστώς. Το 1952-1953, με όλες τις 

απόπειρες για αποκατάσταση της γερμανικής ενότητας να μην έχουν 

                                                           
53 ΕΟΚ, ΝΑΤΟ, Συμβούλιο της Ευρώπης 
54  Ιδιαίτερα το δεύτερο αυτό στοιχείο έμελε να αποβεί μοιραίο για το γερμανικό έθνος καθώς 
δημιούργησε μια συγκεκριμένη γεωπολιτική, γεωστρατηγική και γεωοικονομική αντίληψη 
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τελεσφορήσει και με τη σύναψη του Συμφώνου της Βαρσοβίας55, το γερμανικό 

ζήτημα κατέστη διεθνές (Στεργίου 2005, 69-70). 

Ο αυξανόμενος φόβος ότι η παραπάνω εκχώρηση δικαιωμάτων από τη 

Μόσχα στο Ανατολικό Βερολίνο θα είχε ως αποτέλεσμα την αναγνώριση αυτής 

από τρίτες χώρες οδήγησε στην απόφαση Hallstein Doktrin, σύμφωνα με την 

οποία η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας το 1955 δήλωσε ότι η σύναψη 

επίσημων διπλωματικών σχέσεων τρίτων χωρών με το καθεστώς της Ανατολικής 

Γερμανίας επρόκειτο να θεωρηθεί ως εχθρική πράξη. Με την απόφαση αυτή η 

Δυτική Γερμανία διατάραξε εντόνως τις σχέσεις της με τη Σοβιετική Ένωση αλλά 

επέτυχε την ακύρωση της διαφαινόμενης αναγνώρισης της Ανατολικής Γερμανίας 

από άλλες χώρες (Στεργίου 2005, 70). 

Επίσης, οι σχέσεις της Γερμανίας με την Ανατολική Ευρώπη επηρεάστηκαν 

και από τις μοναδικές στην ιστορία πολιτικές εθνοκάθαρσης του Β’ παγκοσμίου 

Πολέμου (Στεργίου 2005, 71, Belkin 2009, 2 - 3). Ο καταλυτικός ρόλος των ΗΠΑ 

σε συνδυασμό με την καθολική απώλεια πολιτικής και στρατιωτικής 

διαπραγματευτικής ισχύος μετά τον Β’ παγκόσμιο Πόλεμο διαμόρφωσε ένα 

περιοριστικό πλαίσιο δράσης και χάραξης της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου οι βασικοί στόχοι της Βόννης ήταν 

επικεντρωμένοι στη σταδιακή ενίσχυση του τραυματισμένου σε διεθνές επίπεδο 

κύρους της Γερμανίας, στην αποτροπή της αναγνώρισης της ανατολικής 

Γερμανίας από τα λοιπά κράτη της διεθνούς κοινότητας ως δεύτερου και δη 

ισότιμου γερμανικού κράτους, στην ενσωμάτωση του γερμανικού κράτους στις 

δυτικές δομές αλλά και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, στην υπέρβαση της 

πολιτικής αδυναμίας της Γερμανίας με βάση τη σύναψη συμμαχιών με χώρες που 

είχαν αποκτήσει αυξημένο γεωπολιτικό βάρος και στρατιωτική ισχύ που ήταν 

υπολογίσιμη (Στεργίου 2005, 280). 

Η μεταψυχροπολεμική εποχή ανέτρεψε πολλά από τα αντικειμενικά 

εμπόδια άσκησης κυρίαρχης εξωτερικής πολιτικής αλλά δημιούργησε νέες 

υποχρεώσεις για τις οποίες το Βερολίνο δεν ήταν προετοιμασμένο. Έτσι, η 

γερμανική εξωτερική πολιτική άλλοτε εκδήλωνε ιδεαλισμό και άλλοτε άκρατο 

ρεαλισμό χωρίς να έχει προηγουμένως «διευθετήσει τον παράγοντα της 

                                                           
55 Που εκχωρούσε κυριαρχικά δικαιώματα από τη Σοβιετική Ένωση στην Ανατολική Γερμανία 
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συλλογικής μνήμης και των υποχρεώσεων που απέρρεαν από αυτόν» και για το 

λόγο αυτό ακολούθησε μια πορεία με μη σαφή προσανατολισμό. Η ασάφεια αυτή 

είναι φανερή στις διατλαντικές σχέσεις του Βερολίνου. 

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου το ενδιαφέρον της Γερμανίας 

απέναντι στα ζητήματα της Ανατολικής Ευρώπης ήταν αμείωτο, λόγω της θέσης 

της Γερμανίας στο γεωγραφικό μεταίχμιο της αντιπαράθεσης, που εκτυλίχτηκε 

μεταξύ των συνασπισμών του Ανατολικού και του Δυτικού αλλά και λόγω των 

πρώην γερμανικών εδαφών από τα οποία η Βόννη δεν παραιτήθηκε ποτέ μέχρι 

και τα τέλη της δεκαετίας του 60, διατηρώντας το δικαίωμα επαναδιεκδίκησης 

(Στεργίου 2005, 72, Gordon 1994, 230). 

Η εξωτερική πολιτική του Willy Brandt από το 1969 και έπειτα ερχόταν σε 

πλήρη αντίθεση με τις αντιλήψεις αυτές καθώς είχε την άποψη ότι μια νέα 

πραγματικότητα είχε σχηματιστεί στη Γερμανία, αλλά και στην ευρύτερη Ευρώπη. 

Μια πραγματικότητα που δεν μπορούσε να παραβλεφθεί. Η πολιτική του 

καγκελάριου Brandt δεν ακλουθούσε την παραδοσιακή των λοιπών κρατών. Η 

Γερμανία ήταν ο παράγων εκείνος που χάραζε την κατεύθυνση που 

ακολουθούσαν τα λοιπά κράτη. Στην περίπτωση, όμως, αυτή δεν γινόταν λόγος 

για επεκτατική – αναθεωρητική πολιτική αλλά για πολιτική της ύφεσης που 

επιχειρούσε τη γεφύρωση των διαφορών με τους αντιπάλους, τον ανατολικό 

συνασπισμό (Στεργίου 2005, 74). Στην Μεταψυχροπολεμική Εποχή, η γερμανική 

εξωτερική πολιτική της ύφεσης εξελίχθηκε σε επεκτατική οικονομική διείσδυση του 

γερμανικού κεφαλαίου56 στις κομμουνιστικές χώρες (Στεργίου 2005, 75). 

Είναι σαφές ότι, η ιδιότυπη ιστορία του γερμανικού κράτους τον 20ο αιώνα 

αλλά και τα έντονα συναισθήματα συλλογικής ενοχής57 είναι επίσης στοιχεία που 

διαδραμάτισαν μεγάλο ρόλο κατά το σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής της 

Γερμανίας (Στεργίου 2005, 83). Μια ακόμη τραυματική όψη της επίσημης 

ιδεολογίας στη μεταπολεμική Γερμανία η οποία επηρέασε αναλόγως και το 

διεθνοπολιτικό της προφίλ σχετίζεται με το Ολοκαύτωμα (Στεργίου 2005, 102). 

Η συμμετοχή της Γερμανίας σε όλη τη διαδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και στις διαδικασίες αυτής έχει ιδιαίτερη αξία για τη μελέτη της γερμανικής 

                                                           
56 Κρατικού και επιχειρηματικού 
57 Για τις πράξεις των Ναζί 
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εξωτερικής πολιτικής, καθώς βασικό μέλημα όλων των κυβερνήσεων της Βόννης 

και στη συνέχεια και του Βερολίνου ήταν η προώθηση της Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης υπερτονίζοντας άμεσα ή έμμεσα τη γεωπολιτική και γεωοικονομική 

σπουδαιότητα των Γερμανών (Belkin 2009, 6 - 7, Kundnani 2017, 10 - 11). 

Η συμμετοχή της Γερμανίας, άλλωστε, στο σχηματισμό των πολιτικών 

πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (μετέπειτα Ένωσης) επέτρεψε στη 

Βόννη στον Ψυχρό Πόλεμο να ξεπεράσει τη διπλωματική της ασημαντότητα και να 

αποκτήσει αυτόνομη προσωπικότητα διεθνώς (Στεργίου 2005, 149). Και αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό καθώς συμμετέχοντας με τα λοιπά κράτη – μέλη, στην εξέλιξη 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπόρεσε να αναδειχθεί σε μεσαίου μεγέθους 

γεωπολιτική δύναμη χωρίς ωστόσο να προκαλέσει την καχυποψία των λοιπών 

χωρών ως προς την ανάκτηση της παλιάς και επικίνδυνης δύναμής της. Ομοίως, 

κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε ένα πεδίο 

άσκησης πολιτικής δραστηριότητας γεμάτο προνόμια για την επανενωμένη 

Γερμανία, καθώς συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες οικονομικής και πολιτικής 

ενοποίησης επετεύχθη και εσωτερική της ενοποίηση, θεσμική, οικονομική και 

πρακτική (Στεργίου 2005, 149). 

Σύμφωνα με τον Helmut Schmidt, αυτό δε θα ήταν δυνατό αν δεν είχε 

αποκτήσει έναν σύμμαχο στο πρόσωπο της Γαλλίας μετά το 1963, γεγονός που 

επέτρεψε στη Γερμανία να συμμετάσχει στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, στη Συνθήκη του Σένγκεν, στην ΟΝΕ και στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική 

και Πολιτική Άμυνας καθιστώντας ουδέτερες τις πρωτοβουλίες της εντός του 

γαλλογερμανικού άξονα (Στεργίου 2005, 149). 

Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει λόγος και για μια ιδιαίτερη 

πτυχή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Και στη Γερμανία η εξωτερική 

πολιτική έχει καταλήξει να συνδέεται άμεσα με την προβολή των πολιτιστικών 

στοιχείων της χώρας. Με τη βοήθεια του παγκοσμίου πολιτιστικού ινστιτούτου 

Goethe58 η Γερμανία έχει επιχειρήσει να καταστήσει γνωστή την κουλτούρα και τον 

πολιτισμό της. Στόχος ήταν η βελτίωση της παγκόσμιας φήμης της Γερμανίας και η 

αποκατάσταση της εικόνας της και κατ’’ επέκταση και της ασφάλειας της. Τη 

δεκαετία του 1970 η προσέγγιση της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής 

                                                           
58 Αλλά και άλλων φορέων στη συνέχεια 
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χαρακτηριζόταν από πολιτισμική ανταλλαγή, περισσότερο από προβολή της 

γερμανικής κουλτούρας. Αντί για την προώθηση της ιδανικής εικόνας της 

Γερμανίας ο στόχος ήταν η μετάδοση μιας πιο ρεαλιστικής και αυτοκριτικής 

εικόνας της χώρας (Hulsse 2009, 294). 

Η επανένωση της Γερμανίας έθεσε μια νέα πρόκληση στην εικόνας της 

χώρας. Καθώς οι φόβοι επαναφοράς της ισχυρής δύναμης εμφανίστηκαν έπρεπε 

να γίνει σαφές ότι η Γερμανία δεν αποτελεί απειλή για το διεθνές σύστημα (Hulsse 

2009, 297). Μιλώντας στη διάσκεψη «Κουλτούρα, Εμπόριο και Εξωτερική 

Πολιτική» τον Ιανουάριο του 1996, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Κλάους Κίνκελ 

έθεσε έναν νέο στόχο τη σύνδεση πολιτισμού και εμπορίου. Ωστόσο, ο λόγος του 

προκάλεσε αντιδράσεις καθώς μέχρι τότε ουδέποτε είχαν συνδεθεί έννοιες του 

μάνατζμεντ με αυτές των διεθνών σχέσεων και της εξωτερικής πολιτικής. Έτσι, ο 

Κίνκελ έσπασε ένα ταμπού της εποχής χαρακτηρίζοντας την κουλτούρα ως 

στοιχείο ενός κράτους και παραδεχόμενος ότι η εξωτερική πολιτική έχει να κάνει με 

τη διαφήμιση της Γερμανίας (Hulsse 2009, 298).  

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα τμήματα και υπουργεία 

εντάσσονται στην εξωτερική εμπορική προώθηση που αρχικά ήθελε να 

ικανοποιήσει τα συμφέροντα της χώρας στο εξωτερικό, ενώ τώρα αντιμετωπίζεται 

ως ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού στα επενδύσεις (Hulsse 2009, 

302). 

Η νέα αυτή εξωτερική πολιτική σχεδιάστηκε σε μια περίοδο οικονομικής 

ύφεσης για τη Γερμανία και θεωρήθηκε ως η μόνη αντίδραση για την αντιμετώπιση 

αυτής της οικονομικής κατάστασης (Hulsse 2009, 303). Επίσης, κρίθηκε ως ο 

κατάλληλος τρόπος απαλλαγής από τη ντροπή του παρελθόντος που θα 

νομιμοποιούσε την ύπαρξη της Γερμανίας (Gordon 1994, 229)59. 

 

                                                           
59 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Γερμανική Εξωτερική Πολιτική 

https://www.german-foreign-policy.com/en/ 

https://www.german-foreign-policy.com/en/
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2.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ  

 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα εξεταστούν ενδεικτικά ορισμένες από 

πολιτικές προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει στην Τουρκία και στη Γερμανία 

και έχουν παίξει ενεργό ρόλο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εξωτερικής 

πολιτικής έκαστης εκ των χωρών αυτών: 

  

  Νετσμεττίν Ερμπακάν  

 

Ο Ερμπακάν ήταν ο πρώτος ισλαμιστής πρωθυπουργός της Τουρκίας, που 

στις εκλογές του 1995 εξασφάλισε το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του 

Κινήματος Εθνικής Άποψης 60  και αποτέλεσε δάσκαλο-μέντορα του σημερινού 

Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν . 

Μετά την ανάληψη εξουσίας από το ισλαμικό κόμμα ΑΚΡ το 2002, είναι 

αξιοσημείωτη μια εντυπωσιακή ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και 

ισλαμικών χωρών. Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται άμεσα με τους στρατηγικούς 

στόχους αλλά και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την ισλαμική πολιτική 

ηγεσία της Τουρκίας. Έτσι, η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και αραβο-

ισλαμικού κόσμου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς βασίζεται στους κοινούς 

δεσμούς των δυο μερών61 (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 123-125). 

Κατά την πρωθυπουργία του62, η τουρκική οικονομία αυξήθηκε κατά 7,5%, 

όπως και το ΑΕΠ της Τουρκίας από 11,96% σε 12,37% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στο 

πεδίο της εξωτερικής πολιτικής ανέλαβε ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες, 

δημιουργώντας το φόρουμ των οκτώ πλουσιότερων μουσουλμανικών χωρών 

(D8), προχώρησε στην κατασκευή ισλαμικού μαχητικού τρίτης και τέταρτης γενιάς, 

δημιούργησε την ισλαμική τράπεζα, εξέδωσε το ισλαμικό δηνάριο 63 . Τελικά 

                                                           
60 Πρώτο κόμμα με 158 βουλευτές 
61 Οι κοινοί δεσμοί είναι αποτέλεσμα της κοινής θρησκείας αλλά και της κοινής παράδοσης μεταξύ 
των λαών της Μέσης Ανατολής, και δημιουργούν τον αναγκαίο κώδικα επικοινωνίας για την 
επιτάχυνση, ωρίμανση και ευδοκίμηση των διμερών επαφών 
62 1996-1997 
63 Κοινό νόμισμα των ισλαμικών χωρών 
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παραιτήθηκε στις 30 Ιουνίου 1997 αφού όμως είχε ασκηθεί δίωξη εναντίον του 

Κόμματος Ευημερίας «για κινήσεις που απειλούν τον κοσμικό χαρακτήρα του 

τουρκικού κράτους» (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 173-175). 

 

  Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

 

Αφού το κεμαλικό κράτος επέτυχε τη θέση εκτός μάχης του Ερμπακάν και 

την αποδυνάμωση της παλιάς φρουράς της Εθνικής Άποψης, η σκυτάλη πέρασε 

στην νεώτερη γενιά64 που προέβη στην ‘ίδρυση της Κόμματος Δικαιοσύνης και 

Ανάπτυξης στις 14 Αυγούστου 2001. Όπως δήλωσε ο πρόεδρός του, Ρετζέπ 

Ταγίπ Ερντογάν, επρόκειτο για κόμμα συντηρητικό-δημοκρατικό, ενώ στο 

εσωτερικό του ενσωμάτωσε μέλη του Κινήματος της Εθνικής Άποψης, του 

Κόμματος της Μητέρας αλλά και κεντροδεξιά στελέχη του Κόμματος του Ορθού 

Δρόμου. Το ΑΚΡ στις εκλογές του 2002 βγήκε πρώτο συγκεντρώνοντας το 

34,63% των ψήφων και εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανέλαβε ο Αμπντουλάχ 

Γκιούλ, λόγω εκκρεμούς απαγόρευσης του Ερντογάν. Ο Ερντογάν τροποποιώντας 

το σύνταγμα κατάφερε την άρση της απαγόρευσης που του είχε επιβληθεί και 

εισήλθε στη Βουλή στις 8 Μαρτίου 2003. Ο Γκιούλ υπέβαλε την παραίτησή του 

στον πρόεδρο Σεζέρ και δόθηκε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Ερντογάν. 

Έτσι, στις 15 Μαρτίου 2003 ο Ερντογάν έγινε ο πρωθυπουργός της 59ης 

κυβέρνησης στο τουρκικό κράτος (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 174-175). 

Στις εκλογές του 2007, το ΑΚP κυριαρχούσε πλέον στην πολιτική ζωή του 

τόπου, λαμβάνοντας 46,58%. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια διάλυσης του 

ΑΚΡ και θέσης εκτός μάχης του Πολιτικού Ισλάμ στη Τουρκία μέσω της δίωξης 

που διώχθηκε το 2008 κατά του ΑΚΡ65, στις εκλογές του 2011 το ΑΚΡ έλαβε το 

50%, με 326 βουλευτές και 21,5 εκατομ. ψηφοφόρους και εδραιώθηκε στο 

πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας και έκτοτε αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στα πολιτικά 

δρώμενα (Κουσκουβέλης, και συν. 2013, 176). 

                                                           
64 Με πρωταγωνιστές τον Ρετζεπ Ταγίπ Ερτνογάν, Αμπντουλάχ Γκιούλ, Ιντρίς Ναϊμ Σαχίν, Μπιναλί 
Γιλντιρίμ και Μπουλέντε Αρίντσ 
65 Με αιτιολογικό ότι κατέστη κέντρο δράσης εναντίον του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους 
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Αχμέτ Νταβούτογλου 

 

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου αποτέλεσε μία από τις πιο σύγχρονες πολιτικές 

προσωπικότητες της Τουρκίας ενώ ήταν ακαδημαϊκός και πρώην διπλωμάτης με 

σημαντικό διπλωματικό έργο. Από τον Αύγουστο του 2014 ο Νταβούτογλου 

ανέλαβε το αξίωμα του Πρωθυπουργού της Τουρκίας (26ος), στη θέση του νέου 

Προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο διαδέχθηκε επίσης και 

στην ηγεσία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Από την 1η Μαΐου του 

2009 έως τον Αύγουστο του 2014 ο Νταβούτογλου υπηρέτησε ως Υπουργός 

Εξωτερικών της Τουρκίας, παρά το ότι δεν ήταν εκλεγμένο μέλος του 

Κοινοβουλίου της χώρας. Πριν γίνει Υπουργός Εξωτερικών ήταν ανώτατος 

σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του 

στο Υπουργείο Εξωτερικών προσπάθησε να αυξήσει την επιρροή της χώρας του 

στους ομόθρησκους πληθυσμούς των περιοχών της πρώην Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας ενώ προσπάθησε να αποκαταστήσει και τις σχέσεις μεταξύ 

Τουρκίας και Ισραήλ μετά το περιστατικό της  Γάζας66. Το 2012 συμπεριελήφθη 

στη λίστα που εξέδωσε το περιοδικό Time για τα «Πρόσωπα με τη Μεγαλύτερη 

Επιρροή Παγκοσμίως». Κατά την διάρκεια της πολιτικής καριέρας του έγραψε 

σημαντικό αριθμό βιβλίων γύρω από την πολιτική και την διπλωματία, 

μεταφράζοντας τα σε πολλές γλώσσες. Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που 

είχαν αντίκτυπο και στην Ελλάδα ήταν «Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της 

Τουρκίας», που αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων τόσο εντός της Τουρκίας όσο 

και στις γύρω χώρες, για τις θέσεις που εκφράζονται για την εξωτερική πολιτική 

της Τουρκίας. (B. Aras 2009, 127). 

 

 

 

                                                           
66 Στις 31 Μαΐου 2010 οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν, μετά από προειδοποιήσεις, σε νηοπομπή του 
διεθνούς κινήματος Free Gaza. Σκοπός της νηοπομπής ήταν να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, 
μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους της Λωρίδας της Γάζας. Η νηοπομπή αρνήθηκε 
την πρόταση της Ισραηλινής κυβέρνησης να πλεύσει στο λιμάνι του Ασντόντ. Από την συμπλοκή που 
ακολούθησε σε ένα πλοίο σκοτώθηκαν 9 ακτιβιστές 
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Άγκελα Μέρκελ 

 

Η Καγκελάριος Άγκελα Δωροθέα (Κάσνερ) Μέρκελ (Angela Dorothea 

(Kasner) Merkel , εκλέχθηκε την 22 Νοεμβρίου 2005 από το Γερμανικό 

Κοινοβούλιο ως καγκελάριος της Γερμανίας. Αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα που 

ανέλαβε αυτό το αξίωμα από την ίδρυση του Ομοσπονδιακού Κράτους. Η  

πολιτική της δράση ξεκίνησε το 1989 και στο Κόμμα των Χριστιανοδημοκρατικών 

της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας που εκφράζει συντηρητικές ιδεολογίες. Μέχρι 

και να αναλάβει το αξίωμα της καγκελαρίου διετέλεσε σε πολλές κυβερνητικές 

θέσεις μεταξύ των οποίο και στη θέση της Υπουργού από το 1991 έως και το 

1998.   

Η πορεία της στην πολιτική αλλάζει ραγδαία, όταν από απαιτεί από το 

κόμμα της να αποστασιοποιηθεί από τον Κολ μετά την ήττα τους στις Γερμανικές 

εκλογές. H 63χρονη καγκελάριος συνδυάζει δύο πλευρές. Η παγερή, συστηματική, 

προσηλωμένη στους στόχους προσωπικότητα συνυπάρχει με μια ευαισθησία, 

συχνά κρυμμένη αλλά υπαρκτή, που ήρθε στην επιφάνεια με παραστατικό τρόπο 

τον Ιούλιο του ’15, όταν κατά τη διάρκεια συζήτησης με μαθητές, τη στιγμή που 

φούντωνε η προσφυγική κρίση, μια νεαρή Παλαιστίνια βούρκωσε και με δάκρυα 

στα μάτια άρχισε να της μιλάει για τον φόβο που ένιωθε ότι θα εκδιωχθεί από τη 

Γερμανία. Ξαφνικά, η γερμανική κοινή γνώμη είδε μια πιο ζεστή, ανθρώπινη 

Μέρκελ. Διαπίστωσε ότι η ισχυρή καγκελάριος είναι και καθησυχαστική 

«μητερούλα». Άλλωστε, έτσι τη φωνάζουν πολλοί Γερμανοί. 

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης που ταλαιπωρεί της χώρες της Ευρώπης 

τα τελευταία χρόνια, η Άνγκελα Μέρκελ αποτελεί το σύμβολο της οικονομικής 

λιτότητας. Η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας επί καγκελαρίας της Μέρκελ έχει 

εστιάσει στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ, ενώ έπαιξε 

κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη της Λισαβόνας 67. 

 

                                                           
67 http://www.bbc.com/news/world-europe-23709337 (ανάκτηση 5/12/2017) 

http://www.bbc.com/news/world-europe-23709337
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  ΦΙΣΕΡ 

 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Φίσερ αποτελεί μια άκρως 

αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στο χώρο της γερμανικής αριστεράς. Κατάφερε να 

απαλλαχθεί από τη φήμη του ανατρεπτικού στοιχείου που τον ακολουθούσε λόγω 

της καταλυτικής σημασίας συμμετοχής του στα κινήματα του Μάη του ’68 αλλά και 

χάρη στην προσωπική του φιλία με τους πρωτεργάτες του κινήματος αυτού 

(Στεργίου 2005, 82). Ακολουθώντας μια ραγδαία πολιτική πορεία κατάφερε μόλις 

τρία χρόνια από την ενσωμάτωσή του στο κόμμα των Πρασίνων το 1982 να γίνει 

βουλευτής και στη συνέχεια Υπουργός Ενέργειας και Μεταφορών στην κυβέρνηση 

συνασπισμού Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων. Τα 1998 ανεδείχθη σε υπουργό 

εξωτερικών στην κυβέρνηση συνασπισμού Πρασίνων – Σοσιαλδημοκρατών. Η 

πορεία του όπως περιγράφηκε ανωτέρω αλλά και η ικανότητά του να 

προσαρμόζεται είναι στοιχεία που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό του ως 

χαρισματικού πολιτικού αλλά και του πολιτικού οπορτουνιστή. Αν και ποτέ δεν του 

αποδόθηκε ο ρόλος του διαχειριστή πολιτικού, η ταυτότητα της εξωτερικής 

πολιτικής από το 1998 και έπειτα δικαιολογημένα φέρει τη σφραγίδα του (Στεργίου 

2005, 82-83). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 

3.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

 

Μελετώντας την ιστορία της Πρωσία-Γερμανίας και του Οθωμανικού 

Κράτους-Τουρκίας μπορούμε να σημειώσουμε ότι η ιστορία των σχέσεων μεταξύ 

των δύο χωρών, ξεκινάει από δύο μεγάλα «δεν»: 

• Η Γερμανία δεν κατακτήθηκε ποτέ από Τούρκους (όπως τα Βαλκάνια 

και μεγάλο μέρος της Κεντρικής Ευρώπης), ούτε από άλλα τουρκικά φύλα (όπως η 

Ρωσία από τους Τατάρους) ή μουσουλμάνους Άραβες (όπως η Ισπανία και μέρος 

της Γαλλίας). Αυτό ενδεχομένως εξηγεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις της 

Γερμανίας ως προς την Τουρκία, σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

• Επίσης, στους μεγάλους πολέμους του 20ού αιώνα, οι δύο χώρες δεν 

βρέθηκαν αντιμέτωπες, αφού στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, Γερμανία και 

Τουρκία ήταν συμμαχικές χώρες, ενώ στον Δεύτερο Παγκόσμιο είχαν υπογράψει 

εμπορική συμφωνία για την προμήθεια ορυκτού (χρωμίτη), αναγκαίου για την 

πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας και τυπικά η Τουρκία της κήρυξε τον πόλεμο 

στις 23.02.1945.  

Παρόλα αυτά οι μεταξύ τους σχέσεις ξεκινούν κατά τον 18ο αιώνα, όπου 

βρισκόταν σε εξέλιξη ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ Άγγλων και Γάλλων στη 

Δυτική Ευρώπη, Πρωσίας και Αυστρίας στην Κεντρική Ευρώπη και Ρωσίας και 

Οθωμανικού Κράτους στην Ανατολική Ευρώπη. Έτσι, τα παραπάνω κράτη 

υιοθέτησαν πολιτικές διαγώνιας εξισορρόπησης. Ο ανταγωνισμός διαμορφώθηκε 

υπέρ των βορείων χωρών και οδήγησε σε μια προσέγγιση Αγγλίας Αυστρίας, 

Πρωσίας Οθωμανικού κράτους και Ρωσίας Γαλλίας (Νταβούτογλου 2010, 784-

785). Αν και κατά καιρούς είχαν σημειωθεί και διακυμάνσεις, οι παραπάνω 

ισορροπίες διατηρήθηκαν ως και τις μέρες μας. 
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Έτσι, κατά τον Νταβούτογλου, τα τελευταία διακόσια χρόνια εντοπίζονται 

δυο βασικά στρατηγικά στοιχεία κατά τη σύγκλιση της διαμόρφωσης εξωτερικής 

Πολιτικής της Πρωσίας-Γερμανίας και του Οθωμανικού κράτους – Τουρκίας. Το 

πρώτο στοιχείο που εντοπίζεται είναι ότι υπάρχει η κοινή αντίληψη περί απειλής68. 

Τόσο η Πρωσία όσο και το Οθωμανικό κράτος ήρθαν αντιμέτωπες με τον γίγαντα 

της στέπας που τις απειλούσε, κατά την επέκτασή της στην Ευρώπη στηριζόμενη 

στις ασιατικές στέπες, αλλά και στα Βαλκάνια και τον Καύκασο. 

Οι σχέσεις Πρωσίας – Οθωμανικού κράτους ξεκίνησαν κατόπιν σχετικής 

προτάσεως συμμαχίας 69  και εμφανίζονται ως αποτέλεσμα γεωπολιτικής 

αναγκαιότητας (Νταβούτογλου 2010, 786). 

Το καθεστώς αυτό συνεχίστηκε έως και την έναρξη του Ψυχρού πολέμου. 

Οι ασκούμενες από την ΕΣΣΔ πιέσεις αφενός στην Ανατολική Ευρώπη και 

αφετέρου στον Καύκασο, στα Βαλκάνια και στα στενά, όπως εκδηλώθηκε μετά το 

τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντάθηκε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου 

και ενίσχυσε την εκ νέου «συνάντηση» της Τουρκίας με τη Γερμανία για το 

σχεδιασμό ενός στρατηγικού άξονα (Νταβούτογλου 2010, 786). 

Το δεύτερο στοιχείο που εντοπίζεται στις μεταξύ τους σχέσεις είναι η 

απουσία αποικιακού παρελθόντος της Γερμανίας που μπορούσε να επηρεάσει 

άμεσα το Οθωμανικό κράτος. Μάλιστα, κατά τις περιόδους που η Αγγλία 

αφοσιωνόταν στο διαμελισμό του Οθωμανικού Κράτους αλλά και στον 

ανταγωνισμό οικονομικοπολιτικής απέναντι στη Γερμανία, οι τουρκογερμανικές 

σχέσεις αποκτούσαν τον χαρακτήρα ταχείας ανάπτυξης. Μάλιστα, κατά την 

αγγλορωσική προσέγγιση ο οθωμανογερμανικός συνεταιρισμός εμφανίστηκε ως  

φυσική συνέπεια. 

Επίσης, για τη γερμανική στρατηγική νοοτροπία, η προσέγγιση μεταξύ των 

δυο κρατών ήταν απαραίτητος όρος ώστε να μεταβεί προς την ευρασιατική 

στρατηγική φάση. 

                                                           
68 Η Πρωσία-Γερμανία αποτελούσε αυξανόμενη δύναμη στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ενώ 
το Οθωμανικό Κράτος – Τουρκία επεδίωκε την κυριαρχία του στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και 
στον Καύκασο 
69 Που εκφράστηκε από τον Φρειδερίκο Β’ προς το Οθωμανικό κράτος 
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Αυτές οι διαγώνιες ισορροπίες συνεχίστηκαν και μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Η σημαντικότερη αλλαγή στο σημείο αυτό ήταν η αντικατάσταση της 

Αγγλίας από τις ΗΠΑ, ως κυρίαρχης δύναμης και η μετατροπή της Ρωσίας σε 

παγκόσμιο γίγαντα χάρη στο παρεχόμενο από τη διεθνιστική σοσιαλιστική 

ιδεολογία, κίνητρο που οδήγησε στην ένταση των πιέσεων αυτής στην Κεντρική 

Ασία, την Ανατολική Ευρώπη, τα βαλκάνια, τα Στενά αλλά και στον Καύκασο και τη 

Μέση Ανατολή, στοιχείο που έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην γερμανοτουρκική 

στρατηγική από στρατιωτική και οικονομική άποψη (Νταβούτογλου 2010, 787). 

 Πάντως, ο ρόλος της Γερμανίας στον εκμοντερνισμό του οθωμανικού 

στρατού χρονολογείται στην περίοδο του Σουλτάνου Μουράτ Β’ όταν νέες 

στρατιωτικές σχολές άρχισαν να λειτουργούν. Σε αυτά τα ινστιτούτα, οι 

μαθητευόμενοι διδάσκονταν από Ευρωπαίους εκπαιδευτές και στη συνέχεια 

αποστέλλονταν σε Ευρωπαϊκές χώρες για περαιτέρω εκπαίδευση από το 1827. 

Με την πρωτοβουλία αυτή η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποσκοπούσε στην 

υιοθεσία του στρατιωτικού συστήματος των Οθωμανικών χωρών ώστε να 

ενισχύσει τις Οθωμανικές δυνάμεις. Για 50 χρόνια ο Οθωμανικός στρατός 

αναδομήθηκε υπακούοντας στις Μεγάλες Δυνάμεις, ωστόσο το σύστημα της 

Πρωσίας – Γερμανίας ήταν το κυρίαρχο μετά τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο το 1877 – 

1878, όταν ο Σουλτάνος Abdülhamid έκρινε ότι η Γερμανία ήταν η μόνη 

Ευρωπαϊκή μεγάλη δύναμη που δε θα έδειχνε ενδιαφέρον για την κατάληψη των 

Οθωμανικών εδαφών και της εδαφικής ανεξαρτησίας και έτρεφε θαυμασμό για τις 

γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις και επάρκεια (A. Avci 2016, 202 - 203). Η 

Γερμανική επιρροή στις Οθωμανικές δυνάμεις έφτασε το αποκορύφωμά της κατά 

τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων το 1912 – 1913. Η ιδέα ήταν να επιτευχθεί ο 

ανασχηματισμός βάσει των οδηγιών των Γερμανικών στρατιωτικών. 
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3.2. ΤΟΥΡΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΠΟΛΕΜΟ 

 

Κατά τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο «Η Τουρκία του Ισμέτ Ινονού 

ακολούθησε στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο μία εξωτερική πολιτική πολύ πιο έξυπνη 

από εκείνη, που είχε ακολουθήσει το οθωμανικό κράτος στον πρώτο μεγάλο 

πόλεμο. Αλλά η εξωτερική πολιτική της Υψηλής Πύλης ήταν πιο τίμια από εκείνη 

του άμεσου διαδόχου του Κεμάλ Ατατούρκ, του Ισμέτ Ινονού» (Weber 1993, 11). 

Από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, η εξωτερική πολιτική που 

τηρήθηκε κατάφερε να κρατήσει την Τουρκία για πολλά χρόνια μακριά από 

συγκρούσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αλλά και εδραίωσε στις δυτικές 

χώρες την αποθετική σημασία της ουδετερότητας της Τουρκίας. 

Η γεωπολιτική σημασία της έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να χειρίζεται 

εθνικά θέματα τηρώντας μια σχετική ανεξαρτησία από τις ξένες πιέσεις και με 

βάση το εθνικό της συμφέρον. Η Τουρκική εξωτερική πολιτική εκμεταλλεύτηκε την 

στρατηγική θέση της χώρας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που εμφανίστηκαν (Weber 

1993, 15). Μάλιστα για το διάστημα 1939 – 1945, πετύχαιναν να 

«διαπραγματεύονται με … πεισματική “αυθάδεια” τις διεκδικήσεις τους» (Weber 

1993, 15). 

Αν και η Τουρκία προέβη τον Οκτώβριο του 1939 στην υπογραφή 

Συμφώνου Αμοιβαίας Βοήθειας με Αγγλία και Γαλλία70, οι Τούρκοι δεν τήρησαν 

την παραπάνω υποχρέωσή τους και διατήρησαν μια τακτική, η οποία προκαλούσε 

την οργή των συμμάχων. Έτσι πιστή στην ουδετερότητά της, η Τουρκία συνέχισε 

τις εμπορικές σχέσεις με τους εμπολέμους, διαπραγματευόμενη με αμφότερες τις 

πλευρές την εμπλοκή της στον πόλεμο με εδαφικά ανταλλάγματα (Weber 1993, 

16). 

Από τα αγγλικά και γερμανικά αρχεία του πολέμου, είναι φανερό ότι η 

Τουρκία διατήρησε μια εξωτερική πολιτική με παρελκυστικό χαρακτήρα. Δεν ήταν 

                                                           
70  Το οποίο την υποχρέωνε να προσφέρει στις χώρες αυτές ενίσχυση και συμπαράσταση σε 
περίπτωση εισόδου της Γερμανίας στη Μεσόγειο 
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πρόθυμη να εμπλακεί στον πόλεμο «για τα γαλάζια μάτια της Πολωνίας» 71 , 

ωστόσο μεταξύ των ανταλλαγμάτων που απαίτησε από τους Γερμανούς και τους 

Άγγλους, συγκαταλέγονται τα Δωδεκάνησα, η Κύπρος, η επιβολή εδαφικών 

ρυθμίσεων εις βάρος της Βουλγαρίας, ο έλεγχος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, η 

φύλαξη της Χίου, Σάμου και Λέσβου, εδάφη της Συρίας αλλά και του Ιράκ και της 

Σοβιετικής ένωσης και, τέλος, εντολή στη Συρία, το Ιράκ και την Αίγυπτο. Εύστοχα 

υποστηρίχθηκε ότι οι παραπάνω απαιτήσεις «ισοδυναμούσαν με αναβίωση της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας» (Weber 1993, 17) 

Πέραν των ανωτέρω, ήταν φανερό ότι η Τούρκοι ήταν διατεθειμένοι να 

αποκηρύξουν τη συμμαχία τους με τη Βρετανία με εδαφικά ανταλλάγματα. 

Ωστόσο, οι σχέσεις της Γερμανίας με τους Άραβες αποτελούσαν τροχοπέδη στη 

διπλωματία της απέναντι στην Τουρκία (Weber 1993, 107). 

 O στρατηγός Ισμέτ Ινονού αντιλήφθηκε ότι η αποτελεσματική διπλωματία 

βασίζεται στον ρεαλισμό και στην αξιοποίηση των ευκαιριών, όπως και έπραξε 

κατά την κυβέρνησή του (Weber 1993, 280). Η Τουρκία, είναι γεγονός ότι 

υστερούσε σε σύγχρονο εξοπλισμό, ωστόσο διέθετε το δυνατό χαρτί του φυσικού 

φρουρίου της ίδιας της Μικράς Ασίας, γεγονός που σε συνδυασμό με τους 

πρωτόγονους σιδηροδρόμους και τις δυσκολίες επικοινωνιών και εφοδιασμού για 

τις επιτιθέμενες δυνάμεις έδινε προβάδισμα στην Τουρκία σε περίπτωση εισβολής. 

 Από την άλλη οι Γερμανοί γνώριζαν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και για το 

λόγο αυτό ανέχτηκαν την τουρκική ενόχληση και τον εκβιασμό. Το τίμημα μιας 

εισβολής στην Τουρκία ήταν υψηλό και το γεγονός αυτό ήταν αντιληπτό όχι μόνο 

από τους Τούρκους αλλά και από τις λοιπές δυνάμεις που με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο ενεπλάκησαν στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Είναι, λοιπόν, κατανοητό γιατί οι 

Τούρκοι κατά το διάστημα αυτό έδειξαν αυτοπεποίθηση και τόλμη στις 

διαπραγματεύσεις τους (ή ακόμα και θράσος με υπερβολικές απαιτήσεις και 

εδαφικές διεκδικήσεις για τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας). Προσπάθησαν 

να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε ευκαιρία εντόπισαν κατά τις διαπραγματεύσεις 

τους και με τις δυο πλευρές, και ανάλογα με αυτές προσάρμοζαν τη δράση τους 

και την προσέγγιση εκάστης εκ των δύο αντίπαλων πλευρών. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

η Τουρκία αποτέλεσε έναν μη εμπόλεμο θεατή, ωστόσο όχι και απλό. Η εδαφική 

                                                           
71 Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Σουκρού Σαράτσογλου 
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της ακεραιότητα διατηρήθηκε χάρη στη διπλωματία της, που αν και προκλητική για 

τους εξωτερικούς μελετητές της, ήταν αποτελεσματική για την ίδια τη χώρα 

πετυχαίνοντας οικονομικές συμφωνίες αλλά και συνάπτοντας συνθήκες φιλίας που 

της εκχωρούσαν εδαφικά δικαιώματα. 

 Συμπερασματικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η 

Τουρκία αν και δεσμευόταν με την Βρετανία και τη Γαλλία και δη από τον 

Οκτώβριο του 1939 με τη Συνθήκη Αμοιβαίας Βοήθειας, παρέβη επανειλημμένως 

τις υποχρεώσεις και υποσχέσεις της απέναντι στις δυο αυτές χώρες και μόνο τον 

Φεβρουάριο του 1945 όταν και ο πόλεμος έφτανε στο τέλος του κήρυξε τον 

πόλεμο κατά της Γερμανίας και Ιταλίας. Μάλιστα, δεν πτοήθηκε και σύναψε την 

Τουρκογερμανική Συνθήκη Φιλίας το 1941. 

 Είναι αξιοσημείωτο, δε ότι παρόλη την αφερεγγυότητά της και την 

κραυγαλέα κακοπιστία της απέναντι στους Συμμάχους θεωρείται υπολογίσιμο 

μέλος των Ηνωμένων Εθνών και εταίρος του ΝΑΤΟ ενώ από το 1947 ξεκίνησε να 

προμηθεύεται αμερικανικό οπλισμό όπως και συνδρομή εκατοντάδων 

εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Δυτικοί έχουν ξεπεράσει 

την ακαθόριστη εξωτερική πολιτικής της Άγκυρας κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Weber 1993, 279). 

 

3.3 ΤΟΥΡΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ 

 

Μετά το τέλος του Ψυχρού πολέμου, η διεθνής συγκυρία που εκδηλώθηκε 

άσκησε μεγάλη επίδραση στις παραμέτρους των σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και 

Τουρκίας. Διαλύθηκε το διπολικό σύστημα των παγκόσμιων ισορροπιών, ενώ 

έγινε αισθητό το βάρος της ισορροπίας των παραδοσιακών δυνάμεων, που 

οδήγησε στη μεταβολή των προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της 

Γερμανίας. Με την εξάλειψη της απειλής της Σοβιετικής Ένωσης, μετεβλήθη και η 

στρατηγική σημασία της Τουρκίας για τη Γερμανία (Νταβούτογλου 2010, 788). 
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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η αισθητή παρουσία 

του ΝΑΤΟ στην Τουρκία λειτούργησε εξισορροπητικά απέναντι στη σοβιετική 

απειλή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επακόλουθο ήταν η διεξαγωγή της 

διπολικής έντασης να μετατεθεί στη Γερμανία, τον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή 

και έτσι για τη Γερμανία η Τουρκία κατέστη αναντικατάστατος στρατηγικός εταίρος. 

Με την εξάλειψη όμως της σοβιετικής απειλής και με τη διάλυση του συμφώνου 

της Βαρσοβίας περιορίστηκε ο ρόλος αυτός της Τουρκίας όπως επίσης και οι 

πιέσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη72, και έτσι παρατηρήθηκε ένα κενό 

στην περιοχή αυτή (Νταβούτογλου 2010, 788-789, Gordon 1994, 240). 

Κατά τον Νταβούτογλου, υπήρχε ανάγκη κάλυψης του κενού αυτού ενώ η 

απόπειρα επέκτασης των ΗΠΑ στην περιοχή ερχόταν σε σύγκρουση με το στόχο 

της Γερμανίας για διείσδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Ευρώπη. Έτσι, 

επηρεάστηκε αναλόγως η οπτική γωνία της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και η αξιολόγηση της αίτησης της Τουρκίας να ενταχθεί σε αυτήν. Η μεταβολή της 

στρατηγικής σημασίας της Τουρκίας αλλά και το κενό στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη που έσπευσε να καλύψει η Γερμανία οδήγησε στην αύξηση των 

αιτημάτων ένταξης των στην ΕΕ των χωρών της περιοχής (Νταβούτογλου 2010, 

789, Belkin 2009, 7 - 8). 

Παράλληλα, η αλλαγή των στρατιωτικών προτεραιοτήτων της Γερμανίας 

είχε σαν συνέπεια τη μεταβολή της αντιμετώπισης των τούρκων μεταναστών 

εργατών73. Έτσι οι οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που προκλήθηκαν από 

την επανένωση των δύο Γερμανιών είχαν σαν αποτέλεσμα οι Τούρκοι της χώρας 

να θεωρούνται από τους Γερμανούς ως ένα είδος πληθυσμιακής πίεσης ενώ το 

δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ατόμων που θα ακολουθούσε την ένταξη της 

Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκάλεσε την ανησυχία των Γερμανών 

(Νταβούτογλου 2010, 789). 

Παρατηρήθηκαν έντονες διαφοροποιήσεις κατά την προσέγγιση των νέων 

πεδίων επιρροής που διαμορφώθηκαν μετά τον Ψυχρό πόλεμο. Για παράδειγμα οι 

μεταφορές των προϊόντων φυσικών πηγών πλούτου της Κεντρικής Ασίας στην 

Ευρώπη πραγματοποιείτο για την Τουρκία διά του Ευξείνου Πόντου και μέσω της 

                                                           
72 Περιοχές που η Γερμανία αντιμετώπιζε ως φυσική περιμετρική της ζώνη 
73 Που κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου, κατά τον Νταβούτογλου, αποτελούσαν ένδειξη της 
τουρκογερμανικής φιλίας. 
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Μικράς Ασίας ενώ για τη Γερμανία η μεταφορά υδρογονανθράκων 

πραγματοποιείτο από την οδό βορείως του Ευξείνου Πόντου ή μέσω του Δούναβη 

(Νταβούτογλου 2010, 790). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

4.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

 

Ο όρος «Διασπορά» αποτελεί μια έννοια με την οποία έχουν καταπιαστεί 

επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων 74 . Ειδικότερα, αναφέρεται σε ομάδες που 

έχουν εξοριστεί με βίαιο τρόπο από τις πατρίδες τους και λόγω πολιτικών 

συνθηκών αδυνατούν να επιστρέψουν σε αυτές. Με τον καιρό η έννοια της 

διασποράς διευρύνθηκε και κατέληξε να περιγράφει κάθε ομάδα πληθυσμού που 

σε συγκεκριμένο εύρος είναι διασκορπισμένη κάπου αλλού. Με τη σημερινή της 

μορφή η έννοια της διασποράς απαντάται ως μετανάστης, πρόσφυγας, απόδημος 

κτλ. Κατά τον Robin Cohen, εντοπίζονται κοινά χαρακτηριστικά μιας διασποράς τα 

οποία συγκεντρώνονται στα εξής στοιχεία (Cohen 2003, 71): 

1) Ο πληθυσμός αυτός είναι διασκορπισμένος από την αρχική του πατρίδα 

και δε με τραυματικό τρόπο, σε ξένες περιοχές. Εναλλακτικά, έχει 

αποδημήσει από την πατρίδα προς αναζήτηση εργασίας, ανάπτυξη 

εμπορικής δραστηριότητας ή με αποικιακές φιλοδοξίες. 

2) Υπάρχει μια συλλογική μνήμη για την πατρίδα, η οποία εμπεριέχει και τη 

γεωγραφική θέση αλλά και την ιστορία και επιτεύγματα αυτής. 

3) Η προγονική εστία είναι εξιδανικευμένη και παρατηρείται συλλογική 

αφοσίωση στον τρόπο διατήρησης αυτής, αποκατάστασής της αλλά και 

ασφάλειας και ευημερίας της75. 

4) Εντοπίζεται μια τάση επιστροφής συλλογικώς αποδεκτή. 

5) Διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα μια έντονη συνείδηση 

εθνοτικής ομάδας, η οποία βασίζεται σε ένα αίσθημα διάκρισης, στην 

κοινή ιστορία αλλά και την αντίληψη μιας κοινής μοίρας. 

                                                           
74 Π.χ. ανθρωπολογία, πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις κ.ο.κ. 
75 Ίσως ακόμα και δημιουργίας της 
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6) Υπάρχει προβληματική σχέση μεταξύ της ομάδας και της χώρας 

υποδοχής με έντονο το αίσθημα έλλειψης αποδοχής. 

7) Υπάρχει η αίσθηση συναισθηματικής αλληλεγγύης και προσέγγισης με 

τα ομοεθνή μέλη που είναι εγκατεστημένα σε άλλες χώρες. 

8) Παρατηρείται η πιθανότητα ξεχωριστής, δημιουργικής ζωής σε χώρες 

ανεκτικές στον πλουραλισμό. 

Πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ των διεθνικών κοινοτήτων και των 

διασπορών, υπό την έννοια ότι οι διεθνικές κοινότητες αποτελούν εν δυνάμει 

διασπορές, των οποίων η μεταμόρφωση μπορεί να επέλθει76. Από την άλλη οι 

διασπορές αποτελούνται από διεθνικές κοινότητες, που λειτουργούν ως γέφυρα 

μεταξύ της χώρας αποστολής και χώρας υποδοχής) αλλά και μεταξύ των 

μεταναστών 77 και από τους δεσμούς μεταξύ των μεταναστών που είναι 

διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και της πατρίδας τους. Αν οι κοινότητες αυτές 

εμπεριέχουν μια αίσθηση ενότητας, τότε γίνεται λόγος για διασπορά (Levit 2001, 

202 - 203). 

Η θέση της διασποράς στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων έχει ιδιαίτερη 

σημασία, και δη στη διαμάχη μεταξύ των ρεαλιστών και των φιλελεύθερων 

θεωρητικών. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, κατά τους ρεαλιστές στο διεθνές 

σύστημα τα κράτη διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο ενώ δε νομιμοποιούνται 

άλλοι παράγοντες στη διαμόρφωση της παγκόσμιας πολιτικής. Σύμφωνα με τη 

φιλελεύθερη σχολή, οι μη κρατικοί παράγοντες είναι σε θέση να επηρεάσουν τις 

ιδέες, αξίες αλλά και πολιτικές αντιλήψεις σε όλο το εύρος του πλανήτη 

(Παπασωτηρίου 2000, 7 - 10). 

 

                                                           
76 Ενδεχομένως, όμως και όχι 
77 Που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο 
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4.2 Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

Η μετακίνηση μεγάλης μάζας Τούρκων στην Ευρώπη ήταν αποτέλεσμα της 

με γοργό ρυθμό αναπτυσσόμενης οικονομίας στην Ευρώπη μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και της ανάγκης για εργατικό δυναμικό το οποίο θα ήταν σε 

θέση να καλύψει άμεσα τις θέσης εργασίας στις βιομηχανίες. Το Τουρκικό κράτος, 

την περίοδο αυτή εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της εξαγωγής πλεονάζοντος 

ανθρώπινου δυναμικού ώστε να περιοριστεί το ποσοστό της ανεργίας και οι 

εργάτες με την επιστροφή τους να μπορέσουν να αποτελέσουν τη βάση για την 

ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας χάρη στην εξειδίκευσή τους. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν το χρονικό διάστημα 1961 – 1973 η 

Τουρκία να υπογράψει σειρά από διμερείς συμφωνίες με Ευρωπαϊκά κράτη78 και 

να εγκατασταθούν στην Ευρώπη συνολικά περίπου 790.000 Τούρκοι μετανάστες. 

Από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία 79  αφίχθη και εγκαταστάθηκε στην 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Muftuler-Bac 1997, 19). Για τη 

συγκεκριμένη χώρα υποδοχής έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι δεν είχε 

αποικιακό παρελθόν και έτσι δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις θέσεις εργασίας με 

μετανάστες από αποικίες80. Επίσης, η Γερμανία ήθελε να αντλήσει προσωπικό 

από κοντινές γεωγραφικά χώρες ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μόνιμης 

εγκατάστασης αυτών στο εσωτερικό της και να είναι δυνατή η επιστροφή τους 

στην πατρίδα τους (Schonwalder 2004, 248-265). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο η Γερμανική όσο και η Τουρκική κυβέρνηση 

αποσκοπούσαν στην προσωρινή παραμονή των μεταναστών κατά τη σύναψη των 

σχετικών διμερών συμφωνιών81. 

Το πρώτο μεταναστευτικό κύμα αποτελείτο από άνδρες ηλικίας 20 – 39 

ετών, με καταγωγή από ανεπτυγμένες περιοχές της Τουρκίας και με στοιχειώδη 

εκπαίδευση. Ωστόσο, τα επόμενα κύματα απαρτίζονταν από εργάτες με καταγωγή 

από χωριά της Κεντρικής Τουρκίας και των παράκτιων περιοχών της Μαύρης 

                                                           
78 Π.χ. Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Ολλανδία, Γερμανία κτλ. 
79 Περίπου 648.000 
80 Όπως έπραξαν άλλες χώρες (Γαλλία, Βρετανία κτλ.) 
81 Το 1962 και 1964 
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Θάλασσας, που απασχολούνταν ως αγρότες. Οι ομάδες αυτές ζούσαν στο 

περιθώριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, καθώς έφτασαν στην 

χώρα χωρίς τις οικογένειές τους και η δραστηριότητά τους περιοριζόταν στο χώρο 

εργασίας τους και στα συγκροτήματα κατοικιών, όπου και ασκούσαν τα 

θρησκευτικά τους καθήκοντα. 

Αν και το 1973, η Γερμανία, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις 

οικονομικές συνέπειες της πετρελαϊκής κρίσης ανέστειλε όλες τις συναφθείσες 

συμφωνίες82 και απαγόρευσε τη μετανάστευση προς τη χώρα, τα ποσοστά των 

Τούρκων μεταναστών δεν μειώθηκαν (Muftuler-Bac 1997, 21). 

Αντίθετα, η υλοποίηση προγραμμάτων με αντικείμενο την οικογενειακή 

επανένωση είχε σαν αποτέλεσμα την εγκατάσταση στη Γερμανία των οικογενειών 

του πρώτου κύματος μεταναστών (Avci και Kirisci 2006, 50-52). Λαμβάνοντας 

υπόψη τα υψηλά ποσοστά γεννήσεων στις οικογένειες των Τούρκων, τη 

παρακολούθηση μαθημάτων των παιδιών των μεταναστών σε γερμανικά σχολεία,  

αλλά και άλλα χαρακτηριστικά των Τούρκων83, γρήγορα άρχισε να γίνεται αισθητή 

και δη εντόνως η παρουσία των Τούρκων μεταναστών αλλά και του Ισλάμ στην 

κοινωνία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980, η κυβέρνηση της Γερμανίας 

επιχείρησε τον επαναπατρισμό των Τούρκων μεταναστών, προβάλλοντας 

οικονομικά ανταλλάγματα, ωστόσο και πάλι δεν επετεύχθη η μείωση της 

παρουσίας των μεταναστών στη Γερμανία84. 

Μάλιστα, το διάστημα μεταξύ 1979 και 2001 πάνω από 370.000 

μετανάστες 85  αιτήθηκαν πολιτικό άσυλο, λόγω της πολιτικής κατάστασης στη 

χώρα σε συνδυασμό με το στρατιωτικό πραξικόπημα που έλαβε χώρα το 1980 και 

λαμβάνοντας υπόψη και τον αγώνα των Κούρδων περί τα τέλη της δεκαετίας 

αυτής (Ostergaard-Nielsen 2003, 33). 

Ως απόρροια των πολιτικών εξελίξεων που περιγράφηκαν ανωτέρω, στη 

σύγχρονη εποχή υπολογίζεται ότι στη Γερμανία είναι εγκατεστημένοι τουλάχιστον 

                                                           
82 Πλην των αφορουσών την ελεύθερη εργασία 
83 Π.χ. το γεγονός ότι οι γυναίκες φορούν μαντίλα στους δημόσιους χώρους 
84 Περίπου 300.000 επέστρεψαν στην πατρίδα τους 
85 Τούρκοι, Κούρδοι αλλά και πολιτικοί πρόσφυγες 
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2,5 εκατομμύρια Τούρκοι, σχηματίζοντας τη μεγαλύτερη κοινότητα μεταναστών 

που βρίσκεται στη συγκεκριμένη χώρα (Avci και Kirisci 2006, 48). 

 

4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ STATUS ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΗΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 

Η παρουσία των Τούρκων στη Γερμανία πλέον δεν είναι εντοπισμένη μόνο 

στο χώρο εργασίας, αλλά αντίθετα είναι αισθητή σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικής ζωής.  

Οι Τούρκοι άρχισαν να επενδύουν στην γερμανική αγορά, αγοράζοντας 

ακίνητα και λειτουργώντας επιχειρήσεις, ενώ από τα μέσα ήδη του 1980 

παρατηρείται μια μικρή αλλά αυξανόμενη συμμετοχή των Τούρκων στις ανώτερες 

βαθμίδες εκπαίδευσης86. 

Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι έχουν πρόσβαση σε τύπο στην τουρκική 

γλώσσα αλλά και σε τουρκικά δορυφορικά κανάλια. Επίσης, με δεδομένο ότι ένα 

πολύ υψηλό ποσοστό των Τούρκων μεταναστών της Γερμανίας έχει την 

πεποίθηση ότι η θρησκεία αποτελεί εξέχουσα αξία της ζωής, οι χώροι λατρείας της 

Ισλαμικής θρησκείας τους επιτρέπουν την άσκηση των θρησκευτικών τους 

καθηκόντων ανάγοντας αυτήν σε σημαντικό στοιχείο αυτοπροσδιορισμού τους. 

Άλλωστε, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι από το 2002 η τοπική 

κυβέρνηση στο Βερολίνο αναγνώρισε τον Αλεβισμό ως επίσημη θρησκεία που 

διδάσκεται στα δημόσια σχολεία87 (OOzyuurek 2009, 233-253). 

Παρόλα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές η εξέλιξη των 

τούρκων μεταναστών σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως πλήρως επιτυχημένη. Το ποσοστό συμμετοχής τους σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης είναι χαμηλό, ενώ το ποσοστό ανεργίας στη συγκεκριμένη 

                                                           
86 Δικηγόροι, γιατροί, τραπεζίτες κτλ. 
87  Κατά το άρθρο 140 του Γερμανικού Συντάγματος, η αναγνώριση μιας επίσημης θρησκείας 
εξασφαλίζει τη νομική αυτονομία και επιτρέπει στην Κυβέρνηση να συγκεντρώνει έσοδα από τους 
φόρους που επιβάλλονται στα μέλη των θρησκειών που αναγνωρίζονται ως επίσημες 
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κοινότητα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Παράλληλα, η τάση συγκέντρωσης των Τούρκων 

μεταναστών σε συγκεκριμένες γειτονιές των πόλεων της Γερμανίας, έχει σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας μορφής γκέτο και την αυτοπεριθωριοποίησή τους 

λόγω της έντονης μεταξύ τους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, και της 

περιορισμένης επαφής τους με Γερμανούς ή άλλης καταγωγής μετανάστες. Στο 

τελευταίο γεγονός συμβάλει και το σχεδόν μόνιμο φαινόμενο γάμων μεταξύ 

ομοεθνών και της «εισαγωγής» νυφών από την Τουρκία (Mueller 2006, 419-441). 

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στην αρνητική στάση των Γερμανών απέναντι 

στους τούρκους μετανάστες. 

 

4.4 Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

 

Αρχικά, μελετώντας το νομοθετικό πλαίσιο της Γερμανίας απέναντι στους 

μετανάστες, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην 

πολιτική διαδικασία, και μάλιστα σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης88. 

Το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε το 1999 προβλέπει ότι η απόκτηση της 

Γερμανικής υπηκοότητας βάσει της αρχής του εδάφους (σε συνδυασμό με τη 

διατήρηση της υπηκοότητας των γονιών κάθε τέκνου που γεννήθηκε σε γερμανικό 

έδαφος) έδινε τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο μετά την ηλικία των 18 και εντός 

διαστήματος 5 ετών να επιλέξει ποια από τις δύο υπηκοότητες επιθυμεί να 

διατηρήσει. Στόχος ήταν η αποθάρρυνση της διπλής υπηκοότητας δια της 

πολιτογράφησης των ξένων, ενώ παράλληλα τέθηκαν και επιπλέον κριτήρια89 (M. 

Anil 2005, 453-470). 

                                                           
88  Η γερμανική ερμηνεία της υπηκοότητας εμπόδιζε την κτήση της γερμανικής ιθαγένειας από 
μετανάστες. Βάσει της αρχής του αίματος (ius sanguinis) του σχετικού νόμου ιθαγένειας του 1913 
για την απόκτηση αυτής είναι απαραίτητο να αποδειχθεί ότι ένας από τους δυο γονείς είναι 
Γερμανός υπήκοος. Στόχος της διάταξης αυτής ήταν η διατήρηση των δεσμών υπηκοότητας με 
τους γερμανούς μετανάστες αλλά και ο αποκλεισμός των μεταναστών της Γερμανίας από την 
πολιτική διαδικασία 
89 Γνώση γερμανικών, επαγγελματική κατάσταση κτλ. 
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Αλλά και σε επίπεδο κοινοτικών και δημοτικών συμβουλίων δεν 

παραχωρήθηκε δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες λόγω αντίθεσης προς το 

Γερμανικό Σύνταγμα. Φυσικά, στους μετανάστες που είναι εγκατεστημένοι στη 

Γερμανία αναγνωρίζεται και είναι επιτρεπτή η άσκηση θεμελιωδών πολιτικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων90, γεγονός που τους επιτρέπει να παίρνουν μέρος σε 

γερμανικές ενώσεις, αλλά και να ιδρύουν δικές τους 

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι το Γερμανικό Σύνταγμα κατοχυρώνει τη 

θρησκευτική ελευθερία σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες, προστατεύοντας με τον 

τρόπο αυτόν τη θρησκευτική πίστη μέσω της ομολογίας και της διάδοσης αυτής 

(OOzyuurek 2009, 233-253). 

Για την αναγνώριση ενός δόγματος ως επίσημης θρησκείας, ωστόσο, 

τίθενται ορισμένες προϋποθέσεις91, που (ιδίως για τις Ισλαμικές Οργανώσεις) δεν 

είναι εύκολη η συνδρομή τους (Jasch 2007, 366-380). Επίσης, πρέπει να 

αναφερθεί ότι είναι ιδιαίτερα δυσχερής η σύσταση ενός κεντρικού φορέα για το 

συντονισμό των προσπαθειών οργάνωσης των θρησκευτικών οργανώσεων, λόγω 

των συνεχών διαμαχών που κυριαρχούν μεταξύ τους. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω ο Αλεβισμός έχει αναγνωριστεί στο Βερολίνο ως επίσημη θρησκεία. 

 

4.5 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

 

Σήμερα, στη Γερμανία λειτουργούν διάφορες οργανώσεις μεταναστών με 

πολιτική, εθνική και θρησκευτική δραστηριότητα, που διακρίνονται σε 

θρησκευτικές, παραπολιτικές και εθνικές (Berger, Galonska και Koopmans 2004, 

491-507). Μελετώντας την κατηγοριοποίηση αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

τηρηθεί και η διάκριση σε οργανώσεις υπέρ και κατά του Κεμαλικού καθεστώτος. 

                                                           
90 Έκφρασης, συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, θρησκευτικής ελευθερίας 
91 Ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού και καταστατικού για τη λειτουργία, εγγραφή κατώτατου ορίου 
μόνιμων μελών, κατώτατο όριο λειτουργίας κτλ. 
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Στην πρώτη περίπτωση, η Τουρκική Ισλαμική Ένωση για Θρησκευτικές 

Υποθέσεις, αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση – ομοσπονδία των τούρκων 

μεταναστών όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη έχοντας ιδρυθεί από το 

τουρκικό Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων και στη Γερμανία ανέλαβε το 

κρίσιμο ζήτημα της θρησκείας των τούρκων μεταναστών. Στις παραπολιτικές 

οργανώσεις, πρέπει να αναφερθούμε στους «Γκρίζους Λύκους», που αποτελούν 

οργάνωση που εκφράζει ακροδεξιές απόψεις και εξυμνούν τη μεγαλοσύνη της 

Τουρκίας. Τέλος, έντονη δράση παρουσιάζουν και οι οργανώσεις των Κεμαλιστών. 

Στη δεύτερη περίπτωση, εντάσσεται η Ισλαμική Κοινότητα Εθνικού 

Οράματος92, με σκοπό τη «χαλάρωση» από τους αυστηρότατους κανόνες που 

επιβάλλει το κοσμικό Κεμαλικό κράτος και ο μουσουλμανικός τρόπος ζωής, την 

Ένωση Πολιτιστικών Κέντρων 93 , την ομοσπονδία Ενώσεων των τούρκων 

μεταναστών και την Ομοσπονδία Ενώσεων των Δημοκρατών εργατών 94  που 

δραστηριοποιούνται για τον εκδημοκρατισμό της χώρας και την κατοχύρωση της 

ισότητας μεταξύ γερμανών και τούρκων πολιτών (Μπέλλος 2007, 26-36). 

Η συμμετοχή των τούρκων μεταναστών σε πολιτικούς φορείς της Γερμανίας 

πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής σε εργατικά συνδικάτα και σε γερμανικά 

κόμματα95.  

Ειδικότερα, η συμμετοχή τους στα γερμανικά κόμματα παρουσιάζει έντονη 

αύξηση, παρόλο που είναι γνωστό ότι υπάρχει η αίσθηση ότι προστατεύονται 

ορθότερα από την τουρκική κυβέρνηση και τα κόμματα της Τουρκίας (Μπέλλος 

2007, 37). Μεγαλύτερη συμμετοχή των τούρκων μεταναστών παρατηρείται στο 

σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα96 97, που δικαιολογείται αν λάβουμε υπόψη το ότι οι 

περισσότεροι προέρχονται από την εργατική τάξη. Επίσης, τούρκοι μετανάστες 

εντοπίζονται και στις εκλογικές λίστες του κόμματος των Πράσινων αλλά και των 

Χριστιανοδημοκρατών (Μπέλλος 2007, 37-42). 

                                                           
92 Θρησκευτικοπολιτική οργάνωση 
93 Επίσης θρησκευτικοπολιτική οργάνωση 
94 Αμφότερες πολιτικές και δη αριστερές οργανώσεις 
95 Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει τη Γερμανική υπηκοότητα 
96 SPD 
97 Έχει ιδρυθεί και η Ομοσπονδία των Τούρκων Σοσιαλδημοκρατών 
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4.6 Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ 

ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Με τη θέση σε εφαρμογή του νέου νόμου περί απόκτησης ιθαγένειας από 

το 2000 και μετά οι τουρκικής καταγωγής πολίτες μπορούν να πολιτογραφηθούν 

ως Γερμανοί, ωστόσο υπό προϋποθέσεις. Παρόλα αυτά, από την εφαρμογή του 

νέου νόμου δεν έχει διαπιστωθεί αύξηση των ποσοστών των τούρκων που 

επέλεξαν τη Γερμανική υπηκοότητα. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό αν 

αναλογιστούμε ότι η απόκτηση της γερμανικής υπηκοότητας θα σήμαινε αυτόματα 

την απώλεια της τουρκικής και θα σηματοδοτούσε την αφομοίωση των 

μεταναστών στη γερμανική κοινωνία. 

Επιπλέον, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό τούρκων που δεν πληρούν το 

κριτήριο γνώση της γερμανικής γλώσσας, το οποίο λοιπόν αποκλείεται από την 

κτήση της γερμανικής υπηκοότητας λόγω και αυτής της αιτίας (M. Anil 2004). 

Το 1995, ιδρύθηκε το Δημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, από ορισμένα 

μέλη της κοινότητας των τούρκων μεταναστών, τα οποία επεδίωκαν τη δημιουργία 

ενός τρόπου πίεσης της γερμανικής κυβέρνησης για την προάσπιση και 

προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των τούρκων μεταναστών, όπως 

επίσης και των τουρκικών συμφερόντων. Όμως, η προσπάθεια αυτή τελικά 

ναυάγησε καθώς ήρθε αντιμέτωπη με αξεπέραστα εμπόδια του γερμανικού 

συντάγματος 98 , κάτι που προδιέγραψε την αποτυχία της απόπειρας αυτής 

(Μπέλλος 2007, 43). 

Έτσι, οι Τούρκοι μετανάστες κατευθύνθηκαν προς τους δικούς τους 

οργανισμούς (εθνικούς και θρησκευτικούς) ώστε να ασκήσουν πίεση στους 

Γερμανούς αρμοδίους για την διαμόρφωση πολιτικών προς το συμφέρον τους. 

Όμως, οι οργανισμοί αυτοί αδυνατούν να εμφανίσουν συνοχή στη δράση τους, 

λόγω των συνεχών διαμαχών στο εσωτερικό τους, γεγονός που καθιστά σαφές το 

αναποτελεσματικό της δράσης τους (Μπέλλος 2007, 43). 

                                                           
98  Πλειοψηφία εκτελεστικής επιτροπής από γερμανούς πολίτες, συγκέντρωση συγκεκριμένου 
ποσοστού επί του συνόλου του πληθυσμού για την είσοδο στη Γερμανική Βουλή κτλ. 
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Είναι αμφίβολο το εάν τελικά οι Τούρκοι μετανάστες δύνανται μέσω της 

συμμετοχής τους στην πολιτική (αλλά και κοινωνική) ζωή της Γερμανίας να 

επηρεάσουν και τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής προς το συμφέρον της 

Τουρκίας. Η έλλειψη των πολιτικών δικαιωμάτων και η περιορισμένη εκλογική τους 

δύναμη, η μικρή οικονομική τους δύναμη, οι έντονες διαμάχες στο εσωτερικό των 

οργανώσεών τους και η διαμόρφωση ενός «γκέτο» επηρεάζει αναλόγως και τις 

αποφάσεις της Γερμανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο σχεδιασμού της κατάλληλης 

εσωτερικής πολιτικής. 

Κρίσιμη για τη συμμετοχή των τούρκων μεταναστών στη χάραξη της 

εξωτερικής πολιτικής κρίνεται τελικά η ενσωμάτωσή τους στη Γερμανική κοινωνία 

και η πνευματική τους ανεξαρτητοποίηση από την Τουρκία, ώστε να αποκτηθεί η 

απαραίτητη οικονομική και πολιτική δύναμη της συγκεκριμένης κοινότητας. Προς 

την κατεύθυνση αυτή το 2014, κυκλοφόρησε η «Νέα Πολιτική της Τουρκίας για τη 

Διασπορά» 99 , όπου εντοπίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τούρκοι 

μετανάστες της Γερμανίας στη σύγχρονη κοινωνία, και τονίζονται οι αλλαγές που 

πρέπει να επέλθουν ώστε να κατοχυρωθεί η συμμετοχή αυτών στην πολιτική 

διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώνεται η ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας 

εξωτερικής πολιτικής εκ μέρους της Τουρκίας ώστε να ενισχυθούν τα οικονομικά, 

πολιτικά και πολιτιστικά συμφέροντα αυτής (Aydin 2014, 1-28). 

Σήμερα, οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Γερμανίας είναι ιδιαίτερα 

τεταμένες για διάφορους λόγους (οι οποίοι θα αναλυθούν κατωτέρω στα 

αντίστοιχα κεφάλαια π.χ. στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κτλ.). Ωστόσο, στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε έναν από αυτούς.  

Στις 15 Ιουλίου 2016 στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα με 

σκοπό την ανατροπή του Ερντογάν, το οποίο όμως ήταν αποτυχημένο. Η 

τουρκική κυβέρνηση και η τουρκική μυστική υπηρεσία ΜΙΤ, απέδωσαν την 

οργάνωση του πραξικοπήματος (τουλάχιστον τύποις) στον κληρικό Φετουλάχ 

Γκιουλέν (που ζει στις ΗΠΑ) και στο δίκτυο των οπαδών του που 

δραστηριοποιούνται στη Γερμανία. Για το λόγο αυτό, η τουρκική κυβέρνηση 

απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο αιτούμενη το πάγωμα των 

περιουσιακών στοιχείων της οργάνωσης Γκιουλέν και των οπαδών αυτού στη 

                                                           
99 Απόδοση του γράφοντος στα ελληνικά 
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Γερμανία. Μάλιστα επισύναψε σχετικό κατάλογο με τα στοιχεία των προσώπων 

που, κατά την τουρκική μυστική υπηρεσία, εμπλέκονταν στην οργάνωση του 

πραξικοπήματος. Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών (BND) ωστόσο, δεν 

τάχθηκε υπέρ της οργάνωσης του πραξικοπήματος από τον Γκιουλέν και 

διατείνεται ότι το γεγονός που οδήγησε στην οργάνωση αυτού, είναι η εκκαθάριση 

εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης του στρατού, που όπως ήταν αναμενόμενο 

προκάλεσε το πραξικόπημα. Έτσι, η γερμανική κυβέρνηση απέρριψε το 

παραπάνω αίτημα ελλείψει νομικής βάσης για την λήψη πειθαρχικών μέτρων 

εναντίον του Γκιουλέν και των οπαδών του. Αποτέλεσμα της άρνησης αυτής ήταν 

η συστηματική σύλληψη και κράτηση εκ μέρους των τουρκικών αρχών γερμανών 

πολιτών τουρκικής καταγωγής (μεταξύ των οποίων και ο γερμανοτούρκος 

δημοσιογράφος Ντενίζ Γιουτζέλ) με την υποψία ότι σχετίζονται με την οργάνωση 

του πραξικοπήματος. 

Τα παραπάνω έχουν προκαλέσει μεγάλη ένταση ανάμεσα στις σχέσεις των 

δυο χωρών, ενώ ο Ερντογάν έχει προβεί σε δηλώσεις, κατηγορώντας τη Γερμανία 

για κατασκοπεία και υποστηρίζοντας ότι το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα είναι 

εχθρός της Τουρκίας. Με το σκεπτικό αυτό προέτρεψε τους Τούρκους της 

Γερμανίας να μην υποστηρίξουν τα κυριότερα κόμματα στις βουλευτικές εκλογές 

που διεξήχθησαν ήδη στη Γερμανία100. 

 

  

                                                           
100  http://www.aljazeera.com/news/2017/09/turkey-detains-germans-relation-gulen-probe-
170901155148401.html, https://uk.reuters.com/article/uk-germany-turkey/germany-declines-
turkish-request-to-freeze-gulen-assets-spiegel-idUKKCN1BD0GM?rpc=401&, 
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/28/germany-accuses-turkey-of-intolerable-spying-on-
gulen-supporters, http://www.bbc.com/news/world-europe-39416954 (ανάκτηση 5/12/2017) 

http://www.aljazeera.com/news/2017/09/turkey-detains-germans-relation-gulen-probe-170901155148401.html
http://www.aljazeera.com/news/2017/09/turkey-detains-germans-relation-gulen-probe-170901155148401.html
https://uk.reuters.com/article/uk-germany-turkey/germany-declines-turkish-request-to-freeze-gulen-assets-spiegel-idUKKCN1BD0GM?rpc=401&
https://uk.reuters.com/article/uk-germany-turkey/germany-declines-turkish-request-to-freeze-gulen-assets-spiegel-idUKKCN1BD0GM?rpc=401&
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/28/germany-accuses-turkey-of-intolerable-spying-on-gulen-supporters
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/28/germany-accuses-turkey-of-intolerable-spying-on-gulen-supporters
http://www.bbc.com/news/world-europe-39416954
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΤΟΥΡΚΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ & ΝΑΤΟ 

 

Και οι δύο εξεταζόμενες χώρες έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, το οποίο 

συστάθηκε βάσει του Συμφώνου της Ουάσινγκτον. Το άρθρο 5 αυτού, αποτελεί 

τον θεματοφύλακα του κεντρικού σκοπού τη Συμμαχίας, δηλαδή της συλλογικής 

άμυνας έτσι ώστε «κάθε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή και περισσοτέρων μελών 

του ΝΑΤΟ θεωρείται επίθεση εναντίον όλων». 

Η είσοδος της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ με τη συγκατάθεση της Γαλλίας έδωσε 

την ευκαιρία για μετατροπή της Γερμανίας σε εθνικά κυρίαρχο κράτος (Στεργίου 

2005, 191-192). Με την υπογραφή των συμφωνιών του Παρισιού, στις 5 Μαΐου 

1955, οι δυτικοί σύμμαχοι αναγνώριζαν την παραχώρηση πλήρων κυριαρχικών 

δικαιωμάτων στη Γερμανία. Οι δε Γερμανοί αντιμετώπιζαν τη συμμετοχή τους ως 

εργαλείο ανασύστασης της αλλοιωμένης εθνικής κυριαρχίας τους και ως τρόπο να 

ενσωματωθούν στις δυτικές πολιτικές και στρατιωτικές δομές (Στεργίου 2005, 

192). 

Στη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσινγκτον το 1999 σχηματίστηκε το νέο 

στρατηγικό Δόγμα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο αποδίδεται μεγάλη σημασία 

σε μια σειρά μη παραδοσιακών αποστολών σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές 

δεσμεύσεις του άρθρου 5. Το στοιχείο αυτό έχει μεγάλη σημασία για την Τουρκία, 

καθώς οι νέες αποστολές που αναλήφθηκαν για την προώθηση των κοινών 

συμφερόντων επρόκειτο να λάβουν χώρα στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και όχι 

αποκλειστικά στην κεντρική ή ανατολική Ευρώπη. Μέχρι τότε τα περισσότερα 

σενάρια του ΝΑΤΟ αφορούσαν είτε σε γειτονική περιοχή της Τουρκίας είτε στην 

ίδια την Τουρκία. Εφόσον η λειτουργική εστίαση συνεχιστεί και διεισδύσει στη νότια 

περιφέρεια της Ευρώπης, αυτό σημαίνει την ανάληψη ακόμα περισσότερου 

κεντρικού ρόλου για την Τουρκία κατά τον σχεδιασμό των συμμάχων (Βερέμης, 

Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 340). 

Παράλληλα, ο μεσογειακός διάλογος του ΝΑΤΟ101 ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους 

τούρκους καθώς τα τελευταία χρόνια το κέντρο βάρους της συγκεκριμένης 

                                                           
101 Πρόκειται για μια διαδικασία που εμπλέκει επτά κράτη της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης 
Ανατολής, μη κράτη – μέλη της Συμμαχίας 
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πρωτοβουλίας εντοπίζεται στην ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, η Άγκυρα, εξαιτίας 

των πολλαπλών κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει στα σύνορά της, εστιάζει 

την προσοχή της στην διατήρηση της σαφούς και καθαρής δέσμευσης των 

συμμάχων της με αντικείμενο την προστασία της εδαφικής της ακεραιότητας. Η 

άρση της δέσμευσης αυτής ή η διατύπωση σχετικών προϋποθέσεων λόγω της 

διεύρυνσης του ΝΑΤΟ είναι ένα ζήτημα που θα θορυβήσει τους Τούρκους. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Ελσίνκι στις 10 και 11 

Δεκεμβρίου του 1999 μεταξύ άλλων, στο σχεδιασμό της κοινής ευρωπαϊκής 

πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα, επεσήμανε τη βούλησή του «να 

αναπτύξει αυτόνομη ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις, καθώς και να αρχίζει και να 

διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ, προς αντιμετώπιση των 

διεθνών κρίσεων, σε περίπτωση που το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει σε αυτές ως 

σύνολο» (Συμπεράσματα Προεδρίας, 1999, σελ. 8)102. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, 

η Τουρκία θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι ασαφής στις διευθετήσεις ασφάλειας και 

άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη θέση της στην 

Ευρώπη. Σύμφωνα με την απόφαση του Ελσίνκι, επίσης, δόθηκε στην Τουρκία 

καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ. Αυτό σε συνδυασμό με το 

αποφασισθέντα ευρωπαϊκό ακτιβισμό στις αμυντικές πρωτοβουλίες είχε σαν 

αποτέλεσμα την αναβίωση μιας τουρκικής ανησυχίας σχετικά με τη θέση της εντός 

του πλαισίου των μελλοντικών ευρωπαϊκών δομών στο πεδίο της ασφάλειας και 

πέρα από το πεδίο δράσης του ΝΑΤΟ (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 341). 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και από τις δύο 

χώρες στα θέματα που σχετίζονται με τα Βαλκάνια παρατηρήθηκε μια καχύποπτη 

προσέγγιση, αντί μια προσπάθειας ανεύρεσης κοινής στάσης. Η Τουρκία ήταν 

υπέρ μιας ΝΑΤΟϊκής επέμβασης στα Βαλκάνια κρίνοντας ότι η επέμβαση αυτή 

εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της, ενώ για τη Γερμανία θεωρούσε ότι η λύση θα 

έπρεπε να εξευρεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επηρέασε και τις 

τουρκογερμανικές σχέσεις. Η πρόσκληση που απευθύνθηκε από τη Γερμανία στη 

Βοσνία Ερζεγοβίνη, στην Αλβανία, στην Κροατία και στα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, προκάλεσε την ανησυχία των Τούρκων δεδομένου ότι υπάρχει η υποψία 

ότι η παραπάνω ένταξη σε συνδυασμό με την παρουσία της Ελλάδας θα 

                                                           
102 Συμπεράσματα Προεδρίας διαθέσιμα σε http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/hel1_el.pdf 
(ανάκτηση 28/8/2017) 

http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/hel1_el.pdf
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μετατρέψει τις βαλκανικές πολιτικές της Τουρκίας ως παράμετρο των 

τουρκοευρωπαϊκών σχέσεων στο πλαίσιο των εργασιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, γεγονός που δεν ευνοεί την Τουρκία. Οι τουρκικές ανησυχίες 

επικεντρώνονταν κυρίως στη φύση της συμμετοχής της Άγκυρας κατά τη λήψη 

των αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη σε ζητήματα 

κρίσιμα για τα συμφέροντά της 103 . Έτσι, η ανησυχία της Τουρκίας φαίνεται 

δικαιολογημένη. Επομένως, οι τουρκογερμανικές σχέσεις φαίνεται να 

παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα που εμφανίζονται στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας 

και ΕΕ (Νταβούτογλου 2010, 791) 

Κατά τον Νταβούτογλου, η Τουρκία επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στη 

διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής σε βάρος του άξονα της Ευρωπαϊκή Ένωσης 

και υπέρ του άξονα ΝΑΤΟ και ΗΠΑ. Έτσι, τα προβλήματα μεταξύ ΝΑΤΟ-

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ-Γερμανίας αντανακλώνται στις διμερείς σχέσεις 

μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας (Νταβούτογλου 2010, 791-792). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας είναι 

ιδιαίτερα τεταμένες τους τελευταίους μήνες. Αυτό προκλήθηκε από μια σειρά 

γεγονότων 104  που οδήγησαν στην απαγόρευση μελών του Γερμανικού 

Κοινοβουλίου να επισκεφτούν Γερανούς στρατιώτες σε Ιντσιρλίκ και Ικόνιο 105 . 

Κατά τη Γερμανία είναι απαραίτητη η πρόσβαση των βουλευτών στις στρατιωτικές 

βάσεις καθώς υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η αιτία πίσω από την 

απαγόρευση αυτή εντοπίζεται στην εκ μέρους της Γερμανίας χορήγηση πολιτικού 

ασύλου σε τούρκους πολίτες (μεταξύ των οποίων και στρατιωτικοί που 

κατηγορούνται από την τουρκική κυβέρνηση για συμμετοχή στην οργάνωση του 

αποτυχημένου πραξικοπήματος τον Ιούνιο του 2016) και στην άρνηση της 

Γερμανίας να τους παραδώσουν στις τουρκικές αρχές ώστε να τιμωρηθούν. Η 

άρνηση της επίσκεψης των βάσεων, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών 

Τσαβούσογλου αποτελεί ζήτημα εσωτερικής πολιτικής και έχει προκαλέσει την 

                                                           
103 Όπως η διαχείριση των κρίσεων, η στρατιωτική παρέμβαση, το δικαίωμα λόγου πριν τη χρήση 
των νατοϊκών και των τουρκικών μέσων και τελικά στη διατήρηση του ισχυρού διατλαντικού δεσμού  
104 Μεταξύ άλλων λόγω της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Γερμανούς και 
λόγω της άρνησης έκδοσης στην Άγκυρα προσώπων που υποτίθεται ότι σχετίζονται με το 
πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 κατά του Ερντογάν 
105 Όπου εγκαταστάθηκαν οι επιχειρήσεις των γερμανικών αεροσκαφών για να ανισχύσουν τον 
αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους 
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από την Γερμανία μετεγκατάσταση των στρατιωτών στην Ιορδανία και την 

επιδείνωση των σχέσεων των δυο χωρών106.  

Ο περιορισμός πάντως αυτός ήταν πολύ πιο ήπιος από την «πολιορκία» 

των Αμερικανών στρατιωτικών στην ίδια βάση, μετά την εκδήλωση του 

πραξικοπήματος. Τελικά η απαγόρευση αυτή άρθηκε μόλις τον περασμένο 

Σεπτέμβριο και αφού η Γερμανίδα Καγκελάριος έκανε «διευκρινιστικές δηλώσεις» 

και ανακοίνωσε την επένδυση 58.000.000 Ευρώ για την δημιουργία 

εγκαταστάσεων στην στρατιωτική βάση. 

Ωστόσο, παρά τις διαφορές και την ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας 

και παρά σχετικές δηλώσεις του εκπροσώπου της Καγκελαρίας, Στέφεν Ζάιμπερ, 

η Άνγκελα Μέρκελ τάχθηκε εναντίον του πλήρους παγώματος της εξαγωγής 

οπλικών συστημάτων 107 . Δηλώθηκε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί 

σύμμαχο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ αλλά και μια σημαντική σύμμαχο για 

τη Γερμανία. 

Μάλιστα πρόσφατα σε δημοσιεύματα του κουρδικού πρακτορείου ειδήσεων 

FIRAT αναφέρθηκε ότι η εταιρία αμυντικής βιομηχανίας της Γερμανίας 

RHEINMETALL δε θα διακόψει τον κύκλο συνεργασίας που διατηρεί με την 

τουρκική αμυντική βιομηχανία. Και πάλι σύμφωνα με την παραπάνω πηγή η 

υλοποίηση του σχεδίου παραγωγής αρμάτων μάχης στην Τουρκία από την 

RHEINMETALL εκτιμάται στα 7 δις ευρώ. Από το γερμανικό περιοδικό STERN 

έχει δημοσιευθεί ότι η εν λόγω εταιρία είχε καταρτίσει ήδη από το 2015 το πλαίσιο 

συνεργασίας αυτό με σκοπό την παραγωγή τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και 

αρμάτων μάχης κατόπιν συνεργασίας με την τουρκική βιομηχανία και με σκοπό να 

πωληθούν σε τρίτο χρήστη108. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι η στάση της Τουρκίας 

απέναντι στο ζήτημα του πραξικοπήματος και της αποδοχής τούρκων 

                                                           
106 http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/92430/h-toyrkia-egkrinei-episkepsi-voyleyton-se-
germaniki-stratiotiki-vasi (ανάκτηση 5/12/2017) 
107 Που ήταν συμφωνημένο 
108  Συνεργασία Rheinmetall και τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας διαθέσιμο σε 
https://www.thinknews.gr/defence/synergasia-rheinmetall-ke-tourkikis-amyntikis-viomichanias/ 
(ανάκτηση 15/8/2017) και Η γερμανική Rheinmetall συνεργάζεται με τουρκική αμυντική βιομηχανία 
διαθέσιμο σε http://www.el.gr/top-news/117-top-news/84104-h-germanikh-rheinmetall-
synergazetai-me-toyrkikh-amyntikh-biomhchania (ανάκτηση 7/8/2017) 

http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/92430/h-toyrkia-egkrinei-episkepsi-voyleyton-se-germaniki-stratiotiki-vasi
http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/92430/h-toyrkia-egkrinei-episkepsi-voyleyton-se-germaniki-stratiotiki-vasi
https://www.thinknews.gr/defence/synergasia-rheinmetall-ke-tourkikis-amyntikis-viomichanias/
http://www.el.gr/top-news/117-top-news/84104-h-germanikh-rheinmetall-synergazetai-me-toyrkikh-amyntikh-biomhchania
http://www.el.gr/top-news/117-top-news/84104-h-germanikh-rheinmetall-synergazetai-me-toyrkikh-amyntikh-biomhchania
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στρατιωτικών αιτούντων άσυλο από χώρες που είναι ήδη μέλη στο ΝΑΤΟ μεταξύ 

των οποίων και η Γερμανία109 έχει προκαλέσει ανησυχίες ως προς τη σχέση της 

Τουρκίας με την οργάνωση αυτή. Ο Ερντογάν έχει προειδοποιήσει τις χώρες αυτές 

υποστηρίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να επιτρέψει τις ενέργειες αυτές καθώς τα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα κατηγορούνται για τρομοκρατία. Από την άλλη ο Γενικός 

Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg δήλωσε πως τα αιτήματα αυτά 

επρόκειτο να επεξεργαστούν από τα μέλη του ΝΑΤΟ ανεξάρτητα και ότι η 

οργάνωση δεν επρόκειτο να παρέμβει στη διαδικασία αυτή (Kogan 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Βέλγιο, Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία, ΗΠΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΣΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

6.1 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ 

 

Η Τουρκία και η Γερμανία είναι δυο χώρες με μακροχρόνιους πολιτικούς, 

στρατιωτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς 

(Kustepeli, et al. 2013, 23). 

Ξεκινώντας τις μελέτη των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών από το 

παρελθόν, είναι αδύνατο να παραβλεφθεί η αλληλεπίδρασή τους κατά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Το εμπορικό Σύμφωνο που υπογράφει στις 9 Οκτωβρίου 

1941 προέβλεψε την προμήθεια από την Τουρκία προς τη Γερμανία με πρώτες 

ύλες για τη γερμανική πολεμική βιομηχανία. Την 1η Ιουνίου 1942 υπεγράφη μια 

ακόμα εμπορική συμφωνία μεταξύ τους με το αυτό αντικείμενο. Η χιτλερική 

Γερμανία εφοδιαζόταν με χρώμιο και άλλα μέταλλα που χρησίμευαν στην 

κατασκευή όπλων. Ως αντάλλαγμα οι Τούρκοι λάμβαναν χρυσό ή και δολάρια. 

Πολλές φορές σημειώθηκε η παραπάνω ανταλλαγή, παρά την ουδετερότητα των 

Τούρκων (Weber 1993, 203-210). 

Στη συνέχεια η σύναψη των συμφώνων για τους τούρκους μετανάστες 

έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ισχυρών διεθνών εμπορικών επενδυσιακών 

δεσμών (Kustepeli, et al. 2013, 28). 

Μεταβαίνοντας στη σύγχρονη εποχή, η Γερμανία αποτελεί το βασικότερο 

εμπορικό εταίρο της Τουρκίας και την μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών των τουρκικών 

προϊόντων. Το 2001 η οικονομία της Γερμανίας εισήλθε σε μια περίοδο ύφεσης 

μετά από και πρόσκαιρη αναπτυξιακή ευφορία. Ωστόσο, το πιο ενεργό σημείο και 

ανταγωνιστικό ατού της γερμανικής οικονομίας είναι ο εξαγωγικός της τομέας. Το 

εμπορικό της ισοζύγιο από το 1953 παρέμενε θετικό, χαρίζοντας στη γερμανική 

οικονομία μια αξιοζήλευτη εξωστρέφεια και εξασφαλίζοντας στην εξωτερική τους 

πολιτική έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μοχλό πίεσης (Στεργίου 2005, 228). 
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Ωστόσο, οι Γερμανικές επενδύσεις την περίοδο 2002-2015 εκτιμώνται σε περίπου 

8,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην Γερμανία εντοπίζονται τουλάχιστον 100.000 

τουρκογερμανικές εταιρίες, ενώ τα ετήσια κέρδη τους υπολογίζεται ότι ανέρχονται 

περίπου στα 50 εκατομμύρια δολάρια και ότι απασχολούν περίπου προσωπικό 

500.000 ατόμων. Οι τουρκικές επενδύσεις την περίοδο 2002 – 2015 υπολογίζεται 

ότι ανέρχονται στα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια110. 

Έτος ΑΞΕ Θέση Παγκόσμια 

ΑΞΕ 

% στην Παγκόσμια ΞΕ 

2000 1 53 1396,5              0,0007161 

2001 3,3 37 825,9              0,0039956 

2002 1,1 51 716,1              0,0015361 

2003 1,8 50 632,6              0,0028454 

2004 2,7 35 648,1              0,004166 

2005 10 25 958,7               0,0104308 

2006 20 17 1411               0,0141743 

2007 22 23 1833,3                            0,0120002 

2008 19,5 17 1744,1                            0,0111806 

2009 8,4 30 1185                           0,0070886 

2010 9,1 27 1243,7                           0,0073169 

Πίνακας 1: Ροή ΑΞΕ (σε δισεκ. Δολάρια), Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Τουρκίας, Ετήσια 

Αναφορά 2004 – 2011 

 Άλλωστε, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Τουρκία ακολουθούν μια 

αυξανόμενη πορεία και το ποσοστών αυτών παρά την οικονομική κρίση της 

Ευρωζώνης και τη μείωση των γερμανικών διεθνών επενδύσεων, οι από 

Γερμανούς ιδιόκτητες εταιρίες συνεχίζουν να εγκαθίστανται και να επενδύουν στην 

Τουρκία. 

                                                           
110 Πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας διαθέσιμο 
σε http://www.mfa.gov.tr/commercial-and-economic-relations-between-turkey-and-the-federal-
republic-of-germany.en.mfa (ανάκτηση 1/9/2017) 

http://www.mfa.gov.tr/commercial-and-economic-relations-between-turkey-and-the-federal-republic-of-germany.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/commercial-and-economic-relations-between-turkey-and-the-federal-republic-of-germany.en.mfa
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 Επιπλέον για το 2016 οι οικονομικοί φορείς της Γερμανίας 

διαμηνύουν ο ένας μετά τον άλλο ότι οι εξαγωγές και οι επενδύσεις στην Τουρκία 

δεν θα μείνουν ανεπηρέαστες από τα «σύννεφα» στις σχέσεις των δύο χωρών. Η 

εμπορική ένωση BGA ανακοίνωσε ότι περιμένει σημαντική μείωση στις εξαγωγές 

προς την Τουρκία, αν η κυβέρνηση εφαρμόσει μέτρα σε βάρος της Άγκυρας. 

Συγκεκριμένα αναφέρετε ότι το 2016, ο όγκος των διμερών εμπορικών 

συναλλαγών ανάμεσα σε Γερμανία και Τουρκία ανήλθε σε 37,3 δισ. ευρώ, 

αυξημένος κατά 4% σε ετήσια βάση. 

Έτος Θέση ΑΞΕ 

Γερμανίας 

Σύνολο 

ΑΞΕ 

% ΑΞΕ στην Τουρκία 

2005 6 391 8480              4,6 

2006 9 366 17817              2,1 

2007 4 1004 19190                           5,2 

2008 5 1217 14911                           8,2 

2009 4 498 6256                            8 

2010 3 598 6536                           9,1 

2011 10 605 15887                           3,8 

Πίνακας 2: Γερμανικές ΑΞΕ (σε δισεκ. Δολάρια) στην Τουρκία την περίοδο 2005 – 2011, 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών Τουρκίας, Ετήσιες Αναφορές 2004 – 2011 

Μεταξύ των ξένων εταιριών που είναι εγκατεστημένες στη Τουρκία, οι 

Γερμανικές είναι οι πρώτες στην κατάταξη ανερχόμενες σε 4.790 για την περίοδο 

1954 – 2011. Εκτιμάται ότι από τον Ιούνιο του 2012 λειτουργούν στην Τουρκία 

4.885 Γερμανικές Εταιρίες σε τουλάχιστον 54 τομείς της οικονομίας (Kustepeli, και 

συν. 2013, 33).  
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Γράφημα 1: Ετήσιος Αριθμός Γερμανικών Εταιριών εγκατεστημένων στη Τουρκία το 

διάστημα 2000 – 2011, Πηγή: Turkish – German Economic relations via Foreign Direct Investment 

and Patents, σελ. 33 

 

 

Γράφημα 2: Συνολικός Αριθμός Γερμανικών Εταιριών στην Τουρκία το διάστημα 2000 - 

2011, Πηγή: Turkish – German Economic relations via Foreign Direct Investment and Patents, σελ. 

34 

Επίσης, ο τουρισμός αποτελεί έναν σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ 

των δυο χωρών (η τουριστική βιομηχανία αποτελεί το 5% της τουρκικής 

οικονομίας, και υποστηρίζει 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας – ή, αλλιώς, το 8% του 

εργατικού δυναμικού της χώρας) με τους Γερμανούς να αποτελούν το μεγαλύτερο 

ποσοστό του τουρισμού της Τουρκίας που ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 15%111. 

Περίπου 4,5 εκατομ. Γερμανοί τουρίστες επισκέφτηκαν την Τουρκία το 2008 και 

                                                           
111 Οι Γερμανοί έχουν ανακηρυχθεί ως οι «παγκόσμιοι πρωταθλητές ταξιδιού», μιας και το 2016 το 77% 
του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν 55 εκατομμύρια άτομα, πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα 
ταξίδι διακοπών (διάρκειας άνω των 5 ημερών), ενώ ο συνολικός τζίρος από την τουριστική βιομηχανία 
άγγιξε τα 88 δις. ευρώ – ποσό που πιστοποιεί τη δυναμική της αγοράς. 
https://www.powerpolitics.eu/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%
CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CE%BF%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF// (ανάκτηση την 20 Οκτ 2017) 

Γερμανικές 

Εταιρίες 

Γερμανικές 

Εταιρίες 

https://www.powerpolitics.eu/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CE%BF%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF/%20(ανάκτηση
https://www.powerpolitics.eu/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CE%BF%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF/%20(ανάκτηση
https://www.powerpolitics.eu/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CE%BF%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF/%20(ανάκτηση
https://www.powerpolitics.eu/%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%81%CE%BF%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF/%20(ανάκτηση
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για το 2016 αντίστοιχα 3.890.074. Η παρουσία των τούρκων μεταναστών στη  

Γερμανία και των Γερμανών αποδήμων στην Τουρκία μετατρέπει τις σχέσεις αυτές 

σε εσωτερική πολιτική για αμφότερες τις χώρες (Kustepeli, et al. 2013, 28). 

 

6.2  ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

Στη σύγχρονη εποχή έχουν σημειωθεί συμφωνίες μεταξύ εταιριών των δύο 

χωρών, ή κατόπιν σχετικού διαγωνισμού έχουν ανατεθεί οι κατασκευές έργων 

ενέργειας σε τουρκικές ή/και γερμανικές εταιρίες. Ωστόσο, στο κεφάλαιο αυτό θα 

εστιάσουμε την προσοχή μας στη συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για την υλοποίηση του Προγράμματος του Νοτίου Διαδρόμου του Φυσικού 

Αερίου, ώστε να κατανοήσουμε τη σημασία του ρόλου που έχει ανατεθεί στη 

Τουρκία και στις διεργασίες που μπορούν να την αναδείξουν σε υπέρτατη 

σύγχρονη δύναμη. 

Το 2009, η διαμάχη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την τιμολόγηση του 

φυσικού αερίου που διερχόμενο από την δεύτερη κατέληγε στην πρώτη, οδήγησε 

στην ανάγκη ανεύρεσης λύσεων του ζητήματος διαμετακόμισης του αερίου αλλά 

και της διαφοροποίησης των παραγωγών χωρών. 

Το διάστημα εκείνο τελούσε υπό κατασκευή ο αγωγός North Steam, που 

παρακάμπτοντας την Ουκρανία μετέφερε φυσικό αέριο απευθείας στη Γερμανία 

από τη Ρωσία μέσω της Βαλτικής. Ο αγωγός αυτός βελτίωσε την κατάσταση αφού 

ήδη από το 2014, το ποσοστό του φυσικού αερίου που έφτανε στην Ευρώπη 

διερχόμενο από την Ουκρανία έφτανε το 53% σε σύγκριση με το 2009 που έφτανε 

το 80% περίπου. 

Η ως άνω περιγραφείσα κρίση φάνηκε στην Τουρκία ως η κατάλληλη 

ευκαιρία ώστε αξιοποιώντας την προνομιακή της γεωγραφική θέση να επιδιώξει 

την αποκόμιση όσο το δυνατόν περισσοτέρων οφελών και μέσω της ενεργειακής 

πολιτικής να πετύχει τη μετατροπή της σε διαμετακομιστική χώρα αλλά και σε 

ενεργειακό κόμβο, που θα παρέχει στην Ευρώπη τις εναλλακτικές πηγές για την 
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προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου, βρίσκοντας παράλληλα λύση για το 

ζήτημα αντικατάστασης της Ουκρανίας. Η τουρκική αυτή πρωτοβουλία έλαβε την 

έγκριση της ΕΕ και των ΗΠΑ. 

Σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου, άλλωστε, η Τουρκία από το 2000 

διέθετε τον Αγωγό Μπακού – Τιφλίδα – Τσεϋχάν, που είχε χωρητικότητα ενός εκ. 

βαρελιών ημερησίως και κατέστησε δυνατή τη μεταφορά πετρελαίου από την 

Κασπία στη Μεσόγειο. Επιπροσθέτως, υπήρχε και ο αγωγός πετρελαίου Κιρκούκ 

– Τσεϋχάν, ο οποίος ήταν έτοιμος ήδη από τη δεκαετία του 1990 και συνέδεε το 

βόρειο Ιράκ με την Τουρκία. Είχε χωρητικότητα 1,6 εκ. βαρελιών και πια λειτουργεί 

ως ο κύριος δρόμος εξαγωγής του Ιρακινού πετρελαίου. 

Σχετικά με την παροχή φυσικού αερίου, πρέπει να σημειώσουμε την 

ύπαρξη του αγωγού Μπακού – Τιφλίδα – Ερζουρούμ που από το 2007, με 

χωρητικότητα 25 bcm ανά έτος, επικοινωνεί με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς 

φυσικού αερίου και αποτελεί την πρώτη απόπειρα υλοποίησης του σχεδίου του 

Νοτίου Διαδρόμου. 

Παράλληλα, επιχειρησιακός είναι και ο αγωγός Ταυρίδας – Άγκυρας, με 

χωρητικότητα 14 bcm, που ενώνει την Τουρκία με το Ιράν και έχει τη δυνατότητα 

διασύνδεσης με το υπόλοιπο δίκτυο στο τουρκικό έδαφος. Τέλος, να σημειωθεί και 

ο αγωγός Blue Stream. Σχεδιασμένος το 1997 αποσκοπούσε στην απεξάρτηση 

της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου από τις διαθέσεις της Ουκρανίας. Η 

κατασκευή του αγωγού ολοκληρώθηκε το 2003 και έχει χωρητικότητα 16 bcm 

ετησίως. 

Ωστόσο, το σημαντικότερο πρόγραμμα, η εφαρμογή του οποίου θα 

ενισχύσει την ανάδειξη της Τουρκίας σε υπέρτατη ενεργειακή δύναμη είναι το 

Πρόγραμμα του Νοτίου Διαδρόμου του Φυσικού Αερίου. 

Το προαναφερθέν Πρόγραμμα έχει σαν στόχο τη μεταφορά φυσικού αερίου 

από το Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη, μέσω της Τουρκίας. Το πρόγραμμα 

χωρίζεται σε 4 υποπρογράμματα. 
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- Την εκμετάλλευση του κοιτάσματος φυσικού αερίους Shah Deniz II, στο 

Αζερμπαϊτζάν 112 . Η επιχειρησιακή λειτουργία της φάσης αυτής 

αναμένεται το 2018 και υπολογίζεται ότι περιέχει 1,4 tcm φυσικού 

αερίου. 

- Τον αγωγό φυσικού αερίου στο Νότιο Καύκασο113. Υπολογίζεται ότι με 

το υποπρόγραμμα αυτό θα τριπλασιαστεί ο όγκος αερίου και θα ανέλθει 

στα 20 bcm ανά έτος, με εκτιμώμενο μήκος 691 χλμ114. 

- Τον αγωγό φυσικού αερίου της Ανατολής115, με έναρξη από τα σύνορα 

μεταξύ Γεωργίας και Τουρκίας και τέλος στα Ελληνοτουρκικά σύνορα116 

- Τον αγωγό φυσικού αερίου της Αδριατικής 117 , με έναρξη στα 

Ελληνοτουρκικά σύνορα και μέσω της Ελλάδας, Αλβανίας και 

Αδριατικής τέλος στην Ιταλία. Η χωρητικότητα εκτιμάται στα 20 bcm, 

επίσης με δυνατότητα επέκτασης118. 

Ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου, όπως έχει δηλώσει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, θα εξασφαλίσει την ασφάλεια και θα εξυπηρετήσει τη διαφοροποίηση 

του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ένα από τα 

πλέον σύνθετα συστήματα αγωγών φυσικού αερίου, με συνολικό μήκος πάνω από 

4.000 χλμ, διέλευση από 7 χώρες και συμμετοχή πάνω από 12 κορυφαίων 

εταιριών ενέργειας119. Επίσης, αποτελεί τον έλεγχο της δυνατότητας ανάπτυξης 

                                                           
112 Η πρώτη φάση εκμετάλλευσης λειτουργεί από το 2006 και σημειώνει παραγωγή 9 bcm, από τα 
οποία τα 6.6 εξάγονται στην Τουρκία 
113 Στην ουσία το υποπρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί με την αναβάθμιση του υπάρχοντος αγωγού 
Μπακού – Τιφλίδα – Ερζουρούμ ενώ θα προστεθεί ένας επιπλέον αγωγός και δύο σταθμοί 
συμπίεσης στη Γεωργία. 
114 443 χλμ στο Αζερμπαϊτζάν και 248 χλμ στη Γεωργία 
115 Trans Anatolian Natural Gas Pipeline - TANAP 
116 Τα χαρακτηριστικά του υπολογίζονται ως εξής: διάμετρος 56 ίντσες και χωρητικότητα 31 bcm με 
δυνατότητα επέκτασης έως 60 bcm 
117 Trans Adriatic Pipeline - TAP 
118  Η Τουρκία ως διαμετακομιστική χώρα ενέργειας διαθέσιμο σε 
http://www.globalview.gr/2016/01/10/%CE%B7-
%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%89%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B
C%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1/ (ανάκτηση 10/8/2017) 
119  Ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου διαθέσιμο σε https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-
%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-
%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-
%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%9F-
%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-

http://www.globalview.gr/2016/01/10/%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1/
http://www.globalview.gr/2016/01/10/%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1/
http://www.globalview.gr/2016/01/10/%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1/
http://www.globalview.gr/2016/01/10/%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1/
http://www.globalview.gr/2016/01/10/%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1/
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%9F-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%9F-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%9F-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%9F-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%9F-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Άγκυρας (Aydin-Duzgit, και συν. 

2014, 31). 

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε 

ενεργειακό κόμβο, και σιγά σιγά αναδεικνύεται σε ενεργειακή υπερδύναμη, 

γεγονός που δικαιολογεί την ανοχή των υπολοίπων κρατών και την τάση τους να 

την προσεγγίζουν. 

 

 
  

                                                                                                                                                                                
%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-
%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85 (ανάκτηση 15/8/2017) και ΤΑΡ και 
ΤΑΝΑΡ υπογράφουν Συμφωνία Συνεργασίας κατά την Κατασκευή διαθέσιμο σε https://www.tap-
ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-
%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-
%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE 
(ανάκτηση 15/8/2017) 

https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%9F-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%9F-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.tap-ag.gr/%CE%9F-%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82/%CE%A4%CE%BF-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF/%CE%9F-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.tap-ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://www.tap-ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://www.tap-ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://www.tap-ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://www.tap-ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://www.tap-ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://www.tap-ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://www.tap-ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
https://www.tap-ag.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/2015/12/10/TAP-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-TANAP-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΤΟΥΡΚΙΑ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Το ζήτημα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης τα τελευταία χρόνια 

και το οποίο εντείνεται όσο διευρύνεται η Ένωση και επιδεινώνεται λόγω των 

πολιτικών, θεσμικών και οικονομικών επιπτώσεων αυτής της διεύρυνσης για την 

Ευρώπη (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 347). 

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι εντοπίζονται διάφοροι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη στάση των κρατών – μελών της Ένωσης 120  απέναντι στο 

ενδεχόμενο της τουρκικής εισόδου στην Ένωση. 

Μπορεί σε κάθε κράτος – μέλος να παρατηρούνται διαφορετικοί λόγοι που 

διαμορφώνουν τη στάση έκαστου εξ αυτών απέναντι στην προσχώρηση της 

Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο αποτελεί κοινό τόπο ότι ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα μεταξύ 

Ένωσης και Τουρκίας είναι η οικονομική και πολιτική στρατηγική σημασία της 

χώρας αυτής για τη Δύση αλλά και για την Ευρώπη, γεγονός που πολύ συχνά δε 

λαμβάνει την προσοχή που αρμόζει (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 348). 

Η αντίληψη αυτή διαμορφώθηκε από την έκθεση του βρετανού Douglas 

Hurd, ήδη από το 1992121 και έκτοτε έχει αναγνωριστεί η στρατηγική σημασία της 

χώρας, αλλά και η ανάγκη ανάπτυξης ισχυρών σχέσεων μεταξύ αυτής και της 

Ένωσης. 

Η έκθεση Hurd επεσήμανε το ότι η Τουρκία αποτελεί «μια περιφερειακή 

δύναμη τοποθετημένη στο κέντρο μιας περιοχής με αυξανόμενη αστάθεια», όπως 

επίσης και ότι η ηγεσία της χώρας αυτής επιζητά την ευθυγράμμιση με τα δυτικά 

πρότυπα οικονομίας και κοινωνίας (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 348). 

Επίσης, κρίθηκε απαραίτητη η ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών και εκ μέρους 

της Ένωσης, λόγω του ότι ο προσανατολισμός της Τουρκίας δεν ταυτιζόταν με 

αυτόν την Ένωσης. Αντίστοιχο περιεχόμενο παρατηρήθηκε και στις διατυπώσεις 

του Sadi Erguvenc, ο οποίος επανέλαβε τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, που 

                                                           
120 Και δη την αρνητική στάση 
121 Ως συνέπεια των κρίσιμων συνεπειών που επέφερε ο ψυχρός πόλεμος 
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αποδίδεται στη γεωγραφική της θέση και στην ανάπτυξη των στρατιωτικών της 

δυνατοτήτων. Η Τουρκία, μάλιστα, χαρακτηρίσθηκε ως «ένα σπουδαίο 

συμπλήρωμα της ευρωπαϊκής αγοράς» (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 348) 

το οποίο διαρκώς προσφέρει αυξανόμενες ευκαιρίες για τις επενδύσεις και τις 

εξαγωγές122. Έτσι, είναι σαφές ότι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται 

σε διαρκή κινητικότητα (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 349). 

Η δεκαετία, ωστόσο, του ’90 με τις περιοδικές διαταράξεις των σχέσεων 

εξαιτίας των εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας123 χαρακτηρίζεται και από την 

έγερση προβληματισμών ως προς την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, λόγω των αβεβαιοτήτων που εμφανίστηκαν μεταξύ της παραπάνω 

σχέσης (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 349). 

 

7.1 ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 124  ξεκίνησαν στο 

πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης125 , η οποία υπεγράφη στις 12 Σεπτεμβρίου 

1963 και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 1964. Στόχος της παραπάνω 

συμφωνίας ήταν η βαθμιαία υλοποίηση της Τελωνειακής Ένωσης, ενώ οι όροι της 

αφορούσαν την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και 

πολιτών ανάμεσα στην Τουρκία και την Κοινότητα. Κατά το άρθρο 28, τα κράτη – 

μέλη θα εξέταζαν τη δυνατότητα της Τουρκίας να ενταχθεί στην Κοινότητα τη 

χρονική στιγμή που η πρώτη θα είχε διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε 

να αναλάβει και να μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις πλήρους μέλους 

(Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 349-350). 

                                                           
122  Το 1995 σημειώθηκαν παραγωγικές επενδύσεις που ανέρχονται στο ποσό των 2 
δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των τουρκικών εισαγωγών γενικά 
προέρχεται από τις χώρες της Δύσης. Τα παραπάνω στοιχεία σηματοδοτούν τη μεγάλη σημασία 
της Τουρκίας για τη Δύση λόγω των υψηλών κερδών και των θέσεων εργασίας. 
123 Εμφύλιος στην Ανατολία, άνοδος του ισλαμικού κινήματος που μετά βίας απέτρεψε ο στρατός, η 
αστάθεια της οικονομίας με την άνοδο του πληθωρισμού και την μη υποκείμενη σε έλεγχο δημόσια 
οικονομία κτλ. 
124 Όπως σήμερα μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση 
125 Επικαλούμενη ως Συμφωνία Άγκυρας 
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Το Νοέμβριο του 1970 υπεγράφη Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο126, με το 

οποίο τέθηκε το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας 

αλλά και η προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής της Τουρκίας και της Κοινότητας. 

Μάλιστα, προβλέφθηκε η σταδιακή κατάργηση των τελωνειακών δασμών, των 

φόρων ισοδυνάμου αποτελέσματος όπως επίσης και κάθε ποσοτικός περιορισμός 

ή μέτρο με ισοδύναμο αποτέλεσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την 

Τουρκία για όσο θα διαρκούσε η μεταβατική περίοδος. Να σημειωθεί ότι στα 

παραπάνω νομικά κείμενα περιελήφθη η υποχρέωση εναρμόνισης της νομοθεσίας 

της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και δη σε ό,τι αφορούσε το 

εξωτερικό εμπόριο, την προσέγγιση των γεωργικών πολιτικών, την εγκατάσταση 

και παροχή υπηρεσιών και τον ανταγωνισμό. Ως νωρίτερο χρονικό σημείο για 

ολοκλήρωση των απαραιτήτων διεργασιών τέθηκε το 1980 ενώ ως αργότερο το 

1995 (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 350). 

Ωστόσο, οι σχέσεις της Κοινότητας με την Τουρκία δεν τήρησαν μια 

γραμμική πορεία, εξαιτίας των οικονομικοπολιτικών προβλημάτων της 

Τουρκίας127. Μια νέα απόπειρα αναβάθμισης των σχέσεων Τουρκίας – Κοινότητας 

επιχειρήθηκε το 1986, ενώ στις 14 Απριλίου 1987 η κυβέρνηση Οζάλ αιτήθηκε την 

ένταξή της χώρας στην Κοινότητα, η οποία και απερρίφθη το 1989. Στην γνώμη 

της Επιτροπής –η οποία ήταν αρνητική στην ένταξη της Τουρκίας- διατυπώθηκε 

μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κοινότητας – 

Τουρκίας, τα οποία αφορούσαν κυρίως 4 τομείς128 (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 

2002, 350). 

Την 6η Μαρτίου 1995 αποφασίστηκε η Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης129. 

Η Ελλάδα, ως κράτος – μέλος, συσχέτισε την Τελωνειακή Ένωση με το Κυπριακό 

και απέσυρε το VETO 130  της ζητώντας ως αντάλλαγμα τη διεξαγωγή 

διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην Κοινότητα. 

                                                           
126 Το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 1973 
127 Οικονομική κρίση του 1977, στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980 κ.ο.κ. 
128 Την ολοκλήρωση της Τελωνειακής Ένωσης, την επανάληψη και ενίσχυση της δημοσιονομικής 
συνεργασίας, την προώθηση της συνεργασίας σε βιομηχανικό και τεχνολογικό επίπεδο και τον 
εμπλουτισμό των πολιτικών και πολιτισμικών δεσμών 
129 Που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους αι τέθηκε σε 
εφαρμογή της 1η Ιανουαρίου 1996.  
130 Λατινική. (Αντιτίθεμαι). Η  παρέμβαση για να σταματήσει μια διαδικασία, η άρνησή της, εφ όσον 

μία χώρα ή ένας φορέας ή ένα άτομο έχει το δικαίωμα (ή το κύρος) από το νόμο (ή από 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
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Η προαναφερθείσα συμφωνία αποτελούσε τμήμα ενός «συνολικού 

πακέτου», το οποίο αναμενόταν ότι θα απέφερε οφέλη σε όλες τις εμπλεκόμενες 

πλευρές. (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 351). Ωστόσο, η εφαρμογή της 

νέας αυτής συμφωνίας βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά δυσκολιών. Στη 

συνέχεια, η κρίση στα Ίμια αποτέλεσε ένα ακόμη εμπόδιο του χρηματοδοτικού 

πρωτοκόλλου. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, λοιπόν, δεν ήταν ικανοποιημένη από την 

εξέλιξη των οικονομικών προβλέψεων της συμφωνίας και παράλληλα οι εξελίξεις 

στο εσωτερικό της Τουρκίας αλλά και ο διαρκής εμφύλιος στην Ανατολία ουδόλως 

διευκόλυνε το κλίμα με την Κοινότητα. Η δε κορύφωση της κρίσης αυτής επήλθε 

τον Δεκέμβριο του 1997, όταν η Τουρκία τοποθετήθηκε μόνη της σε μια ξεχωριστή 

κατηγορία χωρών από τους αρχηγούς – πρωθυπουργούς των κρατών μελών, τη 

στιγμή, μάλιστα, που επρόκειτο να προσχωρήσουν στην Κοινότητα δέκα ακόμη 

χώρες131. Η παραπάνω αντιμετώπιση της Τουρκίας αποδόθηκε στην απουσία των 

απαραίτητων πολιτικών και οικονομικών προϋποθέσεων στο εσωτερικό της, που 

θα επέτρεπαν τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση αυτής στην 

Κοινότητα (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 351). 

Η απόφαση του 1997 στηρίχθηκε σε πολλούς παράγοντες, από τους 

οποίους διακρίνονται κυρίως δύο: 

Κατά πρώτο λόγο η γερμανική πολιτική αντιμετώπισε το ενδεχόμενο μιας 

αντίθετης απόφασης ως άνοιγμα της γερμανικής αγοράς εργασίας στους ανέργους 

της Τουρκίας. Η ανησυχία αυτή εντάθηκε λόγω των ήδη εγκατεστημένων στο 

εσωτερικό της τούρκων μεταναστών. Κατά δεύτερο λόγο οι εξελίξεις στο 

εσωτερικό της Τουρκίας και η άνοδος των ισλαμιστών στην εξουσία με την 

Κυβέρνηση συνασπισμού Ερμπακάν και Τσιλέρ132 είχε σαν συνέπεια την άσκηση 

της «διπλωματίας των επισήμων επισκέψεων» που κατευθυνόταν προς τον 

ισλαμικό κόσμο και την επέκταση των θρησκευτικών σχολείων για την 

τροφοδότηση του αντικεμαλικού Λαϊκού Ισλάμ (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 

2002, 352). 

                                                                                                                                                                                
θέση ισχύος). Το βέτο παρεμβάλλεται μόνο αρνητικά και συνήθως ασκείται εναντίον του 
δικαιώματος ενός άλλου 
131 Χώρες της ΚΑ Ευρώπης και η Κύπρος 
132 1996-1997 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%82
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Οι αντιδράσεις της Τουρκίας στην παραπάνω απόφαση μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως ακραίες, αλλά παράλληλα και κατανοητές. Ο τότε 

πρωθυπουργός Μεσούτ Γιλμάζ διατύπωσε την διακοπή διεξαγωγής πολιτικού 

διαλόγου με την Κοινότητα και την άρνηση της Τουρκίας να συμμετέχει σε 

συζητήσεις σχετικά με τα θέματα της Κοινότητας 133 . Επίσης, αρνήθηκε να 

συμμετάσχει στην άτυπη Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του 1998. Με τον τρόπο αυτόν, 

οι πολιτικές σχέσεις της Τουρκίας με την Κοινότητα πάγωσαν, ενώ ο Μεσούτ 

Γιλμάζ θεώρησε υπεύθυνη τη γερμανική κυβέρνηση του Χέλμουτ Κολ για το 

γεγονός αυτό. Παράλληλα, όμως, και στο εσωτερικό της Τουρκίας οι εθνικιστές 

αντιμετώπιζαν την προοπτική προσχώρησης στην Κοινότητα ως απειλή για την 

εθνική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, ενώ οι εκπρόσωποι της 

ακαδημαϊκής ελίτ έκαναν λόγο για σοβαρή ρήξη με την Κοινότητα και για 

προτεραιότητα της συνεργασίας με τις ΗΠΑ 

Το 1997, λοιπόν, η τουρκική υποψηφιότητα προσχώρησης στην Κοινότητα 

δεν είχε εξελιχθεί σε σχέση με το διάστημα πριν την υπογραφή της συμφωνίας 

σύνδεσης του 1964. Παρόλα αυτά, αποτέλεσε έκπληξη τον Δεκέμβριο του 1999 η 

αλλαγή της στάσης της Κοινότητας απέναντι στην προοπτική εισχώρησης της 

Τουρκίας. Η αλλαγή αυτή αποτέλεσε προϊόν των πιέσεων που άσκησε τόσο η 

Τουρκία όσο και οι ΗΠΑ (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 352-353). 

.  

7.2 Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

Η ανάγκη μεταρρύθμισης στο εσωτερικό της Τουρκίας, ώστε να είναι 

ρεαλιστική η προοπτική προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι αναγκαία. Ωστόσο, είναι αμφίβολο εάν η Τουρκία μπορεί να επιτύχει τους 

απαραίτητους μετασχηματισμούς των οικονομικών και πολιτικών της δομών 

(Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 355-356). 

                                                           
133 Π.χ. το μέλλον της Κύπρου, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
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Πολύ συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι η σημερινή Τουρκία δε θα καταφέρει 

να ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό της, καθώς υποστηρίζεται ότι οι πολιτικοί 

δρουν πρωταρχικά για το δικό τους συμφέρον 134 . Στο πλαίσιο αυτό η 

εκσυγχρονιστική – εξευρωπαϊστική τάση ενός μέρους της τουρκικής ελίτ 

εμφανίζεται ως ψεύτικη, δεδομένου ότι η παραπάνω παραδοχή αποτελεί 

αυτοπαραίτηση από θέσεις δύναμης και προνομίων (Βερέμης, Ντόκος και 

Ζαχαρίου 2002, 356).Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στον 

εκσυγχρονισμό της Τουρκίας είναι η ύπαρξη εγγενών οικονομικών προβλημάτων 

και οι εμπλοκές που δημιουργεί η διασύνδεση διαφορετικών μεταξύ τους 

οικονομικών παραγόντων135. 

Επίσης πρέπει να γίνει λόγος και για τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί 

σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα μεγάλη 

ανησυχία προκαλεί (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 360-361): 

• Το εντυπωσιακό δημοκρατικό έλλειμμα της Κεμαλικής παράδοσης και 

ιστορίας και η περιορισμένη ανοχή σε ζητήματα θρησκευτικού και 

μειονοτικού χαρακτήρα, 

• Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

• Η διαρκής πολιτική αστάθεια αλλά και η κατά καιρούς επίδειξη δύναμης 

μέσω του στρατού, 

• Η έντονη πληθυσμιακή εξέλιξη, που καθιστά την Τουρκία δεύτερη 

μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της Ευρώπης136. 

Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που έχουν προκαλέσει την αντίδραση της 

ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, όπως θα δούμε κατωτέρω. 

                                                           
134 Το οποίο σχετίζεται με την άνοδο και την παραμονή στην εξουσία. 
135 Μεγάλες ανισότητες, οικονομικές δομές, ιδιομορφία μέχρι τώρα πολιτικής 
136 Πρώτη είναι η Ρωσία από το 2010 
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7.3 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ 

 

Οι παραπάνω ευρωπαϊκές επιφυλάξεις δεν αποτελούν μόνο μια τεχνική 

ώστε να είναι δυνατή η ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών για να 

εξυπηρετούνται ιδία συμφέροντα αλλά, αντίθετα, κατευθύνουν προς το πολιτιστικό 

χάσμα μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας. Το χάσμα αυτό οφείλεται στην ίδια την 

ιστορία, και όχι απαραίτητα στην επικράτηση του Ισλάμ (Βερέμης, Ντόκος και 

Ζαχαρίου 2002, 362). 

Όπως αναφέρθηκε, οι ενστάσεις των κρατών – μελών σχετικά με την ένταξη 

της Τουρκίας περιστρέφεται γύρω από 4 βασικούς άξονες: α) τις επιπτώσεις στην 

οικονομία που θα επέλθουν και ο κίνδυνος μαζικής μετανάστευσης, β) τις πολιτικές 

επιπτώσεις ιδίως στα όργανα αλλά και στις πολιτικές που χαράζει η Ένωση, γ) 

προκύπτουν ζητήματα ταυτότητας, θρησκείας αλλά και ευρωπαϊκών αξιών. 

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή ταυτότητα σε σύγκριση με τη θέση και το ρόλο του 

Ισλάμ είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα και δ) το μέγεθος αλλά και η εσωτερική 

κατάσταση στην Τουρκία (προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λειτουργία 

ενός κράτους δικαίου, μεταρρυθμίσεις κτλ.) (Κοτσιαρός 2007, 16). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 

μεταβάλλει ριζικά και τον χαρακτήρα της δεύτερης, καθώς θα δημιουργηθεί μια 

απέραντη ζώνη ελεύθερων ανταλλαγών, όπου θα κυριαρχούν οι ελεύθερες 

συναλλαγές και μετακινήσεις (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 364). 

Γενικότερα, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη 

περισσοτέρων χωρών και την απόκτηση της ιδιότητας του Κράτους – Μέλους 

αποτελεί ένα από τα πλέον ισχυρά και αποτελεσματικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η ίδια η προοπτική ένταξης, άλλωστε, είναι μια δύναμη μετασχηματισμού 

των αντίστοιχων χωρών και ένα μέσο θεμελίωσης της ειρήνης και εξάπλωσής της, 

κατοχύρωσης σταθερότητας, ευημερίας, δημοκρατίας, μέσο προάσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά, τέλος, και εγκατάστασης του κράτους δικαίου σε 

όλη την Ευρώπη (Κοτσιαρός 2007, 11). 
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Είναι γεγονός ότι, ήδη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι 137 , 

υποστηρίζεται η πολιτική της διεύρυνσης από ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 

45% και 52%. Κατά τη διαδικασία αυτή κάθε παλιό κράτος – μέλος μπορεί να 

στηρίζει την ένταξη ενός υποψηφίου κράτους, ώστε τελικά να εμφανίζεται υψηλό 

επίπεδο υποστήριξης (Κοτσιαρός 2007, 11).  

Την περίοδο μετά το 2004, ο διάλογος περί ένταξης της Τουρκίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνεται στα ζητήματα ταυτότητας, στη θέση του 

Ισλάμ, στα σύνορα της Ευρώπης, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

αλλά και στην απειλή μιας μαζικής μετανάστευσης Τούρκων πολιτών στα Κράτη – 

Μέλη. Τα τεχνικά ζητήματα της ένταξης αυτής αποτελούν περισσότερο αντικείμενο 

των οργάνων της Ένωσης. 

Ειδικότερα, ως προς τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην είσοδο της 

Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί, το 52% των ερωτηθέντων Γερμανών είναι αντίθετο προς την 

ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι η άρνηση 

αυτή είναι διάχυτη σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα138. Ως κυριότερος λόγος αυτός 

της απόρριψης εμφανίζεται η ένταξη της Τουρκίας σε έναν διαφορετικό πολιτισμικό 

χώρο συγκριτικά με τα λοιπά κράτη – μέλη. Επίσης, κατά το 60% των 

ερωτηθέντων, η Τουρκία απέχει παρασάγγας από τον μετασχηματισμό της σε 

Δημοκρατία δυτικού τύπου (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 361-362). 

Η συζήτηση στη Γερμανία για το ενδεχόμενο της ένταξης, δεδομένων και 

των συνθηκών με τους τούρκους μετανάστες, εστιάζει στις ελλείψεις αυτής στο 

πεδίο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμού των αξιών και 

θεσμών μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 

Οι Γερμανοί που ανήκουν στην αριστερά, κεντροδεξιά και δεξιά 

παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά απόρριψης της προοπτικής ένταξης της 

Τουρκίας139. Οι δύο τελευταίοι αντιδρούν σε αυτή καθ’ εαυτή την ένταξη, ενώ από 

την άλλη οι αριστεροί διατηρούν αρνητική στάση γενικότερα απέναντι στην 

                                                           
137 Το 1999 
138  Ακόμα και οι Πράσινοι – ανοιχτοί κατά παράδοση σε μεταναστευτικά θέματα και ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα ζητήματα των μειονοτικών προβλημάτων 
139  Οι υποστηρικτές του FDP εμφανίζουν ποσοστό 64%, οι υποστηρικτές των 
Χριστιανοδημοκρατών ποσοστό 59%. Ενώ του PDS ποσοστό 54% 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ενέργειές της. Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι 

κεντροαριστεροί και η Γερμανοί των παρυφών της αριστεράς (σε ποσοστά 48% 

και 56% αντίστοιχα)140 (Κοτσιαρός 2007, 37). 

Προσπαθώντας να εντοπίσουμε το σημαντικότερο λόγος της συγκεκριμένης 

αρνητικής στάσης της πλειοψηφίας των Γερμανών, μπορούμε να αναφέρουμε τον 

φόβο των μεταναστευτικών ροών. Επίσης μεγάλη ανασφάλεια προκαλεί και το 

ζήτημα της διατήρησης του κεφαλαίου καθώς υπάρχει ο φόβος της μεταφοράς των 

θέσεων εργασίας προς κράτη – μέλη με χαμηλότερο κόστος εργατικό, όπως η 

Τουρκία.  

Επίσης, και οι Γερμανοί ασπάζονται το ζήτημα των έντονων πολιτισμικών 

διαφορών με τη συγκεκριμένη χώρα και την ασυμβατότητα μεταξύ των διαφόρων 

αξιών της Ένωσης και εκείνων της Τουρκίας. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε δεν 

μπορούμε να παραβλέψουμε και το ζήτημα της προστασίας των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ελλιπή δράση της Τουρκίας στον τομέα αυτόν. 

Τέλος, η άρνηση της αποδοχής της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

σχετίζεται και με τη διεθνή τρομοκρατία που συνδέεται τα τελευταία χρόνια άμεσα 

με τον ισλαμικό φονταμενταλισμό (Κοτσιαρός 2007, 40). 

Επιχειρώντας να κάνουμε μια πρόβλεψη για το μέλλον, με αφορμή τους 

τούρκους μετανάστες της Γερμανίας, μπορούμε να κάνουμε δύο υποθέσεις. Από 

τη μια, οι τούρκοι μετανάστες, θα ενσωματωθούν στις δυτικές κοινωνίες, 

διαφυλάττοντας τα θρησκευτικά και πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά και θα 

δημιουργήσουν ένα Ευρώ – Ισλάμ, στο πλαίσιο του οποίου θα δρουν ως 

ελεύθεροι πολίτες. Το σενάριο αυτό ευνοεί την μελλοντική ένταξη της Τουρκίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τα δεύτερο, όμως, σενάριο, περιλαμβάνει την αυτοαπομόνωση των 

Τούρκων και τον σχηματισμό γκέτο 141 . Το σενάριο αυτό, απορρίπτει την 

ενσωμάτωση των μεταναστών και βασίζεται στη θρησκεία ως εργαλείο που θα 

προστατευθεί από αυτήν. Έτσι, οι αντιλήψεις για το «κράτους του θεού» είναι 

αντίθετες προς τοιαύτες περί του ατόμου και των ελευθεριών του στο πλαίσιο ενός 

κοσμικού κράτους (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 2002, 363). Υπό το σκεπτικό 

                                                           
140 Μετρήσεις του έτους 2007 
141 Όπως περιγράφηκε ανωτέρω και αποτελεί την τωρινή πραγματικότητα. 
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αυτό, η αποτυχία ενσωμάτωσης των τούρκων μεταναστών αποτελεί ένδειξη της 

αποτυχίας εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Συμπερασματικά, είναι σαφές ότι η Ευρώπη αποφάσισε να τηρήσει έναν 

ενδιάμεσο δρόμο μεταξύ ένταξης και αποξένωσης της Τουρκίας 142 . Ο 

χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως «εντάξιμης» δε σηματοδοτεί έναρξη 

διαπραγματεύσεων ούτε ταυτίζεται με την ένταξη (Βερέμης, Ντόκος και Ζαχαρίου 

2002, 366). Ωστόσο, για να συντρέχουν τα πολιτικά κριτήρια που απαιτούνται είναι 

απαραίτητος και κρίσιμος ο πολιτικός διάλογος με την Τουρκία, ο συντονισμός 

όλων των πηγών χρηματοδοτικής βοήθειας αλλά και η κατάρτιση ενός εθνικού 

προγράμματος για τη λήψη σχετικών μέτρων. 

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι οι καλύτερες 

αυτή τη στιγμή, λόγω της στάσης της πρώτης στο ζήτημα του πραξικοπήματος και 

της αποδοχής των τούρκων στρατιωτικών αιτούντων άσυλο σε χώρες – μέλη της 

Ένωσης. Ο Τούρκος πρωθυπουργός δε δίστασε τον Μάρτιο του 2017 να 

κατηγορήσει τη Γερμανία για φασιστικές ενέργειες, οι οποίες θυμίζουν τον καιρό 

των Ναζί, λόγω της απαγόρευσης διεξαγωγής διαδηλώσεων στην Γερμανία από 

τούρκους υπηκόους σε σχέση με το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στην 

Τουρκία. Από την άλλη το αποτέλεσμα του ίδιου του δημοψηφίσματος έχει 

προκαλέσει φόβους στην Ένωση για την ενδεχόμενη ένταξη τους Τουρκίας λόγω 

της πιθανής αποδοχής ενός αυταρχικού κανόνα, γεγονός που δυσχεραίνει την 

ένταξη της χώρας. Τον Απρίλιο του 2017, μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

συζήτησε το «πάγωμα» της υποψηφιότητας της Τουρκίας λόγω των εξελίξεων, 

ενώ τον Σεπτέμβριο του 2017 η Γερμανίδα Καγκελάριος δήλωσε ότι σκέφτεται το 

ενδεχόμενο να τερματίσει τις συζητήσεις για την ένταξη της χώρας στην Ένωση143  

Κλείνοντας θα παραθέσουμε ένα παράδειγμα που αποδεικνύει το χάσμα 

μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ως προς τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές 

αξίες και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε πρόσφατες δηλώσεις 

του ο Ζαν – Κλωντ Γιούνκερ, επανέλαβε την υποχρέωση που αναλαμβάνει κάθε 

                                                           
142 Και αντίστοιχα στρατηγικού εταίρου 
143    https://www.reuters.com/article/us-germany-turkey-eu-factbox/factbox-turkeys-collapsing-eu-

membership-bid-idUSKCN1BF1TH, https://www.reuters.com/article/us-turkey-eu-parliament/eu-
parliament-calls-for-turkey-accession-talks-to-be-suspended-idUSKBN19R194,  (ανάκτηση 
5/12/2017) 

https://www.reuters.com/article/us-germany-turkey-eu-factbox/factbox-turkeys-collapsing-eu-membership-bid-idUSKCN1BF1TH
https://www.reuters.com/article/us-germany-turkey-eu-factbox/factbox-turkeys-collapsing-eu-membership-bid-idUSKCN1BF1TH
https://www.reuters.com/article/us-turkey-eu-parliament/eu-parliament-calls-for-turkey-accession-talks-to-be-suspended-idUSKBN19R194
https://www.reuters.com/article/us-turkey-eu-parliament/eu-parliament-calls-for-turkey-accession-talks-to-be-suspended-idUSKBN19R194
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κράτος όταν εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδεχθεί τις αξίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 144 . Η δήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 

κράτηση του δημοσιογράφου Ντενίζ Γιουτσέλ, χωρίς την σχετική απαγγελία 

κατηγορίας. Αφού, λοιπόν, εκφράζει τη στάση αυτή της Ένωσης έρχεται να 

συμπληρώσει ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής στην Τουρκία θα 

σηματοδοτήσει την ολική ρήξη μεταξύ Ένωσης και Τουρκίας αφού «η κυβέρνηση 

θα έχει κλείσει την πόρτα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»145. Είναι σαφές, 

λοιπόν, ότι για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η ουσιαστική ένταξη της Τουρκίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητες οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και ο 

επαναπροσδιορισμός των αξιών και προτεραιοτήτων της χώρας αυτής. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η σχέση της Τουρκίας με την Ένωση είναι 

σύνθετη και περίπλοκη και χαρακτηρίζεται από «διάθεση» συνεργασίας και 

διαρκών συγκρούσεων. Το μέλλον της Τουρκίας στην Ένωση είναι αβέβαιο και 

απαιτεί την αλλαγή της στάσης της πρώτης χώρας ώστε να καταφέρει να πετύχει 

την ένταξή της (Tocci 2014). 

 

  

                                                           
144 Το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία του Τύπου και του κράτους δικαίου 
κτλ. 
145 Οι δηλώσεις διαθέσιμες σε http://www.protothema.gr/world/article/697517/giounker-europi-telos-
ean-i-tourkia-epanaferei-ti-thanatiki-poini-/ (ανάκτηση 1/9/2017) 

http://www.protothema.gr/world/article/697517/giounker-europi-telos-ean-i-tourkia-epanaferei-ti-thanatiki-poini-/
http://www.protothema.gr/world/article/697517/giounker-europi-telos-ean-i-tourkia-epanaferei-ti-thanatiki-poini-/
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τόσο η Γερμανία όσο και η Τουρκία έχουν αυξημένη ισχύ λόγω της ιστορία 

τους, της γεωγραφικής τους θέσης και του πολιτισμού τους. Αυτό γίνεται αντιληπτό 

αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία της ισχύος αλλά και τους συντελεστές αυτής, όπως 

παρουσιάστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας. 

Είναι φανερό ότι, και οι δύο χώρες έχουν εφαρμόσει με το πέρασμα των 

χρόνων επιθετικές πολιτικές, και δεν έχουν διστάσει να έρθουν σε σύγκρουση με 

τρίτα κράτη. Ειδικά η Γερμανία είναι ο λόγος δύο Παγκόσμιων Πολέμων, και το 

γεγονός αυτό τη βαραίνει εδώ και χρόνια και αποτυπώνεται στην εξωτερική της 

πολιτική. 

Η Τουρκία, ανάλογα με τις συγκυρίες έχει καταλήξει στην εφαρμογή 

διαφόρων στρατηγικών. Έτσι, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο επέλεξε την 

ουδετερότητα, ενώ τα επόμενα χρόνια δε δίστασε να καταφύγει στην απειλή, στη 

διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και στον πειθαναγκασμό, ώστε να 

διαπραγματευτεί τη θέση της στο διεθνές σύστημα.  

Παράλληλα και οι δύο έχουν εφαρμόσει την ηγεμονία, για τη ενδυνάμωσή 

τους μέσω της σύναψης συνθηκών με τα υπόλοιπα κράτη, ενώ στον φόβο της 

σοβιετικής απειλής επέλεξαν και την τακτική της σύμπλευσης, μήπως και 

καταφέρουν να έχουν στο πλευρό τους τη Σοβιετική Ένωση. 

Η ισχύς της Τουρκίας αποδίδεται στο στρατηγικό της βάθος. Η εξωτερική 

της πολιτικής, ενώ υποτίθεται ότι βασίζεται στην ήπια ισχύ βλέπουμε ότι είναι 

επιθετική και αποτελεί μια ναρκισσιστική εμμονή για αποκατάσταση της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει λόγος για πολιτική 

μηδενικών προβλημάτων αφού η Τουρκία επιδιώκοντας την ικανοποίηση των 

συμφερόντων της, αυξάνει τα προβλήματα με τις γειτονικές της χώρες αυξάνοντας 

της εδαφικές της διεκδικήσεις. Στη μόνη περίπτωση που δεν έχει τηρήσει αυτήν 

της την φιλοδοξία είναι στην περίπτωση της Ρωσίας και του Ιράν όπου το 

«αντίπαλον δέος» την ανάγκασε να μετριάσει τις αντιδράσεις της. 
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Από την άλλη η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας, ήταν επιθετική μέχρι και 

την ολοσχερή και ταπεινωτική της ήττα κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη 

συνέχεια η πολιτική που εφάρμοζε αποσκοπούσε στην αποκατάσταση του 

ονόματός της αλλά και στην αποτροπή αναγνώρισης της Ανατολικής Γερμανίας ως 

αυτοτελούς κράτους. Ωστόσο, για τη Γερμανία πρέπει να πούμε ότι ο σχεδιασμός 

της εξωτερικής της πολιτικής έχει άμεση σχέση και με την πορεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που λειτούργησε ως μέσο προώθησης της Γερμανικής ιστορίας και 

πολιτισμού. 

Από τον 18ο αιώνα ο έντονος ανταγωνισμός στο χώρο της Ευρώπης είχε 

σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ της Τουρκίας και της Γερμανίας. Ο 

δεσμός αυτός διαμορφώθηκε χάρη και στον κοινό φόβο που έτρεφαν οι δύο χώρες 

για τη Ρωσία και εμφανίστηκε ως γεωπολιτική αναγκαιότητα.  

Οι δεσμοί αυτοί φάνηκαν και κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου Πολέμου 

ωστόσο η Τουρκία διατηρώντας μια εκνευριστική στάση με επίφαση 

ουδετερότητας φρόντιζε να βρίσκεται εκτός πολέμου τη στιγμή που την 

διεκδικούσε στενά η Γερμανία, και προβάλλοντας προς εκατέρωθεν τις δυνάμεις 

του πολέμου όλες τις εδαφικές διεκδικήσεις που θα επανέφεραν την οθωμανική 

Αυτοκρατορία και θα επέτρεπαν στη Τουρκία να ελέγχει το εμπόριο.  

Από την άλλη την ίδια χρονική περίοδο η Γερμανία μην μπορώντας να 

αποσπάσει την καταφατική απάντηση από τους Τούρκους πολλές φορές φρόντιζε 

να ασκεί πιέσεις επιχειρώντας να προσεγγίσει του Ρώσους ως αντίποινα.  

Οι ισορροπίες πάντως που διαμορφώθηκαν στο διεθνές σύστημα 

φανερώνουν τη μεγάλη σημασία που είχε η Τουρκία για όλους καθώς παρά την 

αναξιόπιστη και θρασεία συμπεριφορά της κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει 

λάβει «συγχωροχάρτι» στη σύγχρονη εποχή από τις χώρες του ΝΑΤΟ και των 

Ηνωμένων Εθνών παρόλο που ουδόλως έχει κοπιάσει για να αποδείξει τη 

μεταστροφή της πολιτικής της. 

Η Γερμανία φάνηκε να ξεπερνά όμως την ανάγκη της για συνεργασία με την 

Τουρκία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου όταν και μετεβλήθησαν οι ισορροπίες 

στο διεθνές παρασκήνιο. Έσπευσε, λοιπόν, ενόψει της απουσία της σοβιετικής 

απειλής να καλύψει το κενό που είχε δημιουργηθεί στην Ευρώπη, χωρίς να 
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εξαρτάται πια από τη συνδρομή της Τουρκίας, που άλλωστε λίγα χρόνια πριν την 

είχε απογοητεύσει. 

Η παρουσία των τούρκων μεταναστών στη Γερμανία είναι ένα στοιχείο το 

οποίο απασχολεί εντόνως τις Γερμανικές κυβερνήσεις, όμως φαίνεται ότι δεν 

υπάρχει προοπτική επιστροφής. Ωστόσο, πρόκειται για πληθυσμούς που 

ελέγχονται και βασίζονται στην τουρκική κυβέρνηση της Άγκυρας και που 

δυσκολεύονται (ή και συνειδητά απέχουν) από τη γερμανική κοινωνία επιλέγοντας 

τη δημιουργία ενός γκέτο. Η εξάρτηση αυτών από την Άγκυρα ανησυχεί τη 

Γερμανία σχετικά με το ενδεχόμενο ανάμειξης στο σχεδιασμό της εξωτερικής 

πολιτικής. Παρόλα αυτά φαίνεται η Γερμανία να εκφράζει τις επιφυλάξεις της με τη 

διαμόρφωση δυσχερών για τους μετανάστες συνθηκών στη συμμετοχή της 

πολιτικής διαδικασίας. 

Από την άλλη η είσοδος των δυο χωρών στο ΝΑΤΟ αφορά διαφορετικές 

επιδιώξεις για κάθε μια. Η Τουρκία επιχειρεί να εξασφαλίσει την ισορροπία λόγω 

της απουσίας της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να λειτουργήσει ως ισχυρός 

παράγοντας στο γύρω χώρο, ενώ η Γερμανία επιδιώκει την αποκατάσταση του 

ονόματός και της φήμης της, κάτι που το επιχειρεί σε πιο έντονο βαθμό και μέσω 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, η ύπαρξη των Τούρκων μεταναστών στη Γερμανία είχε σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, η οποία 

δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να παραβλεφθεί. 

Τέλος, η θέση της Τουρκίας, το στρατηγικό της βάθος, είναι το 

χαρακτηριστικό εκείνο που μπορεί να την αναδείξει σε υπερδύναμη λόγω της 

δυνατότητας εδραίωσης στο ενεργειακό πεδίο και αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που δημιουργούσαν κατά καιρούς η Ρωσία και η Ουκρανία. Από 

την άποψη αυτή η Τουρκία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για την 

Γερμανία αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, τα στοιχεία του 

πολιτισμού και της ιστορίας της είναι υπεύθυνα για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει στο θέμα της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο θέμα αυτό 

είναι πολύ ενδιαφέρουσα η θέση της Γερμανίας, η οποία τηρεί μια όχι και τόσο 

ξεκάθαρη θέση, άλλοτε στηρίζοντας την Τουρκία και βοηθώντας την να καταλήξει 
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σε συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοτε κατακρίνοντάς την και 

δηλώνοντας ότι αν δεν ξεπεράσει τις παραδοσιακές της πολιτικές δε θα καταφέρει 

ποτέ να αποτελέσει μέλος της Ένωσης. 

Τους τελευταίους μήνες οι σχέσεις των δυο χωρών είναι ιδιαίτερα τεταμένες. 

Άλλωστε και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Ερντογάν σχετικά με φασιστικές 

τακτικές της Γερμανίας και ενέργειες που συνδέονται με την τρομοκρατία από τη 

μία, και οι αντίστοιχες της Καγκελαρίου Μέρκελ σχετικά με τον τερματισμό των 

διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

μαρτυρούν την ένταση αυτή. Το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, οι εμπλοκή 

στρατιωτικών που στη συνέχεια αναζήτησαν άσυλο σε χώρες της Ένωσης, μεταξύ 

των οποίων και η Γερμανία, η δίωξη του Γκιουλέν και των οπαδών του από την 

τουρκική κυβέρνηση, η άρνηση της Γερμανίας να υποκύψει στα σχετικά αιτήματα 

της Τουρκίας, η σύλληψη και κράτηση γερμανών ως αντίποινα από την Τουρκία, η 

άρνηση της επίσκεψης των γερμανών βουλευτών στις στρατιωτικές τους βάσεις 

στην Τουρκία είναι ορισμένες ενδείξεις των ταλαντεύσεων των διμερών σχέσεων 

των δυο κρατών.  

Παράλληλα, όμως, όλες αυτές οι ενέργειες μαρτυρούν τα εκτεθέντα στο 

κεφάλαιο 1 της παρούσης διατριβής. Όλα τα παραπάνω αποτελούν την πολιτική 

των δυο κρατών. Η πολιτική, εσωτερική και εξωτερική, ενός κράτους είναι 

συνυφασμένη με την έννοια της ισχύος και την ανάγκη εξισορρόπησης αυτής. Η 

ισχύς άλλωστε όπως εκτέθηκε αποτελεί εξουσία, δύναμη και επιρροή. Η ισχύς 

διαμορφώνεται βάσει των χαρακτηριστικών των δυο κρατών και είναι φανερό ότι 

για αμφότερα είναι μεγάλη. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής και η εξασφάλιση μιας 

ισορροπίας στον διεθνή κόσμο (εν προκειμένω εξετάζοντας αποκλειστικά την 

σχέση Γερμανίας και Τουρκίας) πραγματοποιείται μέσω των πολιτικών που έχουν 

επιλέξει οι δυο χώρες. Στο παρελθόν η εξισορρόπηση αυτή επιδιώχθηκε μέσω των 

διεξαγωγών πολέμων και της συμμετοχής σε αυτούς (ή της αποχής όπως επέλεξε 

η Τουρκία), ωστόσο υπάρχουν και άλλες τακτικές για να επιτευχθεί. Στη σύγχρονη, 

λοιπόν, εποχή, τα ανωτέρως εκτεθέντα αποτελούν τους τρόπους που τα δυο 

κράτη επιδιώκουν τη διατήρηση της ισχύος τους, την παγίωση των ιεραρχικών 

σχέσεων με τα λοιπά κράτη, την υπερίσχυση των πιο ισχυρών κρατών (δηλαδή 

των ίδιων) σε βάρος των ασθενέστερων, την αποτροπή διεξαγωγής πολέμων. 

Έτσι, υπολογίζεται η επιρροή των δυο χωρών στους διεθνείς δρώντες, 
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εξασφαλίζεται η ασφάλεια στο εσωτερικό των χωρών, η ισχύς μεταφράζεται ως 

έλεγχος δυνατοτήτων και πηγών αλλά και ως ένα στάτους που μια χώρα μπορεί 

να διαθέτει ενώ μια άλλη όχι. Με τον τρόπο αυτόν, λοιπόν τόσο η Γερμανία όσο και 

η Τουρκία επιχειρούν την παγίωσή τους στο διεθνές σύστημα 

Όλα τα παραπάνω μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τελικά τη στρατηγική 

θέση και των δύο χωρών και να αντιληφθούμε για ποιους λόγους στη διεθνή 

κοινότητα έχουν ξεπεραστεί τα παρελθοντικά τους λάθη. Άλλωστε, και οι δύο 

εξακολουθούν να αποτελούν δυνάμεις πολλά υποσχόμενες για τις μελλοντικές 

διεθνείς εξελίξεις. 

(Λέξεις 22.746) 
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