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ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την εικόνα της άσκησης εξωτερικής 

πολιτικής της Τουρκίας και φωτίζει σχετικές παραμέτρους, που την διαμορφώνουν, 

με βασικό σκοπό, επικεντρώνοντας στην περιοχή των Βαλκανίων ως κύρια 

περιοχή, να σχηματισθεί το διάγραμμα επιρροής, όπως αυτό σαν συνέχεια 

απορρέει επί της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, λαμβάνοντας 

υπόψη την διαμόρφωση του διεθνούς περιβάλλοντος που έλαβε χώρα κυρίως την 

πρόσφατη περίοδο και ειδικότερα μετά την δεκαετία του 1970. 

 Καθορίζοντας το θεωρητικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο, ως πρίσμα-

εργαλείο, αντικρίζονται όλοι οι δρώντες στους οποίους γίνεται αναφορά, αναδύεται 

η ανάγκη παρουσίασης των συστημάτων που επηρεάζουν την Τουρκία άλλα και 

των συστατικών τους. Η παρουσίαση της κατάστασης των Βαλκανίων, της Μέσης 

Ανατολής, της Μαύρης Θάλασσας και του Καυκάσου αποδίδουν το πλαίσιο στο 

οποίο η Τουρκία έχει δυναμική και αποδίδει βαρύτητα. 

Η εμφάνιση της τουρκικής αμυντικής πολιτικής πραγματοποιείται με την 

εικόνας της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, των αμυντικών της δαπανών και της 

οικονομικής της δυναμική καθώς και τους συναρμόδιους φορείς και όλα αυτά 

εδραζόμενα στην ενεργειακή πολιτική των τούρκων δίνουν τα αναγκαία 

συμπεράσματα για τους πυλώνες στήριξης εφαρμογής μιας Τουρκίας που θέλει 

αλλαγές στο περιβάλλον των Βαλκανίων. 

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας παρουσιάζεται με την παρουσίας της 

στα βαλκάνια, των σχέσεών της με τους διεθνείς δρώντες, οργανισμούς, τα 

υποσυστήματα στα οποία συμμετέχει λαμβάνοντας υπόψη τις διαχρονικές 

ιδεολογικές επιδράσεις της και σχηματίζεται η πραγματική και δυναμική της εικόνα 

στη περιοχή της βαλκανικής χερσονήσου. 

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων παρουσιάζεται η εικόνα της Ελλάδος 

στα πεδία της ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής καθώς και την παρουσία της 

στα βαλκάνια και συνδυαστικά και με το σύνολο των συμπερασμάτων των 

παραπάνω αναφορών, για την εκπλήρωση του στόχου της τρέχουσας η 

εκτιμώμενη εικόνα της επιρροής της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας της 

Ελλάδος από την Τουρκία μέσω των Βαλκανίων ως φορέα ζεύξης.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρέπει να υπάρξει μια ηγεμονική δύναμη στη περιοχή των Βαλκανίων 

λαμβάνοντας υπόψη την πολυτάραχη ιστορία τους; Είναι αναθεωρητική δύναμη η 

Τουρκία; θέλει αλλαγή συνόρων μόνο σε σχέση με την Ελλάδα κι όχι με τους 

Κούρδους, μήπως δρα ως μεγάλη δύναμη; Έχει βάθος και συνέχεια η Τουρκική 

πολιτική και σχεδιάζεται σύμφωνα με τις βλέψεις της πολιτικής-οικονομικής της 

ελίτ, με βάση το εθνικό συμφέρον, επηρεαζόμενη από το διεθνές σύστημα/ροή 

γεγονότων ή επί μέρους συνδυαστικά των προηγούμενων; Η Τουρκική πολιτική 

δημιουργεί προβλήματα ή σε βάθος χρόνου οι κρίσεις μειώνουν τις συγκρούσεις 

με την Ελλάδα; Μπορεί να αφαιρεθεί, στο σημερινό διεθνές σύστημα, η 

προσπάθεια μιας χώρας να γίνει πιο δυνατή για την ασφάλειά της, βάζοντας ως 

κριτήριο την μείωση της ασφάλειας άλλων κρατών; Μήπως πρέπει κάθε δρών να 

δει τη δική του δράση; 

Οι βαλκανικές χώρες έχουν ενιαία βαλκανική κουλτούρα; Είναι 

εξωσυστημικοί οι λόγοι της απάντησης; Τι λείπει από τα Βαλκάνια για να μην 

επιστρέψει σε περιόδους εμπόλεμους και που κάποιος μπορεί να το 

εκμεταλλευθεί, πχ η Τουρκία ή η Ελλάδα, για δικό τους όφελος. 

Υπάρχουν αναρίθμητα ερωτήματα που μπορούν τα τεθούν και η προσπάθεια 

απάντησής τους να οδηγήσει σε συνεχή αναφορά στο παρελθόν και επαναφορά 

και σύνδεση στο παρόν με αποτέλεσμα το μέγεθος της ανάλυσης και επεξήγησης 

των δεδομένων και των γεγονότων που απορρέουν από μία πλούσια σε ιστορία 

περιοχή, όπως η προς εξέταση στο παρών πόνημα, να οδηγήσει την προσπάθεια 

σε λεπτομέρεια και όγκο πληροφοριακών στοιχείων. Έτσι λοιπόν θα τεθεί ένα 

χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα περιέχονται οι πλύστες αναφορές και θα γίνει 

χρήση εργαλείων ανάλυσης που λαμβάνουν υπόψη τις κρατικές οντότητες αλλά 

και ευρύτερες συνθέσεις, αυτά σε συνδυασμό με σύγχρονες απόψεις, 

ακαδημαϊκών, μέσα από προτάσεις και θέσεις που παρουσιάζονται λόγω 

εμπειρικών σχέσεων αλλά και μέσα από την επαγγελματική δραστηριότητα 

παραγόντων και θεσμών θα γίνει προσπάθεια να αποδοθούν συμπεράσματα και 

προτάσεις στη παρούσα.  
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1.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

« ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ» 

 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Δεν αποτελεί, στην γενικής της αντιμετώπιση, το αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας μια πρωτόλεια παρουσία, αντιθέτως έχει πολλάκις και από πολλούς 

αποτελέσει θέμα ενδιαφέροντος και μελέτης, με αποτέλεσμα την ύπαρξη μιας 

πολύ μεγάλης δεξαμενής πηγών για άντληση πληροφοριών μέσα από πονήματα, 

που περιέχουν δεδομένες, αποδεδειγμένες αλλά και προσωπικές καταγραφές. 

Για να δημιουργήσουμε τις βάσεις του οικοδομήματος της μελέτης για την 

ανταπόκριση στα πρωτεύοντα ερωτήματα που τίθενται, δηλαδή η επίδραση της 

Τουρκίας στην Ελληνική εξωτερική πολιτική και ασφάλεια μέσω των Βαλκανίων, 

αναγκαεί η αποτύπωση της παρουσίας της Τουρκίας και της Ελλάδας στη 

περιοχή, και η εικονοποίηση των σύγχρονων Βαλκανίων ώστε συμπερασματικά να 

εκμαιεύσουμε ανταποκρίσεις στις υπάρχουσες καταστάσεις. 

Προκειμένου λοιπόν να μπορέσουμε να δώσουμε μια σύγχρονη εικόνα των 

τριών εμπλεκομένων, Τουρκίας, Ελλάδος και Βαλκανίων και να καθορίσουμε το 

πλαίσιο εντός του οποίου θα γίνει η μελέτη για την εκπόνηση της εργασίας θα 

χρήση της εργαλειοθήκης των θεωριών των διεθνών σχέσεων προκειμένου να 

διαμορφώσουμε μια άποψη στην οποία να υπάρχει μια επαρκείς δικαιολόγηση και 

ερμηνεία. 

 

 1.2 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ1 

Τον ρόλο του διεθνούς συστήματος στη σχέση των κρατών αλλά και στην 

ανάλυση εισάγει αρχικά ο «δομικός ρεαλισμός» του Kenneth Waltz2. Ο δομικός 

ρεαλισμός, που αποτελεί συνέχεια του κλασσικού ρεαλισμού, δέχεται την δράση 

των κρατών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας, 

αποδεχόμενος την προσωποποίηση λογικού κράτους καθώς και την έννοια του 

«εθνικού συμφέροντος. Δίνει και τη διάσταση του διεθνούς συστήματος το οποίο 

μπορεί να υπάρχει όταν πληρούνται δύο όροι, πρώτον, υπάρχουν διασυνδέσεις 

μεταξύ των οντοτήτων του συστήματος και δεύτερον η συνολική συμπεριφορά του 

                                                      
1Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς,2010, Εκδόσεις ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
2Kenneth N. Waltz Theory of International Politics. 2011 Εκδόσεις ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
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συστήματος να διαφέρει από την συμπεριφορά, τις προσδοκίες και τις 

προτεραιότητες κάθε μονάδας ξεχωριστά. 

Σε ένα τέτοιο σύστημα ο ανταγωνισμός των κρατών για την ασφάλεια και τα 

πλεονεκτήματα έναντι των άλλων είναι διαρκής. Οι όποιες αλλαγές δεν οφείλονται 

στα χαρακτηριστικά του κάθε κράτους ή στις εσωτερικές του διεργασίες αλλά στις 

πιέσεις (κατανομή ισχύος) που δέχεται από το διεθνές σύστημα. 

Στον κλασικό αλλά και στον δομικό ρεαλισμό δε δίνεται ρόλος στα κράτη 

στη διαδικασία λήψης απόφασης και καθορισμού του εθνικού συμφέροντος, 

γεγονός που εμφανίζει μειονέκτημα, για παράδειγμα την διαφορετική συμπεριφορά 

του Αφγανιστάν κατά τις περιόδους πριν και μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν. 

Έτσι λοιπόν περνώ στην υιοθέτηση της πρότασης του ρεαλισμού, του 

«τροποποιημένου δομικού ρεαλισμού», που προσφέρει στην ουσία στοιχεία από 

τον κλασικού και το δομικό ρεαλισμό προσθέτοντας στοιχεία από τον 

πλουραλισμό, του Robert Keohane. Στην πρόταση του τροποποιημένου δομικού 

ρεαλισμού το κράτος3 έχει ρόλο στη διαδικασία λήψης απόφασης και στο 

προσδιορισμό του εθνικού συμφέροντος, που τον αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις 

τους, μετά από την ανάθεση του ρόλου αυτού σε αυτές από τους πολίτες. 

 

 1.3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Διάφορα γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και αμυντικού χαρακτήρα, που 

λαμβάνουν χώρα σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα η 

διάλυση της ΕΣΣΔ και ο πόλεμος στο Ιράκ, επηρεάζουν την περιοχή των 

Βαλκανίων. Κυριότερες όμως εξελίξεις είναι αυτές που έχουν συμβεί στον ίδιο τον 

βαλκανικό χώρο καθώς και αυτές που προκλήθηκαν από τις βαλκανικές χώρες.  

Για να καθορίσουμε ένα κύριο σύγχρονο χρονικό πλαίσιο προσέγγισης και να 

απεμπλακούμε από την λεπτομέρεια της πλούσιας ιστορίας της βαλκανικής 

χερσονήσου θα περιοριστούμε σε αναφορά αποτύπωσης των γεγονότων που 

επηρέασαν και οδήγησαν στην σημερινή δομή, όπως η Συνθήκη της Λωζάννης η 

οποία αποτελεί και την πλατφόρμα όσων σήμερα διαδραματίζονται στην περιοχή 

αλλά και ευρύτερα αυτής, και στα γεγονότα που διαμόρφωσαν την σύγχρονη 

                                                      
3Kenneth N. Waltz, Man, the State and War.,2001 Εκδόσεις ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
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γεωπολιτική και γεωστατική κατάσταση των Βαλκανίων, θεωρώντας ότι τα 

κυριότερα είναι η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, η διάλυση της 

Γιουγκοσλαβίας, ο πόλεμος του Κόλπου, η εξέλιξη των σχέσεων των κρατών της 

περιοχής με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και τέλος οι παράλληλες οικονομικές (σχέση 

Ελλάδας και βαλκανικών χωρών λόγω οικονομικής κρίσης), κοινωνικές (αραβική 

άνοιξη) και διακρατικές κρίσεις (πχ Ίμια), θα αποτελούν και θα θεωρούνται σημεία 

συνεχούς αναφοράς και συσχετισμού.  

 

 1.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

Ο χώρος στον οποίο η εργασία αναφέρεται αποτελεί από μόνος του ένα 

υποσύστημα, αυτό των Βαλκανίων4 και ταυτόχρονα δέχεται και την επιρροή από 

άλλα συστήματα περιφερικά, που συγκροτούνται και από κοινούς δρώντες. Η 

Τουρκία, η δράση της οποίας αποτελεί τον μείζων ενεργητικό δρώντα αποτελεί 

μέρος, εκτός των Βαλκανίων, των συστημάτων της Μέσης Ανατολής, της Μαύρης 

Θάλασσας, του Καυκάσου, τα οποία επηρεάζουν και την Ελλάδα (πχ το 

«προσφυγικό»  λόγω του ISIS, ως πιο πρόσφατο γεγονός, θέματα που αφορούν 

τον ενεργειακό τομέα, μετακινήσεις πληθυσμών) καθώς επίσης διαμορφώνει την 

συμπεριφορά της και την διεθνή της δράση για επίτευξη των εθνικών της στόχων 

συνδυαστικά με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

 

1.5 ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

1.5.Α Πανόραμα 

Η πολιτικο-στρατιωτικο-κοινωνική εξέλιξη των κρατών της χερσονήσου 

του Αίμου ήταν και συνεχίζει να είναι δύσκολή. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες που 

ήλεγχαν την περιοχή χειρίζονταν τους λαούς της περιοχής σύμφωνα με το 

εκάστοτε συμφέρον, απολυταρχικά και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εθνοτικές, 

πολιτισμικές και θρησκευτικές διαιρέσεις. Με τον τρόπο αυτό μεγάλα κομμάτια του 

πληθυσμού διασπείρονταν από άκρης εις άκρη της χερσονήσου με αποτέλεσμα σε 

μία περιορισμένη γεωγραφική περιοχή να κατοικούν ετερόκλητες ομάδες5, για τις 

                                                      
4Στέλιος Αλειφαντής-Νικόλαος Τζιφάκης, Σύγχρονο Διεθνές Σύστημα και Ελλάδα, Στρατηγικές 
Εκδόσεις, 2001 
5Γ.Ε. Δουδούμη Βαλκανικές Εξελίξεις Βαλκανικές Εκδόσεις,2000 
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οποίες ήταν αδύνατο να συμβιώσουν. Η μειοψηφία των εκτοπισμένων έρχονταν 

γρήγορα σε σύγκρουση με τη πλειοψηφία των ντόπιων κατοίκων της περιοχής. 

Ακόμα και μετά από αγώνες ανεξαρτησίας, λαοί των Βαλκανίων δεν 

προλάβαιναν να νιώσουν τη χαρά της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης. 

Υποχρεώθηκαν από τις ανάγκες της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων να 

ενοποιηθούν σε ενιαία κράτη, το οποίο δεν διέθετε την παραμικρή συνοχή ή 

συνεκτικότητα. Τα κράτη που κατάφεραν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους, 

μαζί και τα νέα που δημιουργήθηκαν δεν επέδειξαν ιδιαίτερη πρόοδο. Μετά το 

τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα Βαλκάνια υπέστησαν έναν 

καινοτόμο διαχωρισμό. Έχουμε τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο μεταξύ Ανατολής και 

Δύσης, την απομονωμένη Αλβανία του Χότζα, τη Βουλγαρία και την Ρουμανία ως 

προέκταση της ΕΣΣΔ και τις Ελλάδα και Τουρκία στο δυτικό μπλοκ. Ο 

γιουγκοσλαβικός εμφύλιος κατέδειξε μία φορά ακόμη την διαρκώς ρευστή 

κατάσταση του υποσυστήματος των Βαλκανίων. 

Η Βαλκανική εγκατέλειπε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα με πολλά 

περισσότερα κράτη, που υστερούσαν οικονομικά, με ανύπαρκτες υποδομές και 

ελλείψεις στο συνταγματικό τους πλαίσιο, με μια πικρή αλήθεια ότι οι ίδιοι οι λαοί 

δεν φρόντισαν για τον εαυτό τους οι ίδιοι και περίμεναν άλλοι να φροντίσουν για 

αυτούς. 

Ίσως σήμερα βαλκανικά κράτη μπορεί και να εισέρχονται σε διεθνείς 

οργανισμούς, μα υπάρχει ακόμη πολιτική αβεβαιότητα και επιπλέον6 η άσχημη 

οικονομική κατάστασή τους έχει συνέπειες και στην αμυντική τους πολιτική. Με 

έναν απαρχαιωμένο, για τον δυτικό κόσμο, μεγαλοϊδεατισμό τα κράτη της περιοχή 

ς διατηρούν στο λόγο τους δηλώσεις που περιέχουν αμφισβήτηση του 

κατοχυρωμένου με συνθήκες status quo. Τέτοιες λογικές, σε μία προβληματική 

περιοχή, καταδεικνύει οντότητες, οι οποίες αρνούνται να αποδεχθούν την 

πραγματικότητα και το ρόλο τους στο υποσύστημα και κατ’ επέκταση στο διεθνές 

σύστημα.  

                                                      
6Χρήστος Καπουτσης το νέο περιβάλλον ασφαλείας στα Βαλκάνια, Στρατηγικές Εκδόσεις 2000. Με 

έναν απαρχαιωμένο, για τον δυτικό κόσμο, μεγαλοϊδεατισμό τα κράτη της περιοχής διατηρούν στο 

λόγο τους δηλώσεις που περιέχουν αμφισβήτηση του κατοχυρωμένου με συνθήκες status quo. 

Τέτοιες λογικές, σε μία προβληματική περιοχή, καταδεικνύει οντότητες, οι οποίες αρνούνται να 

αποδεχθούν την πραγματικότητα και το ρόλο τους στο υποσύστημα και κατ’ επέκταση στο διεθνές 

σύστημα.  
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Προσεγγίζοντας τα Βαλκάνια και μέσα από την ιστορική τους εξέλιξη 

και αναλύοντας την πολιτική κατάσταση όπως έχει διατυπωθεί από τον καθηγητή 

κ. Σφέτα Σπυρίδων7 ότι στην μετακομμουνιστική και μεταδιπολική κατάσταση του 

διεθνούς περιβάλλοντος, τα πρώην βαλκανικά κομμουνιστικά κράτη είδαν την 

ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής τους 

ταυτότητας, ως ένα πλαίσιο ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης, διαδικασία με 

έναρξη στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 με την υπογραφή συμφωνιών σύνδεσης 

και σταθεροποίησης ανάμεσα στην ΕΕ και στα νέα δημοκρατικά βαλκανικά κράτη 

και ολοκληρώθηκε από τυπική άποψη με την υπογραφή ανάλογης συμφωνίας της 

ΕΕ με τη Σερβία στις 29 Απριλίου 2008.  

Επιπλέον και παραθέτοντας αναφορές8 η μελέτη των Βαλκανίων 

δείχνει την κοινή πορεία συγκρότησης των κρατών της περιοχής, πορεία με 

έναρξη το τέλος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και τα συμφέροντα ευρωπαϊκών 

δυνάμεων στα Βαλκάνια. Τα βαλκανικά κράτη είχαν κοινά και διαφορές στην 

διαδρομή τους έως σήμερα. Ο σχεδιασμός των συνόρων των Βαλκανίων 

καθορίστηκε με τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο, καθώς έως το 1991 έγιναν ελάχιστες 

αλλαγές. 

Το κύριο χαρακτηριστικό των Βαλκανίων είναι η ανομοιογένεια των 

χωρών της περιοχής. Η εξαφάνιση από το χάρτη του ανατολικού συνασπισμού με 

την όποια συνοχή είχε αυτός, η δημιουργία νέων κρατών και στην περιοχή αλλά 

και βορειότερα κα ανατολικότερα, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα.  

Με την Ελλάδα, το πιο ανεπτυγμένο δυτικό κράτος της περιοχής, 

υπάρχουν διαφορές. Όμως τοποθετημένα τα κράτη αυτά ως σταυροδρόμι της 

περιοχής και ως ενεργειακή είσοδο της Ευρώπης, ή ως χερσαία δίοδο από και 

προς την Ασία, καθώς και η θέληση για ένταξή τους στην ΕΕ, συντελεί στην ενιαία 

αντιμετώπισή τους ως χώρες των Βαλκανίων.  

Σήμερα, οι εξελίξεις στην περιοχή είναι ραγδαίες. Η είσοδος της ΕΕ και 

του ΝΑΤΟ στην περιοχή, δημιούργησαν ένα καινούριο σκηνικό. Νέες ισορροπίες 

διαγράφονται στην περιοχή, τόσο πολιτικά και οικονομικά, όσο και στρατιωτικά. Η 

πολύ ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ μέχρι και την αυτοδιάθεση του 

Κοσσόβου, δείχνουν την υπεροχή των ΗΠΑ στην περιοχή, και την ταυτόχρονη 

                                                      
7Σφέτας Σπυρίδων, Βαλκάνια: Ιστορική Προσέγγιση-Πολιτική Ανάλυση-Εξελίξεις, Διημερίδα 
ΑΔΙΣΠΟ,2011 
8Αθανασιάδης Θεόδωρος, Γεωπολιτική Προσέγγιση της «Νέας Κατάστασης» των Βαλκανίων 2009 
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αδυναμία της Ρωσίας να παίξει ρόλο ανασταλτικού παράγοντα στα σχέδια των 

ΗΠΑ.  

Η ΕΕ9 με στόχο την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της 

οικονομικής ανάπτυξης στα Δυτικά Βαλκάνια και την προσφορά της προοπτικής 

για ενσωμάτωση στην Ένωση έχει αναπτύξει μια πολιτική για τη στήριξη της 

βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση. Την 

1η Ιουλίου 2013 η Κροατία υπήρξε η πρώτη από τις επτά χώρες που έγινε μέλος 

της ΕΕ, ενώ το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας και η Αλβανία έχουν επίσημο καθεστώς υποψήφιων χωρών. Έχουν 

ανοίξει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο και την Σερβία. Η Βοσνία 

Ερζεγοβίνη (που υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στις αρχές του 2016) και το 

Κοσσυφοπέδιο είναι εν δυνάμει υποψήφιες χώρες. 

Σημαντικό ρόλο έχει αναλάβει και η Τουρκία που βλέπει ένα ανοιχτό 

πεδίο να βρίσκεται μπροστά της και το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί, με την 

στρατηγικής σημασίας θέση της, και τη ύπαρξη μουσουλμανικών μειονοτήτων 

στην περιοχή, κυρίως σε Βουλγαρία, Αλβανία, πΓΔΜ και Βοσνία. 

 

1.5.Β Τα κράτη της Βαλκανικής Χερσονήσου 

Αν πάρουμε κάθε χώρα ξεχωριστά, μπορούμε να συνοψίσουμε ότι: 

Η Σλοβενία, από τις πιο ανεπτυγμένες και πλούσιες περιοχές των 

Βαλκανίων. Με την ανεξαρτησίας της, ουσιαστικά αποκόπηκε από τα Βαλκάνια, 

καθώς το επίπεδο ανάπτυξής της, η σταθερά δυτικοευρωπαϊκή της και οι στενές 

σχέσεις με την Γερμανία και την Αυστρία, την καθιστούν περισσότερο χώρα της 

Κεντρικής Ευρώπης παρά βαλκανική. 

Η Ρουμανία προσπαθεί να αναδειχθεί σε μια δυναμική και ηγετική 

χώρα στην περιοχή. Οι Ρουμάνοι θέλουν την χώρα εκτός Βαλκανίων, πιο πολύ 

κεντροευρωπαϊκή, με αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή. Τα λιμάνια της στη 

Μαύρη Θάλασσα μπορούν να δράσουν ως πύλες εισόδου για τον ενεργειακό 

σχεδιασμό της ΕΕ και των ΗΠΑ. ένταξή της στο ΝΑΤΟ και η εγκατάσταση 

αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, την εντάσσει στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ 

για τα ευρύτερα σχέδια τους στην περιοχή, στα οποία συμμετέχει ενεργά. 

                                                      
9Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση – 20172 
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Η Βουλγαρία έχει αναβαθμιστεί ως προς την ισχύ της και ως προς το 

ρόλο της στην περιοχή. Η Βουλγαρία από το τέλος του ΨΠ έθεσε ως στόχο της 

εξωτερικής της πολιτικής την ενσωμάτωσή της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ10. Αποτελεί 

την είσοδο της ΕΕ από την Τουρκία, και παράλληλα έξοδο προς την Μαύρη 

Θάλασσα για την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Έχει συνταχθεί πλήρως με τον ΝΑΤΟϊκό 

σχεδιασμό για την ευρύτερη περιοχή. Οι αμερικανικές βάσεις που δημιουργήθηκαν 

φέρνουν πιο κοντά στην Ρωσία και τον Καύκασο. Αναμένεται να παίξει σημαντικό 

ρόλο στον ενεργειακό τομέα, καθώς οι περισσότεροι αγωγοί που σχεδιάζονται 

περνάν από το έδαφός της. Σημαντικό της πρόβλημα παραμένει η τουρκική 

μειονότητα στη χώρα που διατηρείται ισχυρή και με εκπροσώπηση στη Βουλή της 

χώρας. 

Η Κροατία, από την αρχή της προηγούμενης δεκαετίας, έχει στενές 

σχέσεις με την Γερμανία και την Ιταλία. αλλά σήμερα είναι μέλος του ΝΑΤΟ και 

συμμετέχει ενεργά στις αποστολές του. Παραμένει η ένταση στις σχέσεις με τη 

Βοσνία και τον εκεί κροατικό πληθυσμό. 

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη, ακόμα δεν έχει συνέλθει από τον πόλεμο που 

την συντάραξε και παραμένει καθυστερημένη κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. 

Το πιο ουσιαστικό ζήτημα είναι ότι το τεχνητό αυτό κράτος που αποτελείται από 

δυο οντότητες, πιθανόν να μην καταφέρει να επιβιώσει μακροπρόθεσμα, όσες 

πιέσεις και αν ασκήσουν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. 

Το Μαυροβούνιο αποτελεί καινούρια πολιτική οντότητα. Το μικρό του 

μέγεθος σε έκταση πληθυσμό και δύναμη, το καθιστά έρμαιο των αμερικανικών και 

Ευρωπαϊκών προθέσεων και σχεδιασμών. Η θέση του επιτρέπει να ελέγχεται η 

έξοδος της Σερβίας στη θάλασσα. 

Η πΓΔΜ αποτελεί επίσης τεχνητό κράτος. Η έντονη εσωτερική του 

αστάθεια λόγω της μεγάλης αλβανικής μειονότητας, η ρευστότητα των συνόρων με 

το Κόσσοβο και η έντονη αμερικανική και ΝΑΤΟϊκή στρατιωτική παρουσία, την 

καθιστά ευάλωτη στις παρεμβάσεις ξένων κέντρων. Η τεχνητή εθνότητα των 

«Μακεδόνων» της έχει δημιουργήσει προβλήματα με την Ελλάδα, αλλά και με την 

Βουλγαρία, που θεωρεί τους ‘’Μακεδόνες’’ ως Βούλγαρους. 

                                                      
10Nurcan Ozgur: «Οι Σχέσεις Τουρκίας – Βουλγαρίας από το 1989 μέχρι Σήμερα», στο Φαρούκ 
Σονμεζόγλου (επιμ), «Ανάλυση της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής, Μύθος και Πραγματικότητα»,  
and Baskin Oran (eds.): “Turkish Foreign Policy, 1919-2006”. 
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Η Σερβία, η παλιά σημαντική βαλκανική δύναμη, αποτελεί πλέον μη 

υπολογίσιμη δύναμη στην περιοχή. Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και την ΕΕ, την έχει 

αφήσει πίσω οικονομικά και κοινωνικά. Η πολιτική ηγεσία σήμερα είναι στραμμένη 

προς την Δύση. Βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής και από τα εδάφη της περνάνε 

σημαντικές δίοδοι οδικοί ή ενεργειακοί. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει σήμερα είναι η απόσχιση της επαρχίας του Κοσσόβου. Σημαντική 

είναι η στήριξη της Ρωσίας στο ζήτημα του Κοσσόβου, καθώς ούτε η Ρωσία θέλει 

να δημιουργηθεί τέτοιο προηγούμενο για δικούς της λόγους. 

Η Αλβανία, στην οποία η η διαδικασία μεταρρύθμισης (οικονομικής και 

πολιτικής) από την μετά –Χότζα εποχή, κατέληξε σε ένοπλη εμφύλια σύγκρουση 

και αναρχία όταν κατέρρευσε η κυβέρνηση της Αλβανίας το 199711, αποτελεί 

σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή. Η είσοδός της στο ΝΑΤΟ την έχει 

δέσει περισσότερο με την πολιτική των ΗΠΑ. Η ύπαρξη αλβανικών μειονοτήτων 

στην πΓΔΜ και στο Κόσσοβο, σε συνδυασμό με τις βλέψεις για μια Μεγάλη 

Αλβανία, την καθιστούν παράγοντα αστάθειας στην περιοχή, και ως ένα βαθμό 

ρυθμιστή των γειτόνων της. Ο ρόλος της στη διανομή ενέργειας, την καθιστούν 

πολύ σημαντική  

Είναι φανερό12 λοιπόν και ιστορικά ότι η βαλκανική χερσόνησος 

αποτέλεσε και αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο. 

 

1.6 ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Η Μέση Ανατολή αποτελεί και αυτή περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

καθώς είναι ένα ευρύ υποσύστημα που επηρεάζει δραστικά την περιφέρεια του. 

Ιδιαιτέρως η γεωστρατηγική της θέση και το ενεργειακό της φορτίο αποτελούν τα 

βασικά συστατικά του υποσυστήματος καθώς και τις αιτίες-αφορμές για κάθε 

γεγονός που λαμβάνει χώρα. 

Η Μέση Ανατολή13 ειναι το ενεργειακό κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας. 

Μαζί με την Κεντρική Ασία είναι μία από τις δύο σημαντικότερες περιοχές του 

διεθνούς συστήματος, από στρατηγικής πλευράς. Στην περιοχή αυτή συμβαίνει 

μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές συγκρούσεις του 20ού και του 21ου 

αιώνα. 

                                                      
11Kosta Barjaba: “Albania in Transition: Elite’s Role and Perspective”, NATO Academic Affairs 
Office, 1998. 
12 https://deltanews.eu/valkania-eonios-efivos-tou-grigori-angelidi/ 
13www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-skepsis/5.parisis.doc 

http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-skepsis/5.parisis.doc
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Η Τουρκία είναι μια ξεχωριστή οντότητα στην περιοχή. Αν και 

μουσουλμανική χώρα, οι σχέσεις της με τους Άραβες γείτονές της δεν ήταν ποτέ 

ομαλές, ενώ η στρατηγική προσέγγιση που είχε αναπτύξει για χρόνια με το Ισραήλ 

δεν ευοδώθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες. 

Από γεωγραφική άποψη, η Τουρκία αποτελεί το σταυροδρόμι τριών 

κόσμων, του ευρωπαϊκού στα βορειοδυτικά, του υπό ευρεία έννοια ρωσικού στα 

βορειοανατολικά και του μεσανατολικού στα νοτιοανατολικά. Συνδέει τον Εύξεινο 

Πόντο με τη Μεσόγειο και την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, ευρισκόμενη σε μία 

από τις πιο ευαίσθητες, πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά και γεωστρατηγικά, 

ζώνες του κόσμου. Η Τουρκία είναι η χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ που έχει χερσαία 

σύνορα το Νότιο Καύκασο, το Ιράν και χώρες του αραβικού κόσμου. 

Προτεραιότητα αποτελεί η ομαλή λειτουργία των αγωγών μεταφοράς ενέργειας 

που διέρχονται από το έδαφός της. 

Το Κουρδικό Ζήτημα συνιστά έναν «στρατηγικό εφιάλτη» για την Τουρκία. 

Ο φόβος της δημιουργίας ενός «μεγάλου Κουρδιστάν» παραμένει ζωντανός. 

Φυσικά, τα προβλήματα αυτά κατέστησαν εντονότερα μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, 

ενώ είναι σε επίπεδα υψηλής έντασης εξαιτίας της συριακής κρίσης. 

Επιπλέον οι ενεργειακές εξελίξεις14 στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι 

συνέχεια και σε επαφή με τη Μέση Ανατολή τοποθετούν στο ενεργειακό πλαίσιο 

και νέους παίκτες, όπως η Κύπρος, αλλά και νέα δρομολόγια για την μεταφορά 

ενέργεια , εξελίξεις που αποκόπτουν την Τουρκία ακόμη μια φορά σε μία ακόμη 

περιοχή που είχε προσανατολίσει τις προσπάθειες της για την ισχυροποίηση της. 

 

1.7 ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Κομβικό σημείο και σημαντικός διάδρομος διέλευσης ενεργειακών πόρων 

μεταξύ της Κασπίας, της Ευρώπης, Ασίας και Μέσης ανατολής, αλλά και θέατρο 

ανεπίλυτων εθνικών διενέξεων, η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας15, όπως 

περιγράφεται και παρακάτω, συγκαταλέγεται πια στις περιοχές υψηλής 

προτεραιότητας στην παγκόσμια οικονομία και πολιτική. 

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες η γεωπολιτική κατάσταση στη Μαύρη θάλασσα 

περιπλέχθηκε σημαντικά. Πρώτον, κατέρρευσε το «σοσιαλιστικό σύστημα» και 

                                                      
14Άγγελος Γιαννακόπουλος, Ανακατατάξεις στην Ανατολική Μεσόγειο:Ο Ρόλος της Τουρκίας και οι 
Στρατηγικές Προτεραιότητες για Ελλάδα και Κύπρο, ΕΛΙΑΜΕΠ, Κείμενο Εργασίας 58,2014 
15http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/03/blog-post_9932.html 

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/03/blog-post_9932.html
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στην περιοχή εμφανίστηκαν νέοι «παίκτες». Σήμερα η περιοχή περιλαμβάνει μια 

σειρά από χώρες, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους σε πληθυσμό, σε 

οικονομικό και στρατιωτικό-πολιτικό δυναμικό. Οι χώρες της Μ. θάλασσας, στο 

εσωτερικό τους είναι εξαιρετικά ανομοιογενείς σε εθνολογική και θρησκευτική 

σύνθεση. Ο γνωστός αμερικανός αναλυτής γεωπολιτικής, Saul Cohen, είχε 

επισημάνει ότι μια τέτοια κατάσταση οδηγεί σε ανταγωνισμό τις δυνάμεις με τη 

μεγαλύτερη επιρροή, με στόχο την ηγεμονία. Παράλληλα, ο συσχετισμός στο 

επίπεδο ανάπτυξης μεταξύ των χωρών μεταβάλλεται διαρκώς. Την ομάδα των 

ηγετικών χωρών εξακολουθούν να αποτελούν η Ρωσία και η Τουρκία.  

Ταυτόχρονα με την ανακάλυψη νέων πηγών υδρογονανθράκων, αυξήθηκε 

κατακόρυφα το ενδιαφέρον των κορυφαίων διεθνών μη περιφερειακών 

παραγόντων, δηλαδή των ΗΠΑ και της ΕΕ. Σημαντικά μετέβαλε το ισοζύγιο ισχύος 

στη λεκάνη της Μ. Θάλασσας η ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ρουμανίας και Βουλγαρίας. 

 

1.8 ΚΑΥΚΑΣΟΣ 

Ο Καύκασος16 καλύπτει την ορεινή περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στην 

Μαύρη και την Κασπία Θάλασσα και πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλη ποικιλία 

γλωσσών και εθνοτήτων, όπου υπολογίζονται πως συναντώνται πενήντα 

διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. 

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, καθώς και η επακόλουθη γερμανική 

ενοποίηση, η κατάρρευση της σοβιετικής ηγεμονικής τάξης στα τέλη του 1991 και 

οι καθεστωτικές αλλαγές των πρώην συμμάχων της στην κεντρική και ανατολική 

Ευρώπη, οδήγησαν σε μια νέα κατανομή ισχύος, τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο 

περιφερειακό επίπεδο. Το διεθνές σύστημα17 βρέθηκε σε μεταβατικό στάδιο, κύρια 

χαρακτηριστικά του οποίου ήταν η κυρίαρχη πολιτικοστρατιωτική θέση των ΗΠΑ 

και ο περιορισμός της Ρωσίας σε περιφερειακό ρόλο. Το γεγονός αυτό συνιστούσε 

μια μείζονα ανακατανομή ισχύος, αλλά επ’ ουδενί λόγο δεν άλλαξε την φύση του, 

όπως ισχυρίζονταν αναλυτές τα πρώτα μεταψυχροπολεμικά έτη. Το μοναδικό νέο 

στοιχείο ήταν πως η εν λόγω αλλαγή επήλθε με ειρηνικό τρόπο, ήτοι με την 

απουσία ενός ηγεμονικού πολέμου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. 

                                                      
16ΧρήστοςΖιωγαςΝέαΠολιτική 2015 
17Cristopher Layne: “The unipolar exit: beyond the Pax Americana”, Cambridge Review of 
International Affairs, 24(2), Taylor & Francis, 2011.; Michael Smith: “Beyond the comfort zone: 
internal crisis and external challenge in the European Union’s response to rising powers”, 
International Affairs, 89(3), 2013. 
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Διαφορές που προϋπήρχαν στους λαούς που διαβιούσαν στην περιοχή του 

Καυκάσου, και ήταν εν υπνώσει επί Σοβιετικής περιόδου, βρήκαν ξανά το πεδίο 

της ιστορικής τους εκπλήρωσης, απειλώντας την τάξη στον συγκεκριμένο χώρο. 

Σε συνάρτηση και ακολουθία με πάγιες γεωπολιτικές σταθερές, αλλά και λόγω της 

εξόρυξης και διέλευσης υδρογονανθράκων από την εν λόγω περιοχή, επήλθε μια 

σταδιακή αναβάθμιση του Καυκάσου στους γεωστρατηγικούς και γεωοικονομικούς 

υπολογισμούς των μεγάλων αλλά και περιφερειακών δυνάμεων, γεγονός που 

συνήθως δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού. 

Πέραν των γεωπολιτικών ανταγωνισμών, στην περιοχή του νοτίου 

Καυκάσου, κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο, έλαβαν χώρα δύο πολύ 

σημαντικές πολεμικές συγκρούσεις, που εξακολουθούν να απειλούν την 

περιφερειακή σταθερότητα, Ο πόλεμος Αρμενίας–Αζερμπαϊτζάν18 στο Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, το 1988-1994, και ο πόλεμος μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας το 2008. 

Και στις δύο περιπτώσεις επήλθε κατάπαυση του πυρός δίχως, μέχρι σήμερα, την 

επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης, θέτοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη 

σταθερότητα. 

Ο Καύκασος αποτελεί μέρος της Ευρασίας, που, όπως επισημαίνει ο 

Zbigniew Brzezinski, θεωρείται το κέντρο της παγκόσμιας ισχύος τα τελευταία 

τουλάχιστον 500 χρόνια. Όλες δε οι αυτοκρατορίες που επιδίωξαν να 

κυριαρχήσουν στο διεθνές γίγνεσθαι, έθεταν ως βασικό σκοπό τους τον έλεγχο του 

Ευρασιατικού χώρου. Η Ευρασία, ως ενιαία γεωπολιτική μάζα, συμπεριλαμβάνει 

το σύνολο των εδαφών της Ευρώπης και της Ασίας, στα οποία διαβιεί το 75% του 

παγκόσμιου πληθυσμού, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού 

πλούτου του πλανήτη και αντιπροσωπεύει το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ. 

Η τουρκική εξωτερική πολιτική της μεταψυχροπολεμικής περιόδου στην 

περιοχή του Καυκάσου19, χαρακτηρίστηκε από αποτυχία υλοποίησης των αρχικών 

στοχεύσεων. Αχίλλειος πτέρνα της τουρκικής διπλωματίας αποτέλεσε το ζήτημα 

του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η τουρκική στάση υπέρ του Αζερμπαϊτζάν, που όμως 

περιορίστηκε σε ρητορικό επίπεδο, υπονόμευσε συνολικά την αξιοπιστία της 

Άγκυρας και εν γένει την πολιτική της τόσο στον Καύκασο όσο και στην κεντρική 

                                                      
18Ayse Gunes-Ayata: “The Republican People's Party”, Turkish Studies, 3(1), 2002. 
19Ahmet Davutoglu: Speech Delivered at the 28th Annual Conference on US-Turkish Relations 
Organized by ATC-DEIK: “Turkey-US relations: A Model Partnership, Global and Regional 
Dimensions”, Washington DC, 2 June 2009, at <www.mfa.gov.tr>, (πρόσβαση: 16/2/1013). 
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Ασία, έναντι κυρίως των βασικών των ανταγωνιστών εκείνη την περίοδο, δηλαδή 

της Ρωσίας και του Ιράν. 

Ο γενικός αναστοχασμός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, μετά την 

ανάληψη της εξουσίας από το κόμμα Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, υπό 

την ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν, δεν διαφοροποιούσε στις τουρκικές στοχοθεσίες 

για τον ρόλο που η Τουρκία οφείλει να διαδραματίσει στην περιφέρεια του 

Καυκάσου. Η πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων», που δρομολόγησε ο 

Αχμέτ Νταβούτογλου, ιεράρχησε υψηλά την εν λόγω περιοχή ως έναν χώρο 

εκπλήρωσης των τουρκικών επιδιώξεων χωρίς τελικά να αποδώσει τα 

αναμενόμενα. 

 

1.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι πλέον δεδομένο, σύμφωνα και με τις αρχές της λαμβάνουσας θεωρίας 

ανάλυσης, ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον που το συμφέρον των δομικών 

στοιχείων του (των κρατών) είναι ο πρωτεύων παράγοντας που καθορίζει τις 

διακρατικές σχέσεις αλλά και των διεθνών θεσμών. Ο ανταγωνισμός με την 

ταυτόχρονη παρουσία της αλληλεξάρτησης για την εξασφάλιση αγαθών όπως η 

ασφάλεια και η ευημερία δεν μπορεί να μπει σε ένα πλαίσιο αυστηρών κανόνων 

για κανένα κράτος είτε έχει τις δυνατότητες, όπως η Τουρκία, είτε όχι να δρα ως 

μία «ισχυρή μονάδα» στη περιοχή που μπορεί να επηρεάσει. 

Τα Βαλκάνια συνεχίζουν να αποτελούν μια συστάδα κρατών, ένα ζωηρό 

υποσύστημα, που ακατάπαυστα επηρεάζει και επηρεάζεται είτε από δράσεις των 

μελών του είτε από περιφερειακούς δρώντες. Καθώς ο πολιτιστικός πλουραλισμός 

και η ανομοιογένεια χαρακτηριστικών (εθνική, φυλετική, οικονομική, πολιτική 

σταθερότητα, θεσμική δομή, θρησκευτική, κοινωνικές συνθήκες, επίπεδο 

διαβίωσης, αμυντική δυνατότητα) που τα χαρακτηρίζει, τα Βαλκάνια, δύναται να 

αποτελούν στόχο επηρεασμού για την δημιουργία εσωτερικών ανατροπών ισχύος 

του υποσυστήματος.  

Οι σχέσεις των κρατών των Βαλκανίων δεν είναι απόλυτες ούτε σχετικές, 

δεν πηγάζουν από κάποια κοινά δεδομένα και στόχους, δε στηρίζονται σε έναν 

κοινό και γενικότερο σχεδιασμό, δεν είναι προϊόν μιας κοινής διεργασίας, δεν 

εδράστηκε ποτέ πάνω στον κοινό λογισμό. Οι σχέσεις των κρατών των Βαλκανίων 

εύκολα πλάθονται μέσα από το «διαίρει και βασίλευε» μόνο όταν αυτά έχουν 
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ξεκάθαρο κέρδος με βάση το οποίο εύκολα επίσης μεταβάλλονται, ενώ το 

παρελθόν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα περισσότερα κράτη πολύ λίγα έχει 

διδάξει. 

Τα βόρεια κράτη των Βαλκανίων αποσκοπούν τα τελευταία χρόνια να 

αποκοπούν από την Χερσόνησο, με μικρή ή μεγάλη επιτυχία και να πλησιάσουν 

ως υποσύστημα την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα το περιορισμό επίδρασης 

στο συνδυασμό Ελλάδας-Βαλκάνια-Τουρκία, σε αντίθεση με τα κράτη που έχουν 

σύνορα με αυτό τον συνδυασμό.  

Η Μέση Ανατολή με κύρια χαρακτηριστικά την γεωστρατηγική της θέση και 

το ενεργειακό της αποτύπωμα αποτελεί ένα υποσύστημα που έχει την δυνατότητα 

να αντλεί αλλά και να δεσμεύει πόρους από τους δρώντες στη περιοχή. Αναγκαιεί 

η διαρκείς παρουσία και εποπτεία στη περιοχή και στα συμβαίνοντα αντίστοιχα 

όσων τα συμφέροντα, τουλάχιστον άμεσα, έχουν «φυσική επαφή» με το 

υποσύστημα αυτό.  

Μέσα από τη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν νέες δυνάμεις, λαμβάνοντας υπόψη τον ενεργειακό παράγοντα. Μια 

δύναμη που θα επιθυμούσε να δηλώσει τη παρουσία της στο διεθνές σύστημα 

βρίσκει στην Μαύρη Θάλασσα πεδίο δράσεις με προϋποθέσεις την ύπαρξη 

συνδετικών δεσμών και την επιβεβαίωση των δυνατοτήτων της (όπως επενδύσεις 

ανάπτυξης, στρατιωτική υπεροχή). 

Ο Καύκασος σε συνδυασμό και παράλληλα με τις σταθερές γεωπολιτικές 

συνθήκες, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί υποσύστημα με ενεργό 

δράση στη διαχείριση υδρογονανθράκων, βελτίωσε και αναβάθμισε δρώντες στη 

περιοχή μέσα από τον ανταγωνισμό και την αλληλεξάρτηση που έχει αναπτυχθεί. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

«ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

 

 2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παράγοντες που μπορούν να σχηματοποιήσουν την αμυντική πολιτική 

μια χώρας είναι αυτοί που σχεδιάζουν, οργανώνουν, υποστηρίζουν, εκτελούν-

ασκούν και εποπτεύουν το δημιούργημά τους, προκειμένου, και μέσω 

αντιδραστικής διαδικασίας, να μπορούν να το βελτιώνουν με κύριο στόχο την 

εφαρμογή του «κοινωνικού συμβολαίου», που συνυπογράφεται σε κάθε κράτος 

μεταξύ της ισχυρής ελίτ και της κοινωνίας. Το πλέγμα της Αμυντικής Βιομηχανίας, 

των οικονομικών συνθηκών, της ενεργειακής επάρκειας και των θεσμικών 

οργάνων, αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης της Τουρκικής 

Αμυντικής Πολιτικής.  

 

 2.2 ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

H αμυντική βιομηχανική υποδομή μιας χώρας καθορίζει, όπως 

αποτυπώνεται20 και στη συνέχεια, το επίπεδο της ασφάλειά της και την ισχύ των 

ενόπλων δυνάμεων της και αυτό είναι κάτι που και ιστορικά επιβεβαιώνεται 

σήμερα παρακολουθώντας την διεθνή σκηνή. 

Δεν θα αναφερθούμε, ως παράδειγμα, στις ΗΠΑ, είναι πια δεδομένο και 

ίσως αξίωμα για αυτήν ότι η ύπαρξη της συνδέεται με την αμυντική της βιομηχανία. 

Η Ρωσία, μετά την περίοδο κάμψης της με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, επανέρχεται 

και πάρα τα όποια οικονομικά της χαρακτηριστικά, η αμυντική της βιομηχανία έχει 

καθοριστεί από την κυβέρνηση της χώρας ως προτεραιότητα (αναφορά από 

ιντερνέτ) Ακόμη και χώρες παρίες (Β.Κορέα) θέτουν ως μέσο υποστήριξης της 

διαδικασίας εξασφάλισης της του εθνικού συμφέροντος την αμυντική βιομηχανία. 

Επιπλέον είναι ορατό σε κάθε ένοπλη σύγκρουση ποιος μπορεί μόνος του να 

ανταπεξέλθει και ποιός έχει ανάγκη υποστήριξης και εξωτερικής εξισορρόπησης21 

και εξάρτησης. 

                                                      
20http://www.pronews.gr/koinonia/114482_amyntiki-viomihania-elladas-toyrkias-o-asfalesteros-
deiktis-toy-ti-erhetai 
21Κουσκουβέλη Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις Εκδόσεις ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004 

http://www.pronews.gr/koinonia/114482_amyntiki-viomihania-elladas-toyrkias-o-asfalesteros-deiktis-toy-ti-erhetai
http://www.pronews.gr/koinonia/114482_amyntiki-viomihania-elladas-toyrkias-o-asfalesteros-deiktis-toy-ti-erhetai
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Σε συνέχεια των παραπάνω, τα πρώτα βήματα προς την ανάπτυξη η 

Τουρκική Πολεμική Βιομηχανία τα έκανε το 1923, με την ίδρυση των εργοστασίων 

χαλκού, ορείχαλκου και χάλυβα. Αργότερα με την βοήθεια των ΗΠΑ και της Δυτ. 

Γερμανίας, πραγματοποιήθηκε η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των πολεμικών 

εργοστασίων καθώς και η αύξηση της παραγωγής τους, ενώ ταυτόχρονα 

εμφανίσθηκαν νέες βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής πολεμικού υλικού. Μετά 

την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το 1974, και την επιβολή του αμερικανικού 

εμπάργκο, οι Τούρκοι συνειδητοποίησαν την ανάγκη τήρησης αυτοδύναμης 

εθνικής πολεμικής βιομηχανίας και δημιούργησαν την Ειδική Υπηρεσία Πολεμικής 

Βιομηχανίας στο ΥΕΘΑ. 

Σχεδόν από την δεκαετία του 80 η Τουρκία στηριζόμενη στην οικονομική 

πολιτική της22, έχει δημιουργήσει μια δυναμική αμυντική βιομηχανία δεύτερη σε 

δυναμική σε όλη την Ευρώπη, μετά από αυτή της Ρωσίας. Με ότι αυτό 

συνεπάγεται στην αύξηση της ισχύος των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας στην 

επόμενη πενταετία, όταν δηλαδή θα έχει αφομοιωθεί από αυτές η δυναμική από 

τις αμυντικές βιομηχανίες της χώρας. Το πλέον χαρακτηριστικό αυτής της 

αλματώδους ανάπτυξης είναι η έκθεση της εταιρείας επιχειρηματικών συμβούλων 

Frost&Sullivan για την παρούσα κατάσταση και την προοπτική της τουρκικής 

αμυντικής βιομηχανίας εν όψει της εισόδου στο χρηματιστήριο των τουρκικών 

αμυντικών βιομηχανιών. 

Κατά την F&S, η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα που ανήκει στο δυτικό 

στρατόπεδο με αμυντική βιομηχανία που να μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των επενδυτών της για υψηλή κερδοφορία.Η οικονομία της Τουρκίας 

θεωρείται από την F&S εντυπωσιακά σταθερή σε σύγκριση με τις γειτονικές της 

στην Ευρωζώνη και τη Μέση Ανατολή, γεγονός σημαντικό για την προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων. Ας δούμε ορισμένα σημεία της έκθεσης, εξαιρετικά 

ενδιαφέροντα, την έκθεση υπογράφει ο Φίλιπ Ρόιτερ, Γενικός Διευθυντής της F&S: 

«Η Τουρκία δυνητικά θα καταστεί μείζων εξαγωγέας στις χώρες του Συμβουλίου 

Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και της Ένωσης Εθνών Νοτιοανατολικής Ασίας 

(ASEAN) και οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα παίξουν έναν αυξανόμενα ζωτικό 

στρατιωτικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, απαιτώντας τεχνολογίες 

νέας γενιάς. 

                                                      
22Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Τα Βαλκάνια μετά το Τέλος του ψυχρού Πολέμου, εκδόσεις 
ΠΑΠΑΖΗΣΗ,1994 
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Η χώρα είναι η 15η στις στρατιωτικές δαπάνες διεθνώς και 6η στην 

Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 1,1% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών το 

2011. Η μοναδική γεωπολιτική κατάσταση της χώρας έχει ενθαρρύνει υψηλές 

στρατιωτικές δαπάνες, σε αντίθεση με τις διεθνείς τάσεις. Επίσης, η Τουρκία ανήκει 

στα κράτη που επηρέασε λιγότερο η κρίση του 2008 και 2009, ενώ κατόρθωσε να 

αναπτύξει καλύτερες οικονομικές πολιτικές ρύθμισης του επενδυτικού και 

τραπεζικού περιβάλλοντος". 

Εταιρείες-ραχοκοκαλιά της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, η τουρκική 

"ΕΑΒ" η TAI που μαζί με την Aselsan περιλαμβάνονται στις 100 κορυφαίες 

εταιρείες άμυνας διεθνώς, η Havelsan και η Roketsan. Ένα από ισχυρά σημεία 

των τουρκικών αμυντικών βιομηχανιών είναι οι υψηλές επενδύσεις Έρευνας και 

Ανάπτυξης (R&D) σε εγχώρια προϊόντα, όπως το αεροσκάφος βασικής 

εκπαίδευσης Hurkus και το Μη-επανδρωμένο Εναέριο Όχημα (UAV) Anka, η νέα 

γενιά πυραύλων εδάφους-εδάφους, το κολοσσιαίο ναυπηγικό πρόγραμμά τους 

κλπ. 

Σε άρθρο του τοSTRATFOR23εστιάζει στην προσπάθεια της Τουρκίας να 

«χτίσει» μια κραταιά αμυντική βιομηχανία με σκοπό αφενός να ενισχύσει τις 

εξαγωγές αμυντικού υλικού και αφετέρου να εκμηδενίσει, σε βάθος χρόνου και με 

ορίζοντα το 2023, την εξάρτησή της από τις εισαγωγές όπλων. 

Γιατί όμως η Τουρκία επιθυμεί να κτίσει μια μεγάλη και δυνατή αμυντική 

βιομηχανία; Σύμφωνα με τους συντάκτες του άρθρου, οι λόγοι είναι τρείς, ο 

πρώτος λόγος είναι η επιθυμία της χώρας να εξοικονομήσει χρήματα τα οποία 

φεύγουν στο εξωτερικό και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της τουρκικής 

οικονομίας. Η Τουρκία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο 

ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ), γεγονός που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε αμυντικό 

εξοπλισμό. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με επιθυμία της ηγεσίας της Τουρκίας 

να ενισχύσει την αυτάρκεια και την ανεξαρτησία της χώρας στον τομέα των 

στρατιωτικών εξοπλισμών. Είναι γεγονός ότι η Τουρκία βασιζόταν στην προμήθεια 

οπλικών συστημάτων και μέσων κατά κύριο λόγο στις ΗΠΑ και δευτερευόντως 

στην Γερμανία. Ο τρίτος λόγος είναι η επιθυμία της Τουρκίας να ενισχύσει τις 

εξαγωγές αμυντικού υλικού, με σκοπό αφενός να ενισχύσει την εθνική οικονομία 

και αφετέρου να αναπτύξει στενές σχέσεις με τις χώρες-«πελάτες» της. 

                                                      
23http://www.militaire.gr/stratfor 
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Θεωρείται αυτονόητο ότι τα μεγαλεπήβολα αυτά σχέδια τυγχάνουν της 

έγκρισης του Προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν. Δεν είναι τυχαίο ότι με τις μεταρρυθμίσεις 

που εγκρίθηκαν με το δημοψήφισμα του Απριλίου, αυξήθηκε η εποπτεία και ο 

έλεγχος του Προέδρου σε ότι αφορά την αμυντική βιομηχανία. Για παράδειγμα, η 

Προεδρία της τουρκικής Δημοκρατίας, εποπτεύει πλέον την Εκτελεστική Επιτροπή 

της Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία εγκρίνει, σε τελικό βαθμό, τα κονδύλια που 

προορίζονται για τον τομέα της άμυνας. 

Παρά το γεγονός όμως ότι καταγράφεται αύξηση των παραγγελιών για 

εξαγωγές όπλων, ο μεγαλύτερος και καλύτερος πελάτης των τουρκικών εταιρειών 

παραμένει να είναι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΤΕΔ). Τα παραπάνω 

φανερώνουν την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, πλην όμως δεν 

μπορούν να αποκρύψουν την έλλειψη τεχνογνωσίας, η οποία αντισταθμίζεται με 

τις συνεργασίες τουρκικών με ξένες εταιρείες. 

Συμπερασματικά, η Τουρκία έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον τομέα 

της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού 

ικανοποίησης των απαιτήσεων των ΤΕΔ από το 24% στο 64% μέσα σε 15 έτη 

(2002-2017). Ωστόσο αυτά τα εντυπωσιακά ποσοστά δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στην πραγματική εικόνα, καθόσον τα«εγχώρια ή εθνικά εξοπλιστικά 

προγράμματα»όπως αρέσκεται να τα αποκαλεί η τουρκική ηγεσία, αποτελούν, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, αποτέλεσμα συνεργασίας με ξένες εταιρείες και 

σχεδόν πάντα περιλαμβάνουν εισαγωγή υποσυστημάτων από το εξωτερικό. 

 

2.3 ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  

Η εκτίμηση24 του προϋπολογισμού άμυνας της Τουρκίας κάθε φορά 

αποτελεί μια δύσκολη προσπάθεια εξαιτίας των περιορισμένων πληροφοριών. 

Ακριβή στοιχεία για τις δαπάνες αυτές αποτελούν κρυμμένο μυστικό από την 

νομοθετική εξουσία της χώρας. Αλλά κάποιος μπορεί με βεβαιότητα να υποθέσει 

ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την επανέναρξη του αγώνα 

με το εκτός νόμου Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (ΡΚΚ) αλλά και του αγώνα κατά του 

ΙSIS, τόσο εντός όσο εκτός συνόρων της χώρας.  

                                                      
24ΠΑΜΑΚ,ΕΔΡΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Αναλυτική έκθεση. Οι εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο της χώρας  
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016 
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Επιπλέον, οι δαπάνες για μυστικές και φανερές επιχειρήσεις, υπό το φως 

του συνεχιζόμενου πολέμου στη γειτονική Συρία, αποτελούν σημαντική διαρροή σε 

οικονομικούς πόρους που θα είχαν εναλλακτικά διατεθεί προς την αναγκαία 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογισθούν και οι 

οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την φιλοξενία 1,6 εκατομμυρίων Σύριων 

προσφύγων στην Τουρκία. Ο προϋπολογισμός του 2016 για τη Γενική Διεύθυνση 

Διαχείρισης της Μετανάστευσης (Directorate General of Migration Management) 

είναι 51% αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρομοίως, ο 

προϋπολογισμός άμυνας και ασφάλειας συνέχισε να αυξάνεται.  

Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το 

οικονομικό έτος 2016 δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα των δαπανών 

που προορίζονται για την άμυνα και την ασφάλεια. Η έλλειψη άμεσης 

κοινοβουλευτικής εποπτείας του προϋπολογισμού άμυνας και ασφάλειας κάνει 

προβληματικό το προσδιορισμό του συνολικού ποσού των χρημάτων για τον 

τομέα αυτό, και το οποίο είναι γενικά υψηλότερο από το ποσοστό που 

δημοσιοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Η χρήση των κονδυλίων της κυβέρνησης (slush fund) για τη 

χρηματοδότηση των μυστικών επιχειρήσεων ανήλθε στο ύψους ρεκόρ των TL1,6 

δις κατά τους πρώτους 11 μήνες του 2015, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου 

Οικονομικών. Να σημειωθεί ότι το ταμείο αυτό παρέμενε έως τα τέλη Μαρτίου 

2015 υπό την αποκλειστική χρήση του Πρωθυπουργικού, έως ότου αποδόθηκε για 

χρήση στην προεδρία, επτά περίπου μήνες αργότερα, και αφότου ο σημερινός 

Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν25 εξελέγη στη θέση αυτή μετά από μια 11-ετή 

θητεία ως πρωθυπουργός.  

Ένα άγνωστο μέρος των κεφαλαίων που προορίζονται για την Εθνική 

Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας (MIT) πιστεύεται ευρέως ότι έχουν 

χρησιμοποιηθεί για μυστικές επιχειρήσεις στη Συρία. Ο προϋπολογισμός της MİT 

για το 2016 έχει αυξηθεί στα TL 1,6 δις, περίπου κατά 48% σε σχέση με το 2015. 

Συνολικά, ο προϋπολογισμός δαπανών του Υπουργείου Άμυνας έχει αυξηθεί το 

2016, κατά περίπου 16% σε TL 26,4 δις, έναντι TL22,7 δις το 2015. Οι 

προϋπολογισμοί 2016 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενικής Διοίκησης 

                                                      
25Χρήστος Τερζής, «Η δεύτερη μεταπολίτευση στην Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Η άνοδος των 
"μη προνομιούχων"», Πατάκη, 2013; Γιώργος Καπόπουλος: «Μεταπολίτευση στην Τουρκία με 
καταλύτη τονΕρντογάν», ε/φ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (28/7/2007); Σταύρος Λυγερός: Κώστα Μελάς: «Μετά τον 
Ερτογάν τι;», Πατάκη,2013. 
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Χωροφυλακής και του Εθνικού Αστυνομικού Τμήματος έχουν αυξηθεί αντιστοίχως 

κατά 23%, 28% και 20% από το περασμένο έτος.  

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε το ΝΑΤΟ 

(2016), αναφέρεται ότι οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας ως ποσοστό του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), ανήλθαν σε περίπου 1,7% για το 2015, 

καταλαμβάνοντας την 7η θέση μεταξύ των κρατών-μελών. Το στρατιωτικό μοντέλο 

της Τουρκίας που βασίζεται στην ενίσχυση της στρατολόγησης αποτελεί επίσης 

αιτία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, δεδομένου ότι περίπου 58% του 

συνολικού προϋπολογισμού δαπανών του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας θα 

διατεθεί για δαπάνες προσωπικού το 2016 (αντιστοίχως 56% το 2015, σύμφωνα 

με την πρόσφατη έκθεση του ΝΑΤΟ).Με βάση τα παραπάνω, η καταφανής 

πρόοδος της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας παραμένει ακόμη εξαρτώμενη από 

το εξωτερικό. 

 

2.4 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Όσον αφορά την τουρκική οικονομική κατάσταση26, βλέπουμε μια 

σταθερότητα. Συνολικά το 2015 η τουρκική οικονομία επέδειξε απρόσμενη 

ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις27 της, η βελτίωση διατηρήθηκε 

και το 2016, λόγω κυρίως της χαμηλής τιμής του πετρελαίου, της χαλαρής 

νομισματικής πολιτικής, και τις αυξήσεις των μισθών στο δημόσιο τομέα. Η 

επιβράδυνση των εξαγωγών θα περιορίσει την ανάπτυξη, εν μέρει λόγω των 

ρωσικών κυρώσεων, αλλά και της ασταθούς κατάστασης ασφάλειας στο 

εσωτερικό όσο και στο εγγύς εξωτερικό. Ο πληθωρισμός αναμένεται επίσης να 

προσεγγίσει διψήφια νούμερα στο πλαίσιο της μετακύλισης της υποτίμησης του 

περασμένου έτους και των εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων λόγω ζήτησης. Το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επηρεάζεται θετικά από τη χαμηλή τιμή του 

πετρελαίου, ενώ ο δείκτης του δημόσιου χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ 

συνεχίζει να μειώνεται.  

Η βελτίωση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3,1% το 2015, παρά την 

αρνητική συμβολή της αύξησης των καθαρών εξαγωγών και της προσαρμογής 

των αποθεμάτων. Αν και η επιβράδυνση των εξαγωγών o ετήσιος ρυθμός 

                                                      
26ΠΑΜΑΚ, ΕΔΡΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ,Αναλυτική έκθεση  Οι εξελίξεις στο διεθνή περίγυρο της χώρας 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016 
27https://www.oecd.org/eco/surveys/turkey-2016-OECD-economic-survey-overview.pdf 
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αύξησης του ΑΕΠ το 2017 για το πρώτο τρίμηνο28 είναι 5% . Ωστόσο, η πρόβλεψη 

για την ανάπτυξη αυτή συνδέεται με σημαντικούς κινδύνους. Από την μία πλευρά, 

η επιτάχυνση των μισθών και η ενίσχυση του δανεισμού των νοικοκυριών μπορεί 

να οδηγήσουν σε μία εντονότερη από την προβλεπόμενη ώθηση στην 

καταναλωτική δαπάνη. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος ότι η 

κατάσταση ασφαλείας θα μπορούσε να επιδεινωθεί, τόσο στο εσωτερικό και στο 

εγγύς εξωτερικό. Αλλά τον μεγαλύτερο κίνδυνο θα μπορούσε να αποτελέσει μία 

παρατεταμένη αναστροφή των εισροών κεφαλαίου. Πρόσφατα μάλιστα οι εκροές 

κεφαλαίων έχουν αυξηθεί, εν μέρει επειδή το ενδιαφέρον της παγκόσμιων 

επενδυτών έχει αποσυρθεί από τις αναδυόμενες οικονομίες και, κυρίως, από όσες 

χαρακτηρίζονται από υψηλά ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, όπως η 

Τουρκία.  

Περαιτέρω, από την πλευρά του κινδύνων, η κεντρική Τράπεζα της 

Τουρκίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 7,5% για 12ο συνεχή  

μήνα, μία ευρέως αναμενόμενη κίνηση που πιθανόν να ενισχύσει τις ανησυχίες 

σχετικά με την απροθυμία της να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τον πληθωρισμό. Ο 

ετήσιος πληθωρισμός που ήδη ξεπέρασε το 9,5% τον Ιανουάριο, θα μπορούσε να 

απειλήσει σοβαρά το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας, όπως σημείωσε 

πρόσφατα και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μεχμέτ Σιμτσέκ. 

Αντίθετα, ο Πρόεδρος Ερντογάν έχει επανειλημμένα καταφερθεί εναντίον 

των υψηλών επιτοκίων. Μιλώντας στις 26 Φεβρουαρίου 16 στην τελετή έναρξης 

της Συμμετοχικής Τράπεζας Vakifbank, έκτη κατά σειρά σε ενεργητικό στην 

ισλαμική τραπεζική της χώρας, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι τα υψηλά 

επιτόκια προκάλεσαν τον πληθωρισμό – μία ανορθόδοξη άποψη στα οικονομικά - 

και δεσμεύθηκε να συνεχίσει να αγωνίζεται κατά του "λόμπι των επιτοκίων". 

Επίσης, υπεραμύνθηκε της αξίας μίας ανάπτυξης στηριζόμενης στην κατανάλωση, 

παρά τις ανησυχίες επενδυτών που έλπιζαν σε μεγαλύτερη δημοσιονομική 

πειθαρχία.  

Το 2017,29 παρότι αναγνωρίζει ότι τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας30 

αύξησαν την ανάπτυξη φέτος, η Fitch προειδοποιεί ότι θα βαρύνουν στις 

                                                      
28Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους το τουρκικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5%, όπως 
ανακοίνωσε τον Ιούνιο η τουρκική Στατιστική Αρχή Turkstathttp://www.dw.com/el/ 
29http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1260749/fitch-skoupidia-kratika-omologa-tourkias  
30http://www.liberal.gr/arthro/131106/amyna--diplomatia/2017/to-energeiako-sfragizei-tin-tourkiki-
politiki-sti-mesogeio-.html 
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δημοσιονομικές επιδόσεις και προβλέπει ότι το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 3,1% του 

ΑΕΠ, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2010, ενώ εκφράζει αμφιβολίες για την 

«προσήλωση» της τουρκικής κυβέρνησης στη «δημοσιονομική πειθαρχία». «Η 

αναχρηματοδότηση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα 

διατηρήσει το εξωτερικό χρέος σε ανοδική τάση», συμπληρώνει ο οίκος. Ο λόγος 

χρέους προς ΑΕΠ της Τουρκίας αναμένεται να παραμείνει περί το 28,3% την 

επόμενη διετία, σύμφωνα με την Fitch, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα ανέλθει στο 

4,3% την περίοδο μεταξύ του 2017 και του 2019 - ένα επίπεδο σημαντικά 

κατώτερο του 7,1% όπου βρισκόταν μεταξύ του 2011 και του 2015, αλλά 

υψηλότερο του μέσου όρου άλλων χωρών με την ίδια αξιολόγηση. 

 

2.5 ΤΟΥΡΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

Ο ρόλος31 του στρατού στην Τουρκία παίζει μεγάλο ρόλο για την 

κατανόηση της τουρκικής πολιτικής. Με τη διάλυση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, οι ένοπλες δυνάμεις εν λόγο στις πολιτικές εξελίξεις και προθέσεις. 

Σε γενικές γραμμές, στην Τουρκία υπάρχει μια ανοχή σχετικά με την πολιτική και 

θεσμική θέση και δράση του στρατού κάτι συχνά έχει σαν αποτέλεσμα μια 

δημοκρατία με διαλλείματα. Είναι ο ρόλος των στρατιωτικών ελίτ που συμμετέχει 

στη διαδικασία εκσυγχρονισμού στην μετά Οθωμανική εποχή και ως ο ακαίρεος 

πυλώνας στήριξης του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους και στην διαφύλαξή του 

από κάθε εξωτερική και εσωτερική απειλή.  

Οι ενέργειες για την οικοδόμησης του κράτους της σύγχρονης Τουρκίας 

βασίζεται στην ηγεσία μιας ελίτ που έχει αναλάβει η ίδια ως πρωταγωνιστής τη 

δημιουργία μιας σύγχρονης πραγματικότητας. Σε αυτή τη διαδικασία, το κοινό είχε 

αποξενωθεί από τη νέα κατάσταση και οι πολίτες είχαν δευτερεύοντα ρόλο. Η 

Δημοκρατία της Τουρκίας από την δημιουργία της, δεν υπήρξε ένα μέσο για την 

προστασία της ατομικής ελευθερίας, αλλά, αντίθετα, στη βάση της βρίσκεται η 

θεωρία ότι το κράτος έχει μια μεταφυσική οντότητα η οποία έχει μεγάλη αυτονομία 

και μια εγγενή αξία.  

Είναι σχεδόν δεδομένο η θέση ότι, οι στρατιωτικοί θεσμοί που 

χαρακτηρίζονται από πειθαρχία, ιεραρχία και υπακοή δεν μπορούν εύκολα να 

                                                      
31Μουστάκα Δ. Ευαγγελία, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ»,ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,2015  
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συνηθίσουν να ζουν σε αρμονία με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα 

πολλά σχετικά παραδείγματα. Οι στρατιωτικές ελίτ αντιμετωπίζουν τους πολιτικούς 

ως οπορτουνιστές καιροσκόπους με χαρακτηριστική άγνοια για πολλά και 

σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το έθνος. Παράλληλα με αυτό, στοιχεία και 

έρευνες της τουρκικής κοινής γνώμης σχετικά με την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, 

αποκαλύπτουν το γεγονός ότι, ο στρατός βρίσκεται στην πρώτη θέση στην 

εμπιστοσύνη του κόσμου.  

Πολλά πραξικοπήματα32 έχουν λάβει χώρα στην Τουρκία, με ποιο 

πρόσφατο γεγονός την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν, για το οποίο είναι ακόμη αμφιλεγόμενο το ποιος το σχεδίασε και το 

οργάνωσε. Μονάχα ο χρόνος μπορεί να ξεδιαλύνει το θολό τοπίο πίσω από την 

συγκεκριμένη απόπειρα της 15ης Ιουλίου 2017, και οι λοιπές υποθέσεις 

αποτελούν απλώς εικασίες.  

Τα γεγονότα προχωρούν ταχέως, αφού κάθε μέρα σημειώνονται νέες 

εξελίξεις, όπως η αναστολή λειτουργίας δημοσιογραφικών πρακτορείων και 

σταθμών, εφαρμογή κατάστασης έκτακτης ανάγκης και κατάργηση θεμελιωδών 

δικαιωμάτων. Ο διεθνής αντίκτυπος του θέματος ήταν τεράστιος και το μόνο 

σίγουρο είναι πως η Τουρκία θα συνεχίσει να μας απασχολεί και σε μέλλοντα 

χρόνο. 

 

 2.6 ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ33 

Η Τουρκία δεν αλλάζει ούτε μια γραμμή από τις επιδιώξεις της διότι δίνει 

περισσότερη σημασία στην εθνική ασφάλεια παρά στις διπλωματικές της κινήσεις. 

Το παίγνιο της διπλωματίας λειτουργεί σωστά μόνο και μόνο όταν το παίζουν όλοι. 

 Η Τουρκία όμως σε αυτήν τη διαδικασία αποτελεί ένα αντιπαράδειγμα διότι 

υπάρχει το βαθύ κράτος, ανεξάρτητα από το ποιος το κατευθύνει, το οποίο 

επιβάλλει πάντα τις θέσεις του ακόμα και αν υπάρχουν προσπάθειες από τις άλλες 

πλευρές. Οι άλλες χώρες κατάλαβαν ότι με την Τουρκία αν υποχωρείς δεν 

παίρνεις τίποτα ως αντάλλαγμα, επομένως η διπλωματία τους δεν εισχωρεί 

παθητικά σ’ ένα πεδίο όπου κυριαρχεί η τουρκική νοοτροπία. Παραμένουν σε ένα 

ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

                                                      
32https://frapress.gr/2016/07/ta-praxikopimata-stin-tourkia-ke-o-rolos-tou-stratou Εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια  
33http://www.lygeros.org/1510-gr.html 

http://www.lygeros.org/1510-gr.html
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 2.7 ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  

Τα γενικά στρατηγικά διλήμματα34 της Αγκύρας στο βαλκανικό περιβάλλον 

για να κατανοηθεί απαιτεί την τοποθέτησή της στο ευρύτερο πλαίσιο και τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τουρκική εξωτερική πολιτική. Τοποθετημένη σε 

μία δυσχερή γεωπολιτική θέση και ενταγμένη σε περιοχές έντονης αστάθειας 

όπως η Μέση Ανατολή  και ο Καύκασος και σε συνδυασμό με την προσπάθειά της 

για ηγεμονισμό στην περιοχή σκανδάλισε τους ανταγωνισμούς ισχύος της 

περιοχής (Ρωσία, Ιράν) με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένη εκτός της αστάθειας 

της περιοχής να αντιμετωπίζει και άλλους δρώντες. Επιπλέον η εξάλειψη της 

σημασίας της Τουρκίας από την άμυνα της Δυτικής Ευρώπης αλλά και από την 

αποκοπή της από τις σύγχρονες διεργασίες πολιτικής και οικονομικής 

ολοκλήρωσης της Ευρώπης συνιστούν πλήγμα στην όποια προσπάθεια της 

Τουρκίας να καταστεί περιφερειακή ή όποιου άλλου είδους δύναμη , θέτοντας την 

σε στρατηγικό αδιέξοδο. 

Η ολόπλευρη συμμετοχή της Τουρκίας στον πόλεμο του Κόλπου είναι μια 

απόπειρα να δοθεί διέξοδος στην τουρκική εξωτερική πολιτική μέσα από την 

επιδίωξη μιας νέας ζωτικής ταυτότητα κοινών συμφερόντων με τις ΗΠΑ, η οποία 

θα αποτελέσει και το όχημα για ενσωμάτωση της Τουρκίας στις διεργασίες της 

ευρωπαϊκής τάξης πραγμάτων αλλά και από την προβολή μιας στρατηγικής 

διασύνδεσης Δυτικής Ευρώπης και Τουρκίας για την υπεράσπιση των δυτικών 

συμφερόντων στην περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε η Τουρκία και στον Καύκασο ως 

παράγοντας δυτικής επιρροής με τη προβολή της κοινής πολιτισμικής ταυτότητας 

με τα κράτη της περιφέρειας. Η εικόνα της Τουρκίας σαν σύγχρονου δυτικού 

κράτους και ταυτόχρονα συγγενικού πολιτισμικά ήταν η κυριότερη βάση της 

τουρκικής διπλωματίας. Όμως η διστακτικότητας των δυτικών κεφαλαίων δεν 

μπόρεσε να λειτουργήσει με αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια να μην συνεισφέρει 

στις φιλοδοξίες των Τούρκων. 

Η κρισιμότητα της στρατηγικής διάστασης των Βαλκανίων35 στην εξωτερική 

τουρκική πολιτική είναι πιο έντονη μετά την αναδίπλωση της Τουρκίας στην Ασία. 

Τόσο η στρατηγική διασύνδεση με τις ΗΠΑ όσο και η στρατηγική διασύνδεση με τη 

                                                      
34Στέλιος Αλειφαντής, Τουρκία και Βαλκάνια, Η Στρατηγική Διάσταση της Βαλκανικής Πολιτικής της 
Άγκυρας, 1995 
35ΓΕ Δουδούμη Βαλκανικές Εξελίξεις ,Βαλκανικές Εκδόσεις, 2000 
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Δυτική Ευρώπη παραμένουν ως στόχοι για την ασφάλεια και τις φιλοδοξίες της 

Τουρκίας. 

 

2.8 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Το ενεργειακό36 αναδεικνύεται στον παράγοντα που θα συνεχίσει να καθορίζει την 

τουρκική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και μετά το δημοψήφισμα, καθώς η 

Τουρκία αντιδρά στο ενδεχόμενο να μείνει εκτός ενεργειακού παιγνιδιού τόσο στην 

ανακάλυψη και εκμετάλλευση νέων πηγών υδρογονανθράκων, όσο και στη 

δημιουργία νέων οδών μεταφοράς ενέργειας που θα παρακάμπτουν την Τουρκία. 

Στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή που υπολογίζεται ότι τα επόμενα 

χρόνια μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της 

 Ευρώπης, με την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας αλλά διαφοροποίηση και 

των οδών μεταφοράς του φυσικού αερίου, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση και από 

την Ρωσία αλλά και από την Τουρκία απ' όπου διέρχονται μεγάλοι αγωγοί από την 

Κασπία, το Ιράν και το Ιρακινό Κουρδιστάν δεν είναι αποδεκτό από τους 

Τούρκους. 

Η Τουρκία37 αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές δυνάμεις, σε οικονομικό επίπεδο, 

παγκοσμίως. Η χώρα κατατάσσεται 17η στη σχετική λίστα με τις χώρες που έχουν 

τα υψηλότερα ονομαστικά ΑΕΠ σε ολόκληρο τον κόσμο, και η οικονομία της 

χωρίζεται σε τρεις τομείς: τις υπηρεσίες που καλύπτουν το 65% του ΑΕΠ της 

χώρας, τη βιομηχανία που βρίσκεται στο 26% και, τέλος, τον γεωργικό τομέα, στο 

9% του ΑΕΠ. Όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, από το 2003 μέχρι το 2013 η 

κατανάλωση έχει αυξηθεί από 130 δισ. kW σε 240 δισ. kW. Η αύξηση αυτή της 

κατανάλωσης -σε συνάρτηση με το γεγονός ότι από τα 240 δισ. kW, το 72% αυτών 

η Τουρκία το εισήγαγε από άλλες χώρες-οδήγησε την κυβέρνηση σε αποφάσεις 

σχετικά με τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, ώστε η χώρα να είναι ανεξάρτητη 

στο εγγύς μέλλον στον τομέα της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, το 2013 η 

κυβέρνηση της Τουρκίας αποφάσισε να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια, και να 

φτιάξει τρεις σταθμούς πυρηνικής ενέργειας με ορίζοντα κατασκευής το 2023, έτσι 

                                                      
 

 
37 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΑΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 Ιουν 2017 

https://powerpolitics.eu/category/%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd/
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ώστε να γίνει αυτόνομη η χώρα στον τομέα αυτό – και γιατί όχι και μια χώρα που 

θα εξάγει ενέργεια στο μέλλον; 

Η τεράστια ανάγκη της Τουρκίας για κατανάλωση ενέργειας την ώθησε σε 

τεράστιες επενδύσεις στον τομέα αυτόν, ώστε να είναι αυτόνομη σε αυτό το 

κομμάτι της οικονομίας και, περαιτέρω, να μπορεί να σταθεί στην παγκόσμια 

οικονομική κοινότητα ως μια πολύ δυνατή χώρα ανταγωνιστικά, με σήμα 

κατατεθέν την ενεργειακή της πολιτική. 

Είναι διακριτή μία τεράστια αύξηση επενδύσεων στην ενέργεια την περίοδο 

μετά το 2011 και μέχρι το 2015. Εκείνη την εποχή, οι συνολικές επενδύσεις είχαν 

φτάσει μέχρι και στα 13-14 δισ. δολάρια, οδηγώντας τη χώρα σε μία πολύ 

σημαντική δύναμη στον τομέα της ενέργειας παγκοσμίως, και δείχνοντας, 

ταυτόχρονα, πόσο πολύ έχει αλλάξει η νοοτροπία της πολιτικής της, η οποία 

στρέφεται τόσο πολύ σε αυτές τις επενδύσεις. 

Το θέμα είναι ότι η χώρα δεν έχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την 

έλλειψη πηγών ενέργειας -και, πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας-, αλλά ότι δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί σωστά αυτές οι 

πηγές, ώστε να γίνει επωφελής χρήση αυτών, με πολλαπλά κέρδη για την 

Τουρκία. Άλλωστε, δεν είναι ασήμαντο το γεγονός ότι η χώρα κατατάσσεται στην 

7η θέση παγκοσμίως, όσον αφορά στο γεωθερμικό δυναμικό που διαθέτει, και τις 

τεράστιες ποσότητες ενέργειας που θα μπορούσε να προσφέρει στην ίδια, αλλά 

και σε άλλες χώρες, εάν γίνονταν σωστά οι επενδύσεις στον τομέα αυτόν, ώστε να 

αναδειχθούν οι υπάρχοντες πηγές που ήδη έχει η χώρα.  

Η ενεργειακή38 πολιτική της Τουρκίας συνίσταται στην εξασφάλιση επαρκών 

αποθεμάτων ενέργειας σε χαμηλό κόστος, οποιαδήποτε στιγμή προκύψει ζήτηση. 

Ειδικά, σκοπός της τουρκικής κυβέρνησης είναι να αναδειχθεί39 διαμετακομιστική 

χώρα και ενεργειακός κόμβος ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Για την 

ενεργειακή της ασφάλεια, η Τουρκία επιθυμεί τη διαφοροποίηση των 

προμηθευτών, αλλά και τη λιγότερο δυνατή εξάρτησή της από εισαγωγή ενέργειας. 

Γι’ αυτό και έχει στραφεί στην εξεύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 

προκειμένου να μπορεί να καλύψει, αφενός, τη ζήτηση που προκύπτει για 

εσωτερική κατανάλωση και, αφετέρου, εκμεταλλευόμενη την προνομιακή της θέση, 

                                                      
38William Hale, “Turkish Foreign Policy, 1774-2000”. 
39Baskin Oran (eds.): “Turkish Foreign Policy, 1919-2006. 
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να μετατραπεί σε ισχυρό προμηθευτή ενέργειας προς τρίτες χώρες, και κυρίως την 

Ευρώπη.  

Βασικός αρωγός στην εκμετάλλευση του γεωπολιτικού της ρόλου είναι η 

δυνατότητα αποκόμισης οικονομικών και γεωστρατηγικών οφελών, μέσω των 

αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα αμοιβαία συμφέροντα φαίνεται πως 

έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην αποκατάσταση των σχέσεων Ρωσίας και Τουρκίας, 

με απότοκο της επανασύνδεσής τους τον αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει 

τη Ρωσία με την Ευρώπη μέσω της Τουρκίας. Με την κίνηση αυτήν, η Ρωσία 

εισέρχεται στην αγορά της Ευρώπης πιο δυναμικά από ποτέ, ενώ παράλληλα 

αναβαθμίζεται η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας. 

Η Τουρκική Ισλαμική Δημοκρατία, με πρωθυπουργό το Recep Tayyip 

Erdoğan -ηγέτη του «Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης» (ΑΚΠ) από το 2002-, 

έμοιαζε να έχει αλλάξει άρδην, τόσο το προφίλ που προωθεί σε επίπεδο διεθνών 

σχέσεων, όσο και τις κατευθυντήριες αρχές που υιοθετεί στο εσωτερικό της. Πιο 

αναλυτικά, η ισλαμική κυβέρνηση ΑΚΠ επιχείρησε να ενισχύσει την εικόνα της ως 

κυβέρνηση ενός κοσμικού κράτους, διότι αυτό υπαγόρευε τόσο το εθνικό 

συμφέρον της χώρας, όσο και το συμφέρον των ισλαμιστών της Τουρκίας. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η προσέγγιση που επιχείρησε να κάνει η Τουρκία 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ξέσπασμα της κρίσης στην Ουκρανία, και τον 

τριγμό των σχέσεων των Βρυξελλών και της Ρωσίας. Έχοντας, τότε, την έγκριση 

της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια μείωσης της επιρροής της Ρωσίας, 

μέσω της στροφής σε άλλους προμηθευτές φυσικού αερίου, η Τουρκία βρήκε την 

ευκαιρία να καταστεί ο βασικός εταίρος της Ευρώπης στην εισαγωγή φυσικού 

αερίου και πετρελαίου. 

Ωστόσο, με τις βλέψεις της να συγκεντρώσει όλα τα αποθέματα ενέργειας 

από την Κασπία θάλασσα και τη Μέση Ανατολή, και αναλαμβάνοντας -εκ των 

πραγμάτων- ρόλο διαμετακομιστή, οφείλει να δρα ορθολογιστικά, και να μπορεί να 

εγγυηθεί εσωτερική ασφάλεια και αποφυγή συγκρούσεων 

Η Ευρώπη, για πολλά χρόνια, κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών 

της σε φυσικό αέριο, με εισαγωγές από την Σοβιετική Ένωση αρχικά και από την 

Ρωσία40 αργότερα. 

                                                      
40Baskin Oran (eds.): “Turkish Foreign Policy, 1919-2006: Facts and Analysis with Documents”, 
University of Uta Press, Salt Lake City, 2010. 
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Το μεγαλύτερο μέρος (περίπου το 80%) του ρωσικού φυσικού αερίου, κατέληγε 

στην Ευρώπη μέσω ενός δικτύου αγωγών, που διερχόταν από την Ουκρανία.. 

Ωστόσο, η Ρωσία το 2006 αποφάσισε να αναθεωρήσει την τιμολογιακή της 

πολιτική και να καταργήσει την προνομιακή τιμή που απολάμβανε μέχρι τότε η 

Ουκρανία. Το αποτέλεσμα ήταν η σοβαρή διαταραχή στον εφοδιασμό με φυσικό 

αέριο σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και κυρίως στην Αυστρία, την Τσεχία, στην 

Σερβία, την Μολδαβία, την Βουλγαρία, την FYROM και την Βοσνία- Ερζεγοβίνη.Η 

Ευρώπη, αλλά και η Ρωσία, μετά από αυτό άρχισαν να ψάχνουν εναλλακτικές 

λύσεις, τόσο στο θέμα της διαμετακόμισης όσο και στο θέμα της διαφοροποίησης 

των παραγωγών χωρών.  

Η κρίση θεάθηκε ως ευκαιρία και από την Τουρκία, η οποία στηριζόμενη 

στην προνομιακή γεωγραφική θέση της, επιδίωξε να αποκομίσει όσο το δυνατόν 

περισσότερα οφέλη, στοχεύοντας μέσω της ενεργειακής της πολιτικής να 

μετατραπεί σε διαμετακομιστική χώρα και ενεργειακό κόμβο, διαμέσου της οποίας 

η Ευρώπη θα αποκτούσε εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και 

πετρελαίου, και θα αντιμετώπιζε παράλληλα το θέμα της Ουκρανίας. Το τουρκικό 

εγχείρημα έχαιρε και χαίρει την έγκριση και υποστήριξη τόσο της ΕΕ όσο και των 

ΗΠΑ, στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν τις χώρες προμήθειας φυσικού 

αερίου και να μειώσουν το ρόλο και την επιρροή της Ρωσίας. 

Εκ των πραγμάτων, ήδη η Τουρκία41 έχει αποκτήσει εξαιρετική σημασία για 

την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ωστόσο η πολυδιάστατη ενεργειακή 

διπλωματία της Τουρκίας δεν σταμάτησε μόνο σε αυτά. Η Τουρκία κινείται ενεργά 

για την διαφοροποίηση των χωρών εισαγωγής μειώνοντας την εξάρτησή της από 

το ρωσικό φυσικό αέριο. Εκτός, από τη Ρωσία πιθανούς προμηθευτές αποτελούν 

το Τουρκμενιστάν, το Ιράν και η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιρακινού 

Κουρδιστάν (Kurdistan Regional Government – KRG). Ωστόσο, η τουρκική 

εξωτερική πολιτική, η οποία έχει στοιχηθεί με το σουνιτικό στρατόπεδο στο πλευρό 

                                                      
41«…Η Τουρκία υπομονετικά περιμένει την ΕΕ να αντιληφθεί την αναντικατάστατη θέση της σε ότι 
αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, πολιτισμική πολιτική και τις γραμμές μεταφορών…» στο Ahmet 
Davutoglu: “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessmentof 2007”, In sight Turkey, 10(1), 2008, 
p. 92; «Διορία μέχρι το 2023 έδωσε η Τουρκία στην ΕΕ», ε/φ ΤΟ ΒΗΜΑ (01/11/12); Mehmet 
Simsek  (Minister of Finance), “EU 'shooting it self in foot”, CNNat<http://edition.cnn.com/2012/01/ 
12/business/eu-turkey/index.html> (πρόσβαση:11/1/15); Τ. Erdogan: “…Theywon't keep us waiting 
that long, willthey?" If they did, he added, "then the EU will lose, at least it will lose 
Turkey…”,SPIEGEL at <http://www.spiegel.de/international/europe /turkish-prime-ministererdogan 
-sets-deadline-for-eu-admission-a-864579.html>, (πρόσβαση: 12/1/15). 
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της Σαουδικής Αραβίας, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την ενεργειακή συνεργασία με 

το Ιράν. 

Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι η Τουρκία, στηριζόμενη στην εξαίρετη γεωγραφική 

της θέση, στις ήδη υπάρχουσες υποδομές της, στην αυξανόμενη εσωτερική 

ζήτηση για φυσικό αέριο, στην ανάγκη της Ευρώπης να διακόψει την ενεργειακή 

της εξάρτηση από τη Ρωσία αλλά και στον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, 

καθίσταται μια νέα Ουκρανία. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια 

αναντικατάστατη διαμετακομιστική χώρα, η οποία θα συγκεντρώνει όλο τον 

ενεργειακό πλούτο της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής, πριν αυτός διατεθεί στην 

Ευρώπη. Ωστόσο, αυτό που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οι χώρες του 

ευρωπαϊκού νότου να σκεφθούν, είναι το αν μια τέτοια επιλογή είναι η σωστότερη 

και αν διασφαλίζει τα μακροχρόνια συμφέροντά τους.  

Πέραν, αυτών των κινδύνων, η τουρκική εξωτερική πολιτική, η οποία έχει 

στοιχηθεί με το σουνιτικό στρατόπεδο στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας, ενέχει 

κινδύνους όσον αφορά την προσέλκυση του Ιράν αλλά και άλλων χωρών της 

Κεντρικής Ασίας στο να διασυνδέσουν τα συστήματά τους με το αντίστοιχο 

τουρκικό και να επιλέξουν την Τουρκία ως διαμετακομιστική χώρα. Παράλληλα, η 

βαθμιαία ισλαμοποίηση της χώρας και η συμπεριφορά της σε διάφορα διεθνή 

θέματα, όπως η στάση της στο προσφυγικό ζήτημα, στο οποίο παρ’ όλες τις 

υποσχέσεις δεν ανέκοψε τις προσφυγικές ροές, θέτουν πλέον ανοικτά ζητήματα 

αξιοπιστίας.  

 

2.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

H Τουρκία μέσω της ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας κατάφερε να μειώσει 

τις αμυντικές δαπάνες, από το εξωτερικό, να μειώσει τα ποσοστά της εξάρτησής 

της και ταυτόχρονα να βελτιώσει την τεχνογνωσία της. Η Τουρκία διαθέτει τη 

δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ και μπορεί πλέον να την 

εξοπλίζει πιο εύκολα, πιο γρήγορα και με εξοπλισμό που καλύπτει τις δικές της 

προϋποθέσεις και δεν αναγκάζεται να επιλέγει τι την εξυπηρετεί καλύτερα από τα 

διατιθέμενα αμυντικά συστήματα της αγοράς. Με την βελτίωση των προϊόντων της 

Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας και την δημιουργία πελατολογίου θα 

καταφέρει να δημιουργήσει εξαρτημένες, από αυτή, χώρες. 
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Με την επαρκεί και σύγχρονη αμυντική της βιομηχανία η Τουρκική ελίτ 

ενισχύει την εσωτερική της ενδυνάμωση προκειμένου να είναι μα και νοιώθει και η 

ίδια ισχυρή, ικανή να παραμείνει στη θέση της και με τον ρόλο που έχει επιλέξει. 

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατευθυνόμενες και ελεγχόμενες από το 

Συμβούλιο Ασφαλείας, παρά τις τρέχουσες ίσως θαμπές τάσεις, εκπροσωπεί και 

αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία του Κράτους της Τουρκίας για την 

υλοποίηση των στόχων του από την πρώτη μέρα της ύπαρξης του. Ακόμη και τα 

διάφορα πραξικοπήματα μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης 

του Κράτους, λαμβάνοντα χώρα σε περιόδους που η πολιτική της Τουρκίας γίνεται 

πιο δυτική από ότι μπορούν οι Τούρκοι να ανεχθούν ή σε περιόδους που δεν 

επιταχύνονται οι άμεσοι στόχοι και το κράτος προσωποποιείται.  

Οι θολές οικονομικές συνθήκες οι οποίες περιβάλλουν τις δραστηριότητες 

του Τουρκικού Κράτους και η αδυναμία καταγραφής της ακριβής εικόνας της από 

ανεξάρτητη αρχή σε συνδυασμό με την διαφορετικότητα που διακρίνει την χώρα 

ως προς την οικονομική της σχέση με λοιπά κράτη της δημιουργεί ένα κενό το 

οποίο δεν μπορεί να γεφυρώσει.  

Η Άγκυρα στο βαλκανικό περιβάλλον απαιτεί λόγω και της δυσχερούς 

γεωπολιτικής θέσης να είναι παράγοντας στους ανταγωνισμούς ισχύος της 

περιοχής και φυσικά να μην αποκοπεί της από τις σύγχρονες διεργασίες πολιτικής 

και οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Η ασφάλειά της είναι ο κύριος 

στόχος έχοντας υπόψη και την ρευστή κατάσταση των υπολοίπων 

υποσυστημάτων στα οποία συμμετέχει, επηρεάζει και από τα οποία επηρεάζεται. 

 Τέλος, μα με πολύ μεγάλη βαρύτητα, ήδη η Τουρκία έχει αποκτήσει 

εξαιρετική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μια σημασία που 

επηρεάζει και τα συμφέροντα του υποσυστήματος των Βαλκανίων και φυσικά των 

ΗΠΑ και Ρωσία. Μέσω της ενέργειας η Τουρκία, σε συνδυασμό με την 

σταθερότητα που την χαρακτηρίζει ως πολιτική οντότητα και την διάστασή της ως 

διεθνής δρών αλλά και ως διπλωματικός συνομιλητής, έχει τη δυνατότητα να θέτει 

όρους και να διαμορφώνει αλλά και να μεταβάλλει συνθήκες. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

«Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ» 

 

 3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ένα από τα δεσπόζοντα χαρακτηριστικά της πολιτικής δραστηριότητας της 

Τουρκίας είναι το γεγονός ότι η εξωτερική πολιτική42 της παραμένει αμετάβλητη με 

αλλαγές μόνο στις μεθόδους και στην εφαρμογή της. Είναι σταθερή η ανάγκη της 

παρουσίας της χώρας στο ΝΑΤΟ και οι στενότερες σχέσεις με την Ευρώπη σε 

επίπεδα ανάλογα με την πολιτική τάση. H Τουρκία, βασιζόμενη στη θέση της και 

τη θρησκεία της, αυτότοποθετείται σαν τη χώρα-σύνδεσμο μεταξύ Δυτικού Κόσμου 

και Μέσης Ανατολής και όχι γέφυρας αφού μέσα από τη σχέση αυτή αποσκοπεί σε 

δικά της κέρδη. 

Αποτελεί σχεδόν αξίωμα ότι η Τουρκία αποτελεί όργανο των Ηνωμένων  

Πολιτειών, ένας φύλακας των Αμερικανών στην περιοχή, το αξίωμα αυτό είναι 

ελεγχόμενο σχετικά με την ορθότητά του. Η Τουρκία έχει πάντα τις δικές της 

γεωστρατηγικές αξιώσεις, ενώ οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ διαυγείς. 

Σήμερα43, όμως, φαίνεται να διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια αλλαγή 

τουρκοαμερικανικής σχέση, παράλληλα με μια τάση της Τουρκίας, από την ίδια τη 

διαμόρφωση των γεωπολιτικών εξελίξεων, να διεκδικήσει μια προνομιακή θέση 

στο υπό διαμόρφωση παγκόσμιο πολυπολικό σύστημα. 

Οι βασικές κατευθύνσεις της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες 

χαράσσονται με στόχους σε βάθος χρόνου, αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή 

διατήρηση πολύπλευρων σχέσεων με όλες τις οντότητες του διεθνούς συστήματος 

(χώρες, Συνασπισμούς, Οικονομικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς) με γνώμονα την 

εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιδιώξεων ή διεκδικήσεών της. 

Από την επίσημη θέση του Τουρκικού κράτους44 η σύνοψη της Τουρκικής Εξωτερικής 

Πολιτικής παρουσιάζεται όπως παρακάτω: 

«Ζούμε σε μια εποχή γρήγορων αλλαγών και αβεβαιότητας. Έτσι, οι πολιτικές μας 

πρέπει να μπορέσουν να υιοθετήσουν συνεχείς αλλαγές και να βοηθήσουν στη 

                                                      
42Behçet Kemal Yesilbursa: “A General Review of Turkey’s Foreign Affairs” 
43ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ,ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
ΑΔΙΣΠΟ 2008 
44http://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy.en.mfa 

http://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy.en.mfa


-32- 
 

διαμόρφωση της δυναμικής γύρω μας προς την κατεύθυνση της ειρήνης, της 

ευημερίας και της σταθερότητας. Οι άνθρωποι αποτελούν τον πυρήνα των 

δραστηριοτήτων μας. Η εξωτερική πολιτική χρειάζεται προοπτική και δράση, 

χρειάζεται πρωτοβουλία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία αναλαμβάνει 

την πρωτοβουλία να ακολουθήσει, σύμφωνα με τον υπουργό Mevlüt Çavuşoğlu, 

μια «επιχειρηματική και ανθρωπιστική εξωτερική πολιτική». 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξής μας είναι περίπλοκα και πολλά από 

αυτά είναι παγκόσμιου χαρακτήρα. Οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και 

ανθρώπινες πτυχές είναι αλληλένδετες. Οι αρχές έχουν σημασία. Η Τουρκία 

διεξάγει την εξωτερική πολιτική της με βάση την αρχή της «Ειρήνης στο Σπίτι, της 

Ειρήνης στον Κόσμο», όπως εκθέτει ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Η Τουρκία έχει 

ένα ολοκληρωμένο, ειρηνικό προσανατολισμό και όραμα και δεσμεύεται να κάνει 

χρήση όλων των μέσων και δυνατοτήτων της προς αυτόν τον διττό στόχο. 

Η Τουρκία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της ιστορίας. Διατηρεί μια βαθιά 

ριζωμένη παράδοση κρατικοποίησης και δημοκρατίας. Τα έμφυτα πλεονεκτήματα 

της προέρχονται από την κεντρική γεωγραφία της, τη βαθιά ιστορική εμπειρία, τη 

δημογραφική και μορφωμένη δημογραφία και τη δυναμική οικονομία. Η τουρκική 

εξωτερική πολιτική κινητοποιεί διάφορα συμπληρωματικά πολιτικά, οικονομικά, 

ανθρωπιστικά και πολιτιστικά μέσα και έχει παγκόσμια εμβέλεια. 

Η Τουρκία, με τις εμπειρίες45 που έχει και ως μέλος του ΝΑΤΟ, επιδιώκει τη 

συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζοντας ότι η ένταξή της θα 

ωφελήσει τόσο την ΕΕ όσο και την Τουρκία. Η Τουρκία συμβάλλει ενεργά στις 

προσπάθειες αντιμετώπισης πολλών προκλήσεων που επηρεάζουν και την 

Ευρώπη. 

Η Τουρκία υπήρξε επίσης ενεργό μέλος της G-20 από την ίδρυσή της και 

ήταν πρόεδρος της θητείας της για το 2015. Στο G-20 η Τουρκία προωθεί την 

σχέση ανθρωπιστικής ανάπτυξης, καθώς και οικονομική ανάπτυξη χωρίς 

αποκλεισμούς και ισότιμη κατανομή. 

Η Τουρκία αποτελεί μέρος της Ευρώπης και σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα. Αυτές περιλαμβάνουν το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον 

Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) καθώς και 

πολλά άλλα φόρουμ. 

                                                      
45CAB/129/56, “Note by the Secretary of State for Foreign Affairs: Situation in Turkey”, 24 Oct 
1952, The Cabinet Papers 1915-1981, UK National Archives. 
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Η Τουρκία είναι επίσης ιδρυτικό μέλος πολλών υποπεριφερειακών 

οργανώσεων και πρωτοβουλιών όπως η Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου 

(BSEC), η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας (ECO). Επιπλέον, η Τουρκία ήταν η ηγετική 

χώρα στην οικοδόμηση της "Καρδιάς της Ασίας: Διαδικασία της 

Κωνσταντινούπολης" σχετικά με την περιφερειακή συνεργασία για την υποστήριξη 

ενός σταθερού Αφγανιστάν. 

Η Τουρκία είναι ενεργό μέλος του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας 

(OIC), Ανάπτυξης Οκτώ (D-8), Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκικών Ομιλούντων 

Κρατών καθώς και MIKTA, μεταξύ άλλων. Το 2017 η Τουρκία είναι ο πρόεδρος 

του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου και του ομίλου χωρών MIKTA καθώς και ο 

Ενεργειακός Όμιλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. 

Ως αναδυόμενο ενεργειακό τερματικό σταθμό και χώρα διέλευσης, η 

Τουρκία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε σχέση με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

ενεργειακή ασφάλεια. 

Η Τουρκία έχει μια στρατηγική εταιρική σχέση με τις συμμάχους της στο 

ΝΑΤΟ και πιστεύει ότι η διατλαντική σύνδεση είναι ζωτικής σημασίας για την 

ευρωπαϊκή ασφάλεια και ευημερία. Συνολικά, 28 στρατηγικές συμπράξεις, 

συμβούλια συνεργασίας υψηλού επιπέδου με 20 χώρες, τριμερείς περιφερειακοί 

μηχανισμοί και διάφοροι μηχανισμοί σε υπουργικό επίπεδο παρέχουν ένα 

τεράστιο δίκτυο συνεργασίας. Η Τουρκία δίνει έμφαση46 στην περαιτέρω ανάπτυξη 

των ήδη στενών δεσμών της με τις χώρες των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής 

και της Βόρειας Αφρικής, του Νότιου Καυκάσου, της Νότιας Ασίας και της 

Κεντρικής Ασίας. 

Η τουρκική διπλωματική εμβέλεια έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 

χρόνια, με συνολικά 236 αποστολές στο εξωτερικό, καθιστώντας το 6ο μεγαλύτερο 

δίκτυο παγκοσμίως. Το σύστημα ηλεκτρονικής θεώρησης, οι ηλεκτρονικές 

προξενικές υπηρεσίες και τα προξενικά τηλεφωνικά κέντρα 7/24 ενίσχυσαν την 

εμβέλεια. 

                                                      
46Istar Gozaydin: “Ahmet Davutoglu: Role as an Islamic Scholar Shaping Turkey’s Foreign Policy”, 
at <www.eisa-net.org/bebruga/eisa/files/events/warsaw2013/Ahmet% 20Davutoglu.pdf>, 
(πρόσβαση:30/11/14);Gokturk Tuysuzoglu:Strategic Depth:  A Neo-Ottomanist Interpretation of 
Turkish Eurasianism”, Mediterranean Quarterly, 25(2), 2014. 
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Τα παγκόσμια προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω 

συνεργασίας σε παγκόσμια κλίμακα. Η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος 

υπογραμμίζει την ενεργό διπλωματία της Τουρκίας, ιδίως στα Ηνωμένα Έθνη και 

σε άλλα πολυμερή φόρουμ. Η Τουρκία υπηρέτησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ κατά την περίοδο 2009-2010 ως εποικοδομητικό μέλος που συμβάλλει στην 

παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια. Σύμφωνα με το σύνθημα "ο κόσμος 

είναι μεγαλύτερος από πέντε" όπως ορίζει ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η 

Τουρκία έχει επίσης υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και του Συμβουλίου 

Ασφαλείας για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της ημέρας. 

Η Τουρκία έχει αναγνωριστεί ως μια δυναμική δύναμη στον τομέα των 

αναπτυξιακών προσπαθειών διπλωματίας. Η Τουρκία φιλοξένησε την Τέταρτη 

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες στις 9-13 

Μαΐου 2011 στην Κωνσταντινούπολη και συνέβαλε στην έγκριση του 

Προγράμματος Δράσης για τη δεκαετία 2011-2020. Επιπλέον, η πρώτη παγκόσμια 

ανθρωπιστική διάσκεψη κορυφής πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2016 στην 

Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία ακολουθεί μια πολιτική ανοικτών θυρών για τους 

Συριανούς και άλλους που έπρεπε να εγκαταλείψουν την καταστροφή στη χώρα 

τους. Περίπου 3 εκατομμύρια Σύριοι κατέφυγαν στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι η 

μεγαλύτερη χώρα υποδοχής σύμφωνα με τα στοιχεία της UNHCR. 

Η τρομοκρατία και οι διάφορες μορφές εξτρεμισμού έχουν φτάσει σε μια 

απειλητική ένταση σε όλο τον κόσμο. Οι τρομοκρατικές ομάδες απειλούν τη διεθνή 

ειρήνη και ασφάλεια. Η τρομοκρατία είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και 

δεν μπορεί να συνδεθεί με καμία φυλή, εθνότητα, πίστη ή γεωγραφία. Είναι μια 

παγκόσμια μάστιγα και απαιτεί παγκόσμιες αντιδράσεις και αλληλεγγύη. Η 

Τουρκία αντιτίθεται ενεργά στην απελευθέρωση της τρομοκρατίας47 από 

οποιαδήποτε οργάνωση με οποιοδήποτε πρόσχημα. 

Στην εποχή μας μια άλλη διαδεδομένη μάστιγα είναι το εθνοτικό ή 

θρησκευτικό μίσος, οι διακρίσεις, ο εξτρεμισμός, η ξενοφοβία, η ισλαμοφοβία και 

άλλες μορφές αποκλεισμού. Η Τουρκία υπογραμμίζει την ανάγκη για διάλογο, 

ανοικτό πνεύμα, πολυμορφία και πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς για την 

αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Από αυτή την άποψη, η Τουρκία έχει 

αναλάβει ηγετικούς ρόλους στις προσπάθειες για την προώθηση του αμοιβαίου 

                                                      
47Rainer Hermann: “Political Islam in Secular Turkey”, Islam and Christian– Muslim Relations, 
14(3), Taylor and Francis, 2003. 
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σεβασμού και των κοινών αξιών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών. 

Έτσι, η πρωτοβουλία του Συνασπισμού των Πολιτισμών του ΟΗΕ, που 

συγχρηματοδοτείται από την Τουρκία και την Ισπανία, αποτελεί μια σταθερή 

απάντηση στα σενάρια που βασίζονται στη λεγόμενη «σύγκρουση πολιτισμών». 

Η Τουρκία έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στις προσπάθειες να συμβάλει 

στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια μέσω της διευκόλυνσης και της 

διαμεσολάβησης. Η Τουρκία, μαζί με τη Φινλανδία, ως συμπροέδρους της Ομάδας 

Φίλων Διαμεσολάβησης, δραστηριοποιήθηκε στον ΟΗΕ για να αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαμεσολάβηση. Ο Όμιλος έχει προωθήσει 

τουλάχιστον τέσσερις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

για τη διαμεσολάβηση. Η Τουρκία συμπροεδρεύει επίσης μια παρόμοια ομάδα 

στον ΟΑΣΕ και διεξάγει ή υποστηρίζει διάφορες προσπάθειες διαμεσολάβησης 

στον κόσμο. 

Το 2023 η Δημοκρατία της Τουρκίας θα γιορτάσει την επέτειο της σύστασής 

της. Η τουρκική κυβέρνηση έχει θέσει ένα σύνολο συγκεκριμένων στόχων που 

καλύπτουν διάφορες πτυχές της διακυβέρνησης. Η υλοποίηση αυτών των στόχων 

όχι μόνο θα αυξήσει τα πρότυπα της ειρήνης και της ευημερίας στο εσωτερικό της 

χώρας, αλλά θα ενισχύσει επίσης τη συμβολή της Τουρκίας στη γειτονιά της και 

μάλιστα στον κόσμο. Η επιχειρηματική και ανθρωπιστική εξωτερική πολιτική της 

Τουρκίας ενεργεί βάσει αυτής της αρχής και θα συνεχίσει να προσπαθεί να 

διασφαλίσει τα εθνικά μας συμφέροντα και να συμβάλει στους κοινούς στόχους 

της ανθρωπότητας». 

Προκειμένου εν συνεχεία να παρουσιαστούν πτυχές της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει πρώτα να δούμε ποια είναι η κατάσταση της ίδιας 

της χώρας, ποιες ιδιαιτερότητες περιφράσσει στο εσωτερικό της, τάσεις και 

δυναμικές που εκφράζονται και είναι αποδεκτές ή μη στον λαό της και την 

πολιτική-στρατιωτική ελίτ καθώς και θεσμικά δεδομένα που έχουν συμβάλει στην 

συμπεριφορά της χώρας χωρίς να αγνοούμε ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις 

όπως από τον τούρκο αναλυτή Φεχίμ Τάστεκιν48. 

                                                      
48http://www.kathimerini.gr/887378/article/epikairothta/politikh/fexim-tastekin-vy8izetai-sthn-krish-h-

toyrkikh-e3wterikh-politikh το Δεκέμβρη του 2016, περιγράφει την τουρκική εξωτερική πολιτική της 

νέας περιόδου, η οποία κάθε μέρα που περνάει βυθίζεται όλο και πιο πολύ σε κρίση η Αγκυρα, 

επιχειρεί να εντοπίσει τους υποστηρικτές του πραξικοπήματος στο εξωτερικό. Η Ρωσία και το Ιράν 

προβάλλουν την άποψη ότι πίσω από το πραξικόπημα κρύβονται οι ΗΠΑ. Αυτή η ρητορική 

http://www.kathimerini.gr/887378/article/epikairothta/politikh/fexim-tastekin-vy8izetai-sthn-krish-h-toyrkikh-e3wterikh-politikh
http://www.kathimerini.gr/887378/article/epikairothta/politikh/fexim-tastekin-vy8izetai-sthn-krish-h-toyrkikh-e3wterikh-politikh
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3.2 ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας είναι ο Ανώτατος Διοικητής του 

τουρκικού στρατού. Το Συμβούλιο των Υπουργών είναι υπεύθυνο στην Τουρκική 

Μεγάλη Εθνοσυνέλευση για θέματα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, η εξουσία 

αναλαμβάνει την Εθνική Συνέλευση για τις δηλώσεις πολέμου, στέλνοντας 

στρατεύματα στο εξωτερικό, ή επιτρέποντας στα ξένα στρατεύματα να σταθμεύουν 

στην Τουρκία. Το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας έχει εξουσιοδοτηθεί να 

εφαρμόζει την ασφάλεια πολιτικές όπως αποφασίστηκε από το Συμβούλιο 

Υπουργών. 

Επιπλέον, υπάρχει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που αποτελείται από 

τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, τους διάφορους Υπουργούς και το διοικητές. Το 

συμβούλιο συνεδριάζει κάθε δύο μήνες προκειμένου να συζητηθούν θέματα 

εθνικής ασφάλειας Επιπλέον, είναι ευθύνη του Υπουργού Εσωτερικών για την 

εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας διατυπώνει 

συμβουλευτικές γνώμες προς την Συμβουλίου Υπουργών σχετικά με τον ορισμό, 

την εγκατάσταση και τη λειτουργία της την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής 

ασφάλειας . 

Οι πολιτικές εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας καθορίζονται από την Εθνικό 

Συμβούλιο Ασφαλείας που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την 

κυβέρνηση και τους διοικητές της Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτή η σύνθεση 

αποκαλύπτει τον ρόλο του στρατού στην πολιτική και τη χάραξη πολιτικής στην 

Τουρκία. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών προσδιορίζει την ασφάλεια ως έννοια που 

συνδέεται με την "εξασφάλιση της επιβίωσης του πληθυσμού" προστασία την 

εδαφική ακεραιότητα και τη διατήρηση της βασικής ταυτότητας ενός έθνους 

».Επιπλέον, το Υπουργείο επισημαίνει τη γεωπολιτική της Τουρκίας θέση στη 

διασταύρωση του συγκροτήματος του κόσμου και ασταθής περιφέρειες, δηλαδή τη 

Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, τον Καύκασο, τη Μεσόγειο και την περιοχή του 

Ευξείνου Πόντου. Αυτή η γεωγραφική θέση είναι ο κύριος καθοριστικός 

                                                                                                                                                                 
αναστατώνει την Άγκυρα, η οποία υποχρεώνεται να επαναπροσεγγίσει τις εν λόγω χώρες. Γι’ αυτό 

τον λόγο, προχωρά στην αναθεώρηση της στρατηγικής της στη Συρία. Την ίδια στιγμή, 

εντατικοποιεί τις πιέσεις που ασκεί στους Κούρδους. 
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παράγοντας της εθνικής ασφάλειας και της αμυντικής πολιτικής της χώρας. Κατά 

τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η ένταξη στο ΝΑΤΟ καθορίστηκε ασφάλειας και 

άμυνας της Τουρκίας. Σε αυτή την περίοδο, την Τουρκία κράτησε το νότιο τμήμα 

της Συμμαχίας ενάντια στη Βαρσοβία Σύμφωνο και συμμετείχε σε αποστολές και 

επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. 

 

3.3 ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑΤΟ 

Η Τουρκία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ49 το 1952, από εκεί και πέρα, το ΝΑΤΟ 

αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της τουρκικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. 

Επιπλέον, η Τουρκία έχει μια κρίσιμη θέση στο ΝΑΤΟ ως η χώρα με τη δεύτερη 

μεγαλύτερη χώρα στρατό στον οργανισμό μετά τις ΗΠΑ και επειδή η Τουρκία έχει 

μια στρατηγικά σημαντική θέση μεταξύ των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, την 

Ευρασία και τον Καύκασο. 

 

3.4 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Εκτός από το ΝΑΤΟ, τις επιχειρήσεις και τις αποστολές των Ηνωμένων 

Εθνών και της ΕΕ, η Τουρκία συμμετέχει επίσης σε μηχανισμούς περιφερειακής 

συνεργασίας. Υπάρχουν τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες περιφερειακής ασφάλειας 

από τις οποίες η Τουρκία είναι μέλος: η Υπουργική Άμυνα της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης(SDEM, η Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νότου-(MPFSEE) και τη 

ναυτική συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας Task Force (BLACKSEAFOR).Η 

SDEM ιδρύθηκε το 1996. Τα μέλη της πρωτοβουλίας είναι η Τουρκία, οι ΗΠΑ, η 

Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, Αλβανία, πΓΔΜ, Κροατία, 

Ουκρανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη,Σερβία και Μαυροβούνιο. Τη Μολδαβία και τη 

Γεωργία ως παρατηρητές. Οι δραστηριότητες της πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν 

την ασφάλεια των συνόρων, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η συνεργασία 

στην άμυνα τη βιομηχανία και το δίκτυο προσομοίωσης της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Τουρκία ήταν ο επικεφαλής της Επιτροπής Συντονισμού SDEM μεταξύ 

2003 και 2005. 

                                                      
49NATO, «Η διαπραγμάτευση του Άρθρου5»,<www.nato.int/docu/review/2006/issue2/greek 
/art4.html>. 
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 3.5 ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ50 

Η φιλοδυτική ελίτ που έχει διαμορφώσει την τουρκική πολιτική από το τέλος 

του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, αντικαθίσταται βαθμιαία από μία πιο 

συντηρητική, πιο θρησκευτική και πιο εθνικιστική ελίτ που είναι επιφυλακτική προς 

τη δύση και έχει μια θετικότερη στάση απέναντι στο οθωμανικό παρελθόν της 

Τουρκίας. Το κυρίαρχο Κόμμα Ισλαμικής Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (γνωστό ως 

AKP), που διευθύνεται από τον πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει 

κατορθώσει να παρεισφρήσει στον αυξανόμενο λαϊκό εθνικισμό, αναμειγνύοντας 

τον με το Ισλάμ. 

Είναι πλέον κατά γενική ομολογία αποδεκτό πως το Τουρκικό κράτος έχει 

μπει σε νέα φάση51. Η αποπομπή Νταβούτογλου, δεν σηματοδοτεί αυτή την 

αλλαγή. Σηματοδοτεί την εμβάθυνση μιας διαδικασίας που έχει μπει σε τροχιά εδώ 

και πολύ καιρό. Αποδεκτό είναι επίσης το γεγονός ότι σε αυτή τη νέα φάση τα ηνία 

της τουρκικής πολιτικής κρατά ο πρόεδρος Ερντογάν. Όπως έδειξε η ιστορία των 

τελευταίων χρόνων, όσο περισσότερο έλεγχο έχει ο Ερντογάν, τόσο πιο 

επικίνδυνη είναι η τουρκική πολιτική. Δεδομένου ότι ο Ερντογάν βρίσκεται σε μια 

διαδικασία εδραίωσής του. 

Βλέποντας την λειτουργία του Τουρκικού Κράτους, με εμφανές σε κάθε 

περίπτωση στις πρόσφατες εξελίξεις, ότι η επιρροή του Ερντογάν είναι 

καθοριστική σε τέτοιο σημείο που επισκιάζει πολλές φορές την ίδια την κρατική 

οντότητα της χώρας του, επίσης φανερώνει το ότι στο Κράτος αυτό οι θεσμοί 

αποτελούν όργανα της πολιτικής ελίτ σε τέτοιο βαθμό που να μην απαιτείται 

επιπλέον αναφορά σε ‘’άτομα’’ που η δράσης τους επηρεάζει την παρουσία του 

Κράτους στο διεθνές περιβάλλον, αφού τα άτομα αυτά σχεδόν αντικαθιστούν το 

ίδιο το κράτος. 

Από το 2005 και εξής, η πορεία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση επιβραδύνθηκε. Παρά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στις 

3 Οκτωβρίου 2005, οι ευρωτουρκικές σχέσεις επιδεινώθηκαν. Η αντίθεση του 

προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζύ στην πλήρη ένταξη της Τουρκίας, το 

                                                      
50Ν. Γρηγοριάδης «Η πρόκληση του εξευρωπαισμού, Τουρκική Πολιτική Κουλτούρα», εκδόσεις 
Σιδέρης 2011 
51http://www.liberal.gr/arthro/51689/apopsi/arthra/tourkia-dutikes-dunameis--mauri-thalassa.html 

http://www.liberal.gr/arthro/51689/apopsi/arthra/tourkia-dutikes-dunameis--mauri-thalassa.html
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Κυπριακό Ζήτημα και ο μειούμενος ρυθμός της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας 

συνδυάσθηκαν με μία άνοδο του εθνικιστικού συναισθήματος στην τουρκική κοινή 

γνώμη. 

Σύμφωνα με τον Φετίχ Τάστεκιν52 η ερμηνεία στις σχέσεις Τουρκίας - Ε.Ε.; 

πλαισιώνεται από το ότι ο Ερντογάν μετέτρεψε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 

σε μια ευκαιρία. Ισοπεδώνει την αντιπολίτευση και μετεξελίσσεται σε απόλυτο 

ηγέτη της χώρας. Φυσικά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και τη διπροσωπία της 

Ε.Ε. Στο προσφυγικό ζήτημα υπέκυψε στους εκβιασμούς του Ερντογάν. Έτσι, δεν 

λήφθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα όταν η Τουρκία άρχισε να απομακρύνεται από το 

δημοκρατικό πολίτευμα. 

 

3.6 ΚΟΥΡΔΟΙ 

Οι Κούρδοι είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Τουρκία και αποτελούν το 

18% του συνολικού πληθυσμού (δηλαδή 12 εκατομμύρια που πιθανόν να φτάνουν 

και τα 15 εκατομμύρια). Οι Κούρδοι κατοικούν κυρίως στο ανατολικό τμήμα της 

χώρας. Με τη συνθήκη των Σεβρών αναγνωρίστηκε το δικαίωμα στους Κούρδους 

για πρώτη φορά να έχουν ανεξάρτητο κράτος. H συνθήκη δεν εφαρμόστηκε και το 

Κουρδιστάν διαμοιράστηκε στα τρία κράτη Τουρκία, Συρία και Ιράκ. Το κουρδικό 

πρόβλημα53 απασχόλησε και απασχολεί από πολλά χρόνια, τόσο τις τουρκικές, 

όσο και τις γειτονικές κυβερνήσεις, γιατί οι αυτονομιστικές εκδηλώσεις από χρόνο 

σε χρόνο γίνονται πλέον εντονότερες και συχνές είναι τόσο οι δηλώσεις Τούρκων 

επισήμων για ύπαρξη διασπαστικών τάσεων στη χώρα, όσο και οι εκτελέσεις 

στρατιωτικών ασκήσεων για εκφοβισμό των κατοίκων της ΝΑ Τουρκίας. 

Με τη σύλληψη του ηγέτη του ΡΚΚ, Α. Οτσαλάν, το Μάρτιο του 1999, το 

κουρδικό βρέθηκε σε κρίσιμη καμπή, καθώς η διαίρεση του πληθυσμού σε 

Τούρκους και Κούρδους είναι πλέον εμφανής και στους διεθνείς παρατηρητές. Η 

εικόνα του εσωτερικού διχασμού απέκτησε ξεχωριστό ειδικό βάρος, 

αντιπαραβαλλόμενη με την πορεία των Κούρδων του Β. Ιράκ προς μία defacto 

αυτονόμηση εντός της χώρας, με την εμφανή καθοδήγηση των ΗΠΑ. Η οξεία 

αντίθεση της πολιτικής των ΗΠΑ στο θέμα των Κούρδων της Τουρκίας και των 

Κούρδων του Ιράκ, έχει προκαλέσει την ανησυχία, τη δυσαρέσκεια, τις έντονες 

                                                      
52http://www.kathimerini.gr/887378/article/epikairothta/politikh/fexim-tastekin-vy8izetai-sthn-krish-h-

toyrkikh-e3wterikh-politikh 
53Stephen Larrabee& Ian O. Lesser: “Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty”. 

http://www.kathimerini.gr/887378/article/epikairothta/politikh/fexim-tastekin-vy8izetai-sthn-krish-h-toyrkikh-e3wterikh-politikh
http://www.kathimerini.gr/887378/article/epikairothta/politikh/fexim-tastekin-vy8izetai-sthn-krish-h-toyrkikh-e3wterikh-politikh
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διαμαρτυρίες της Τουρκίας και τριβές στις σχέσεις των δύο χωρών. Η δημιουργία 

αυτόνομης κουρδικής κρατικής οντότητας στο Ιράκ, που γειτονεύει με την 

«προβληματική» ΝΑ Τουρκία, δυνητικά απειλεί να θέσει θέμα Κουρδικού κράτους 

στην περιοχή και να συμπαρασύρει και την Τουρκία σε μία αποκαλυπτική γι’ αυτήν 

διαδικασία πολιτικών, οικονομικών και εδαφικών ανακατατάξεων στη Μ. Ανατολή. 

Ως εξέλιξη στο κουρδικό54 καταγράφεται η διαδρομή στις παρούσες 

συνθήκες όταν στις 21 Μαρτίου του 2013 ο Οτζαλάν κάλεσε από την φυλακή τους 

Κούρδους αντάρτες σε αποχώρηση από το έδαφος της Τουρκίας και σε υπογραφή 

εκεχειρίας με τη χώρα. Λίγες μέρες αργότερα το PKK κήρυξε επίσημα κατάπαυση 

του πυρός, υποστηρίζοντας την πρόταση Οτζαλάν. Η διαδικασία αποχώρησης 

ξεκίνησε τον Απρίλιο του ίδιου έτους και συνεχίστηκε για τους επόμενους μήνες, 

παρουσιάζοντας ωστόσο διάφορα προβλήματα που προέκυπταν και από τις δύο 

πλευρές. 

Η άνοδος του ΙSIS στην περιοχή της Συρίας και του Ιράκ, η σύγκρουση των 

τζιχαντιστών μαχητών της οργάνωσης με τους Κούρδους των περιοχών αυτών και 

η μετριοπαθής στάση της Τουρκίας κατά την μάχη για την κατάληψη της πόλης 

Κομπάνι, στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία, παρά την απόφαση του 

Τουρκικού Κοινοβουλίου για συμμετοχή της χώρας στην συμμαχία κατά της 

οργάνωσης οδήγησαν σε νέες συγκρούσεις μεταξύ των Κούρδων και των 

Τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας εντός της Τουρκίας, τον Οκτώβριο του 2014.  

 

3.7 ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

 

3.7.Α Παντουρκισμός55 

Ο «Παντουρκισμός»,η έκφανση του τουρκικού «αλυτρωτισμού», μια 

ιδεολογία εθνικιστικού χαρακτήρα, που αποβλέπει στην δημιουργία ενός ενιαίου 

και πανίσχυρου κράτους, που θα ξεπερνά τα σύνορα της Τουρκίας, ενώνοντας 

όλους τους λαούς που μιλούν την τουρκική γλώσσα. H εμφάνιση του 

«Παντουρκισμού» εντοπίζεται στο μεταξύ του 19ου και 20ου αιώνα, σαν 

ολοκλήρωση του τουρκικού εθνικισμού. 

                                                      
54Ozlem Demirtas Bagdonas: “Kemalism in the Turkish Foreign Policy Discourse”. 
55Gunay Goksu Ozdogan, «Ο Παντουρκισμός ως Εργαλείο της Εσωτερικής και Εξωτερικής 
Πολιτικής στις Τουρκογερμανικές σχέσεις κατά την Περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», στο 
«Μύθος και Πραγματικότητα: Ανάλυση της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής, Τόμος Β», Φαρούκ 
Σονμέζογλου (επιμ), μετ. Χρήστος Τσιβιτζίογλου, infoγνώμων, Αθήνα, 2002. 
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Σήμερα, η Τουρκία συντηρεί την ιδέα του «αλυτρωτισμού» με 

διάφορες δράσεις σε βάρος γειτόνων που θεωρεί περισσότερο εύκολο να 

επηρεάσει. Αυτό το επιδιώκει με ενέργειες για την αφομοίωση πληθυσμών που 

δεν είναι τουρκογενείς, που διαβιούν, είτε στην τουρκική επικράτεια, είτε σε 

γειτονικά κράτη, σε βάρος των οποίων η Τουρκία έχει διεκδικήσεις. Τέλος, με το 

αντιμειονοτικό μένος που την διακατέχει. 

 

3.7.Β Ισλαμικές Τάσεις 

Ο ισλαμισμός56, από την εποχή των μεταρρυθμίσεων του Κεμάλ στη 

δεκαετία του 1920,απέκτησε πολλούς και φανατικούς οπαδούς, πλην όμως δεν 

αποτέλεσε ιδιαίτερα σοβαρή απειλή για πολιτειακή αλλαγή στην Τουρκία. Η 

προσέγγιση του ισλαμικού κόσμου57 από την Τουρκία ήταν ένα άνοιγμα στις 

ισλαμικές τάσεις του αραβικού κόσμου που η σημερινή τους επίδραση έχει φέρει 

σοβαρές αναταραχές στα σύνορα της. Στις μέρες μας, οι ισλαμικές τάσεις 

ελέγχονται επαρκώς, παραμένουν όμως να είναι ένα σοβαρό εσωτερικό 

πρόβλημα. Οι τάσεις αυτές έχουν εκδηλωθεί και στα στελέχη των τουρκικών ΕΔ. 

Όλοι συμφωνούν ότι το ήπιο Ισλάμ που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

επανέφερε στην Τουρκία από την αυγή του 21ου αιώνα μετά αλλεπάλληλες 

εκλογικές νίκες. Ωστόσο, κρίσιμες πρωτοβουλίες του, με αποκορύφωμα την 

κατάρριψη του ρωσικού «Σουχόϊ», πυκνώνουν τα ερωτήματα στη Δύση για το 

πόσο ήπιο είναι το Ισλάμ που συμμαχεί, με άγνωστους στη δύση, συμμάχους. Σε 

κάθε περίπτωση τα τελευταία χρόνια ο Ερντογάν ασκεί γεωπολιτική στρατηγική με 

όχημα το Ισλάμ. Δεν έκρυψε ποτέ ότι θεωρεί Επαρχίες της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, τώρα αυτοδιοικούμενες απλώς, όσα Κράτη προέκυψαν από τη 

διάλυσή της στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική. Πρότεινε 

ήδη στις αραβικές χώρες την Κοινή Αγορά του Ισλάμ.  

  

 

 

                                                      
56Saban Calis & Hüsey in Bagci: “Ataturks Foreign Policy Understanding and Application”, SÜ İİBF 
Sosyalve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 
57Θάνος Βερεμής, Η Τουρκία σε αναζήτηση νέων περιφεριακών ρόλων, Ελληνικά Αμυντικά 
Προβλήματα, Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών Ερευνών, Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 
ΑΘΗΝΑ 1986 
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3.7. Γ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από την υπογραφή της Συνθήκης της 

Λωζάννης, μέσω της οποίας τέθηκε το status quo μεταξύ των δύο χωρών και όχι 

μόνο, αναδεικνύουν58 το ότι η Τουρκία έχει -και προβάλλει- σταθερές επιδιώξεις 

προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης αυτού του καθεστώτος. Από το 1923 και 

μετά, η Άγκυρα με συγκεκριμένες ενέργειες, δεν έκρυψε ποτέ ότι επιδιώκει αρχικά 

την επέκταση της επιρροής της και στη συνέχεια να έχει λόγο σε Θράκη και Αιγαίο. 

Ως αναθεωρητική δύναμη, η Τουρκία -και με δεδομένη την απουσία 

ενός αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου- 

διατηρεί τη δυνατότητα να επιλέγει τον καλύτερο για αυτή τρόπο προώθησης των 

στρατηγικών επιλογών της. 

Από τη καταστρατήγηση των ρυθμίσεων για την ελληνική κοινότητα 

της Τουρκίας -Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο- έως την διεκδίκηση του 

Αιγαίου, ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, από το 1973 κι έκτοτε, η Τουρκία 

εκδηλώνει σταθερά -κι ανεξαρτήτως των εσωτερικών της συσχετισμών και 

περισπασμών- την πολιτική βούλησή της για μια δραματική αλλαγή των όρων 

γειτονίας της με την Ελλάδα. 

Από τα παραπάνω, τίποτε απ’ όσα κάνει η Τουρκία στο πεδίο των 

διμερών σχέσεων και στο περιφερειακό περιβάλλον δεν είναι  εκδηλώσεις του 

θυμικού. Όσα εκκινεί η Τουρκία είναι δράσεις τέτοιες ώστε στη χειρότερη, για την 

Τουρκία, περίπτωση, να οδηγήσουν την Ελλάδα, και όχι μόνο, σε μια κατάσταση 

περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας. 

Με βάση σημερινά δεδομένα59, υπάρχει μια ισχυρή προοπτική 

εδραίωσης μιας προσπάθειας τουρκικής ηγεμονίας στην περιοχή, με την Ελλάδα 

να θεωρείται από πλευράς Τουρκίας ένας σχετικός στόχος. 

Η τουρκική αναθεωρητική πολιτική, όπως εμφανίζεται και στην 

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, δηλοποιεί 

μια στρατηγική των ηγεμονικών, περιφερειακών ή και ευρύτερων, βλέψεων της 

Άγκυρας, επισημαίνει στη «Σημερινή» ο διεθνολόγος Γιώργος Κέντας, 

προσθέτοντας πως ο Ρ.Τ Ερντογάν, αξιοποιώντας το γεωπολιτικό συγκείμενο της 

                                                      
58http://www.naftemporiki.gr/story/1210172/i-tourkia-ki-emeis 
59http://www.sigmalive.com/simerini/politics/371028/i-tourkiki-anatheoritiki-politiki-sto-aigaio-kai-

allou-einai 

http://www.naftemporiki.gr/story/1210172/i-tourkia-ki-emeis
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τωρινής συγκυρίας, εκφράζει τον αναθεωρητισμό αυτό μέσα από μια ιδιαζόντως 

ακραία ρητορική, που εσχάτως διατυπώνεται μέσα και από τη ρητή αμφισβήτηση 

της Συνθήκης της Λωζάννης, που αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

εδραιώθηκε το οικοδόμημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων για έναν περίπου 

αιώνα αλλά και η δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Ο 

αναθεωρητισμός της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας έχει επιπτώσεις και στο 

Κυπριακό, τονίζει, καθώς, η υπό τον Ρ.Τ. Ερντογάν ασκούμενη αναθεωρητική 

πολιτική καθίσταται ολοένα και πιο απρόβλεπτη, υπονομεύοντας και τα ελάχιστα 

εναπομείναντα ερείσματα εμπιστοσύνης για την επίτευξη μιας βιώσιμης και 

μακροπρόθεσμα λειτουργικής λύσης στην Κύπρο60. 

Από τη μελέτη των διμερών της σχέσεων της αναθεωρητικής61 

Τουρκίας και την εν γένει εξωτερική της συμπεριφορά προκύπτει ότι όχι μόνο δεν 

έχει επιλύσει κανένα από τα παλαιότερα προβλήματα, αλλά έχει προσθέσει και 

νέα. Κορυφαία παραδείγματα είναι η ανάμειξή της στα εσωτερικά τού Ισραήλ, η 

υποκίνηση και η ενεργός εμπλοκή της στον αιματηρό εμφύλιο της Συρίας, η 

απόπειρα με εκβιασμούς και στρατιωτικά μέσα να παρεμποδίσει τις προσπάθειες 

της Κύπρου για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων στη Μεσόγειο. 

Είναι προφανές ότι η εν λόγω συμπεριφορά αφενός δεν είναι καλής γειτονίας, 

αφετέρου μπορεί πολύ εύκολα μπορεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. 

Όμως, τον μεγαλύτερο κίνδυνο αποσταθεροποίησης, με απρόβλεπτες 

για την περιοχή συνέπειες, συνιστούν οι προσπάθειες της Τουρκίας να αποκτήσει 

στρατηγικά οπλικά συστήματα. Οι προσπάθειες ξεκίνησαν από την δεκαετία τού 

1980, την απόκτηση στρατιωτικών δορυφόρων στην δεκαετία τού 1990 και τις 

δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων από το 2001. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν 

και από το νεο-οθωμανικό καθεστώς τού Ερντογάν, το οποίο επιχειρεί να αναδείξει 

την Τουρκία σε ναυτική και, ενδεχομένως, πυρηνική δύναμη. 

Η αμφισβήτηση από τον Ρ.Τ. Ερντογάν της συνθήκης της Λωζάννης, 

καταδεικνύει μια διαδικασία αναθεωρητισμού της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, 

με σαφείς νέο-οθωμανικές βλέψεις ιστορικής αποκατάστασης όπως οι Τούρκοι την 

θεωρούν. Έτσι λοιπόν η Τουρκία δεν εμπνέει εμπιστοσύνη σήμερα για τις πλείστες 

των περιφερειακών διενέξεων. Θέσεις που δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. 

                                                      
60Χρήστος Μηνάγιας, «Η Γεωπολιτική στρατηγική και η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας». 
61http://foreignaffairs.gr/articles/69653/ilias-i-koyskoybelis/i-anatheoritiki-toyrkia?page=show 

http://foreignaffairs.gr/articles/69653/ilias-i-koyskoybelis/i-anatheoritiki-toyrkia?page=show
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Δηλαδή, δεν είναι ζήτημα Ερντογάν. Ο Ερντογάν εκφράζει την πάγια 

αναθεωρητική τουρκική πολιτική με άλλους εφαρμοστικούς τρόπους. 

Η τουρκική αναθεωρητική πολιτική είναι διαχρονική. Αν μελετήσει κάποιος, 

για παράδειγμα, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, 

βλέπει τις πάγιες επιδιώξεις της Τουρκίας. Από τη δεκαετία του 1970 η Τουρκία 

έχει εκπονήσει μια πολιτική για τη Συνθήκη της Λωζάννης, ιδιαίτερα όσον αφορά 

την αναθεώρηση ή/και επανερμηνεία προνοιών που αφορούν το καθεστώς του 

Αιγαίου, την οποία εφαρμόζει κατά το δοκούν. 

 

 3.8 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ 

Η Συνθήκη της Λωζάννης62(24 Ιουλίου 1923) κατάργησε αυτήν των Σεβρών 

που δεν είχε γίνει αποδεκτή από την νέα κυβέρνηση, των Νεότουρκων, της 

Τουρκίας και συνιστά αναμφισβήτητα σημείο καμπής της νεότερης ιστορίας τόσο 

της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας. H Συνθήκη της Λωζάννης αποτέλεσε 

αδιαμφισβήτητα τη βάση μιας διαρκούς συμβατικής ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας αλλά και ολόκληρων των Βαλκανίων. Μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, 

Ιαπωνίας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Σερβο-Κροατο-Σλοβενικού Κράτους αφενός και 

της Τουρκίας αφετέρου, υπογράφηκε μετά την Μικρασιατική καταστροφή και με 

σκοπό τον οριστικό τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης, μεριμνώντας για την 

αποκατάσταση των μεταξύ των σχέσεων φιλίας και εμπορίου για την κοινή 

ευημερία των λαών τους, βασιζόμενοι στο σεβασμό της ανεξαρτησίας και της 

κυριαρχίας των κρατών. Πλέον των ανωτέρω κρατών συμμετείχαν και οι Ρωσία με 

την Βουλγαρία κατά την διαπραγμάτευση των θεμάτων περί των Στενών, και οι 

ΗΠΑ σαν παρατηρητής αν και ποτέ δεν την επικύρωσαν την εν λόγω Συνθήκη, 

ενώ προσχώρησαν επίσης κατά δήλωση τους και το Βέλγιο με την Πορτογαλία. 

Ένας αριθμός άρθρων της εν λόγω συνθήκης αντικατοπτρίζουν δυναμικά 

τις απαιτήσεις και τις προθέσεις των εμπνευστών και συντακτών της, 

δημιουργώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η ολοκλήρωση της.  

Καθορισμός των συνόρων στον Έβρο καθώς και των θαλασσίων ορίων 

που περιλαμβάνουν νήσους και νησίδες που βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση 

των 3 ν.μ από την ακτή (Άρθρο 2, εδάφιο 2, Άρθρα 5 και 6) και καθορισμός των 

Συνόρων Βουλγαρίας –Ελλάδας –Τουρκίας, καθώς και των ουδετεροποιημένων 
                                                      
62Χαραλ. Νικολάου, Το Νομικό Καθεστώς του Αιγαίου και η Ελληνοτουρκική Διένεξις, ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΣΚΕΨΗ,1992 
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ζωνών εκατέρωθεν αυτών στη Θράκη (Άρθρα 1-5 της Σύμβασης περί της 

μεθορίου της Θράκης).  

Επικύρωση των Συνθηκών του Λονδίνου (17-30 Μαΐου 1913) και των 

Αθηνών (1-14 Νοεμβρίου 1913) σύμφωνα με τις οποίες αποφασίστηκε η κυριαρχία 

της Ελλάδας επί των νήσων της Ανατολικής Μεσογείου (εκτός των Ίμβρου, 

Τενέδου και Λαγουσών νήσων –Μαυρυών-) και ιδιαίτερα των Λήμνου, 

Σαμοθράκης, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας (Άρθρο 12). 

  Καθορισμός των υποχρεώσεων63 της Ελληνικής κυβέρνησης για μη 

εγκατάσταση ναυτικής βάσης ή ανέγερσης οχυρωματικών έργων στα νησιά 

Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και Ικαρία (Άρθρο 13). 

Παραμονή των νήσων Ίμβρου και Τενέδου στην Τουρκική κυριαρχία με την 

υποχρέωση παροχής εγγυήσεων στο μη μουσουλμανικό ιθαγενή πληθυσμό 

σχετικά με την τοπική διοίκηση και την προστασία των προσώπων και των 

περιουσιών. Οι κάτοικοι των νήσων αυτών δεν θα συμπεριληφθούν στις 

συμφωνίες ανταλλαγής Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσμών (Άρθρο 14) και 

εξαναγκασμός για παραίτηση της Τουρκίας υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος 

και τίτλου των νήσων Αστυπάλαιας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσσου, Τήλου, 

Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, Σύμης, Κω και των νησίδων που 

εξαρτώνται από αυτές, καθώς και του Καστελλόριζου (Άρθρο 15). 

Ουδετεροποίηση των ʺΣτενώνʺ και των γειτνιαζουσών ζωνών, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Ίμβρος, η Τένεδος και οι 

Λαγούσες νήσοι (Μαυρυαί) (Άρθρο 4 της Σύμβασης για το καθεστώς των Στενών).   

Σε περίπτωση όμως που κινδυνεύσει η ελευθερία και η ασφάλεια των Στενών και 

των ουδετεροποιημένων ζωνών από πολεμικές πράξεις, τότε δίδεται το δικαίωμα 

λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων μέχρις ότου παρέλθει ο κίνδυνος, οπότε και 

επανέρχεται το αρχικό καθεστώς της ουδετεροποίησης (Άρθρο 18 της Σύμβασης 

για το καθεστώς των Στενών). 

 

 

 

 

                                                      
63Πράξεις που Υπογράφηκαν στη Λωζάννη στις 30 Ιανουαρίου και 24 Ιουλίου 1923, Ελληνική 
Δημοκρατία, ΥΠΕΞ, Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων, Εθνικό Τυπογραφείο, 
Αθήνα, 1992. 
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 3.9 ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ64 

Οι συγκρούσεις στα Βαλκάνια65 ανάδευσαν ιστορικούς δεσμούς της 

Τουρκίας με τους ομόθρησκους πληθυσμούς της περιοχής και αύξησαν τους 

ιστορικούς παραλληλισμούς της θέσης της σύγχρονης Τουρκίας με την λάμψη της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα, η αλλαγή των συνόρων και τα νέα 

ανεξάρτητα κράτη που προέκυψαν προσέφεραν νέες ευκαιρίες τόσο στα 

Βαλκάνια. Η Τουρκία έσπευσε, την αρχή της δεκαετίας τού 1990, να αναγνωρίσει 

τα νέα κράτη, το ίδιο έπραξε αργότερα και με το Κόσσοβο. Ευνοϊκό κλίμα για την 

ανάμειξη της Τουρκίας στην περιοχή δημιουργήθηκε και λόγω της απομάκρυνσης 

των διαφόρων ιδρυμάτων και μορφών σαλαφικής επιρροής στα τέλη τού 1990. Το 

κενό αυτό προσπάθησαν να καλύψουν οι τουρκικοί δρώντες τόσο σε επίπεδο 

κράτους ή στο επίπεδο της κοινωνίας. Ένας ακόμα παράγοντας που ευνόησε την 

ενεργό παρουσία της Τουρκίας ήταν η κοινή ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και 

των Βαλκανίων. Ο κοινός προορισμός ενδυνάμωσε τις διασυνοριακές σχέσεις και 

προώθησε την συνεργασία, διευκολύνοντας έτσι το άνοιγμα της Τουρκίας στην 

περιοχή. Η μετέπειτα σχετική εξασθένιση της επιρροής της Ένωσης συνέβαλλε 

ίσως στην αύξηση της αυτοπεποίθησης της Τουρκίας και στην ανάληψη 

περισσότερων πρωτοβουλιών. 

Ο καθηγητής Μπουλέντ Αράς εξηγεί ότι η τουρκική πολιτική τού ΑΚΡ στα 

Βαλκάνια αναπτύσσεται σήμερα σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο είναι το 

επίπεδο των διμερών σχέσεων και η προσπάθεια προώθησή τους στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Το δεύτερο έγκειται στην δημιουργία μηχανισμών, ενώ 

σε ένα τρίτο επίπεδο στοχεύει στην επίτευξη ευρέων συνεργασιών όπως την 

Διαδικασία Συνεργασίας των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East 

Europe Cooperation Process - SEECP) ώστε να προωθήσει την οικονομική 

αλληλεξάρτηση και να διασφαλίσει το μέλλον των πολιτικών σχέσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Τουρκία επιδίωξε να βελτιώσει τις σχέσεις με όλες τις χώρες. Έτσι, 

βλέπουμε, για παράδειγμα, την επίσκεψη του προέδρου Αμπντουλάχ Γκιούλ στο 

Βελιγράδι τον Οκτώβριο του 2009, μια επίσκεψη ανώτερου Τούρκου 

αξιωματούχου για πρώτη φορά μετά από περίπου 23 χρόνια. Πέρα από τις 

                                                      
64http://mignatiou.com/2017/06/i-tourkia-epimeni-neo-othomanika-diekdiki-megaliteri-epirroi-
sta-valkania-ke-tin-evropi/ 
65http://www.foreignaffairs.gr/articles/69875/eypraksia-nerantzaki/i-polydiastati-eksoteriki-
politiki-tis-toyrkias 

http://mignatiou.com/2017/06/i-tourkia-epimeni-neo-othomanika-diekdiki-megaliteri-epirroi-sta-valkania-ke-tin-evropi/
http://mignatiou.com/2017/06/i-tourkia-epimeni-neo-othomanika-diekdiki-megaliteri-epirroi-sta-valkania-ke-tin-evropi/
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69875/eypraksia-nerantzaki/i-polydiastati-eksoteriki-politiki-tis-toyrkias
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69875/eypraksia-nerantzaki/i-polydiastati-eksoteriki-politiki-tis-toyrkias
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διμερείς σχέσεις, η Τουρκία επιδίωξε να αποκτήσει έναν μεσολαβητικό ρόλο στην 

περιοχή. Στα τέλη του 2009 ξεκίνησαν -με πρωτοβουλία της Τουρκίας- τριμερείς 

συνομιλίες για την σταθερότητα στα Βαλκάνια μεταξύ της Σερβίας, της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης και της Τουρκίας ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε κάτι ανάλογο μεταξύ 

της Τουρκίας, της Κροατίας και της Βοσνίας. Τι η Τουρκία έχει καταφέρει στα 

Βαλκάνια πέραν της Ελλάδος αποτυπώνονται66 ως εξής: 

 Στην Σλοβενία – Κροατία – Ρουμανία: Στις χώρες αυτές δεν 

υπάρχουν αναγνωρισμένες μειονότητες τουρκικές ή μουσουλμανικές. Επιπλέον 

και οιτρεις είναι μέλη του ΝΑΤΟ και μέλη της Ε.Ε.. Η Τουρκία συνεργάζεται με τις 

τρεις χώρες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και σε διμερές επίπεδο χωρίς να επιδιώκει 

άσκηση επιρροής, επιδιώκει όμως υποστήριξη για ένταξη στην Ε.Ε. 

 Στη Βουλγαρία, η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την εκεί μεγάλη τουρκική 

μειονότητα67, η οποία εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο με δικό της κόμμα, 

επηρεάζει την πολιτική ζωή της χώρας. Το κόμμα αυτό μέχρι της τελευταίες 

εκλογές, συμμετείχε σε όλες τις μετακομμουνιστικές κυβερνήσεις. Με 

χρηματοδοτήσεις διαφόρων έργων (συγκοινωνιακών, φραγμάτων κτλ.) επιδιώκει 

οικονομική διείσδυση. Από τη Βουλγαρία επιζητεί υποστήριξη για ένταξη στην ΕΕ. 

Αρκετοί Βούλγαροι φοβούνται ότι η οικονομία της χώρας τους θα περάσει στα 

χέρια των Τούρκων και ότι μέχρι το 2050 θα καταστούν μειονότητα στην ίδια τη 

χώρα τους, λόγω του υψηλού δείκτη γεννήσεων των Τούρκων και Ρομά, Οι δύο 

πλευρές συνεργάζονται στην κατασκευή του αγωγού Nabucco. 

 Στα Σκόπια, η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την εκεί τουρκική 

μειονότητα καιτους μουσουλμάνους Αλβανούς, αυξάνει συνεχώς την επιρροή της 

στο γειτονικό κρατίδιο. Προς τούτο βοηθιέται από την οικονομική δυσπραγία, την 

αστάθεια και τη δυσκολία των Σκοπίων να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Η 

επιρροή εξασφαλίζεται μέσω στρατιωτικής βοήθειας, μεταφοράς επενδύσεων, 

ανάληψης της κατασκευής σημαντικών έργων, πολιτιστικών ανταλλαγών και 

φοίτησης Τούρκων φοιτητών στο πανεπιστήμιο του Στιπ. 

                                                      
66Βαλκάνια 1913-2011,Εκατό Χρόνια Θύελλες και Χίμαιρες, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,2012, 
εκδόσεις Κυριακίδη 
67Κυριάκος Δ. Κεντριώτης: «Βουλγαρία», στο «Βαλκάνια: από το Διπολισμό στην Νέα Εποχή», Θ. 
Βερέμης(επιμ), Γνώση, Αθήνα, 1994, σελ 193; NurcanOzgur: «Οι Σχέσεις Τουρκίας – Βουλγαρίας 
από το 1989 μέχρι Σήμερα», στο Φαρούκ Σονμεζόγλου (επιμ), «Ανάλυση της Τουρκικής 
Εξωτερικής Πολιτικής, Μύθος κα ιΠραγματικότητα», μετ, Χρήστος Τσιβιτζίογλου, Ινφογνώμων, 
Αθήνα, 2001. 
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 Η Τουρκία, στην Αλβανία χρησιμοποιώντας τους Μουσουλμάνους 

του Βορρά ασκεί σημαντική επιρροή στην Αλβανία. Στον στρατιωτικό τομέα 

ανέπτυξε με την τελευταία στενή συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας 

χρηματοδότησε τον ναύσταθμο του Αυλώνα τον οποίο και χρησιμοποιούν 

πολεμικά πλοία της. Στο πλαίσιο της διμερούς οικονομικής συνεργασίας τουρκική 

εταιρεία συμμετείχε στην κατασκευή της οδού Τιράνων – Πρίστινας. Συνεργασία 

υπάρχει και τον πολιτιστικό τομέα. Δεν είναι μακριά οι δηλώσεις της 

Πρωθυπουργού της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ στις 17 Μαρτίου  1997, η οποία 

δήλωσε « Η Τουρκία δε θα είναι θεατής της προσπάθειας υφαρπαγής αλβανικού 

εδάφους από την Ελλάδα στην Αλβανία…..Το ίδιο λάθος που έγινε στη Βοσνία δεν 

πρέπει να επαναληφθεί….», κατά την περίοδο που το Αλβανικό κράτος ήταν σε 

κρίση. 

 Στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη η Τουρκία εκμεταλλευόμενη τους Βόσνιους 

Μουσουλμάνους, την αστάθεια που παρουσιάζει το συγκεκριμένο κράτος και την 

οικονομική δυσπραγία του. Πέτυχε να ασκεί στον Μουσουλμανικό πληθυσμό 

αυτού σημαντική επιρροή. Επιπλέον πέτυχε να διεισδύσει στον προαναφερθέντα 

πληθυσμό πολιτιστικά και οικονομικά. 

 Στο Μαυροβούνιο η Τουρκία ασκεί περιορισμένη επιρροή 

χρησιμοποιώντας προς τούτο τους Σλαβόφωνους Μουσουλμάνους και τους εκεί 

Αλβανούς Μουσουλμάνους. 

 Στην περιοχή του Κοσσόβου οι Τούρκοι, πέραν της παρουσίας68 

τους, ασκούν σημαντική επιρροή χρησιμοποιώντας την εκεί τουρκική μειονότητα 

και το ομόθρησκο των Αλβανών. Ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε το 

Κόσσοβο. 

 Η Τουρκία επεδίωξε διείσδυση και άσκηση επιρροής στην Σερβία και 

προς τούτο το 2009-10, υποσχέθηκε να αποτρέψει την αναγνώριση του Κοσσόβου 

από Ισλαμικές χώρες, ανέλαβε να πείσει τον θρησκευτικό ηγέτη των 

μουσουλμάνων τους Σατζάκ να μην ζητάει αυτονομία, συμφώνησε να υποστηρίξει 

την ένταξη της Σερβίας στην Ε.Ε. και υποσχέθηκε τουρκικές επενδύσεις στη χώρα 

αυτή. Τα προαναφερθέντα δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν σε πολύ μικρό 

βαθμό με αποτέλεσμα οι διμερείς σχέσεις των υπόψη χωρών να παρουσιάσουν 

                                                      
68Leonid Keyserlink (Πολιτικός Σύμβουλος του Δκτή της KFOR), Συνέντευξη σχετικά με την 
Τουρκική Στρατιωτική συμμετοχή στην Δύναμη και τη συνεισφορά της στη σταθερότητα στο 
Κόσσοβο, Στρατόπεδο FILMCITY, Πρίστινα, Μάρτιος 2011. 
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μικρή μόνον ανάπτυξη. Οι επιδιώξεις της Τουρκίας στις Βαλκανικές χώρες, πλην 

Ελλάδος, φαίνεται να βρήκαν πρόσφορο έδαφος κυρίως στην Αλβανία, στη 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία.  

Μέσα από τις τρέχουσες εξελίξεις παρουσιάζονται επίσης οι προσπάθειες 

της Τουρκίας για επηρεασμό Βαλκανικών χωρών. Μιλώντας προ ημερών στην 

αλβανική τηλεόραση (Top Channel), ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 

δήλωσε ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα σε Βαλκάνια και Ευρώπη «με τα οποία 

συμφωνεί απόλυτα» και «μοιράζεται τις ίδιες ιδεολογίες». Σημείωσε, μάλιστα, ότι 

πολλές από αυτές τις παρατάξεις «φυσικά και θέλουν να επωφεληθούν» από τις 

εμπειρίες του ισλαμοσυντηρητικού τουρκικού καθεστώτος, το οποίο τουρκικό 

καθεστώς από την πλευρά του φυσικά και θέλει να τους ανταποδώσει τα οφέλη. 

«Θα τους βοηθούσαμε με μεγάλη μας χαρά με απόψεις, γνώσεις, τεχνογνωσία». 

Πιστός στο νέο-οθωμανικό του όραμα, ο Ερντογάν επιμένει να βλέπει στα 

Βαλκάνια «Τούρκους» τους οποίους επιδιώκει μάλιστα να θέσει υπό κηδεμονία ως 

αυτόκλητος προστάτης. «Έχουμε συγγένεια με τους Αλβανούς. Υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι με τους οποίους είμαστε συγγενείς, όχι μόνο στην Αλβανία αλλά και σε 

ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων, μιλώντας στην αλβανική τηλεόραση. 

Όταν ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε πρόσφατα τις ολλανδικές Αρχές για 

τη Σφαγή των χιλιάδων Βόσνιων στη Σρεμπρένιτσα το 1995, το έκανε προφανώς 

απευθυνόμενος όχι μόνο στο δικό του εσωτερικό ακροατήριο αλλά και στους 

μουσουλμάνους των Βαλκανίων. Σε πολλά σχολεία της Βοσνίας πάντως, τα 

τουρκικά διδάσκονται ήδη από το 2015 ως ξένη γλώσσα επιλογής. Το πρακτορείο 

«Anadolu» υπολογίζει ενδεικτικά σε περισσότερους από 7.000 τους μαθητές που 

διδάσκονται σήμερα την τουρκική γλώσσα στη Βοσνία.  

Μέρος της τακτικής της Άγκυρας να βαφτίζει «τουρκική» και τη 

μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι στην 

Ελλάδα όπως και στη Βουλγαρία συναντάει εμπόδια, ενώ σε άλλες περιοχές των 

Βαλκανίων οι σχετικές αντιστάσεις δείχνουν από μειωμένες έως ανύπαρκτες. Η 

Τουρκία επιχειρεί να αποκτήσει ενισχυμένο ρόλο στα Βαλκάνια με εφαλτήριο 

κυρίως τη Βοσνία, και ακολούθως το Κόσσοβο, την Αλβανία, τη Νότια Σερβία (την 

αλβανόφωνη κοιλάδα του Πρέσεβο) αλλά και την ΠΓΔΜ. 

Οι κλονισμοί στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης (μιας ενοποίησης 

που έχει μπει εκ των πραγμάτων σε δεύτερη μοίρα και αμφισβητείται στη σκιά του 

Brexit) δημιουργούν κενά στην ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων, 
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κενά τα οποία φιλοδοξεί πλέον να καλύψει η Άγκυρα. «Η ΕΕ χάνει την επιρροή της 

στα Βαλκάνια. Τουρκία και Σαουδική Αραβία αντιθέτως αυξάνουν τη δική τους 

επιρροή», προειδοποίησε από την πλευρά του ο Αυστριακός υπουργός Άμυνας 

Χανς Πέτερ Ντόσκοτσιλ, μέσα από τις σελίδες της γερμανικής «DieWelt», 

εκφράζοντας «μεγάλη ανησυχία» για στην «ισλαμοποίηση» των Βαλκανίων. Η 

προώθηση των τουρκικών συμφερόντων στο εξωτερικό γίνεται επισήμως μέσα 

από μια σειρά οργανισμών που λειτουργούν ως «μακρύ χέρι» της Άγκυρας.  

Την ίδια ώρα, ενδεικτικά, η τουρκική Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων 

«Diyanet» έχει χτίσει περισσότερα από 100 τεμένη και σχολεία σε περίπου 25 

χώρες της υφηλίου, μεταξύ αυτών και το φερόμενο ως μεγαλύτερο τζαμί των 

Βαλκανίων οι εργασίες για την ολοκλήρωση του οποίου συνεχίζονται στην 

πρωτεύουσα της Αλβανίας. Σε ανάλογο πνεύμα, η τουρκική Υπηρεσία 

Συνεργασίας και Συντονισμού «TIKA» έχει μέχρι σήμερα αναλάβει να 

αποκαταστήσει δεκάδες τεμένη με ιστορική αξία σε Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βοσνία 

Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο κ.α.. 

Ωστόσο, υπάρχουν καταγγελίες ότι το τουρκικό καθεστώς στηρίζει 

οικονομικά και σειρά φίλα προσκείμενων σε αυτό πολιτικών δυνάμεων στην 

Βαλκάνια. Ο ίδιος ο Ερντογάν  υποστήριξε προ ημερών στην αλβανική τηλεόραση 

ότι υπάρχει μεν στήριξη αλλά αυτή δεν είναι υλική. Την ίδια ώρα ωστόσο, η 

Άγκυρα εμφανίζεται να στηρίζει «ολόψυχα» παρατάξεις όπως είναι για παράδειγμα 

το εθνικιστικό-μειονοτικό Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας (DEB/ΚΙΕΦ) στη 

Θράκη και το DOST στη Βουλγαρία. Διόλου τυχαία, πρόκειται για πολιτικές 

δυνάμεις που όλες τους ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι Αρχές της Βουλγαρίας 

είχαν μάλιστα κατηγορήσει ανοιχτά τον περασμένο Μάρτιο την Άγκυρα ότι 

παρεμβαίνει στην προεκλογική εκστρατεία στη χώρα, υποστηρίζοντας μια 

συγκεκριμένη παράταξη. 

Εμβόλιμα στην γενικότερη δράση της Τουρκίας και στις69 επί μια δεκαετία 

άριστες σχέσεις ανάμεσα στην Άγκυρα και στο μουσουλμανικό (κυρίως αλβανικό) 

στοιχείο στα Βαλκάνια, έρχεται η τουρκική πίεση για κλείσιμο των σχολείων του 

Φετουλάχ Γκιουλέν σε Αλβανία, ΠΓΔΜ και Κόσσοβο κυρίως λόγω εσωτερικών 

διαδικασιών και έως τώρα, είναι η Βουλγαρία, που έχει ανταποκριθεί στην 

                                                      
69http://www.kathimerini.gr/872541/article/epikairothta/politikh/nea-dedomena-gia-thn-toyrkia-sta-
valkania .Και πράγματι, ο Τούρκος υπουργός Εργασίας Μεχμέτ Μουεζίνογλου λέγεται πως είχε 
βγει ανοιχτά και είχε καλέσει τους Τούρκους της Βουλγαρίας να ψηφίσουν DOST στις βουλευτικές 
εκλογές του Μαρτίου 2017. 

http://www.kathimerini.gr/872541/article/epikairothta/politikh/nea-dedomena-gia-thn-toyrkia-sta-valkania
http://www.kathimerini.gr/872541/article/epikairothta/politikh/nea-dedomena-gia-thn-toyrkia-sta-valkania
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τουρκική πίεση κάτι που πηγάζει κυρίως από τον φόβο για ένταση των 

προσφυγικών ροών. 

 

3.10 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

  Από οικονομική70 άποψη η Τουρκία71 ενδιαφέρετε την τελευταία περίοδο για 

τα Βαλκάνια. Με τη μετάβαση σε οικονομία της αγοράς αναπτύχθηκαν οι 

εμπορικές σχέσεις της Τουρκίας με τις βαλκανικές χώρες. Οι οικονομικές σχέσεις 

κάθε χρόνο αναπτύσσονται αλλά δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Από την 

άλλη οι πόλεμοι στη γεωγραφία της πρώην Γιουγκοσλαβίας έφεραν τους 

Τούρκους επιχειρηματίες να επικεντρωθούν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Με 

όλα αυτά η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις βαλκανικές χώρες και οι προσπάθειες 

ιδιωτικοποίησης συνεχίζουν να δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους Τούρκους 

επιχειρηματίες. Σήμερα η Τουρκία έχει καταλήξει σε συμφωνίες με όλες τις 

βαλκανικές χώρες στον οικονομικό και εμπορικό τομέα. Η Τουρκία έχει υπογράψει 

συμφωνίες για την παρεμπόδιση της διπλής φορολογίας, συμφωνίες ελεύθερου 

εμπορίου επίσης συμφωνίες για την αμοιβαία ενθάρρυνση των επενδύσεων και 

την προστασία αυτών των συμφωνιών. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Στατιστικής Αρχής της Τουρκίας (TÜİK) το 

2014 η συνολική εξαγωγή της Τουρκίας στα Βαλκάνια προς 10 χώρες ήταν 4,5% 

σε σύγκριση με τη συνολική εξαγωγή της χώρας. Στο εξωτερικό εμπόριο της 

Τουρκίας προς τα Βαλκάνια την κύρια θέση παίρνουν η Βουλγαρία, Ρουμανία και 

η Ελλάδα. 

Από την άλλη σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας τον Ιούλιο του 2014 οι 

επενδύσεις της Τουρκίας μέσω των τρίτων χωρών και γενικότερα οι επενδύσεις 

της Τουρκίας στα Βαλκάνια από άποψη συνολικής αξίας ήταν 4,4 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Από άποψη των επενδύσεων οι τουρκικές εταιρείες έχουν επικεντρωθεί 

στη πρώτη θέση στη Ρουμανία. 

                                                      
70http://www.trt.net.tr/greek/ekpompes/2017/04/29/epikairoteta-sta-balkania-2017-15-722523 
71Suat Kiniklioglou, αντιπρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης: «…Η οικονομία της Τουρκίας 
είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μην χρειάζεται την Ένωση η οποία αγωνίζεται με τα δικά της 
οικονομικά προβλήματα…» στο Carol Migdalovitz: “Turkey: Selected Foreign Policy Issues and 
U.S Views”, Congressiona lResearch Service, 2010. 
 

http://www.trt.net.tr/greek/ekpompes/2017/04/29/epikairoteta-sta-balkania-2017-15-722523
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Από την άλλη η Τουρκία δραστηριοποιείται και στον τομέα των κατασκευών 

σε βαλκανικές χώρες. Οι τουρκικές εταιρείες στην περιοχή έχουν αναλάβει 

διάφορα έργα όπως αυτοκινητόδρομοι και κατασκευή σπιτιών. Τον Ιούλιο του 

2014 η αξία των τουρκικών έργων κατασκευής στα Βαλκάνια ήταν 12 

δισεκατομμύρια δολάρια. Ο τομέας στη Ρουμανία για την Τουρκία αποτελεί το 57% 

και στη Βουλγαρία το 13% των έργων. 

 

 3.11 ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ  

Η Μέση Ανατολή εξελίσσεται, σύμφωνα με το Κων/νο Φίλη72, σε εργαστήριο 

δοκιμής πολλών καταστάσεων, οι εγχώριες συγκρούσεις που μετεξελίχθηκαν σε 

περιφερειακές διά αντιπροσώπων με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, τα παιχνίδια 

επιρροής από μεγάλες δυνάμεις, οι πληθυσμιακές μετακινήσεις και οι 

διαφαινόμενες εδαφικές ανακατατάξεις συνθέτουν το ασταθές σκηνικό στην 

περιοχή. 

Η πολιτική και στρατιωτική ελίτ στην Τουρκία73 έχει επιστήσει την προσοχή 

στα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, μια σημαντική αλλαγή στην 

εξωτερική πολιτική της χώρας έχει περάσει εντελώς απαρατήρητη μετά από 

δεκαετίες παθητικότητας, η Τουρκία προκύπτει, κυρίως λόγω θέσης, ως 

σημαντικός διπλωματικός ρυθμιστής στη Μέση Ανατολή. Αυτός ο νέος ακτιβισμός 

είναι μια σημαντική απόρροια της πρόσφατης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Η 

πρόσφατη εστίαση της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, εντούτοις, δεν σημαίνει ότι 

είναι έτοιμη να γυρίσει την πλάτη της στη δύση. Ούτε είναι ενδεικτική του 

“έρποντος εξισλαμισμού” της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, όπως πιστεύουν 

κάποιοι κριτικοί.  

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι κύριες απειλές στην τουρκική 

ασφάλεια προέρχονταν από τη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα, η Τουρκία αντιμετωπίζει 

ένα διαφορετικό περιβάλλον, όπως ο αυξανόμενος κουρδικός αυτονομισμός, η βία 

στο Ιράκ, η άνοδος του Ιράν και η αλλαγή των σχέσεων του με τις ΗΠΑ, και η 

διάσπαση του Λιβάνου, εν μέρει στα χέρια ριζοσπαστικών ομάδων που έχουν 

στενούς δεσμούς με τη Συρία και το Ιράν. Περιβάλλον που αναπτύσσεται στη 

                                                      
72http://www.kathimerini.gr/881302/article/epikairothta/kosmos/apoyh-mesh-anatolh-toyrkia-kai-

dysh 
73http://strategy-cy.com/ccss/index.php/el/anaysis-gr/item/115-tourkia-kai-sisxetismoi-dinameon-
stin-anatoliki-mesogio-kai-ti-mesi-anatoli-gr 

http://www.kathimerini.gr/881302/article/epikairothta/kosmos/apoyh-mesh-anatolh-toyrkia-kai-dysh
http://www.kathimerini.gr/881302/article/epikairothta/kosmos/apoyh-mesh-anatolh-toyrkia-kai-dysh
http://strategy-cy.com/ccss/index.php/el/anaysis-gr/item/115-tourkia-kai-sisxetismoi-dinameon-stin-anatoliki-mesogio-kai-ti-mesi-anatoli-gr
http://strategy-cy.com/ccss/index.php/el/anaysis-gr/item/115-tourkia-kai-sisxetismoi-dinameon-stin-anatoliki-mesogio-kai-ti-mesi-anatoli-gr
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περιφέρεια της Τουρκίας, η οποία έχει αρχίσει δικαιολογημένα να στρέφει την 

προσοχή της και σε αυτή την περιοχή. 

Παράλληλα παρατηρείται μία διαφοροποίηση των σχέσεων της Τουρκίας με 

το δυτικό κόσμο. Η πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ αναχαιτίστηκε λόγω των 

διαφωνιών πάνω στο θέμα της Κύπρου και στις αργοπορημένες πολιτικές και 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, καθώς επίσης και της αυξανόμενης 

ανησυχίας μεταξύ των Ευρωπαίων για τη μετανάστευση, την ανεργία και τη 

διεύρυνση της Ε.Ε. Επιπλέον, οι σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

άρχισαν να γίνονται όλο και πιο δυναμικές, ξεκινώντας κυρίως λόγω της 

αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ. Σύμφωνα με ένα δημοψήφισμα που διενήργησε ο 

Γερμανός Marshall Fund τον Σεπτέμβριο του 2006, 81 τοις εκατό των Τούρκων 

αποδοκίμασαν τους χειρισμούς των ΗΠΑ στη διεθνή πολιτική. Η Τουρκία βρίσκεται 

τώρα σε πρωτοφανή κατάσταση, έχοντας μετέωρες σχέσεις με την Ε.Ε. αλλά και 

με τις ΗΠΑ. 

Ο πόλεμος του Κόλπου το 1990-91 ήταν καταλύτης για την επανεμφάνιση74 

της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Η πρωτοβουλία του Τουργκούτ Οζάλ να παρέχει 

υποστήριξη της Τουρκίας στην στρατιωτική εκστρατεία  των ΗΠΑ εναντίον του 

Ιράκ κατά την εισβολή στο Κουβέιτ. Ο Οζάλ είδε τον πόλεμο ως μία ευκαιρία για 

την απόδειξη της συνεχούς στρατηγικής σημασία της Τουρκίας και τη θεμελίωση 

πιο στενών αμυντικών δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πίστευε ότι η 

υποστήριξη της Τουρκίας θα ισχυροποιούσε τη “στρατηγική συνεργασία” της με τις 

ΗΠΑ και θα στήριζε τον στόχο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Οι ελπίδες του Οζάλ κατακρημνιστήκαν και στις δύο περιπτώσεις. Η 

στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υλοποιήθηκε ποτέ και οι 

πιθανότητες της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αυξήθηκαν 

ελάχιστα. Επίσης αν και η Άγκυρα είχε επιτρέψει σε δυτικούς να χρησιμοποιούν το 

Ιντσιρλίκ για να μεταφέρει στρατεύματα και υλικό στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, έχει 

αρνηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να σταθμεύουν μαχητικά αεροσκάφη στη βάση 

και να τη χρησιμοποιούν για να πραγματοποιούν αποστολές στη Μέση Ανατολή ή 

τον Περσικό Κόλπο. 

                                                      
74http://presscode.gr/2016/03/i-tourkia-anakalypti-ek-neou-ti-mesi-anatoli/.Μια από τις βασικές 
αρχές που διατύπωσε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτής της σύγχρονης τουρκικής 
δημοκρατίας, ήταν ότι η Τουρκία πρέπει να περιορίσει τη συμμετοχή της στα μεσανατολικά 
ζητήματα, όμως η Άγκυρα, εκτός από μια μικρή περίοδο στη δεκαετία του ’50, δεν άλλαξε στάση. 

http://presscode.gr/2016/03/i-tourkia-anakalypti-ek-neou-ti-mesi-anatoli/
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Η εισβολή στο Ιράκ το 2003 υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, παρέσυρε την 

Τουρκία πιο βαθιά στη δίνη της μεσανατολικής πολιτικής. Η επιρροή του Ιράν 

αυξήθηκε τόσο στο Ιράκ όσο και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το κίνητρο των 

Κούρδων του Ιράκ για τη διεκδίκηση της αυτονομίας τους -και ενδεχομένως της 

επίσημης ανεξαρτησίας τους- έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η Τουρκία ανησυχεί ότι η 

δημιουργία ενός κουρδικού κράτους στα νότια σύνορα της Τουρκίας, με το πέρας 

των συγκρούσεων στη Συρία, θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις των 

αυτονομιστών μέσω του κουρδικού πληθυσμού της χώρας και να αποτελέσει 

απειλή για την εδαφική ακεραιότητα της. Αυτή είναι μια σοβαρή ανησυχία.  

Η ενέργεια είναι ακόμη ένας παράγοντας που συνέβαλλε στην 

επανατοποθέτηση των ιρανοτουρκικών σχέσεων. Τον Ιούλιο του 1996, με την 

ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τούρκος πρωθυπουργός Νετσμετίν Ερμπακάν 

σύναψε συμφωνία με το Ιράν –ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων- για την 

προμήθεια φυσικού αερίου για πάνω από 25 έτη. Τον Φεβρουάριο του 2007, υπό 

την πρωθυπουργία του Eρντογάν, η Τουρκία και το Ιράν προέβησαν στη σύναψη 

δύο νέων ενεργειακών συμφωνιών. 

 

3.12 ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Με την αλλαγή των εφαρμοστικών  μεθόδων της Τουρκίας στην εξωτερική 

πολιτική τα τελευταία χρόνια βρίσκονται και οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση. Η 

στάση της πολιτικής ελίτ είναι συχνά αντιφατική: πότε κατά των δυτικών τους 

εταίρων (ΕΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ), πότε συνεργάζονται μαζί τους. Σε άρθρο (18/05/2016) 

της αγγλόφωνης έκδοσης της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet, γίνεται ανάλυση πως 

η ισχυροποίηση Ερντογάν θα δυσχεράνει τις εξωτερικές σχέσεις τις Τουρκίας (π.χ. 

με την ΕΕ). Στο άρθρο παρατίθεται μέρος της ομιλίας του Ερντογάν προς 

αρχηγούς επιτελείων από βαλκανικές χώρες που επισκέφτηκαν την Τουρκία, ως 

εξής: 

«Πρέπει να μετατρέψουμε τη Μαύρη Θάλασσα σε μια λεκάνη σταθερότητας 

και πάλι στη βάση της συνεργασίας μεταξύ παράκτιων κρατών γύρω από τη 

Μαύρη Θάλασσα. Πρόσφατα o Γενικός Γραμματέας του NATO, Jens Stoltenberg 

ήταν στην Τουρκία. Κατά την επίσκεψή του, του είπα: ‘Δεν είστε ορατοί στη Μαύρη 

Θάλασσα. Και η απουσία σας από τη Μαύρη Θάλασσα την μετατρέπει, τρόπον 

τινά, σε ρωσική λίμνη.’ Ως παράκτια κράτη, πρέπει να ανταποκριθούμε στις 
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υποχρεώσεις μας. Ως μέλη του ΝΑΤΟ, πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα 

μέτρα σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων της θάλασσας, του αέρα και της 

ξηράς. Διαφορετικά, η ιστορία δεν θα μας συγχωρέσει. Και πρέπει επίσης να 

εμβαθύνουμε την υπάρχουσα συνεργασία μας σύμφωνα με μια προσέγγιση 

περιφερειακής συμμετοχικότητας. Θα ήθελα να εκφράσω ότι θα συνεχίσουμε να 

συμμεριζόμαστε τις προτάσεις μας για αυτό το θέμα με τα παράκτια κράτη της 

Μαύρης Θάλασσας στο εγγύς μέλλον» . 

Εμφανίζεται μια νέα τάση της τουρκικής πολιτικής στη Μαύρη Θάλασσα 

καθώς, παραδοσιακά, η Άγκυρα ήθελε μακριά το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ από την 

περιοχή υπό το φόβο διατάραξης της λεπτής ισορροπίας που δημιουργήθηκε στη 

Μαύρη Θάλασσα με τη Συνθήκη του Μοντρέ καθώς προσπαθούσε να διατηρήσει 

και μια διπλωματική ισορροπία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.Η Τουρκία διαφοροποιεί 

τη στρατηγική της για δύο λόγους, πρώτον για να εξισορροπήσει τη προβολή της 

ρωσικής ισχύος στη περιοχή, και δεύτερον γιατί θέλει να οικοδομήσει συνθήκες για 

μια αντι-ρωσική συνεργασία, της οποίας όμως θέλει να ηγείται. 

Οι λόγοι μεταβολής της Τουρκίας προέρχονται από την ιστορική διαδρομή 

της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Η αποστροφή στην εμπλοκή Μεγάλων 

Δυνάμεων στην περιφέρειά της ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής του 

Τουρκικού κράτους από την σύστασή του. Η Τουρκία είχε μια προσέγγιση 

“απομονωτισμού,” μη εμπλοκής της ίδιας σε περιφερειακά προβλήματα, αλλά και 

μη εμπλοκής των Μεγάλων Δυνάμεων. Αυτή ήταν μια τάση και ένα “σύνδρομο” 

που πήγαζε από τον ρόλο που έπαιξαν οι Μεγάλες Δυνάμεις στο διαμελισμό της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

Είναι όμως μια διαφορετικής υφής εξέλιξη διότι άλλο η συμμετοχή ενός 

οργανισμού για την ασφάλεια της χώρας και άλλο η πρόσκλησή του για να 

εμπλακεί στο “ζωτικό της χώρο.” Η στάση του Ερντογάν για τη Μαύρη Θάλασσα 

αποκαλύπτει ένα μοτίβο το οποίο ξεκίνησε με παρόμοιο κάλεσμα της Άγκυρας 

αναφορικά με τον πόλεμο στη Συρία. Πάει τώρα καιρός που η Τουρκία ζητά από 

τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επέμβαση στη Συρία και δημιουργία ζωνών ασφαλείας και 

μη-πτήσεων. 

Αποφαίνεται ότι η νέα στάση της τουρκικής στρατηγικής75 δεν είναι μια 

απόκλιση για λόγους ασφάλειας αλλά μια στάση απόκλισης από την παραδοσιακή 

                                                      
75Μανώλης Κυπραίος: «Το Μεγάλο Παιχνίδι άρχισε: Η προσπάθεια της Αγκύρας να ηγηθεί ενός 
μεσανατολικού ισλαμικού τόξου», ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Δεκέμβριος 2009, σελ. 112; Soner 
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τουρκική φιλοσοφία εξωτερικής πολιτικής του status quo. Έτσι η προσπάθεια της 

Τουρκίας να εμπλέξει το ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα δεν έχει να κάνει απλώς με 

τις αδυναμίες της αλλά και με το αναθεωρητικό της όραμα για την περιοχή. 

Πρόκειται για μια αλλαγή παραδείγματος που θέλει την Τουρκία να βασίζεται 

στους δυτικούς της συμμάχους σε ότι αφορά θέματα δικών της συμφερόντων με 

σκοπό να χρησιμοποιήσει τους πρώτους για να επιτύχει τα τελευταία.  

 

3.13 Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ 

Η εικόνα76 της περιοχή του Καυκάσου είναι από τις λίγες με τέτοιο πλήθος 

σύνθετων προβλημάτων αλλά και συμφερόντων και που τόσο πολύ ομοιάζει με 

την περιοχή των Βαλκανίων. Μέσα σε μια πολύ μικρή περιοχή η ανταγωνιστική 

στάση πολλών κρατών αλλά και των Μεγάλων Δυνάμεων είναι πολύ έντονη. Οι 

εξελίξεις είναι συνεχείς και δυναμικές. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια προσπαθεί 

να αναδειχθεί στη περιοχή σε κάποιας μορφής δύναμη. Αυτό είναι ένας στόχος 

που εμπεριέχει πολλά σημεία τριβής. Δεν είναι εύκολο τόσο για τις  Ρωσία και 

ΗΠΑ αλλά και την ΕΕ να δουν την Τουρκία σε αυτόν το ρόλο στη περιοχή του 

Καυκάσου. 

Το ενεργειακό παιχνίδι είναι πολύ σκληρό και διακυβεύονται πολύ μεγάλα 

συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων ΄΄παικτών΄΄ του διεθνούς συστήματος. Η 

Ρωσία παρακολουθεί από πολύ κοντά τις κινήσεις της Τουρκίας η οποία είναι η 

μόνη χώρα λόγω της γεωγραφικής της θέσης που θα μπορούσε να προσφέρει στη 

Δύση εναλλακτικούς ενεργειακούς δρόμους.  

Επιπλέον η Άγκυρα με γείτονες χώρες οι οποίες έχουν εσωτερικά 

προβλήματα, προβλήματα δημοκρατικής σταθερότητας, πρέπει να αντιμετωπίσει 

στα σύνορα της και ζητήματα που άπτονται της ήπιας ασφάλειας όπως η 

τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, το δουλεμπόριο και το εμπόριο λευκής σαρκός που 

είναι τα βασικότερα από αυτά. Δηλαδή, ενώ θέλει να έχει ανοιχτά τα σύνορα της 

για την ανταλλαγή προϊόντων είναι αναγκασμένη να δεσμεύει πόρους ώστε να 

ελέγχει-περιορίζει τις πιθανότητες εισόδου των προβλημάτων αυτών στον χώρο 

της. 

 

                                                                                                                                                                 
Cagaptay&Tyler Evans: “Turkeys’ Changin grelations with Iraq: KurdistanUp, 
BaghdadDown”,PolicyFocus 122,WashingtonInstitute for Near East Policy, Washington, 2012. 
76http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/03/blog-post_9932.html 

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/03/blog-post_9932.html
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3.14 ΤΟΥΡΚΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Από τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους77 (1830) μέχρι 

σήμερα οι ελληνο-τουρκικές σχέσεις πέρασαν από πολλές φάσεις και 

διακυμάνσεις, από περιόδους σύγκρουσης, έντασης, ύφεσης αλλά και 

συνεργασίας. Με το πλέγμα των Συμφωνιών της Λωζάννης (1923) τερματίσθηκε 

μία οδυνηρή, και για τον Ελληνισμό της Τουρκίας, δεκαετής πολεμική περίοδος. Το 

εν λόγω πλέγμα συμφωνιών αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις 

σχέσεις και το εδαφικό καθεστώς των δύο χωρών, αλλά και το καθεστώς της 

μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και των μειονοτήτων στην Τουρκία. Η 

δεκαετία του ’30 χαρακτηρίζεται από τις εμπνευσμένες προσπάθειες των ηγετών 

των δύο χωρών, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, προς 

εγκαθίδρυση φιλικών σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. 

Ωστόσο, από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 

του 1970 κυριάρχησαν στις σχέσεις των δύο χωρών αφενός το Κυπριακό και 

αφετέρου οι διωγμοί κατά της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, με 

αποκορύφωμα τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1955 και τις μαζικές απελάσεις 

του 1964, που είχαν ως αποτέλεσμα τον αποδεκατισμό της. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Τουρκία εγκαινίασε μια συστηματική 

πολιτική αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων σε βάρος της κυριαρχίας και των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας78. Σκοπός αυτής της τουρκικής πολιτικής 

έναντι της Ελλάδας ήταν και είναι η μεταβολή του εδαφικού status quo, που 

προβλέπεται σε διεθνείς συνθήκες, με κεντρικό άξονα τη Συνθήκη Ειρήνης της 

Λωζάννης, καθώς και του νομικού καθεστώτος στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο 

που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο και δη το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS). 

Η έναρξη της πολιτικής αυτής, η οποία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο έντασης 

στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις, που διαρκεί μέχρι σήμερα, σηματοδοτείται από την 

εμφάνιση των πρώτων διεκδικήσεων σε βάρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, το 

1973 και της πρώτης αμφισβήτησης του εύρους του ελληνικού εθνικού εναερίου 

χώρου, το 1975. Η τουρκική πολιτική αυτή κατά της Ελλάδας συνέπεσε με την 

εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή του βόρειου τμήματός της 

(Ιούλιος 1974), που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με καθοριστικές επιπτώσεις στις 

                                                      
77http://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/tourkia/ 
78http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/ 

http://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/tourkia/
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/
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σχέσεις των δύο χωρών και στην επαύξηση της έντασης. Έκτοτε η Τουρκία άρχισε 

να πλέκει έναν καμβά συνεχώς αυξανόμενων αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων 

που έφεραν τις δύο χώρες ακόμη και στο χείλος ένοπλης σύγκρουσης (κρίση 

Μαρτίου 1987 και κρίση Ιμίων Ιανουαρίου 1996). 

Με άξονα τη διαφορά για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας79(1973), και 

την κρίση που επακολούθησε φέρνοντας τις δύο χώρες σε έντονη αντιπαράθεση, 

της οποίας επιλήφθηκε τελικώς, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας, τόσο το 

Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όσο και το Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης, η Τουρκία άρχισε, σταδιακά, να θέτει σε εφαρμογή την πολιτική των 

αυξανόμενων αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων που σταδιακά περιέλαβε 

αμφισβήτηση του νομίμου και κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας, με απειλή 

πολέμου (casus belli), να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 ναυτικά 

μίλια, όπως προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας80 και όπως έχει πράξει το σύνολο 

σχεδόν των παράκτιων κρατών της διεθνούς κοινότητας, της Τουρκίας 

συμπεριλαμβανομένης (σε Εύξεινο Πόντο και Ανατολική Μεσόγειο), αμφισβήτηση 

του εύρους του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, μέσω συνεχών παραβιάσεών 

του από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας 

επί νησιών και παραβίασή της ακόμα και στην περίπτωση κατοικημένων 

περιοχών, αμφισβήτηση των θαλάσσιων συνόρων αμφισβήτηση των 

αρμοδιοτήτων εντός του FIR Αθηνών που ασκεί η Ελλάδα βάσει αποφάσεων του 

ICAO, και η συνεχής άρνηση συμμόρφωσης της Τουρκίας προς τους κανόνες 

εναέριας κυκλοφορίας, αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων της Ελλάδας εντός της 

περιοχής ευθύνης της για θέματα έρευνας και διάσωσης και απαίτηση της 

Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. 

Για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων οι δύο χώρες από 1999, 

συνεκτιμώντας τα χρονίζοντα προβλήματα και με αφορμή τους καταστροφικούς 

σεισμούς που έπληξαν τις δύο χώρες, υλοποίησαν μια διαδικασία ελληνο-

τουρκικής προσέγγισης, η οποία στο διμερές επίπεδο κινήθηκε σε τρεις άξονες, 

πρώτος είναι η ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της λεγόμενης 

«χαμηλής πολιτικής», δηλαδή εκεί όπου δεν υπάρχει αντιπαράθεση (οικονομία και 

                                                      
79Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών, «Ελληνοτουρκική διαφορά ως προς την 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας», στο <http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/ 
eidikotera-keimena/aigialitida zonicasus-belli.html>. 
80Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εξωτερικών: «Αιγιαλίτιδα ζώνη – Casusbelli», στο <www.mfa. 
gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/aigialitida-zoni-casus-belli.html>. 
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εμπόριο, τουρισμός, πολιτισμός, κοινωνία πολιτών κλπ.), ο δεύτερος αναφέρεται 

στη μείωση της έντασης, κυρίως της στρατιωτικής, με τη βελτίωση του 

ψυχολογικού κλίματος και των επαφών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο 

χωρών, μέσω της σταδιακής υιοθέτησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης 

(M.O.E.) και τέλος στη διερεύνηση μέσω Διερευνητικών Επαφών των δυνατοτήτων 

για μια συμφωνημένη διευθέτηση του ζητήματος της οριοθέτησης της 

υφαλοκρηπίδας. Η ανακάλυψη και έναρξη εξόρυξης ενεργειακών αποθεμάτων στη 

ΝΑ Μεσόγειο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γείτονα θα συνεχίσει και ενδεχομένως 

να εντείνει την παραπάνω προσπάθεια. 

Η διαδικασία προσέγγισης εκφράστηκε και στο πλαίσιο της σταθερής 

υποστήριξης της ευρωπαϊκής προοπτικής της γείτονος. Από τον Οκτώβριο του 

2009, ξεκίνησε μια προσπάθεια αναζωογόνησης της διαδικασίας της ελληνο-

τουρκικής προσέγγισης. Από ελληνικής πλευράς επιδιώκεται συστηματικά και με 

συνέπεια η περαιτέρω εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό η 

ελληνική κυβέρνηση αμέσως μετά την απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος 

στη γείτονα, στις 15 Ιουλίου 2016, εξέφρασε την υποστήριξη της προς τη 

δημοκρατικά εκλεγμένη τουρκική κυβέρνηση, εκφράζοντας ταυτόχρονα την 

αμέριστη συμπαράστασή της στους αγώνες του τουρκικού λαού, όσον αφορά στις 

δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου. 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις επιτελεί η ευρωπαϊκή 

προοπτική της Τουρκίας. Η Ελλάδα αποτελεί συνεπή και ειλικρινή υποστηρικτή 

της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, γιατί θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

καταλύτης για την περιφερειακή σταθερότητα και ανάπτυξη και πιστεύει ότι η 

ένταξη της Τουρκίας, αφού εκπληρωθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που τέθηκαν 

από την Ε.Ε., θα είναι επωφελής για την ίδια, την Ευρώπη και την ευρύτερη 

περιοχή. 

Θεμελιώδης προϋπόθεση για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ είναι η έγκαιρη 

πλήρωση των ενταξιακών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο 

σεβασμός της αρχής της καλής γειτονίας. Πέραν τούτου, η Τουρκία, στο πλαίσιο 

της ενταξιακής της πορείας81, οφείλει να εκπληρώσει διεθνείς και ευρωπαϊκές 

υποχρεώσεις της όσον αφορά το σεβασμό των μειονοτικών δικαιωμάτων και της 

                                                      
81Gizem Cakmak: “Greek -Turkish Relations in the post Helsinki Period: Is Europe a framework 
providing détente?”, at<http://www.idec.gr/iier/new/Europeanization%20Papers% 
20PDF/Gizem%20Cakmak%20Greek%20Turkish%20Relations%20in%20the%20post%20Helsinki
%20Period.pdf>. 
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θρησκευτικής ελευθερίας. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο σεβασμό, από 

την Τουρκία, των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων της ελληνικής 

μειονότητας και της θρησκευτικής ελευθερίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

 

 3.15 ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΗΠΑ 

Οι ΗΠΑ από το 2003 έχουν σταδιακά ξεκινήσει, έναν επαναπροσδιορισμό 

της σύλληψης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η ενίσχυση των κουρδικών 

θέσεων και η βούληση των ΗΠΑ να μεταφέρουν το κέντρο της γεωπολιτικής 

«μέγγενης» πλησιέστερα της Κίνας (American Pivotto Asia) έφεραν το Ιράν σε 

προτεραιότητα. Ένας από τους λίγους «νόμους» που ισχύουν στους 

συσχετισμούς ισχύος της Μέσης Ανατολής (από την οπτική της Δύσης) στηρίζεται 

στην εξής αντίστροφη αναλογία: Όσο το Ιράν πλησιάζει προς τη Δύση, τόσο 

λιγότερη γεωπολιτική αξία έχει η Τουρκία. Η Τουρκία, αναβαθμίστηκε έτι 

περαιτέρω μετά την ανατροπή των Παχλαβί από την ισλαμική επανάσταση του 

Ayatollah Khomeini. 

Η Τουρκία αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει την εξωτερική της πολιτική 

και έπαψε να βρίσκεται σαν κρηπίδωμα του πάλαι ποτέ στρατηγικού συμμάχου, 

των ΗΠΑ. Υπάρχουν πηγές τριβής, μικρής μεν σημασίας αλλά σημαντικά 

γεγονότα, όπως η άρνηση της Ουάσιγκτον μέχρι στιγμής να εκδώσει τον Fethullah 

Gulen, που η Άγκυρα κατηγορεί ως τον εγκέφαλο του αποτυχημένου 

πραξικοπήματος της 15η Ιουλίου, καθώς και την σύλληψη την εβδομάδα που 

πέρασε, ενός ανωτέρου στελέχους μιας από τις μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες 

της Τουρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατηγορία της συνωμοσίας για 

παράκαμψη των εμπορικών κυρώσεων κατά του Ιράν. 

Τρία στοιχεία προκαλούν νέφη στις σχέσεις των δύο χωρών, τα τελευταία 

χρόνια, ήτοι, η μη παραχώρηση διόδου των αμερικανικών δυνάμεων στο τουρκικό 

έδαφος, κατά τον πόλεμο εναντίον του Ιράκ το 2003, το συνεχώς αυξανόμενο 

αντιαμερικανικό αίσθημα στην Τουρκία και τέλος οι ανησυχίες της τουρκικής 

ηγεσίας (πολιτικής και στρατιωτικής), για τις διεργασίες που οδηγούν με σταθερά 

βήματα στη δημιουργία κουρδικού κράτους, σε μια περιοχή που ενδιαφέρει ζωτικά 

την Τουρκία, αλλά και της δημιουργεί πονοκέφαλο για πιθανή απόσχιση εδαφών 

της, αφού 15 περίπου εκατομμύρια Κούρδοι είναι μέρος του πληθυσμού της. 
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Τις ΗΠΑ, ενδιαφέρει και το οικονομικό στοιχείο, αφού το Υπουργείο 

Εμπορίου έχει χαρακτηρίσει την Τουρκία, ως μια από τις δέκα σημαντικότερες 

αναδυόμενες αγορές, ενώ ο καθηγητής Κουσκουβέλης εκτιμά82 πως η σημερινή 

θέση της Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη βρίσκεται στην κατωφερή πλευρά του 

κύκλου της ισχύος της. Οι μέρες της επιρροής στη Μέση Ανατολή αποτελούν 

παρελθόν. Αυτή τη στιγμή, αφού έπεσε στα πόδια της Ρωσίας, προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει τεράστια ζητήματα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Η υπόθεση με 

το ISIS δεν έχει τελειώσει. Στη Συρία οι Τούρκοι δεν είχαν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Οι Κούρδοι της Συρίας παραμένουν ισχυροί και συνεχίζουν 

διατηρούν σχέσεις με τις ΗΠΑ, παρά την αλλαγή της κυβέρνησης. Βέβαια η 

Τουρκία διαθέτει μία προνομιούχα γεωγραφική θέση και συνεχίζει να διαθέτει 

σημαντικά ποσά για εξοπλισμούς.  

 

 3.16 ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ  

Ιστορικά, η Τουρκία είχε ανέκαθεν σαν εχθρό της τη Ρωσία. Ο Κεμάλ μετά 

τον Α’Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε συμμαχήσει με τους σοβιετικούς οι οποίοι όμως 

απογοητεύθηκαν με την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Από το 1967, με την 

επίσκεψη του τότε πρωθυπουργού της Τουρκίας Ντεμιρέλ, οι σχέσεις των δύο 

κρατών άρχισαν να εξομαλύνονται. Το 1985 μετά την επίσκεψη του Εβρέν, έγινε 

ένα ακόμη βήμα στις σχέσεις των δύο κρατών. Σήμερα οι σχέσεις τους δεν είναι οι 

καλύτερες μετά την προσπάθεια της Τουρκίας να εμφανιστεί σαν προστάτιδα 

δύναμη των Μουσουλμανικών Δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και 

την εγκατάσταση στο Τουρκικό έδαφος (περιοχή Μαλάτειας) του αντιβαλλιστικού 

ραντάρ του ΝΑΤΟ.Η αντίδραση της Ρωσίας στην τελευταία ενέργεια είναι η 

στοχοποίηση του Τουρκικού αντιβαλλιστικού ραντάρ με βαλλιστικά πυρηνικά 

βλήματα. 

Στο πλαίσιο της τακτικής Τουρκίας, καθόσον η στρατηγική της ανάδειξης σε 

περιφερειακή ισλαμική δύναμη δεν έχει μεταβληθεί, εντάσσεται και η επίσημη 

επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην Αγία Πετρούπολη και συνάντηση του με το 

Ρώσο ομόλογο του (σύμφωνα με τους New York Times η συνάντηση έλαβε χώρα 

στο Greek sitting room αναπαλαιωμένου τσαρικού παλατιού) .Η συνάντηση 

δρομολογήθηκε από τα τέλη Ιουνίου μετά και την έγγραφη εκδήλωση απολογίας 
                                                      
82http://www.kouskouvelis.gr/site/arthra-gnomis/kouskouvelis-exoteriki-politiki/item/271 
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του Ερντογάν για την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους το 

Νοέμβριο του 2015. Ακολουθεί μάλιστα και την πρόσφατη προσεκτική 

επανεκκίνηση των σχέσεων της Άγκυρας με το Ισραήλ μετά από 5 χρόνια έντασης. 

Στο στόχαστρο Τουρκίας και Ρωσίας83 είναι η αποκατάσταση των 

οικονομικών σχέσεων με έμφαση στα ενεργειακά προγράμματα, το διμερές 

εμπόριο, τις κατασκευές και τον τουρισμό. Η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών 

μείωσε κατά 40% περίπου την αξία των εμπορικών σχέσεων ενώ η εκατέρωθεν 

τουριστική κίνηση κατακρημνίστηκε. Σημαντικά ενεργειακά προγράμματα όπως η 

κατασκευή πυρηνικού σταθμού από την ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom και ο 

επικαλούμενος Turkish Stream υποθαλάσσιος ενεργειακός αγωγός της Gazprom 

«πάγωσαν» ως συνέπεια της διακοπής των σχέσεων. 

Τις μέρες που προηγήθηκαν της συνάντησης, ο Τούρκος Πρόεδρος με 

δηλώσεις του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑSS τόνισε την ανάγκη στενής 

συνεργασίας των δύο χωρών και οικοδόμησης των σχέσεων σε σταθερή βάση 

ενώ επαίνεσε το Ρώσο Πρόεδρο για τη στάση του κατά τη διάρκεια του 

πραξικοπήματος. Παραπλήσιες και οι δηλώσεις άλλων Τούρκων αξιωματούχων με 

τη ρωσική πλευρά να ακολουθεί σε πιο χαμηλούς όμως τόνους. Αρκετά όμως και 

τα «αγκάθια» στις προσπάθειες αναθέρμανσης των σχέσεων με το θέμα της 

Συρίας να κατέχει υψηλή θέση. 

Για άλλη μια φορά η Άγκυρα θα προσπαθήσει να ισορροπήσει μεταξύ 

Ανατολής και Δύσεως εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική της θέση, τις ενεργειακές 

διαδρομές, το οικονομικό και πληθυσμιακό μέγεθος της και την επιρροή της στην 

περιοχή. Αυτή όμως τη φορά στην προσπάθεια εξισορρόπησης εισέρχεται και ο 

παράγοντας μιας ισλαμοποίησης της τουρκικής κοινωνίας που ενδέχεται να 

καταστεί μη ελέγξιμη και να ωθήσει σε επιλογές και συμμαχίες μη προβλέψιμες με 

βάση τις τουρκικές εμπειρίες και διαπραγματευτικές διελκυστίνδες (τουρκικά 

«παζάρια») των περασμένων δεκαετιών. 

Η παρούσα απόλυτη κυριαρχία του Τούρκου Προέδρου, που δε διαφέρει 

από την απόλυτη κυριαρχία προηγούμενων όχι προσώπων ίσως αλλά ομάδων, 

καθιστά μη πιθανή την τελευταία περίπτωση αλλά ας μη ξεχνάμε ότι η ανατολή 

ήταν πάντα ο χώρος της επικράτησης του απρόβλεπτου και του μη αναμενόμενου. 

 

                                                      
83Mark N. Katz: “Russia’s Grater Meddle East Policy: Securing Economic Interest, Courting 
Islam”,Russia/NIS Center, Paris, 2010. 
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 3.17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

H τουρκική εξωτερική πολιτική έχει καταφέρει την υποστήριξη της εξωτερική 

της ενδυνάμωσης με την ανάπτυξη και τη διατήρηση πολύπλευρων σχέσεων με 

οντότητες του διεθνούς συστήματος χώρες, Συνασπισμούς, Οικονομικούς και 

Διεθνείς Οργανισμούς μέσω της διακρατικής επαφής και συμμετοχής ή 

συνεργασίας αντίστοιχα. 

Η Τουρκία είναι στην προσπάθεια σύνδεσης της γεωγραφία της, της 

ιστορικής εμπειρίας, τη δημογραφική ανάπτυξη και μορφωμένη δημογραφία και τη 

δυναμική της οικονομία με την εξωτερική πολιτική κινητοποιώντας διάφορα 

συμπληρωματικά πολιτικά, οικονομικά, ανθρωπιστικά και πολιτιστικά μέσα 

επιτυγχάνοντας παγκόσμια εμβέλεια. 

Η Τουρκία δεν έχει καταφέρει ακόμη μία από τις βασικές της επιδιώξεις, την 

συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της σύνδεσής της με τα βαλκάνια, 

ενώ ως ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην παρουσίας της 

στο διεθνές περιβάλλον ως «ισχυρή δύναμη» δηλώνοντας μια δυναμικότητα την 

οποίο οφείλει να επιβεβαίωση άμεσα. 

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας διατυπώνει την πολιτική του Κράτους 

σχετικά με τον ορισμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία της την εφαρμογή της 

εθνικής πολιτικής ασφάλειας, η οποία δεν έχει αλλάξει μέχρι και σήμερα, καθώς 

τίποτα δεν δείχνει μια διαφορετική εξέλιξη, είτε μεσοπρόθεσμα είτε 

μακροπρόθεσμα. Η τουρκική ελίτ την τρέχουσα περίοδο έχει μια τάση πιο 

συντηρητική, πιο θρησκευτική και πιο εθνικιστική ελίτ που είναι επιφυλακτική προς 

τη δύση και έχει μια θετικότερη στάση απέναντι στο παρελθόν της Τουρκίας, 

προσεγγίζοντας παράλληλα τις διαφορές μουσουλμανικές ομάδες των Βαλκανίων. 

Το κουρδικό πρόβλημα παραμένει έντονο τόσο για τις τουρκικές, τις γειτονικές 

κυβερνήσεις αλλά και για τους διεθνείς παίκτες που έχουν συμφέροντα στη 

περιοχή. Είναι ενδεικτικό ότι η δράση των Κούρδων και η αντιμετώπισή τους στον 

αγώνα τους κατά του ISIS, δεν φαίνεται τελικά να τους δίνει αυτό που ποθούν, με 

αποτέλεσμα η Τουρκία να μην απαλλάσσεται από τον εσωτερικό εχθρό αλλά ούτε 

και να αποκτά ένα ακόμη γειτονικό νέο κράτος που να εποφθαλμιά τα συμφέροντά 

της. Ο ISIS είναι ένα ακόμη «γεγονός» της περιοχής, που θα κριθεί εκ του 

αποτελέσματος αν ο φόρος αίματος, μίσους και εγκλήματος κατά της 

ανθρωπότητας φέρει κάποια αποτελέσματα για μια καλύτερη συνέχεια, που τα 
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μέχρι τώρα στοιχεία δεν το δείχνουν. Η Τουρκία είναι αναγκασμένη να τηρεί 

δεσμευμένους πόρους αλλά και να μετακινεί-καταναλώνει πόρους προς την 

περιοχή των Κούρδων. 

Η Τουρκία ασκεί γεωπολιτική στρατηγική έχοντας στη φαρέτρα της και το 

Ισλάμ. Μέσα από τη δράση της θεωρεί ότι έχει δικαίωμα στις επαρχίες της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο 

Αφρική. 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στις προθέσεις ενός κράτους που επιλέγει να 

μην ακολουθήσει το Διεθνές Δίκαιο προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντά 

του, έτσι η Τουρκία αφού δεν δίνει λόγο πουθενά και ούτε απαιτεί κάποιος την 

συμμόρφωσή της μπορεί να επιλέγει τον καλύτερο για αυτή τρόπο προώθησης 

των στρατηγικών επιλογών της. 

Η Συνθήκη της Λωζάννης αποτέλεσε την σύμβαση πλαίσιο διαρκούς 

ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά και ολόκληρων των Βαλκανίων και η 

τυχόν αναθεώρησή της δεν είναι ικανό να εκτιμηθεί τι μεταβολές και που θα φέρει.  

   Η τουρκική πολιτική στα Βαλκάνια περιλαμβάνει την προώθηση 

παρουσίας μέσω διμερών σχέσεων μέσω διαδικασιών μηχανισμών που 

θεμελιώνονται με τις κατάλληλες συνεργασίες. Συμπληρωματικά οι διπλωματικές 

και πολιτικές δράσεις εντάσσονται σε ένα παράλληλο πλαίσιο πολιτικών σχέσεων. 

Η Τουρκία εμφανίζεται στα Βαλκάνια και μέσω οικονομικών σχέσεων-

δραστηριοτήτων αναπτύσσοντας εμπορικές κυρίως σχέσεις. Το περιβάλλον των 

Βαλκανίων παρέχει νέες ευκαιρίες στο τουρκικό επενδυτικό δυναμικό. Χωρίς 

φυσικά να εξαιρείται ο τομέας της ενέργειας που αποτελεί βασικό παράγοντα 

ανάπτυξης πολλών βαλκανικών χωρών. 

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να αποτελεί ένα πεδίο περιφερειακής, διά 

αντιπροσώπων, διαμάχης δεσμεύοντας πόρους των εμπλεκομένων και 

αποσπώντας μεγάλο μέρος της «προσοχής» τους επί της περιοχής, αποτελώντας 

πηγή και αστάθειας για την Τουρκία.  

Η προσπάθεια της τουρκικής πολιτικής στη Μαύρη Θάλασσα είναι να 

αντισταθμίσει την ρωσική παρουσία , και δεύτερον γιατί θέλει να οικοδομήσει 

συνθήκες για μια αντί-ρωσική συνεργασία, της οποίας όμως θέλει να ηγείται.  

Η περιοχή του Καυκάσου αποδεικνύεται πεδίο δράσης εντός των 

ικανοτήτων της Τουρκίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να 

αναδειχθεί στη περιοχή σε κάποιας μορφής «δύναμη». Σε συνδυασμό με τις 
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προσπάθειες της Άγκυρας και σε άλλες περιοχές του ενεργειακού δρόμου 

εξασφαλίζει την ενεργειακή της υποδομή σε ένα οικοδόμημα πάνω στο οποίο 

εδράζουν πολύ μεγάλα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων «παικτών» του 

διεθνούς συστήματος τα οποία προσδίδουν δυναμική στην Τουρκία.  

Η συστηματική πολιτική αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων της Τουρκίας σε 

βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έχει 

δημιουργήσει βάση συζήτησης, καθώς πολύ συχνά πλέον αναφέρεται και 

θεωρείται ως δεδομένο και όχι ως κάτι ανάξιο αναφοράς, για την μεταβολή του 

εδαφικού status quo, που προβλέπεται σε διεθνείς συνθήκες. 

Τις ΗΠΑ, ενδιαφέρει η επιρροή και η δυνατότητα ελέγχου όσων συμβαίνουν 

«παντού», και εκεί βρίσκεται και η Τουρκία στην οποία δεν έχει δοθεί ο ρόλος 

περιφερειακής δύναμης, τον οποίο προσπαθεί να αποκομίσει και να αναλάβει στη 

περιοχή. 

Η Άγκυρα παραμένει στη προσπάθεια σύνδεσης Ανατολής και Δύσης 

εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική της θέση, τις ενεργειακές διαδρομές το οικονομικό 

και πληθυσμιακό μέγεθος της και την επιρροή της στην περιοχή. Αυτή όμως τη 

φορά στην προσπάθεια εξισορρόπησης εισέρχονται η προσωποποίηση της 

εξουσίας αλλά και ο παράγοντας μιας ισλαμοποίησης της τουρκικής κοινωνίας που 

δεν είναι αποδεκτή από το δυτικό κόσμο. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 

 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εξωτερική πολιτική αποτελεί πυλώνα σχεδιασμού της υψηλής 

στρατηγικής για μια κρατική οντότητα. Η τάση παγκοσμιοποίησης σε σχεδόν κάθε 

τομέα δράσης των κρατών θέτει την εξωτερική πολιτική ως ένα από τους βασικούς 

παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών παρουσίας των κρατών στο διεθνές 

σύστημα. Το περιβάλλον84δυναμικών συνθηκών της Μέσης Ανατολής, ο ισλαμικός 

φονταμενταλισμός καιοι αναδυόμενες αστάθειες σε περιοχές και κράτη της 

Βαλκανικής, του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού, της Κεντρικής Ασίας καθώς και 

της Αφρικής, αποτελούν θερμές εστίες ανταγωνισμού πραγματώνουν 

καινούργιους τύπους απειλών και επιβαρύνουν την ισορροπία του διεθνούς 

κλίματος και της ανασφάλειας. 

 

 4.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ85 

Αν και μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι γεωγραφικά 

τοποθετημένη σε μια περιοχή με χαρακτηριστικά έντονης ρευστότητας και 

αστάθειας. Επομένως, για να μπορέσει να διαφυλάξει την ασφάλεια της, η 

αποτελεσματικότερη επιλογή για μια χώρα status quo όπως η Ελλάδα, είναι η 

διεύρυνση και εμβάθυνση των δεσμών με τους διεθνείς θεσμούς-Οργανισμούς, σε 

μια περίοδο εξωτερικής και εσωτερικής αναδιάρθρωσης αυτής. Στις αρχές του 

21ου αιώνα οι σχέσεις με την Τουρκία παραμένουν ως θέμα να κυριαρχούν στην 

ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η Αθήνα δεν έχει καμία επιθυμία να 

συνεχίσει να συνορεύει με μια πολιτικά απομονωμένη και άρα «ανεξέλεγκτη» 

Τουρκία. Η σύνδεση της Τουρκίας με τη Δύση αποτελεί, μαζί με την συνεχιζόμενη 

διαδικασία πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού της γειτονικής 

χώρας, συμφέρουσα εξέλιξη για την Ελλάδα. Η αντίληψη της πραγματικότητας της 

Ελλάδας αυξάνει σταθερά ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της στην ΕΕ και η 

                                                      
84ΓΕΕΘΑ, Ζ ΚΛΑΔΟΣ,ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 
2030,ΙΟΥΛ 2015  
85http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2008/07/pp07_09_gr.pdf 

http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2008/07/pp07_09_gr.pdf
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χώρα απομακρύνεται σταδιακά από τη μονοδιάστατη «Τουρκοθεματική» 

εξωτερική πολιτική των περασμένων δεκαετιών, εφαρμόζοντας μια πολυδιάστατη 

εξωτερική πολιτική. 

  Για την αποτροπή απειλών κατά της ασφάλειας της η Ελλάδα στηρίζεται σε 

εσωτερική (ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις) και εξωτερική εξισορρόπηση (συμμετοχή 

σε Ευρωπαϊκούς πολιτικούς οργανισμούς και οργανισμούς ασφαλείας [ΝΑΤΟ, ΕΕ] 

καθώς και με την υπογραφή και συμμόρφωση με όλες τις πολυμερείς συμφωνίες 

που αφορούν στον ελέγχου εξοπλισμών και για τις σχέσεις των κρατών-μελών της 

διεθνούς κοινότητας. Για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής, από τα 

μέσα/τέλη της δεκαετίας του 1960, η Ελλάδα έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

“εσωτερική εξισορρόπηση” (μέσω της ισχυροποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων) 

και λιγότερη στη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και στη διμερή της σχέση με τις ΗΠΑ 

(κυρίως λόγω της τουρκικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ και της “ειδικής” σχέσης της 

Τουρκίας με τις ΗΠΑ). Ωστόσο, συνέχισε να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στο 

διεθνές δίκαιο και το μεσολαβητικό ρόλο του ΟΗΕ. Ανησυχίες περί ανεπάρκειας 

της πολιτικής αυτής, οδήγησαν την Ελλάδα στη διαμόρφωση μιας “μικτής” 

στρατηγικής. 

Η Ελλάδα είναι μέλος των κυριότερων διεθνών οργανισμών: Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση, NATO, Οργανισμός για την Ασφάλεια και 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), Συμβούλιο της Ευρώπης, Οργανισμός 

Παρευξείνιας Συνεργασίας, κλπ. Επιπλέον, έχει υπογράψει και επικυρώσει 

ουσιαστικά όλες τις διεθνείς συνθήκες για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των 

εξοπλισμών. Σήμερα συμμετέχει ενεργά στη Συμμαχία και είναι μια από τις χώρες 

με υψηλές αμυντικές δαπάνες, θεωρώντας ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να ενισχύσει την 

ελληνική ασφάλεια, όχι στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διαφορών, όσο στην 

ευρύτερη βαλκανική και μεσογειακή αστάθεια και στις «ασύμμετρες απειλές». 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδει η Ελλάδα -και πολλές ελπίδες έχει στηρίξει- στην κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. 

 

4.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ προτεραιότητα και κορυφαίος στόχος της 

ενεργειακής πολιτικής είναι η εξεύρεση, η εξασφάλιση και η διαχείριση 

ενεργειακών πόρων, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, ομαλή, 
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αδιάλειπτη και αξιόπιστη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε όλη 

της την επικράτεια, και με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους πολίτες, ενώ 

δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία ενεργειακών αποθεμάτων, συμμαχιών και 

εναλλακτικών οδών για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας ενεργειακής 

αγοράς σε περιόδους ενεργειακών κρίσεων και η προστασία των καταναλωτών 

μέσω εφαρμογής μηχανισμών εξομάλυνσης εξωγενών, έκτακτων 

αποσταθεροποιητικών φαινομένων και τάσεων. 

Για το ΥΠΕΞ και μέσω της Ενεργειακής Διπλωματίας, με γνώμονα το 

ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθούνται παγκοσμίως τα ζητήματα διεθνούς 

ενεργειακής πολιτικής στον 21ο αιώνα και θεωρώντας ότι τα δίκτυα μεταφοράς 

φυσικού αερίου και πετρελαίου αποτελούν προτεραιότητα της εξωτερικής 

πολιτικής της χώρας μας, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί συστηματικά 

τα διεθνή ενεργειακά ζητήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ενεργειακές εξελίξεις 

στον τομέα των αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου, των σταθμών 

αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, των ηλεκτρικών δικτύων καθώς και 

στα τεκταινόμενα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

Στον τομέα του φυσικού αερίου, η Ελλάδα επιθυμεί να αναδειχθεί σε κόμβο 

διαμετακόμισης (αγωγοί φυσικού αερίου, τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου 

φυσικού αερίου) προς την αγορά της Ευρώπης (Ν. Ιταλία) μέσω Γεωργίας, 

Τουρκίας, Ελλάδας και Αλβανίας. 

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) ενισχύει την ενεργειακή 

ασφάλεια της Ελλάδας, έχοντας χαρακτηριστεί ως ένα από τα δέκα πιο σημαντικά 

έργα που εκτελούνται παγκοσμίως,  

Προωθείται εντατικά και την ενεργειακή συνεργασία με τις χώρες της 

Ανατολικής Μεσογείου. Αναπτύσσονται περιφερειακές συνεργασίες καθιστώντας 

τους δρόμους του φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδος, άξονα σταθερότητας και 

ευημερίας στην περιοχή. Εργαζόμαστε ώστε, μέσω της χώρας μας, να συντελεστεί 

η ενεργειακή διασύνδεση της Αν. Μεσογείου με την Ευρώπη στον τομέα του 

φυσικού αερίου. Οι εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας, οι οποίες επεκτείνονται και 

αναβαθμίζονται και η δημιουργία πλωτού σταθμού υποδοχής του αερίου στην 

Αλεξανδρούπολη μπορούν να αποτελέσουν την πύλη εισόδου προς την Ευρώπη 

του φυσικού αερίου της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. 

Η χώρα μας προωθεί την υλοποίηση ενός Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού 

Αερίου, ο οποίος σχεδιάζεται να τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από ποικίλες 
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πηγές συμπεριλαμβανομένου του τερματικού σταθμού LNG Ρεβυθούσας, του 

σχεδιαζόμενου πλωτού τερματικού σταθμού LNG Β. Ελλάδας και μέσω 

διασύνδεσής του με τον Διαδριατικό Αγωγό “ΤΑP” προς (α) Βουλγαρία μέσω του 

διασυνδετήριου αγωγού IGB, (β) προς Ρουμανία με την αναβάθμιση του 

υποδουνάβιου διασυνδετήριου αγωγού Βουλγαρίας– Ρουμανίας (IBR), (γ) προς 

Ουγγαρία και (δ) ενδεχομένως και άλλες χώρες. Τμήμα του Κάθετου Διαδρόμου 

είναι και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), ο οποίος 

συνδέοντας την Κομοτηνή με την Stara Zagora, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια 

πρόσθετη ενεργειακή «γέφυρα» για την μεταφορά φυσικού αερίου προς τις χώρες 

της νοτιοανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Η υπογραφή της Τελικής 

Επενδυτικής Απόφασης εισήγαγε σε νέα φάση και αυτό το εγχείρημα. Σημειώνεται 

ότι ήδη υπάρχει η δυνατότητα πραγματικής ανάστροφης ροής στον ήδη 

υπάρχοντα ελληνο-βουλγαρικό αγωγό Κούλα-Στρυμωνοχώρι, από τον οποίο η 

χώρα μας προμηθεύεται φυσικό αέριο ρωσικής προέλευσης, μέσω των δικτύων 

Ουκρανίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Δεδομένου ότι στόχος της ελληνικής 

πολιτικής είναι, αφενός να καταστεί η χώρα μας ενεργειακός κόμβος στην περιοχή 

της ν.α. Ευρώπης και, αφετέρου να ενισχύσει τη διαφοροποίηση πηγών, η Ελλάδα 

συμμετέχει στις συναφείς διεργασίες για τη μεταφορά μέσω αυτής ρωσικού 

φυσικού αερίου. στην Ευρώπη (νότια όδευση του ρωσικού φυσικού αερίου). 

Θετική εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, χαρακτηρίζεται η υπογραφή Μνημονίου 

ΔΕΠΑ, Edison SpA και Gazprom (Ρώμη, 24/2/2016) για την ανάπτυξη ενός νέου 

αγωγού μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ιταλία μέσω Ελλάδας, κατά 

τρόπο συμβατό με το ενεργειακό κεκτημένο της ΕΕ. 

Οι εθνικοί ενεργειακοί στόχοι για το 2020 διαμορφώνουν ένα ισχυρά 

αναπτυξιακό επιχειρηματικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο η Ελλάδα καλείται να 

αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της προσφέρει το φυσικό δυναμικό που διαθέτει 

σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), μεγιστοποιώντας τη 

συμμετοχή των ΑΠΕ στο «ενεργειακό μείγμα», την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 

περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου. Η επίτευξη αυτών 

των στόχων θα συνεισφέρει στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, στη βέλτιστη 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην ενίσχυση της ασφάλειας και 

ανταγωνιστικότητας  της ελληνικής οικονομίας. 
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 4.4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, οι εξωτερικές απειλές για την 

πατρίδας μας προέρχονται κυρίως από ανατολικά. Ενώ στόχος της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής από ειρηνιστές και διεθνιστές με ψύχραιμη στρατηγική 

ανάλυση, είναι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εφαρμόζοντας 

"ψύχραιμη στρατηγική στάση" σε συνδυασμό με την αποτροπή.  

Ενώ η Τουρκία αποσκοπεί στην υπονόμευση και της εσωτερικής 

λειτουργίας της Ελλάδας με κόστος για αυτή τεράστιο (πυρκαγιές, μετανάστες που 

προωθούνται λάθρα καθημερινά στην ελληνική επικράτεια, αλλά και οι στημένες 

προβοκάτσιες στο αιγαίο με την αμφισβήτηση ακόμη και του δικαιώματός μας της 

έρευνας-διάσωσης με τις καθημερινές προσπάθειες διατήρησης έντασης με την 

έκδοση των NAVTEX). 

Η Ελλάδα86αντιμετωπίζει τον τουρκικό αναθεωρητισμό σε Αιγαίο, και 

Βαλκάνια. Αυτός ο αναθεωρητισμός είναι σχετικές με τις συνέπειες που 

ακολουθούν στο εσωτερικό και στο εγγύς εξωτερικό της Τουρκίας.  

Η Ελλάδα87 βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση της Βαλκανικής 

Χερσονήσου, όπου ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, στο θαλάσσιο σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου που 

αποτελεί από τους αρχαιότατους ακόμα χρόνους τη γέφυρα επικοινωνίας – 

εμπορικής και πνευματικής – με τον κόσμο της Μέσης Ανατολής, και στην 

γεωγραφική απόληξη μιας κρίσιμης περιοχής, στην οποία σχεδιάζονται όλες οι 

μεγάλες οδεύσεις που θα εξασφαλίσουν την επάρκεια ενεργειακών πόρων για την 

Ευρώπη, τον Εύξεινο Πόντο και τον Καύκασο. Με αυτές τις περιοχές η Ελλάδα88 

δεν συνέχεται μόνο γεωγραφικά. Η ελληνική παρουσία έχει βαθιές ιστορικές και 

πολιτιστικές ρίζες και είναι ακόμη και σήμερα εμφανής παντού, με όρους και 

πολιτικούς και οικονομικούς. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα αναπτύσσει και εφαρμόζει 

μια συνεκτική περιφερειακή πολιτική που απώτατο στόχο έχει την εμπέδωση της 

ειρήνης και της ασφάλειας και την επέκταση της ευημερίας σε όλη την άμεση 

περιφέρειά της. 

                                                      
86Tarik Oguzl: “The latest Turkish–Greek détente: instrumentalist play for EU membership, or long-
term institutionalist cooperation?”, Cambridge Review of International Affairs,17(2), Rutledge, 2004. 
87 http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/ 
88Νίκος Κοτζιάς: «Η Εξωτερική πολιτική της Ελλάδος στον 21ο αιώνα». 
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Από τα τέλη περίπου του 2009 η Ελλάδα μαστίζεται από τη μεγαλύτερη 

οικονομική κρίση της ιστορίας της. Η κρίση ξεκίνησε με εσωτερικό υπόβαθρο, ως 

δημοσιονομικό έλλειμμα, και, προοδευτικά, εξαιτίας του διεθνούς περιβάλλοντος 

και λαθών που έγιναν τόσο στο ανώτατο επίπεδο διεθνούς εκπροσώπησης της 

χώρας όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου, εξελίχθηκε σε κρίση δανεισμού και, τελικώς, σε κρίση 

χρέους. 

Πέραν των οικονομικών αιτίων της κρίσης και των σχετικών με την 

αντιμετώπισή της χειρισμών, η κρίση έχει μία σημαντική και αγνοημένη από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών διεθνοπολιτική διάσταση. Η εν λόγω 

διάσταση συνίσταται αφενός στις δυσκολίες που προσθέτει η οικονομική κρίση 

στην εφαρμογή της «παραδοσιακής» εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, αφετέρου 

στη συμβολή της τελευταίας στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της κρίσης. 

Η εξωτερική πολιτική και ο σχεδιασμός της – ιδιαίτερα μίας χώρας σε έναν 

ευαίσθητο χώρο, αλλά και σε κατάσταση οικονομικής επιτήρησης – απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή, ψυχραιμία, νηφαλιότητα, εξαιρετική σοβαρότητα, αλλά και 

αποφασιστικότητα. Η εξωτερική πολιτική ενός κράτους αφορά την ασφάλειά του, 

την προστασία και την ικανοποίηση των συμφερόντων του. Αναμφίβολα δε, 

επηρεάζεται κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή της από το διεθνές σύστημα, 

αφορά τη θέση του κράτους σε αυτό, ενίοτε δε, επηρεάζοντάς το, αφορά και το ίδιο 

το διεθνές σύστημα. 

Ασφαλώς, ένα κράτος σε κατάσταση οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζει 

προβλήματα στην εξωτερική του πολιτική, τα οποία ξεκινούν από την έλλειψη 

πόρων, το μειωμένο του κύρος, τις προτεραιότητες για έξοδο από την κρίση, την 

αδράνεια των υπευθύνων και τις τυχόν εσωτερικές διχογνωμίες. Σε κάθε όμως 

περίπτωση, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ένα κράτος μπορεί να 

διαθέτει ικανή και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι το αξίωμα, η 

λογική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η συγγραφή του παρόντος κειμένου. Και 

τούτο διότι, υπό προϋποθέσεις, η εξωτερική πολιτική, ως πεμπτουσία της 

πολιτικής, συνίσταται στον καθορισμό προτεραιοτήτων, στρατηγικής, εκδήλωσης 

αποφασιστικότητας και χειρισμών. Η στάση, δηλαδή, κάθε κράτους στα διεθνή, 

καθώς και η προστασία των συμφερόντων του είναι κυρίαρχα θέμα πολιτικών 

επιλογών, καθώς και βέλτιστης και αποτελεσματικής χρήσης των όποιων 

συντελεστών ισχύος, υλικών, λειτουργικών και άυλων, διαθέτει. Η εξωτερική 
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πολιτική είναι μία πολιτική με μικρό σχετικά οικονομικό κόστος, αλλά μπορεί να 

προσφέρει μεγάλο όφελος. 

Το δόγμα89 της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι αμυντικό και βασίζεται 

στην ικανότητα αποτροπής90. Επίσης, η χώρα συνεχίζει να υποστηρίζει την πλήρη 

ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Ελσίνκι το 1999 και μετά, ελπίζοντας σε πλήρη συμμόρφωσή της με τα 

προαπαιτούμενα για την ένταξή της κριτήρια και το διεθνές δίκαιο. Η συζήτηση για 

τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριστεί την κατάσταση η Ελλάδα αποκτάει 

ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα με δεδομένη την ενίσχυση του στρατιωτικού 

οπλισμού της Τουρκίας, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη αγορά μαχητικών 

αεροσκαφών τύπου F-35, σε μία περίοδο που η χώρα μας δεν μπορεί να 

ακολουθήσει λόγω της οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά η Ελλάδα παραμένει 

σημαντικός παίχτης και εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της στρατηγικής 

της σημασίας.  

Μία αποσταθεροποιημένη Τουρκία δεν θα συνέφερε τη χώρα μας, καθώς η 

Ελλάδα αποτελεί το εύκολο πεδίο προβολής της τουρκικής ισχύος. Δίνοντας 

έμφαση σε θέματα όπως το Αιγαίο και τα Βαλκάνια, ο Ερντογάν καταφέρνει να 

συσπειρώσει την τουρκική πολιτική και στρατιωτική ελίτ και αυξάνει την επιρροή 

του στην κοινή γνώμη. Μεταξύ αυτών είναι και οι δηλώσεις περί αναθεώρησης της 

Συνθήκης της Λωζάννης. 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, η Ελλάδα χρειάζεται να παρακολουθεί 

προσεκτικά τις εξελίξεις στην Τουρκία και τις ενέργειες αυτές στο εσωτερικό και 

στο εγγύς περιβάλλον αλλά και στο διεθνή στίβο. Η Ελλάδα, ως κόμβος 

σταθερότητας σε μία εύφλεκτη γειτονιά, χρειάζεται να ενισχύσει τη διπλωματία της 

στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, βλέποντας με μεγαλύτερη μεθοδικότητα 

τη σχέση της με όλα τα κράτη της περιοχής. Κατά αυτό τον τρόπο μπορεί να 

ενισχύσει το εθνικό της συμφέρον είτε με είτε χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τριμερής συνεργασία που προωθούν η 

Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ για την μεταφορά ενεργειακών πόρων από τη 

Νοτιανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη.  

                                                      
89http://foreignaffairs.gr/articles/68646/ilias-i-koyskoybelis/krisi-kai-eksoteriki-politiki 
90Θεανώ-Δαμιάνα Αγαλόγλου και Αριάδνη Κυπριάδη, Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και η Τουρκία 
του Ερντογάν 
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Το έτος 2017 παρουσιάζει91 πολλές προκλήσεις για την Ελληνική 

Εξωτερική Πολιτική και μάλιστα από τις πρώτες ημέρες. Πραγματοποιήθηκε η 

Πενταμερής Διάσκεψη για το Κυπριακό (12.1.2017), ενώ το προηγούμενο έτος μάς 

κληροδότησε μία ανησυχητική αύξηση της τουρκικής επιθετικότητας και της 

αλβανικής προκλητικότητας. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το διεθνές περιβάλλον 

αναδιατάσσεται, οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ αποτελούν αίνιγμα ως προς τη 

διεθνή συμπεριφορά τους, η ισλαμική τρομοκρατία απειλεί καθημερινά την 

Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει εμφανή συμπτώματα 

αποσυντονισμού. 

Στο εθνικό θέμα της Kύπρου η Ελλάς καλείται να απαντήσει εάν επιθυμεί 

την εξασφάλιση της φυσικής, πολιτιστικής και γεωπολιτικής παρουσίας ενός 

σημαντικού τμήματος του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο 

κινδυνεύει να καταστεί  προτεκτοράτο της ισλαμίζουσας Τουρκίας του Ερντογάν. Η 

λύση δεν πρέπει να οδηγήσει σε διάλυση. Ορθώς επιμένει η ελληνική κυβέρνηση 

στην απόσυρση των στρατευμάτων και στην κατάργηση των εγγυήσεων. 

Η Ελλάδα καλείται να κατανοήσει ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας δεν 

αποτελεί απλώς μία διοχέτευση προς τα έξω των εσωτερικών προβλημάτων, αλλά 

αποτελεί την υλοποίηση μιας σταθερής διεκδικητικής γραμμής, την οποία έχει 

περιγράψει και ο Νταβούτογλου στα βιβλία του. 

 

4.5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Όπως έχει αναφερθεί92 η ορθή ελληνική απόφαση να αποτελέσει η χώρα 

μέρος των δυτικών θεσμών παρείχε στην Ελλάδα ένα σημαντικό στρατηγικό 

πλεονέκτημα έναντι των γειτόνων της. Αν και σε αρχικό στάδιο αυτό δεν 

κεφαλαιοποιήθηκε λόγω ορισμένων αόριστων επιλογών, στη συνέχεια και για 

αρκετά χρόνια υπήρξε ένα θετικό πρόσημο στη γενικότερη παρουσία αλλά και 

συμβολή της χώρας στις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή.  

Ουσιαστικά, έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι επιλογές που έκαναν οι 

έλληνες πολιτικοί93, μέρος της ελίτ του κράτους, ιδιαιτέρως ως προς την εμπέδωση 

                                                      
91http:www.liberal.gr/arthro/104433/amyna-diplomatia/2016/2017-prokliseis-gia tin-elliniki-exoteriki-
politiki.html 
92Αρμακόλας Ιωάννης-Αναστάσιος Βαλβης, Οικονομική Κρίση και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική στα 
Βαλκάνια, ΕΛΙΑΜΕΠ, 2014 
93Βασίλειος Μαρκεζίνης, «Μια Νέα Εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα, Στα Πλαίσια της Βαθμιαίας 
Ανεξαρτητοποίησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ», Λιβάνη, Αθήνα, 2010. 
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σταθερών σχέσεων με το υπό κατάρρευση καθεστώς Μιλόσεβιτς στη Σερβία, αλλά 

και όσον αφορά την εξέλιξη της διαφοράς με την ΠΓΔΜ για τη διαφορά περί της 

ονομασίας, κατέστησαν τη χώρα τμήμα αυτού που ήταν και είναι ευρέως γνωστό 

ως βαλκανικό πρόβλημα. Κατόπιν παρατηρήθηκε να αναπτύσσεται σταδιακά μια 

σημαντική αλλαγή προσανατολισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της 

αλλαγής ήταν η ενδιάμεση συμφωνία με την ΠΓΔΜ, η βελτίωση των σχέσεων με 

την Αλβανία, η σύμπλευση της Ελλάδας με τους δυτικούς συμμάχους στον πόλεμο 

του Κοσσόβου, η διευθέτηση άλλων ζητημάτων με τους γείτονές της όπως εκείνο 

του ποταμού Νέστου με τη Βουλγαρία και φυσικά η ανάπτυξη μιας ιδιαιτέρως 

δραστήριας οικονομικής διπλωματίας μέσω της ενεργητικότητας Ελλήνων 

επιχειρηματιών που κατά το πλείστον προέρχονταν από τη Βόρεια Ελλάδα και σε 

δεύτερο βαθμό από την εξαγγελία του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονομική 

Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ).  

Η Ελλάδα άρχισε να απεγκλωβίζεται από το χαρακτηρισμό της ως μέρος 

του βαλκανικού προβλήματος επιδιώκοντας να ηγηθεί μιας προσπάθειας 

ομαλοποίησης του κλίματος στην περιοχή με ρόλο σταθεροποιητή και έχοντας 

πορεία στη διεθνή κοινωνία στην οποία σχεδόν όλα τα Βαλκανικά κράτη θα θέλαν 

να συμπλεύσουν. Κορωνίδα της προσπάθειας αυτής υπήρξε η Ελληνική Προεδρία 

της Ε.Ε. το 2003. 

Η περίφημη Ατζέντα της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε για χρόνια τον οδηγό για 

την μελλοντική ένταξη των χωρών των Βαλκανίων στην Ε.Ε. Η Ελλάδα κατάφερε 

να εδραιωθεί ως βασικός εκπρόσωπος της Ε.Ε. στην περιοχή και ως 

διαμεσολαβητής μεταξύ των Βαλκανίων με τα κράτη της Ε.Ε. Παρόλα αυτά, μετά 

το 2004 παρατηρήθηκε πτώση της ελληνικής ενεργητικότητας. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν ειδικοί που παρακολουθούσαν στενά την ελληνική 

εξωτερική πολιτική, αναζωπυρώνεται η υπόθεση της ονομασίας της Π.Γ.Δ.Μ, η 

οποία οδήγησε στο αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο 

Βουκουρέστι το 2008, με την ελληνική πλευρά να εμποδίζει την ΠΓΔΜ να γίνει 

μέλος της συμμαχίας.  

Η κορύφωση της ελληνικής διπλωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αυτής ήταν αναμφίβολα το έτος 2003. Τον Ιανουάριο η χώρα 

ανέλαβε την εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβαλε 

εποικοδομητικά και αποφασιστικά στο σχηματισμό της διαδικασίας Σταθερότητας 

και Συνεργασίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ε.Ε. και Βαλκανίων 
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τον Ιούνιο του 2003 στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο επικυρώθηκε η ευρωπαϊκή 

προοπτική των χωρών της περιοχής, αλλά η πολιτική της Ε.Ε. για τα Βαλκάνια 

προωθήθηκε και εμπλουτίστηκε με στοιχεία και πολιτικές προ-ένταξης (όπως η 

απόφαση για συμφωνίες ευρωπαϊκής συνεργασίας οι οποίες θα ενσωματώνονταν 

στις κύριες προ-ενταξιακές συμφωνίες). Η Ατζέντα της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά 

Βαλκάνια αποτελούσε από τότε το θεσμικό πλαίσιο που εμφανώς εξακολουθεί να 

καθορίζει το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών της περιοχής. 

Αποτύπωνε, επίσης, τη βελτίωση της συνεργασίας στην περιοχή, η οποία είχε ήδη 

προδιαγραφεί στο Ζάγκρεμπ το 2000, όπου η Ε.Ε. είχε υποστηρίξει πιο 

καθοριστικές πρωτοβουλίες και δομές για τη θέσπιση της συνεργασίας στα 

Βαλκάνια. 

Από το 2008 και έπειτα, όταν και η Ελλάδα περιήλθε σε εξαιρετικά 

δύσκολη οικονομική κατάσταση, φαίνεται πως η πορεία της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής χαρακτηρίζεται από όλο και εντονότερη εσωστρέφεια, τουλάχιστον όσον 

αφορά την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, με μοναδική εξαίρεση, ίσως, την πρόοδο 

που συντελείται πάνω σε θέματα ενέργειας, κυρίως με τη συμφωνία για τον αγωγό 

ΤΑP. 

 

4.6 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σύμφωνα και με το Υπουργείο Εξωτερικών94 

καταγράφεται ότι εξελίσσονται δυναμικά Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η 

Τουρκία εγκαινίασε μια συστηματική πολιτική αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων σε 

βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Σκοπός 

αυτής της τουρκικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας ήταν και είναι η μεταβολή του 

εδαφικού statusquo, που προβλέπεται σε διεθνείς συνθήκες, με κεντρικό άξονα τη 

Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης, καθώς και του νομικού καθεστώτος στον 

θαλάσσιο και εναέριο χώρο που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο και δη το δίκαιο της 

θάλασσας (UNCLOS).Η έναρξη της πολιτικής αυτής, η οποία άνοιξε ένα νέο 

κεφάλαιο έντασης στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις, που διαρκεί μέχρι σήμερα, 

σηματοδοτείται από την εμφάνιση των πρώτων διεκδικήσεων σε βάρος της 

ελληνικής υφαλοκρηπίδας, το 1973 και της πρώτης αμφισβήτησης του εύρους του 

ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου, το 1975. 

                                                      
94http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/ 

http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/
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Έκτοτε η Τουρκία άρχισε να πλέκει έναν καμβά συνεχώς αυξανόμενων 

αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων που έφεραν τις δύο χώρες ακόμη και στο χείλος 

ένοπλης σύγκρουσης (κρίση Μαρτίου 1987 και κρίση Ιμίων Ιανουαρίου 1996).Με 

άξονα τη διαφορά για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας(1973), και την κρίση 

που επακολούθησε φέρνοντας τις δύο χώρες σε έντονη αντιπαράθεση, της οποίας 

επιλήφθηκε τελικώς, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας, τόσο το Συμβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όσο και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η 

Τουρκία άρχισε, σταδιακά, να θέτει σε εφαρμογή την πολιτική των αυξανόμενων 

αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων που σταδιακά περιέλαβε την αμφισβήτηση των 

νομίμων και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο, με απειλή 

πολέμου (casusbelli). 

Η Ελλάδα επιδιώκει, στο παραπάνω πλαίσιο, να επιλύσει τη μόνη διαφορά 

που υφίσταται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δηλαδή την οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και, ειδικότερα, 

το δίκαιο της θάλασσας. 

Παρά κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, που έχει 

πραγματοποιήσει η Τουρκία σε σχέση με την ελληνική μειονότητα στην 

Κωνσταντινούπολη και στην Ίμβρο και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Άγκυρα 

παραμένει εγκλωβισμένη σε μια παρωχημένη λογική αμοιβαιότητας, που δεν 

ερείδεται επί του διεθνούς δικαίου. Συγκεκριμένα, η Τουρκία εξακολουθεί να 

συνδέει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και της θρησκευτικής ελευθερίας των πολιτών της, με τη 

μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. 

Η Ελληνική Πολιτεία, πέραν της πλήρους και έμπρακτης συμμόρφωσης με 

τις ειδικότερες προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάννης και του διεθνούς δικαίου 

εν γένει, σέβεται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των 

τριών συνιστωσών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και επιφυλάσσει 

στους Έλληνες πολίτες, μέλη της μειονότητας, πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία.  

Αφουγκραζόμενη τις επιθυμίες των Ελλήνων μουσουλμάνων, που κατοικούν στη 

Θράκη, και διαβουλευόμενη μαζί τους, σχεδιάζει και εφαρμόζει μία συνεπή και 

συνεκτική πολιτική για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αναγκών τους σε 

όλους τους τομείς. 
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Η εξομάλυνση και βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, πέραν της 

σημασίας της στο διμερές επίπεδο, αποτελεί, επίσης, σημαντικό παράγοντα για τη 

σταθερότητα της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

4.7 ΑΙΓΑΙΟ 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνθηκών συνεργασίας και 

συνλειτουργίας  Ελλάδος και Τουρκίας παρουσιάζεται95 στις διαπραγματεύσεις για 

τα «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης» (Μ.Ο.Ε) ξεκίνησαν τον Μάιο του 1988, 

στην Βουλιαγμένη, ανάμεσα στην ελληνική και τουρκική αντιπροσωπεία, 

επικεφαλείς των οποίων ήταν αντιστοίχως οι υπουργοί εξωτερικών των δύο 

χωρών Κάρολος Παπούλιας και Μεσούτ Γιλμάζ. Όπως προκύπτει από τα επίσημα 

πρακτικά των συνεδριάσεων96, η τουρκική πλευρά εισήλθε στην συνεδρίαση με 

μοναδικό σκοπό, σε μια πιθανή προσέγγιση, την καταγραφή των προβλημάτων 

ανάμεσα στις δύο χώρες, δηλαδή την συναποδοχή των δικών της ισχυρισμών ή 

μονομερών διεκδικήσεων στο Αιγαίο97 ως προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών.  

Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων και από τις δυο πλευρές ήταν εξαντλητική, 

ώσπου να φτάσουμε την τελική διαμόρφωση του κειμένου. Ο κ. Καψής επεσήμανε 

ότι ήταν απαράδεκτη η παράληψη στο τούρκικο σχέδιο της υποχρέωσης αποχής 

από πράξεις που οδηγούσαν σε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. 

Περαιτέρω, διαμαρτυρήθηκε για την επιδίωξη προσθήκης της έννοιας του 

«συμφέροντος», καθώς το «συμφέρον» αποτελεί ασαφή πολιτική ιδέα και όχι 

νομική έννοια. Με την σειρά τους, οι Τούρκοι κοινοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να 

αντιληφθούν το νόημα της φράσης «πράξεις που αμφισβητούν κυριαρχικά 

δικαιώματα» και γι’ αυτό δήλωσαν πως η ερμηνεία της επέκειτο στην υποκειμενική 

κρίση της κάθε πλευράς. Προ πάντων, δεν επιθυμούσαν να συμπεριληφθεί και η 

υποχρέωση σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των μερών, εφόσον, κατά τους 

ιδίους, η συζήτηση για ένα «σύμφωνο μη επιθέσεως» διέφευγε της εντολής της 

ομάδας εργασίας. Μετά από πολύ κόπο, διαμορφώθηκε βάσει των συζητηθέντων 
                                                      
95ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ, Η Αναζήτηση της Ειρήνης στο 
Αιγαίο: Μια Συνολική Αποτίμηση της Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας στις 
Ελληνοτουρκικές Σχέσεις  WP. B08/04,2004 
96Το πλήρες κείμενο των συνεδριάσεων, καθώς και την αντιπαράθεση απόψεων των 
αντιπροσωπειών των δύο χωρών, αλλά και γενικότερα όσα διεμήφθησαν μεταξύ των Μεσούτ 
Γιλμάζ και Κάρολου Παπούλια κατά την διαμόρφωση της συμφωνίας, το 1988, δημοσίευσε στην 
Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» η δημοσιογράφος Κύρα Αδάμ. Βλέπε Κ. Αδάμ «Ντοκουμέντο: Τι 
Συνέβη στη Συνάντηση Καψή-Καντεμίρ, στις 25-5-88», Ελευθεροτυπία, 15 Ιουνίου 1998. 
97Baskin Oran (eds.): “Turkish Foreign Policy, 1919-2006. 
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το τελικό κείμενο που προέβλεπε ότι τα δύο μέρη θα αναγνώριζαν τα δικαιώματα 

στη χρήση ανοιχτής θάλασσας και του διεθνούς εναέριου χώρου, κατά την 

διεξαγωγή εθνικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων τα δυο μέρη θα κατέβαλαν 

προσπάθεια να αποφύγουν την παρακώλυση της ομαλής ναυσιπλοΐας και 

εναέριας κυκλοφορίας, τα δυο μέρη συμφώνησαν ο σχεδιασμός ασκήσεων, που 

απαιτούν έκδοση ΝΟΤΑΜ, να γίνεται έτσι, ώστε να αποφεύγονται η απομόνωση 

περιοχών, με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω, οι δυο πλευρές θα επικοινω-

νούσαν δια της διπλωματικής οδού. 

Η θέση της Ελλάδας είναι98 ότι στα νησιά υφίστανται υφαλοκρηπίδα, με την 

ίδια λογική ακριβώς όπως και στα ηπειρωτικά εδάφη και ότι η μέθοδος 

οριοθέτησης πρέπει να είναι με τον κανόνα της μέσης γραμμής/γραμμής ίσης 

απόστασης, που λαμβάνει ως βάση μέτρησης τα νησιωτικά παράλια της Ελλάδας 

και τα ηπειρωτικά παράλια της Τουρκίας. Δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις τίθενται 

για την επίλυση του ζητήματος, το μη εγκλωβισμό ελληνικών νησιών σε τουρκική 

υφαλοκρηπίδα και την ανάγκη πολιτικής συνέχειας της ελληνικής επικράτειας. Η 

διαφορά δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι τμήμα των θαλασσίων συνόρων στο 

Αιγαίο δεν έχει οριοθετηθεί, ενώ όπως αναφέραμε ότι η Ελλάδα δεν έχει 

αποφασίσει να καθορίσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. 

Το πρόβλημα της ελληνικής θέσης περί της υφαλοκρηπίδας ως μοναδικής 

ελληνοτουρκικής διαφοράς είναι ότι αν οι δύο χώρες συμφωνήσουν να 

προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας, αυτή θα οριοθετηθεί με βάση το σημερινό εύρος των χωρικών 

υδάτων. Άρα, υπάρχει η άποψη ότι και το εύρος των χωρικών υδάτων θα πρέπει 

να συζητηθεί με στόχο μια συμβιβαστική διευθέτηση και αυτό θα «συμπαρασύρει» 

και τον εναέριο χώρο. Οι πρόσφατες εξελίξεις για τα ενεργειακά κοιτάσματα στην 

Ανατολική Μεσόγειο έχουν ασφαλώς έντονο το στοιχείο του déjàvu.  

 

4.8 Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Η διεύρυνση των σχέσεων της Ελλάδας με τα κράτη των Βαλκανίων ήταν 

μια ανάγκη συνύπαρξης99 για την προώθηση της διαβαλκανικής πολιτικής. Όμως 

                                                      
98ΕΛΙΑΜΕΠ,Κείμενο Εργασίας No 11/2010 Αλφαβητάρι των Ελληνο-Τουρκικών σχέσεων 
99Γιάννης Βληνάκης Στρατηγική Ανάλυση των Βαλκανίων, Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1991 
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καθεστώς ασφαλείας στα Βαλκάνια  υπάρχει100 με μια δυναμικότητα ή καλύτερα με 

μια ρευστότητα με συνέπεια το άναρχο περιβάλλον του να πλαισιώνεται από 

υποκειμενικά κριτήρια, να διατηρείται η ύπαρξη βίας ή απειλής χρήσης βίας, η 

εθνική ασφάλεια να είναι πρωτοπόρος ως παράγοντας καθώς και τα εθνικά-

αλυτρωτικά αιτήματα και τέλος σε αυτό το ιδιάζων περιβάλλον ο κάθε δρών 

επιθυμείτε τελεσμένα προς όφελός του που δεν εγκαταλείπει σε καμία περίπτωση. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον διαμορφώνονται τα πολυπολιτισμικά και πολυεθνικά 

κράτη των Βαλκανίων και σε αυτό το χώρο θέτει τους συντελεστές ισχύος101 της η 

Ελλάδα για την εξασφάλιση των ζωτικών προμηθειών της. 

Το τέλος του ψυχρού πολέμου έθεσε102 νέα γεωπολιτικά δεδομένα και 

έδωσε το έναυσμα για την εκκίνηση μιας νέας εποχής στις διεθνείς σχέσεις. 

Μολονότι η απειλή αντιπαράθεσης στρατιωτικής ισχύος μεταξύ των δύο πόλων 

ισχύος σταμάτησε να υφίσταται, η περιοχή μας δοκιμάστηκε από πολεμικές 

περιπέτειες με σοβαρές αλλαγές. Αν όμως η κατάρρευση του σιδηρού 

παραπετάσματος έφερε μια δραματική αλλαγή σε μικρό χρονικό διάστημα 

υπάρχουν αλλαγές που υλοποιήθηκαν και ακόμη γίνονται με πολύ βραδύτερους 

ρυθμούς μεταβάλλοντας το πολιτικό περιβάλλον που ζούμε κι όχι μόνο. Η 

παγκοσμιοποίηση εκφράζει ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις αλλαγές. Η 

παγκοσμιοποίηση και η ισχυροποίηση των διεθνών συστημάτων ασφάλειας μέσω 

επιλεγμένων πολιτικών δυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας. Οι αλλαγές δεν είναι 

από κοινού και για τους μεγάλους και για τους μικρούς το ίδιο ευνοϊκές. Με άλλα 

λόγια οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν διαφοροποιηθεί και ευνοούνται αυτοί που 

φρόντισαν να έχουν τα πλεονεκτήματα που απαιτούν οι τρέχουσες συνθήκες. 

Στη συγκεκριμένη μικρή βαλκανική γειτονιά103 εξακολουθούν οι ντόπιοι 

δρώντες να ξετυλίγουν διαχρονικά τις απόψεις-απαιτήσεις τους διαμορφώνοντας 

ένα πλέγμα με την ιστορία τους, αλλά ταυτόχρονα αποκομμένες από την πολιτική 

πραγματικότητα των γειτόνων τους και των εκάστοτε Μεγάλων Δυνάμεων. Οι 

τελευταίες, από τη δική τους θέση, είτε προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους ντόπιους 

είτε δελεάζουν με οφέλη κατά το δοκούν για την εξυπηρέτηση των δικών τους 

ευρύτερων συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι εμπλεκόμενοι δρώντες στα 

                                                      
100Παναγιώτης Ήφαιστος Βαλκάνια και Ελλάδα, εκδόσεις Γνώση 1995 
101Ηλιάς Κουσκουβέλης, Περι εξωτερικής Πολιτικής, 
102http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t34/t34_12.htm 
103https://www.imxa.gr/sfiles/%CE%B2%CE%B1%CE..pdf 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t34/t34_12.htm
https://www.imxa.gr/sfiles/%CE%B2%CE%B1%CE..pdf
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Βαλκάνια αντιμάχονται ορμώμενοι από ξεχωριστά εφαλτήρια με τις προκλήσεις 

του διεθνούς πολιτικού συστήματος. 

Η ελληνική εξωτερική πολιτική στη περιοχή των Βαλκανίων έχει σκοπότην 

εδραίωση της Ελληνικής επιρροής και την αναβάθμιση της στα πλαίσια της Δύσης 

μέσω του πρωταγωνιστικού Ελληνικού ρόλου στην περιοχή. Ως χώρα-μέλος των 

κύριων διεθνών οργανισμών, με εδραιωμένους και δοκιμασμένους δημοκρατικούς 

θεσμούς η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα άσκησης πολιτικής επιρροής μέσω πολλών 

κατευθύνσεων. Η υποστήριξη της ανάπτυξης των Βαλκανικών χωρών εξυπηρετεί 

συνολικά τα συμφέροντα των κρατών της περιοχής. 

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα δυτικά Βαλκάνια βελτιώνει τη συνεργασία 

και τη σταθερότητα αφού σε αυτή την περίπτωση όλες οι στρατιωτικές 

δραστηριότητες των χωρών αυτών θα βρίσκονται εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ. 

Η περιοχή παράγει ασφάλεια και δεν καταναλίσκει, όπως συμβαίνει σήμερα, 

πόρους. Επιπρόσθετα οι ισορροπίες στην περιοχή που ενδιαφέρουν τη χώρα μας 

δεν μεταβάλλονται περιοχής που δεν έχει τις καλύτερες διαθέσεις έναντι της 

Ελλάδος. Τέλος η απόκτηση δυνατότητας να λειτουργούν οι χώρες που 

συνορεύουν μαζί μας στα πλαίσια της συμμαχίας μας βοηθά να οργανώσουμε 

καλύτερα την άμυνα μας έναντι των συγχρόνων απειλών. 

 

4.9 ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Οι Ελληνο-Βουλγαρικές σχέσεις που ουσιαστικά αναθερμάνθηκαν από 

το1975 από το γνωστό Βαλκανικό άνοιγμα της χώρας μας δεν διαταράχτηκαν κατά 

τη διάρκεια της σοβούσης κρίσεως και των μετέπειτα πολεμικών περιπετειών της 

Βαλκανικής περιοχής. Στη Γ/Β κρίση επεδίωξε, και τελικά το πέτυχε, να βρεθεί 

στην πλευρά των νικητών πράγμα που το εξαγόρασε με την προνομιακή 

μεταχείριση στο ζήτημα τις ένταξης στους Ευρωατλαντικούς οργανισμούς και 

αναφέρομαι στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ με τους οποίους είχε ταυτίσει το μέλλον της. Η 

Ελλάδα βοήθησε τη Βουλγαρία σε πολλά επίπεδα στη δυσχερέστατη προσπάθεια 

εκδημοκρατισμού και αλλαγής του πολιτικού και οικονομικού της συστήματος. Η 

χώρα μας είχε και έναν επιπρόσθετο λόγο να βοηθήσει τη Βουλγαρία που εκτός 

από τη δεινή οικονομική και κοινωνική κρίση αντιμετώπιζε και σοβαρό πρόβλημα 

εσωτερικής σταθερότητας αφού το σημαντικότατο αριθμητικά μουσουλμανικό 

στοιχείο, που υπάρχει στη χώρα, διεκδικούσε, με την ενθάρρυνση βέβαια της 
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Τουρκίας, περίπου ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων, 

πράγμα που εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή 

των Βαλκανίων. 

Η σύσφιξη των διμερών σχέσεων Ελλάδος-Βουλγαρίας λειτούργησε ως 

αντίμετρο σταθερότητας και εμπέδωσης της ασφάλειας στην περιοχή. Οι 

διακρατικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια καλύπτουν όλους 

τους τομείς (μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, ασφάλεια κ.λ.π ) Υπήρξαν βεβαίως 

και περιπτώσεις που η Ελληνική προσφορά ακυρωνότανε από υπαναχωρήσεις η 

εξαργυρωνότανε σε τιμές μάλλον ασύμφορες για τις δικές μας επιδιώξεις. 

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα των σχέσεων των δυο χωρών, σημεία, που 

σκιάζουν τις σχέσεις των δυο χωρών σε πολιτικό επίπεδο είναι, η αναγνώριση των 

Σκοπίων με την ονομασία «Μακεδονία» που έγινε στις 15 Ιαν. 1992, ενέργεια, που 

αναβιώνει τον Βουλγαρικό εθνικισμό επί του Μακεδονικού, που στρέφεται κατά της 

χώρας μας, χωρίς βέβαια να προβάλλει τουλάχιστον φανερά, εδαφικές 

διεκδικήσεις σε βάρος μας, όπως έξοδο στο Αιγαίο. Υπενθυμίζεται ότι η Βουλγαρία 

την αναγνώριση την συνόδευσε με δήλωση ότι δεν δέχεται την ύπαρξη « 

Μακεδονικού Έθνους » με τον ισχυρισμό ότι οι κάτοικοι των Σκοπίων είναι κατά το 

πλείστον Βουλγαρικής καταγωγής βάζοντας έτσι υποθήκη για εδαφικές 

διεκδικήσεις όταν, και εφόσον οι συνθήκες γίνουν ευνοϊκές. Ένα άλλο σημείο είναι 

η άποψη που εκφράζεται για ύπαρξη δήθεν Βουλγαρικής μειονότητας στην 

Ελλάδα, ισχυρισμός αναληθής, ιστορικά αναπόδεικτος δηλωτικός όμως 

προθέσεων. 

Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των καλών σχέσεων με τη Βουλγαρία και 

η παραπέρα βελτίωση τους, εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, για δύο βασικούς 

λόγους πρώτον η Βουλγαρία αποτελεί για εμάς την οικονομική ενδοχώρα με ότι 

αυτό συνεπάγεται και δεύτερον οι άριστες σχέσεις εξισορροπεί την επεκτατική 

πίεση που η Τουρκία ασκεί σε βάρος των δυο χωρών. Από την άλλη όμως 

πλευρά, είμαστε υποχρεωμένοι, να υλοποιούμε και στρατηγικές που να 

εξουδετερώνουν πολιτικές της γειτονικής χώρας σε βάρος της χώρας μας που 

προωθούνται συγκαλυμμένα και ίσως και ανταγωνιστικά μέσω των υφισταμένων 

διαδικασιών λειτουργίας των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν Ελλάδα και 

Βουλγαρία. Με τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ, επικυρώνεται 

εμπράκτως η επιθυμία της για κοινή Ευρωπαϊκή συνύπαρξη. 
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4.10 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 

Η Αλβανία, η χώρα των αετών, δεν κατόρθωσε να περάσει χωρίς βαρύ 

τίμημα από το προ του 1990 καθεστώς του Εμβέρ Χόνζα σε ένα Δυτικού τύπου 

καθεστώς με ελεύθερη αγορά και δημοκρατικούς θεσμούς. Η Αλβανία φαινόταν ως 

μια δημοκρατική χώρα χωρίς κανένας από τους κατοίκους να γνωρίζει τι θα πει 

δημοκρατία. Οι Αλβανοί διδάχθηκαν πρώτα την ελευθερία και μετά την 

δημοκρατία, μια ελευθερία, που σε συνδυασμό με την ανέχεια και την κοινωνική 

καθυστέρηση, έγινε ο χειρότερος γι’αυτούς σύμβουλος. Οι αλβανοί ξανοίχθηκαν 

στον κόσμο χωρίς να μπορούν να ιεραρχήσουν προτεραιότητες. Ανακάλυψαν τον 

νέο προστάτη, τις ΗΠΑ, που με προθυμία αποφάσισαν, να «υιοθετήσουν τη μικρή 

χώρα των 3,3 εκατομ. απένταρων κατοίκων» λόγω τις γεωγραφικής θέσεως σε μια 

υψηλού κινδύνου για την πλανητική δύναμη περιοχή. Συνεργάσθηκαν στην αρχή 

της νέας περιόδου με ξένους και ιδιαίτερα με Ιταλούς στο έδαφός τους, με 

απώτερο σκοπό, να πάρουν στο μέλλον, αυτό, που οι ξένοι θα δημιουργούσαν . 

Άρχισαν να αποκτούν μια νέα νομενκλατούρα, ενώ ήσαν πολύ δύσπιστοι απέναντι 

στους Έλληνες και γενικά στη Ελλάδα που κατέβαλλε σοβαρές προσπάθειες για 

συνεργασία. Με φόβο για οικονομική κατάληψη εκ μέρους της χώρας μας, και 

παραδόθηκαν, σε χέρια διεθνών αγυρτών που τους πωλούσαν κολακείες μέσω 

παρασημοφορήσεων, εθνικισμό μέσω ανύπαρκτης ιστορίας  ενώ άρπαζαν και 

λεηλατούσαν το φτωχό Αλβανικό κράτος. 

Η πρώτη αναθέρμανση των ελληνοαλβανικών σχέσεων έγινε τον Μαρ. του 

1975 με την επίσκεψη στην Αλβανία του τότε ΥΠΕΞ της χώρας μας. Με την 

κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού η χώρα μας επιβαρύνθηκε με ένα 

ιδιαίτερα ευαίσθητο πρόβλημα αυτό των λαθρομεταναστών η διαχείριση του 

οποίου εξακολουθεί ακόμη να μας απασχολεί. Οι σχέσεις διήλθαν από διάφορες 

κρίσεις. Στην αρχή η προοπτική υπογραφής συμφώνου φιλίας εθεωρείτο από την 

Αλβανία αποφασιστικής σημασίας ενώ η χώρα μας επεδίωκε την defacto 

ομαλοποίηση των σχέσεων που ήδη έχει πραγματοποιηθεί. Η στάση του 

Ελληνικού λαού κατά τους Νατοϊκούς βομβαρδισμούς της Σερβίας ερμηνεύθηκε 

αρνητικά από τον Αλβανικό λαό παρ’όλες τις παροχές και την ουσιαστική βοήθεια 

που πρόσφερε η χώρα μας στην Αλβανία. Η χώρα μας έχει προσφέρει μεγάλη 

οικονομική βοήθεια που έχει διατεθεί κυρίως σε έργα υποδομής.( Διαγνωστικό 

κέντρο Τιράνων δαπάνη Αρχιεπισκοπής Αλβανίας, Κέντρα υγείας, έργα 
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υδροδότησης, Νοσοκομείο στα Τίρανα, έργα οδοποιίας, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων, στρατιωτικό νοσοκομείο στο Αργυρόκαστρο ) είναι μερικά από αυτά. 

Σε κάθε περίπτωση η αναγνώριση και η υποστήριξη από πλευράς Αλβανίας 

των δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου αποτελεί σημείο 

αναφοράς ιδιαίτερης σημασίας. Η κατεδάφιση κτιρίων που ανήκαν σε Ελληνικής 

καταγωγής κατοίκους της Χιμάρας υπό το πρόσχημα της ανάγκης πολεοδομικών 

παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης (το περίεργο είναι ότι το σχέδιο 

αναμόρφωσης περιελάμβανε μόνο κτίρια που ανήκαν σε Ελληνικής καταγωγής 

κατοίκους), συμπεριφορές που διαπιστώθηκαν από ξένους παρατηρητές σε βάρος 

της Ελληνικής μειονότητας σε διαδικασίες τοπικών εκλογών, η μαζική αρπαγή 

λιβαδιών στην Β. Ήπειρο, η άρνηση του Αλβανικού κράτους να συμπεριληφθεί σε 

απογραφή ερώτημα για την Εθνικότητα είναι μερικά από τα θέματα που σκιάζουν 

τις σχέσεις μας και φανερώνουν ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στις ανέξοδες 

διακηρύξεις και την πολιτική πρακτική. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει προσφέρει 

μεγάλη και ποικίλη βοήθεια προς την γειτονική χώρα χωρίς ποτέ να διασυνδέσει 

την παροχή της βοήθειας με ανταλλάγματα και όταν ακόμη η Αλβανική πολιτεία 

ασκεί χαμηλής έντασης πολιτική διάλυσης της Ελληνικής μειονότητας. Η 

αμοιβαιότητα όμως στις διακρατικές σχέσεις πρέπει να είναι αυτονόητη. 

Τέλος μερικές φορές διατυπώνονται Αλβανικοί λεονταρισμοί περί 

Τσαμουργιάς που τροφοδοτούν και κάποιους φόβους. 

Θα πρέπει σε κάθε βήμα να λαμβάνεται υπόψη ο μεγάλος αριθμός 

αλβανών (και ελλήνων αλβανικής καταγωγής) που ζει στην Ελλάδα (περί τις 

400.000).  

 

4.11 ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ 

Προκειμένου να αποκτήσει υπόσταση και ιστορία για να δομήσει το μέλλον 

του το Κράτος των Σκοπίων κάνει κατάχρηση των ιστορικών διαδρομών και 

δεδομένων γειτονικών του λαών. Ο Ελληνικός λαός αντέδρασε δυναμικά όταν 

εμφανίστηκε το Σκοπιανό, η ηγεσία του όμως πίστεψε ότι οι διαφορές θα 

επιλυθούν μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ με ειρηνικά μέσα και ότι θα δοθεί όνομα 

αποδεκτό και από τα δύο μέρη. Στις αρχές του 1995 υπογράφηκε η γνωστή 

ενδιάμεση συμφωνία που προέβλεπε μεταξύ των άλλων την αλλαγή της σημαίας, 

την τροποποίηση των επίμαχων άρθρων του συντάγματος και την άρση του 
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Ελληνικού εμπορικού αποκλεισμού. Οι συζητήσεις για το όνομα θα 

συνεχιζόντουσαν χωρίς όμως αυτό να συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο της 

συμφωνίας. Οι Σκοπιανοί από τότε τηρούν την υπόσχεση τους για 

διαπραγμάτευση, ταυτόχρονα όμως, έχουν καταστήσει σαφές ,ότι το ζήτημα της 

ονομασίας γι’αυτούς έχει λήξει. 

Μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας και την πολιτική της 

παράκαμψης του προβλήματος του ονόματος, τα Σκόπια, δεν έχουν κανένα λόγο 

να φανούν διαλλακτικά, αφού ότι ήθελαν το έχουν πάρει, και επί πλέον, ο χρόνος 

εργάζεται γιαυτούς. Κατά τη διάρκεια των 14 ετών έχουν αναγνωριστεί από 101 

κράτη με την ονομασία που θέλουν. Στα κράτη αυτά συμπεριλαμβάνεται και η 

υπερδύναμη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού ενθυλάκωσε τους ψήφους της 

ομογένειας, την επομένη των εκλογών, αναγνώρισε τη χώρα ως Δημοκρατία της 

Μακεδονίας. 

Με την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας ουσιαστικά χάθηκε κάθε 

μοχλός πίεσης για να πετύχει αλλαγή του ονόματος. Δικαίωσε τον πολιτικό ελιγμό 

των Σκοπίων, που το 1992, υιοθέτησαν ως σημαία τον ήλιο της Βεργίνας για να 

τον ανταλλάξουν στη συνέχεια και να διατηρήσουν ανέπαφο το όνομα Μακεδονία. 

Με το πέρασμα του χρόνου η αισιοδοξία άρχισε να υποχωρεί. Η θεωρία ότι τα 

πολιτικά ανοίγματα και η ραγδαία ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων θα έπειθαν 

τους Σκοπιανούς για τις καλές προθέσεις της Ελλάδος και θα αποδέχονταν οι 

Σκοπιανοί αλλαγή ονομασίας ήταν λάθος.  

Οι σχέσεις της χώρας μας με τα Σκόπια βασίστηκαν στο δόγμα της 

εξωτερικής μας πολιτικής ότι, τα εθνικά μας συμφέροντα απαιτούν την επιβίωση 

της ΠΓΔΜ γιατί έτσι θα αποτραπεί η δημιουργία μιας μεγάλης Βουλγαρίας και μιας  

μεγάλης Αλβανίας στα Βόρεια σύνορα μας. Το συνεπακόλουθο του δόγματος που 

βέβαια δεν διατυπώνεται, αλλά αφήνεται ως σκέψη, είναι ότι γι’αυτό πρέπει να 

παρακαμφθεί το εμπόδιο του ονόματος. Είναι αποδεκτό από όλους ότι το 

μοίρασμα της χώρας σε Σλάβους και Αλβανούς θα είναι μια δυσμενής εξέλιξη για 

τη χώρα μας. Οι πιθανότητες μιας τέτοιας εξέλιξης είναι μηδαμινές. Το πιθανότερο 

είναι η προοπτική ομοσπονδοποίησης αφού σε περίπτωση έντασης μεταξύ των 

δυο εθνοτήτων και πριν να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, θα πρέπει να θεωρείται 

βεβαία η επέμβαση της διεθνούς κοινότητας για εκτόνωση της κρίσης με 

πιθανότητα προσφοράς αυτονομίας η επιβολής ομοσπονδίας Από την μέχρι τώρα 

μονομερή στήριξη του Σλαβικού στοιχείου έχουμε εισπράξει την πλήρη αδιαλλαξία. 
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4.12 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 

Η δεκαετία του 90 χαρακτηρίζεται ως δεκαετία της Σερβίας. Από τις 

πολεμικές περιπέτειες η Σερβία απώλεσε γεωπολιτική ισχύ και σήμερα είναι 

δύναμη δεύτερης κατηγορίας στα Βαλκάνια. Είναι υποχρεωμένη να πορευθεί ως 

ηττημένη. Στρατηγικός στόχος της είναι η επιστροφή της χώρας στην παγκόσμια 

κοινότητα και η επανένταξη της στους διεθνείς οργανισμούς. Η εξομάλυνση και η 

διευθέτηση των σχέσεων της με γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα με αυτές που 

προέκυψαν από τη διάλυση της πρώην Γ/Β, η αποκατάσταση του κύρους της 

μέσω εκπλήρωσης των διεθνών της υποχρεώσεων και η διαφύλαξη της εδαφικής 

ακεραιότητας είναι επιμέρους βασικές επιδιώξεις που προωθεί μέσω πολιτικής 

προσαρμοσμένης όμως στις σημερινές περιφερειακές συνθήκες που 

χαρακτηρίζονται και από την παραμονή ξένων δυνάμεων στο Κόσσοβο.  

Ο Ελληνικός λαός στάθηκε ψυχικά κοντά στο Σερβικό λαό την περίοδο της 

δοκιμασίας του. Είναι βαθιές οι ρίζες. Σέρβοι και Έλληνες επί αιώνες είχαν 

παράλληλες και ομόρροπες πορείες. Κάποτε στη Σερβία άνθησε μια πολυπληθής 

Ελληνική κοινότητα104. Στη Σερβία ήκμασε και θαυματούργησε οικονομικά και 

πνευματικά ένας ωραίος Ελληνικός κόσμος που έβαλε και αυτός κάτι για να κτιστεί 

το κράτος της Σερβίας και αργότερα βάλαμε και εμείς την υπογραφή μας για να 

ξεθεμελιωθεί. Η χώρα μας στο πλαίσιο των διεθνών της υποχρεώσεων 

συμπαραστέκεται και πρόσφερε στη Σερβία βοήθεια σε πολλά επίπεδα. Όσο και 

αν οι κοινές ιστορικές και θρησκευτικές καταβολές Σέρβων και κατοίκων του 

Μαυροβουνίου υποβαθμίσουν την νέα αυτή απόσχιση, το γεγονός ότι η Σερβία 

έχασε οριστικά έξοδο στη θάλασσα, ενδεχομένως να προκληθούν στο εσωτερικό 

της σοβαρές αντιδράσεις. Έχει να διαχειριστεί το θέμα του Κοσσόβου από την 

πλευρά όμως του ηττημένου. Η χώρα μας έχει συμφέρον να υποστηρίξει τη Σερβία 

στην προσπάθεια της για εξομάλυνση των σχέσεων της με τις γειτονικές χώρες και 

ιδιαίτερα με αυτές που προέκυψαν από την διάλυση της πρώην Γ/Β, στην 

Ευρωπαϊκή της προοπτική και στην αποκατάσταση του κύρους της μέσω της 

εκπλήρωσης των διεθνών της υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση η συγκατάθεση 

της Σερβίας για τη σταθερότητα και ειρήνευση της περιοχής είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση και η διεθνής κοινότητα αυτό το συνυπολογίζει. 

                                                      
104http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t34/t34_12.htm, Γεωργίου Κοράκη 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t34/t34_12.htm
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4.13 ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΟΒΟΥ 

Οι Αλβανοί του Κοσσόβου ζητούν ανεξαρτητοποίηση και τίποτε λιγότερο και 

η Σερβία φέρεται διατεθειμένη να παραχωρήσει μόνο κάτι περισσότερο από 

αυτονομία και κάτι λιγότερο από ανεξαρτησία. Οι Μεγάλες Δυνάμεις (ΗΠΑ- 

Βρετανία-Γαλλία -Γερμανία-Ιταλία -Ρωσία) που συγκροτούν την ομάδα επαφής 

που δρα στο πλαίσιο του ΟΗΕ με στόχο την επιτήρηση της διαδικασίας 

ειρήνευσης πιέζουν προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας υπό όρους, που 

σημαίνει πλήρη ανεξαρτησία μετά από μια μεταβατική περίοδο. Η λύση της 

απόσχισης κατά την εκτίμηση μου σχετίζεται με τις δυνατότητες της Σερβίας για 

πολιτικές παρεμβάσεις σε θνησιγενή η ημιβιώσιμα στην καλύτερη περίπτωση 

κρατιδίων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Ένα ανεξάρτητο Κόσσοβο θα 

παραμείνει εξαρτημένο από τη δύση από τις ΗΠΑ.  

Οι σοβαρές αναλύσεις και συζητήσεις σχετικά με τις σχέσεις105Κοσσόβου 

και Ελλάδας – στον ακαδημαϊκό χώρο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή μεταξύ 

των πολιτικών ελίτ – έχουν υπάρξει μέχρι τώρα σπάνιες και στις δύο χώρες. 

Ακόμη και όταν λαμβάνουν χώρα, ασχολούνται περισσότερο με θέματα στην 

επιφάνεια του ζητήματος, τα οποία είναι άμεσα ορατά στο δημόσιο διάλογο. 

Συνεπώς, οι σχέσεις Κοσσόβου – Ελλάδας έχουν αναλυθεί υπό το πρίσμα του 

ιστορικού και γεωπολιτικού πλαισίου των Βαλκανίων, των επιπτώσεων της 

ανεξαρτησίας του Κοσσόβου στην πολιτική της περιοχής και στο διεθνές δίκαιο, με 

ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της Κύπρου, ή των ελάχιστων έως και ανύπαρκτων 

οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, στη περίπτωση των 

λαϊκιστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι σχέσεις των δύο χωρών συζητούνται 

συχνά υπό το πρίσμα των παραδοσιακών εθνικών στερεοτύπων ή 

προκαταλήψεων, που προέρχονται κυρίως από τον εθνικιστικό λόγο. Μέχρι 

στιγμής δεν έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες ώστε να κατανοηθούν οι διμερείς 

σχέσεις μεταξύ των δύο κοινωνιών σε μία πιο βαθιά κοινωνικό-πολιτισμική 

διάσταση – δηλαδή, μία εμπειρική αξιολόγηση των δημόσιων αντιλήψεων, οι 

οποίες αναπόφευκτα διαμορφώνουν το δημόσιο διάλογο και τις πολιτικές 

κατευθύνσεις των ελίτ. 

 

                                                      
105http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2015/ 
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 4.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 

ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

Είναι πραγματικότητα106 πως οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στη 

χερσόνησο του Αίμου έχουν την τάση να διαμορφώνουν τη βάση επί της οποίας 

σχεδιάζεται η περιφερειακή συνεργασία της Ελλάδας με τα υπόλοιπα κράτη της 

Βαλκανικής. 

Η πρόθεση για την περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ με τα κράτη των 

Βαλκανίων βρίσκει εμπόδιο στις προβληματικές εξελίξεις που εμφανίσθηκαν με 

την παγκόσμια οικονομική κρίση, που επηρέασε τα βαλκάνια με μια σχετική 

χρονική διαφορά, αλλά όμως σίγουρα με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Κάτω από 

ομαλές οικονομικές καταστάσεις, οι χώρες των Βαλκανίων θα συνέκλιναν με τον 

κοινοτικό μέσο όρο βελτιώνοντας την προοπτική της ένταξής τους και ταυτόχρονα 

μεγιστοποιώντας τα κέρδη από τη δημιουργία μιας τελωνειακής ένωσης με το 

σύνολο των κρατών– μελών της ΕΕ. Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει, λόγω της 

αστάθειας και της αβεβαιότητας μετά από τη παγκόσμια οικονομική κρίση στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.  

Τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης οικονομικής ανάπτυξης ανάμεσα στις 

υπό ένταξη χώρες και τα κράτη – μέλη της ΕΕ έγιναν πιο έντονες καθιστώντας το 

κόστος της διεύρυνσης ακόμα πιο επαχθές. Ένας από τους κύριους λόγους της 

οικονομικής κάμψης, όπως αναλύθηκε, είναι και το γεγονός ότι οι χώρες των 

Βαλκανίων ουσιαστικά εισήγαγαν την κρίση από τις αναπτυγμένες χώρες μέσω 

της αναστροφής στην εισροή κεφαλαίων και της επιδείνωσης των δεικτών 

εξωτερικής ευπάθειας.  

Από τα ανωτέρω, είναι ολοκάθαρο ότι έχουν επηρεάσει και τις διμερείς 

οικονομικές σχέσεις των βαλκανικών κρατών. Η Ελλάδα, ως παραδοσιακός 

εμπορικός και επενδυτικός εταίρος των βαλκανικών κρατών για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το ξέσπασμα της κρίσης στην 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα των Βαλκανίων. 

Συγκεκριμένα, σημειώνεται μείωση στο πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου με το 

σύνολο των χωρώντων Βαλκανίων, το οποίο η Ελλάδα διατηρούσε εδώ και πολλά 

                                                      
106http://www.prd.uth.gr/sites/GS_RSAI/CONFERENCE_MAY2011_SITE/PAPERS_MAY2011_PD

F_CD/SIOKORELIS_V_54.pdf 

http://www.prd.uth.gr/sites/GS_RSAI/CONFERENCE_MAY2011_SITE/PAPERS_MAY2011_PDF_CD/SIOKORELIS_V_54.pdf
http://www.prd.uth.gr/sites/GS_RSAI/CONFERENCE_MAY2011_SITE/PAPERS_MAY2011_PDF_CD/SIOKORELIS_V_54.pdf
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χρόνια, ενώ και οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις προς αυτές τις χώρες εμφανίζουν 

μείωση.  

Όμως παρά το ότι το επενδυτικό κλίμα δεν έχει βελτιωθεί σε ικανό βαθμό, οι 

χώρες των Βαλκανίων συνεχίζουν να έχουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα ως 

χώρες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, κάτι που έχει θετικές προοπτικές για τη 

συνέχιση του ελληνικού επενδυτικού ενδιαφέροντος.  

 

4.15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Ελλάδα επιδιώκει την σύνδεση της Τουρκίας με τη Δύση μέσα από την 

κοινή αποδοχή και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 

κάποια ένδειξη προσέγγισης του στόχου αυτού εκτός των περιπτώσεων χαμηλής 

πολιτικής και διακρατικού ενδιαφέροντος. Η σχέση των δύο χωρών δεν έχει την 

ίδια βάση νομικού πλαισίου. 

Η Ελλάδα έχει φροντίσει για την εξωτερική της ενδυνάμωση και περιορισμό 

των απειλών με την συμμέτοχη ως μέλος των κυριότερων διεθνών οργανισμών, 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση, NATO, Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), Συμβούλιο της Ευρώπης, 

Οργανισμός Παρευξείνιας Συνεργασίας και επίσης θέτει το Διεθνές Δίκαιο ως 

νομική βάση σε κάθε ενέργειά της. 

Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδος εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών 

της αλλά και ταυτόχρονα παρέχει στην Ευρώπη έναν ασφαλή «ενεργειακό δρόμο» 

αυξάνοντας την συμμετοχή της στους σχεδιασμούς των «δρόμων» αυτών καθώς 

και εστιάζοντας στις προσπάθειες αξιοποίησης των δικών της πόρων. 

Η αποτροπή που εκπέμπεται από την ελληνική εξωτερική πολιτική ως 

αμυντικό και στηριζόμενο αποτροπή επιτυγχάνει την σύνδεση της εξωτερικής και 

της εσωτερικής ενδυνάμωσης αποσπώντας και την νομιμοποίηση των ενεργειών 

έναντι των μη νομιμοποιημένων ενεργειών, από την διεθνή κοινότητα, της 

Τουρκίας. 

Η θέση υποστήριξης για την πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι το 1999 και μετά, προσδίδει 

στην Ελλάδα την προσήλωση στις Ευρωπαϊκές αρχές αποκολλώντας την από τη 

εικόνα μια χώρας σε διαρκεί και μονότονη διαμάχη με τους γείτονες της, 

κερδίζοντας και την αποδοχή ως στρατηγικό μέλος  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Η Ελλάδα με τον απεγκλωβισμό της από μέρος του βαλκανικού προβλήματος 

πέτυχε τον περιορισμό της επίδρασής της από τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα 

και τις δράσεις των υπολοίπων κρατών στη Χερσόνησο. 

Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να αποσυνδέσει τις θέσεις της Τουρκίας από 

τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. 

Η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση των 

διαφορών είναι σταθερή θέση για την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων που 

όμως, με τις ενέργειες της, δεν έχει αποτρέψει ή προτρέψει την Τουρκία να την 

υιοθέτηση. 

Στο πολυπολιτισμικό και πολυεθνικό περιβάλλον των Βαλκανίων η Ελλάδα 

για την εξασφάλιση των ζωτικών προμηθειών έχει καταφέρει την αναβάθμιση της 

στα πλαίσια της Δύσης μέσω του πρωταγωνιστικού Ελληνικού ρόλου στην 

περιοχή. Ως χώρα-μέλος των κύριων διεθνών οργανισμών, με εδραιωμένους και 

δοκιμασμένους δημοκρατικούς θεσμούς η Ελλάδα αποτελεί μοντέλο για τις 

υπόλοιπες χώρες της Χερσονήσου. 

Με τις διακρατικές σχέσεις να καλύπτουν όλους τους τομείς (μεταφορές, 

ενέργεια, περιβάλλον, ασφάλεια κλ.) η Ελλάδα λίγο ή πολύ έχει παρουσία και 

επηρεάζει τις χώρες των Βαλκανίων είτε ως οικονομικός παράγοντας είτε λόγω 

γεωγραφικής θέσης. 

Παρά τις καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας, η αναγνώριση των 

Σκοπίων με την ονομασία «Μακεδονία» που έγινε στις 15 Ιαν. 1992, είναι 

χαρακτηριστική ενέργεια που εκφράζει την συνεχή επιδίωξη που έχουν όλα τα 

κράτη των Βαλκανίων να επανέλθουν σε πρότερα κατάσταση, που είναι προς το 

«ατομικό» τους συμφέρον, που είναι μια στάση που στο σύγχρονο περιβάλλον δε 

μπορεί μια χώρα να την περιορίσουν να την ακολουθήσει. 

Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των καλών σχέσεων με τη Βουλγαρία και 

η παραπέρα βελτίωση των, εξυπηρετεί τα συμφέροντά της Ελλάδος ως 

οικονομικός εταίρος αλλά και έναντι της Τουρκικής δράσης καθώς αντιμετωπίζουν 

και οι Βούλγαροι αντίστοιχες πιέσεις. 

Η Αλβανία παρά το ότι έχει βοηθηθεί πολύ από την Ελλάδα αλλά και από 

το δεδομένο της παρουσίας μεγάλου μέρους του αλβανικού στοιχείου στην 

Ελλάδα παρουσιάζει δύστροπη συμπεριφορά κυρίως λόγω των εσωτερικών της 

προβλημάτων που επηρεάζουν και την εξωτερική της πολιτική. Μια χώρα 

(Αλβανία) περιορισμένων δυνατοτήτων που δρα «ενοχλητικά» έναντι μια 
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συγκριτικά πολύ μεγαλύτερης (Ελλάδα) και που δεν μπορεί να επιβεβαίωση τη 

δυναμικότητά της αλλά ούτε και να παρουσίαση την ισχύ της, είναι στο «χέρι» της 

δυνατής χώρας επιλογή τόπου και χρόνου περιορισμού της.   

Οι σχέσεις Ελλάδος και ΠΓΔΜ παραμένουν εγκλωβισμένες στο θέμα της 

ονομασίας. Η ύπαρξη δυνατής και σταθερής ΠΓΔΜ αποτρέπει εθνικιστικές 

κινήσεις στο χώρο των Βαλκανίων αλλά και την επέμβαση τρίτων. Τα εσωτερικά 

προβλήματα της χώρας λόγω της πολυεθνικής σύστασης και της άσχημης 

οικονομικής κατάστασης  είναι σήμερα τα τρωτά της σημεία. 

Η Ελλάδα κατάφερε μέσα από την διπλωματική της δράση και την στάση 

της στους διεθνείς οργανισμούς και σε συνδυασμό με την στάση του ελληνικού 

λαού να μην απολέσει ως «σύμμαχο» χώρα την Σερβία και συνδυαστικά στο θέμα 

του Κόσσοβο, υπό τον περιορισμό της απόφασης 1244 του Σ.Α., δεν υπάρχουν 

επαρκείς διμερείς σχέσεις (Ελλάδας –Κοσσόβου). 

Παρά την οικονομική κρίση της Ελλάδας παραμένει, έστω και με 

χαμηλότερο ποσοστό, ως παραδοσιακός εμπορικός και επενδυτικός εταίρος των 

βαλκανικών κρατών. Όμως, οι χώρες των Βαλκανίων συνεχίζουν να επιδιώκουν 

την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, που τις κάνει και πιο ευάλωτες λόγω των 

χαλαρών εσωτερικών θεσμών. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

  
5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο συνδυασμός του συνόλου των συμπερασμάτων που έχουν διατυπωθεί 

παραπάνω, τα οποία εξήχθησαν μέσα από αναφορές που δεν αναλώνονται στην 

λεπτομέρεια και στη σχολαστικότητα αλλά μέσα από μια οπτική που περιέχει μια 

γενικότητα προκειμένου να εντάσσεται στο στρατηγικό πλαίσιο και όχι στο τακτικό 

επίπεδο, μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα ευρύτερης εικόνας και όχι 

εστιασμένων σε συγκεκριμένα γεγονότα ή συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. 

  Η αναφορά στους διεθνείς οργανισμούς ή στις Μεγάλες Δυνάμεις είναι 

περιορισμένη καθώς είναι νοητή ή απορρέουσα στο μεγαλύτερο μέρος του 

κειμένου και επιπλέον η ισχύς τους θα περιόριζε την βαρύτητα της 

«εικονογράφησης» των κύριων εμπλεκομένων.  

Επίσης η αναφορά στην Κύπρο δεν έχει επιλεγεί καθώς μπορεί να 

ενσωματωθεί ομοουσίως, στην παρούσα εργασία, στην Ελλάδα αλλά και στο 

υποσύστημα της Μ. Ανατολής.  

 

5.2 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία αποτελεί μέρος πολλών 

υποσυστημάτων, τα οποία επηρεάζουν και επηρεάζονται από το διεθνές 

περιβάλλον προσπαθεί να εξασφαλίσει το αγαθό της ασφάλειας με την 

εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας που της παρουσιάζεται. 

Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να έχει δεσμευμένους πόρους, οικονομικούς, 

στρατιωτικούς, ανθρώπινο δυναμικό, διπλωματικό σχεδιασμό προκειμένου να 

αντιμετωπίσει απειλές που είναι εισερχόμενες στο πεδίο δραστηριοποίηση της.    

Σε αντίθεση με τα παραπάνω η περιοχή των Βαλκανίων είναι πεδίο στο 

οποίο η Τουρκία εξάγει την πολιτική και την επιρροή της χωρίς τον κίνδυνο να 

παρεισφρήσουν στον ζωτικό της χώρο, από αυτή τη περιοχή, απειλές με 

αποτέλεσμα να μην έχει τις ίδιες υποχρεώσεις ετοιμότητας, που έχει στα υπόλοιπα 

υποσυστήματα, και δρα ευκολότερα για την προώθηση των συμφερόντων της.    
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Έχοντας αποτυπώσει την σχέση της Τουρκίας με τα Βαλκανικά κράτη θα 

μπορέσουμε πλέον να καταγράψουμε την ευρύτερη επιρροή της στα κράτη της 

Χερσονήσου.  

Παρά την εσωτερική ανομοιογένεια των Βαλκανίων, η Τουρκία δεν μπόρεσε 

μέχρι τώρα να την εκμεταλλευθεί αλλά ούτε και να δημιουργήσει εκείνη την 

δυναμική στις ομάδες ανθρώπων που τις θεωρεί συγγενικές της εθνικά, στα 

γειτονικά της κράτη. Έτσι για παράδειγμα λοιπόν βλέπουμε ότι στη Βουλγαρία 

παρά τις όποιες αναφορές και δράσεις που αναλαμβάνει δεν μπορεί να 

υπερκεράσει το κυρίαρχο κράτος, στο οποίο επικρατούν οι έννομες διαδικασίες και 

αντιδράσεις. Η Τουρκία δεν κατανοεί εύκολα τις έννομες διαδικασίες και 

αντιδράσεις καθώς η λογική λειτουργίας του κράτους είναι εντός ενός πλαισίου με 

αυξημένα τα στοιχεία της απολυτότητας. Το εν λόγω πλαίσιο έχει δημιουργηθεί 

από την προσπάθεια αντιμετώπισης των εσωτερικών της απειλών (Κούρδοι). 

Επίσης κανένας στα βαλκάνια δεν θέλει πια την εκδήλωση αναστάτωσης χωρίς 

εξασφαλισμένα κέρδη και ταυτόχρονη επαρκή υποστήριξη, από τις Μεγάλες 

Δυνάμεις τουλάχιστον. 

Οι οικονομικές δραστηριότητες και η αντίστοιχη επιρροή από την Τουρκία 

στα Βαλκάνια επίσης είναι περιορισμένες. Η εικόνα της εσωτερικής της ανάπτυξης, 

οι επενδυτικές δραστηριότητές της σε άλλες περιοχές, στα ανατολικά της, καθώς 

και η τεχνολογική αναβάθμιση και τεχνογνωσία που επιδεικνύει δεν αποτέλεσαν 

ικανά στοιχεία ώστε να εισέλθει στην Βαλκανική αγορά. Η στροφή των Βαλκανικών 

χωρών προς την ασφάλεια και την ανάπτυξη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 

αφήνουν πολύ χώρο για την είσοδο της Τουρκίας στα κράτη αυτά. Επιπλέον η 

Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυνάμεις κυρίως της Ευρώπης που 

είναι πιο δελεαστικές για τους βαλκάνιους έχοντας υπόψη ότι μέσω, έστω και της 

ανισόρροπης οικονομικής αλληλεξάρτησης, δημιουργούνται συνθήκες 

εξασφάλισης σταθερότητας. Για παράδειγμα οι δυτικοί επενδυτές στον τομέα του 

τουρισμού έχουν εξασφαλίσει για την Αλβανία ένα περιβάλλον ασφάλειας και 

δυναμικής ανάπτυξης.   

Το γεγονός ότι κράτη των Βαλκανίων όπως για παράδειγμα η Ρουμανία, η 

Κροατία και η Σλοβενία προσπαθούν να αποκοπούν από την ομάδα των 

βαλκανικών κρατών και να ενσωματωθούν σε άλλες ομάδες προκειμένου να 

απεμπλακούν από τα προβλήματα της περιοχής και ταυτόχρονα να εισέλθουν πιο 

εύκολα στην ευρωπαϊκή λειτουργία, έχει όχι μόνο περιορίσει την είσοδο της 
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«ανατολικής» Τουρκίας στις χώρες αυτές αλλά δρα και ανασταλτικά και για τις 

υπόλοιπες πιο ευπαθείς χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου.  

Η Τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει καταναλώσει και 

καταναλώνει ακόμη πόρους του τουρκικού κράτους έχει σχεδόν μηδενική 

παρουσία στα Βαλκάνια καθώς δεν έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει το 

διεθνές εμπόριο αμυντικών συστημάτων, το οποίο δεν βασίζεται σε κρατικές 

δράσεις (όπως συμβαίνει στην Τουρκία) αλλά υποστηρίζεται από αυτές. Στους 

προμηθευτές των Βαλκανικών χωρών οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες έχουν 

σχεδόν μηδενικό μερίδιο.  

Η απολυταρχική λειτουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, 

ακόμη και στα  θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι ανασταλτικός παράγοντας για 

την κάμψη των αντιστάσεων των βαλκανικών χωρών έναντι της προώθησης της 

τουρκικής, καθώς δεν σχετίζεται με τον ευρωπαϊκό τρόπο λειτουργίας των κρατών, 

αλλά έχει την μορφή επέμβασης στα εσωτερικά των βαλκανικών κυρίαρχων 

χωρών, οι οποίες παρά τα όποια εσωτερικά τους προβλήματα προσβλέπουν στον 

εξευρωπαϊσμό τους.  

Ένα πεδίο παρουσίας της Τουρκίας στα Βαλκάνια είναι η ενέργεια. Μέσα 

από την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την εμπλοκή σε αυτή, μέσω της 

ένταξης βαλκανικών χωρών, όπως η Βουλγαρία, η πΓΔΜ και η Αλβανία, στους 

ενεργειακούς δρόμους που η ίδια επιδιώκει να ενεργοποιηθούν, έχει καταφέρει να 

δώσει ενεργειακές λύσεις και αυτό που αναμένεται είναι τελικά αν θα επιλεγούν 

αυτές οι λύσεις. Η προσπάθεια αυτή από πλευράς Τουρκίας ίσως είναι και η 

μείζων καθώς θα την καταστήσει παράγοντα ρυθμίσεις διεθνών συνθηκών. 

Δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος για την Τουρκία, που αφορά στο να καταστεί 

παράγοντας εξωτερικής ενδυνάμωσης για τα βαλκανικά κράτη καθώς, παρά και 

την συμμετοχή της σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς, η δράση αυτή εκ μέρους 

των βαλκανικών χωρών προσκολλά στην ευρωπαϊκή τους πορεία με αποτέλεσμα 

να μην μπορεί να συνδεθεί έμμεσα η ίδια με την Ε.Ε. με έναν ακόμη τρόπο. 

Το κουρδικό πρόβλημα, η αντιμετώπισή του ISIS καθώς και στοιχεία 

παρανομίας-τρομοκρατίας που προέρχεται από ανατολικά δίνει στην Τουρκία το 

ρόλο του «τείχους αναχαίτισης», ρόλο που κανείς δε μπορεί να της τον αρνηθεί 

αφού είναι εκ των πραγμάτων η φυσική-γεωγραφική της θέση που της τον 

χορήγει. Είναι η χώρα-φίλτρο της διάβασης «προβλημάτων» προς τα Βαλκάνια και 

εν συνεχεία προς την Ευρώπη, και αυτό το εκμεταλλεύεται αποσπώντας, 
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τουλάχιστον, την διπλωματική συμπάθεια των χωρών των Βαλκανίων και 

ταυτόχρονα βρίσκει βήμα στις χώρες αυτές να αναπτύξει τον δικό της τρόπο 

αντιμετώπισης των «προβλημάτων», τρόπο που τα βαλκανικά κράτη για λόγους 

ασφαλείας τους δύσκολα μπορούν να απορρίψουν. 

Με την χρησιμοποίηση του Ισλάμ στην εξωτερική της πολιτική, η Τουρκία 

μπόρεσε να έρθει πιο κοντά με μικρές αντίστοιχες θρησκευτικές ομάδες των 

Βαλκανίων, την ίδια στιγμή όμως ενεργοποίησε τα αισθητήρια των κρατών της 

περιοχής επί των θεμάτων της θρησκευτικής διαμάχης και της τρομοκρατίας που 

μπορεί να μην συνδέονται άμεσα αλλά παρουσιάζουν σημεία τομείς, έχοντας 

υπόψη και τη δράση του ISIS. Το όχημα του Ισλάμ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 

στην Τουρκία στην περιοχή της βαλκανικής αλλά ταυτόχρονα, λόγω και της 

ευρωπαϊκής τάσης των κρατών της περιοχής, πρόσθεσε ένα ακόμη 

προβληματισμό στη συνεννόησης με τη Τουρκία. Η δημιουργηθήσα τάση 

ισλαμοποίησης στην Τουρκία είναι αντίθετη με την «επόμενη μέρα» (ως μέλη της 

Ε.Ε.) που επιθυμούν τα βαλκανικά κράτη.  

H συζήτηση για την αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης βρίσκει και 

άλλες χώρες σύμφωνες (κυρίως τις νεοσυγκροτηθήσες) οι οποίες όμως έχουν 

τους δικούς τους λόγους, οι οποίοι είναι άσχετοι με τις προθέσεις της Τουρκίας. 

Ενώ άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία κάνει ανάγνωση των συνθηκών με 

διαφορετικό τρόπο όταν συνομιλητής είναι η Τουρκία και με άλλο τρόπο όταν είναι 

η Ελλάδα (έξοδος στο Αιγαίο). 

Στη Μέση Ανατολή, που συνεχίζει να αποτελεί μια περιοχή διαμάχης που 

δεσμεύει πόρους των εμπλεκομένων και αποσπώντας μεγάλο μέρος της 

«προσοχής» της Τουρκίας, της οποία η δράση δεν έχει φέρει να αναμενόμενα 

αποτελέσματα δίνοντας στην διεθνή κοινότητα την εικόνα αυτόνομης 

δραστηριότητας, γεγονός που δεν προσελκύει συμμάχους, τουλάχιστον από τα 

Βαλκάνια αλλά ταυτόχρονα δείχνει και τις περιορισμένες δυνατότητες που έχει 

παρά τις προσπάθειές της για το αντίθετο. 

Η προσπάθεια της τουρκικής πολιτικής στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στη 

περιοχή του Καυκάσου, μέσω της οποίας προσπαθεί να γίνει μια «ισχυρή 

δύναμη», δημιουργεί την αρνητική στάση της διεθνούς κοινότητας, καθώς δεν έχει 

και την διεθνή νομιμότητα, με αποτέλεσμα να επηρεάζει την ασφάλεια και των 

βαλκανικών κρατών μέσω της ενεργειακής εξασφάλισης. Η μεγάλη ανισότητα των 

ποσοστών αλληλεξάρτησης για κυρίαρχα κράτη αλλά και για κράτη που 
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προσπαθούν να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο εκπληρώνοντας το κοινωνικό 

τους συμβόλαιο, δεν είναι αποδεκτή. 

Η ενέργειες της τουρκικής εξωτερική πολιτικής έχουν διαραγίσει την ισχυρή 

σύνδεση και σχέση με τις ΗΠΑ, γεγονός που καταγράφεται ως αρνητικός 

παράγοντας για την βαλκανική χερσόνησο, που επί των πλείστων κρατών της 

περιοχής επιθυμούν να καταστούν συνεργάτες με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Η ανεξάρτητη δράση της Τουρκίας στην προσπάθεια να εξασφαλίσει 

μόνο τα δικά της συμφέροντα και χωρίς κοινούς στόχους με τα άλλα κράτη των 

Βαλκανίων αλλά και τις ΗΠΑ, κάνει τις χώρες της Χερσονήσου επιφυλακτικές. 

 

5.3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Μέσα από τις δράσεις της Τουρκίας στη Βαλκανική δημιουργούνται οι 

καταστάσεις αυτές από τις οποίες μπορεί να προκύψουν συνθήκες αμυντικής 

αντίδρασης (εντός των συνόρων) ή και επιθετικής αντίδρασης (εκτός συνόρων)  

για την Ελλάδα, στο πλαίσιο εξασφάλισης της εθνικής ασφάλειας. 

Έχοντας μια εικόνα της δράσης της Τουρκίας στα Βαλκάνια, τις σχέσεις της 

με τις χώρες των Βαλκανίων και την επίδραση που ασκεί στην περιοχή αυτή είναι, 

κατά τον γράφων, μια εξαιρετική περίοδος εφαρμογής μιας συντονισμένης δράσης 

συνδυασμού αμυντικών και επιθετικών ενεργειών, με βαρύτητα υπέρ των 

επιθετικών. 

Οι συνθήκες που θα δημιουργούσαν πρόβλημα στην ελληνική ασφάλεια 

είναι αυτές που επιφέρουν απειλές. Με αυτό το δεδομένο είναι μάλλον δύσκολο να 

αναφερθεί ότι, η όποια απειλή προέρχεται προς την Ελλάδα από την υπόλοιπη 

περιοχή των Βαλκανίων είναι αποτέλεσμα της ανεξάρτητης δράσης της Τουρκίας ή 

κατευθύνεται από την τουρκική εξωτερική πολιτική για την αποκομιδή δικών της 

«καρπών». 

Η Ελλάδα στο πλαίσιο των Βαλκανίων, και ως ένα ενεργό μέλος της 

διεθνούς κοινότητας και των κυριότερων διεθνών οργανισμών, είναι μια ισχυρή 

δύναμη, παρά τα όποια οικονομικά προβλήματά της, η οποία αποτελεί μοντέλο-

στόχο για τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής ενώ έχει την δυνατότητα, και το 

επιβεβαιώνει, τήρησης και συντήρησης ισχυρών ενόπλων δυνάμεων με ικανότητα 

ταχείας και αποτρεπτικής δράσης. Το γεγονός αυτό αποτρέπει τα βαλκανικά κράτη 
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στην άμεση αντιπαράθεση με την Ελλάδα, για τους δικούς τους όμως κυρίως 

εσωτερικούς λόγους ενεργούν προκλητικά σε θέματα χαμηλής πολιτικής, που για 

την Τουρκία δεν επιφέρουν οφέλη, τουλάχιστον μέχρι τώρα. 

Οι ενέργειες των βαλκανικών κρατών που δημιουργούν πρόβλημα στην 

Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν είναι τέτοιου επιπέδου που να υποχρεώνει 

την Αθήνα να δεσμεύει ή να μετακινεί ή να προσανατολίζει πόρους σε περιοχές 

που δεν είναι από επιλογή της. Η Αλβανία, παρά την συνεννόηση που εμφανίζει 

με την Τουρκία, δεν έχει τη δυνατότητα αλλά ούτε και την εξωτερική νομιμοποίηση, 

σε σύνδεση και με την επιθυμητή ευρωπαϊκή της πορεία, να θέσει 

προβληματισμούς στην Ελλάδα παρά μόνο επί εσωτερικών θεμάτων, που 

ενεργοποιούν την αντίδραση της εξωτερικής ελληνικής πολιτικής-διπλωματίας.H 

ΠΓΔΜ, χαμένη στα εσωτερικά της προβλήματα όση και υποστήριξη να δεχθεί από 

την Τουρκία, δεν έχει τη δυνατότητα άσκησης πολιτικής παρά μόνο στο χώρο αυτό 

που η ίδια η Ελλάδα της έχει διαθέσει. Η Βουλγαρία λαμβάνει ως εχθρική τη 

δράση της Τουρκίας με συνέπεια, ίσως όχι κοινούς στόχους με την Ελλάδα, να 

αντιμετωπίζει τον ίδιο αντίπαλο με την Αθήνα. Η Σερβία με την πορεία που έχει 

επιλέξει δεν δίνει βήμα πρόσβασης στην Τουρκία παρά μόνο επί θεμάτων 

χαμηλής πολιτικής, ενώ στην περιοχή του Κοσσόβου παρά την συμμετοχή της, 

στο πλαίσιο δράσεων των διεθνών οργανισμών, δεν έχει αποκαταστήσει καμία 

σχεδόν επιρροή που να μπορεί έως τώρα να εξαχθεί. Η Ρουμανία , η Σλοβακία 

καθώς και η Κροατία δεν είναι στο πεδίο επιρροής της Τουρκίας, ενώ το 

Μαυροβούνιο αποκτώντας την ανεξάρτητη παρουσία του στο διεθνές περιβάλλον, 

προσπαθεί να απομακρυνθεί και αυτό από τα βαλκανικά θέματα. Τέλος η 

πειραματική κατάσταση της «Βοσνίας-Ερζεγοβίνης» δεν είναι προσπελάσιμη στην 

Τουρκία, όπως αυτή θα επιθυμούσε, και σε συνδυασμό με την  «ανασχετική 

δύναμη του νερού» δεν έχει την δυνατότητα επηρεασμού της ελληνικής εθνικής 

ασφάλειας. 

Η δράση της Τουρκιάς στην βαλκανική χερσόνησο ίσως να παρουσιάσει 

κάποιο αντίκτυπο στην ελληνική εθνική ασφάλεια στην περίπτωση που έρθει η 

στιγμή να μπει σε λειτουργία ο ενεργειακός της δρόμο και με τη προϋπόθεση ότι η 

Ελλάδα δεν έχει ενεργήσει για την εξασφάλισή της (είτε από δικούς της πόρους, 

είτε από τρίτους).  

Η δράση της Τουρκίας στα Βαλκάνια, κατά τον συντάκτη, δεν επηρεάζει την 

Ελληνική Εθνική Ασφάλεια. Η Ελλάδα έχει την εσωτερική και εξωτερική 
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νομιμοποίηση να δρα και να αντιμετωπίζει επαρκώς κάθε τι που αντιτίθεται στα 

συμφέροντά της. Τα προβλήματα των βαλκανικών κρατών σε συνδυασμό με το 

κοινό ευρωπαϊκό όραμα που έχουν είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα και 

μειονέκτημα για την Τουρκική εξωτερική πολιτική. 

Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να σκεφτούμε πως η τουρκική ασφάλεια μπορεί να 

επηρεαστεί, από την ενεργοποίηση ενός επιθετικού χαρακτήρα εξωτερικής 

πολιτικής, από πλευράς της Ελλάδος.  

 

5.4 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΗΡΡΟΗ 

Η Ελληνική Εξωτερική πολιτική κινούμενη στο πλαίσιο που έχουν θέσει η 

διεθνής κοινότητα, η συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και κυρίως τα 

εθνικά της συμφέροντα, έχει ένα μεγάλο οπλοστάσιο που μπορεί να εξυπηρετήσει 

και να συνδράμει στην επίτευξη των στόχων της.  

Επιπλέον και λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα περί της ελληνικής 

εθνικής ασφάλειας, της οποίας η επίτευξη αποτελεί και μέρος της αποστολής της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, μπορούν πιο ρευστά να αποδοθούν οι συνέπειες 

στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική από την Τουρκική επιρροή όσον αφορά την 

περιοχή των Βαλκανίων. 

Για τον περιορισμό των δυσμενών συνθηκών η Ελλάδα, με την άσκηση 

κατάλληλης εξωτερικής πολιτικής, επιδιώκει πλέον την ένταξη της Τουρκίας στη 

Ε.Ε., μέσα από το δρόμο της εφαρμογής του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και 

υποχρεώσεων. Παρά το ότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στο στόχο αυτό, η εικόνα 

της Αθήνας στα Βαλκάνια έχει βελτιωθεί καθώς δείχνει ότι αποπέμπει εθνικιστικές 

θέσεις και προωθεί την ευρωπαϊκή πορεία της περιοχής. 

Η Ελλάδα στηρίζει σχεδόν εξολοκλήρου την δράση της εξωτερικής της 

πολιτικής στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα, ενδεικτική είναι η στάση 

της Ελλάδος κατά την Γιουγκοσλαβική κρίση. Ηεξωτερική της ενδυνάμωση της 

δίνει τη δυνατότητα επίσης να τηρεί τη σταθερή της στάση στο θέμα της ονομασίας 

της ΠΓΔΜ. Ενώ η εσωτερική της ενδυνάμωση (που αφορά στην αποδοχή της 

κοινωνίας των μεταναστών) παρέχει στη ελληνική εξωτερική πολιτική να 

διαχειρίζεται τις τάσεις έντασης που δημιουργεί η Αλβανία και παράλληλα να έχει 

το νομικό πλεονέκτημα.  



-100- 
 

Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος στο πλαίσιο της ενεργειακής 

εξασφάλισης είναι ένας τομέας στον οποίο η ελληνική πλευρά είναι αντιμέτωπη με 

την τουρκική δραστηριότητα. Το πολύπλοκο του θέματος αλλά κυρίως ο μεγάλος 

αριθμός εμπλεκομένων στο θέμα της ενέργειας έως τώρα δεν έχει δώσει σαφή 

εικόνα με αποτέλεσμα να αποτελεί μετέωρη κατάσταση. Οι προσπάθειες της 

Ελλάδος για τον καθορισμό του ενεργειακού δρόμου εκτός της Τουρκικής 

επιρροής στα Βαλκάνια προσπαθεί να συνδυάσει και τα συμφέροντα των 

υπολοίπων βαλκανικών χωρών, όπως της Βουλγαρίας και της Αλβανίας. Είναι 

γεγονός τα μέχρι τώρα περιορισμένα αποτελέσματα καθώς η Τουρκία έχει ισχυρό 

έρεισμα. 

Η άσκηση εξωτερικής πολιτικής απεγκλωβισμού της Ελλάδος από μέρος 

του βαλκανικού προβλήματος πέτυχε τον περιορισμό της επίδρασής της και σε 

συνδυασμό με τις πετυχημένες ενέργειες εξωτερικές ενδυνάμωσης (συμμετοχή σε 

διεθνείς οργανισμούς, υπογραφή συνθηκών, σύναψη συμφωνιών) έχουν δώσει 

στην Αθήνα την εικόνα της σταθερής και ισχυρής χώρας στη περιοχή, που παρά 

και την οικονομική κρίση μπορεί και το αποδεικνύει στις βαλκανικές χώρες μέσω 

της αποτρεπτική της ισχύος. 

Η περιορισμένη σύνδεση της εξωτερικής πολιτικής με θέματα εσωτερικής 

λειτουργίας και οικονομικής δραστηριότητας από πλευράς Ελλάδος έχει δώσει τη 

δυνατότητα να παρεισφρήσει η Τουρκία στην περιοχή της Θράκης δημιουργώντας 

ή και αναφέροντας την παρουσία εκεί μειονότητας ως τουρκικής. Ίσως να μην έχει 

τις διαστάσεις που η Τουρκία επιθυμεί, όμως η δράση της έχει επηρεάσει το 

εσωτερικό της Ελλάδας και επίσης αποτελώντας ένα γεγονός συγγενικό με την 

αντίστοιχη δραστηριότητα της Τουρκίας στη Βουλγαρία, και γεωγραφικά, που στο 

μέλλον θα μπορούσε να συνδεθεί.  

Η πολιτική της πιστής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου έχει δώσει το 

πλεονέκτημα στην Ελλάδα έναντι των αποσταθεροποιητικών τάσεων της Τουρκίας 

στα Βαλκάνια, αποκτώντας και διατηρώντας την εξωτερική νομιμοποίηση στην 

περιοχή και ανορθώνοντας τείχος στη Τουρκία, η οποία κινείται στο πλαίσιο 

εκμετάλλευσης ευκαιριών, όπως η υποστηρικτική θέση της υπέρ των Αλβανών (το 

1997). Έτσι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος έχει βελτιώσει τα ποσοστά 

εμπιστοσύνης στη περιοχή των Βαλκανίων. 

Η δυτικοευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, στο πολυπολιτισμικό 

και πολυεθνικό περιβάλλον των Βαλκανίων, της έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση 
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για την εξασφάλιση των ζωτικών προμηθειών-δρόμων σε συνδυασμό με το Αιγαίο 

και έχει καταφέρει την επίτευξη πρωταγωνιστικού Ελληνικού ρόλου στην περιοχή. 

Ως χώρα-μέλος των κύριων διεθνών οργανισμών, με εδραιωμένους και 

δοκιμασμένους δημοκρατικούς θεσμούς και σχέσεις με την διεθνή κοινότητα, η 

Ελλάδα αποτελεί μοντέλο για τις υπόλοιπες χώρες της Χερσονήσου, παρά την 

οικονομική δυσχέρεια που υφίσταται την περίοδο αυτή. Συνδεδεμένη με τον 

οικονομικό κόσμο, μέσω διακρατικών σχέσεων, καλύπτοντας ανάγκες των 

Βαλκανικών χωρών όλους τους τομείς (μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, 

ασφάλεια κτλ.) η Ελλάδα συνεχίζει να επηρεάζει τις χώρες των Βαλκανίων παρά 

τις Τουρκικές επεμβάσεις που στερούνται διεθνικότητας. 

Παρά την οικονομική είσοδο της Τουρκίας στα Βαλκάνια, η ενέργεια αυτή 

δεν δρα απαγορευτικά για αντίστοιχες δράσεις από την Ελλάδα, οι οποίες 

αναλαμβάνονται από τους αρμόδιους της εξωτερικής πολιτικής και πιθανόν να 

υφίσταται κάμψει λόγω των πρόσκαιρων οικονομικών προβλημάτων της Αθήνας κι 

όχι από αδυναμία.  

Η προσπάθεια της Τουρκίας εκμετάλλευσης των μουσουλμάνων της 

Βουλγαρίας και το πρόβλημα που δημιουργεί στη Σόφια, δεν έχει γίνει έμπρακτα 

εργαλείο κοινών θέσεων εξωτερικής πολιτικής μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρία. 

Η σχέση της Τουρκίας και της Αλβανίας αποδεικνύεται ότι είναι 

περιστασιακή, αφού εμφανίζεται κατά περίπτωση, κι εδώ η δυναμικότητα της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής δεν περιορίζεται, καθώς η θέση της στο διεθνές 

σύστημα και η γεωγραφική της θέση είναι ικανά στοιχεία να υποστηρίζουν μια 

πολιτική με πτυχές επιθετικότητας, εκδίδοντας τις αναγκαίες δηλώσεις και 

υποστηρίζοντάς τις. 

Η σταθερά εγκλωβισμένη σχέση στο θέμα της ονομασίας μεταξύ της 

Ελλάδος και της ΠΓΔΜ, και σε συνδυασμό με την πολιτική στήριξη της Τουρκίας 

προς αυτό το νέο κράτος, αποτελεί απόδειξη της μεταπολεμικής παρωχημένης 

άσκησης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος που ήταν περιορισμένη στον 

βαλκανικό χώρο. Παρά τις χαμηλής πολιτικής ενέργειες της Τουρκίας, που 

περιορίζονται κυρίως στην πολιτική στήριξη κομματικών οντοτήτων στη ΠΓΔΜ, η 

Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να εφαρμόσει μια πολιτική δεσπόζουσας δύναμης στην 

περιοχή και δεν μπορεί να είναι θεωρείται ως πρόβλημα οι «νηπιακές αρρώστιες» 

ενός νέου φτωχού κράτους.    



-102- 
 

Η Ελλάδα με την εξωτερική της πολιτική, την διπλωματική παρουσία και την 

σταθερή της στάση στους διεθνείς οργανισμούς και σε συνδυασμό με την 

εσωτερική αντίληψη των συνθηκών στα βαλκάνια δεν έχει απολέσει ως 

«σύμμαχους» τις χώρες των Βαλκανίων παρά τις όποιες δράσεις των Τούρκων. 

Το θέμα λοιπόν δεν είναι, κατά την άποψή μου, πως επηρεάζεται η ελληνική 

εξωτερική πολιτική από την τουρκική παρέμβαση στα Βαλκάνια αλλά, το ζήτημα 

έχει να κάνει με το ότι σε μια περιοχή, που για πρώτη φορά παρουσιάζει μια τάση 

σταθερότητας και ευρωπαϊκής στάσης στο σύνολό της, πώς η ελληνική εξωτερική 

πολιτική θα μπορέσει να αδράξει την ευκαιρία να εξασφαλίσει το δυνατόν 

περισσότερα εθνικά οφέλη αλλά και οφέλη για τα Βαλκάνια ώστε η σταθερότητα 

της περιοχής να αντικαταστήσει τη δυναμική που έχει με «σάρκα και οστά».  

 

5.5 ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΗΡΡΟΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Η αποφυγή της λεπτομέρεια στη σχέση Ελλάδας, Τουρκίας και Βαλκανίων 

έγινε λοιπόν ώστε στα παραπάνω να μην εμπλακώ με συγκεκριμένα γεγονότα 

αποφεύγοντας έτσι τυχόν μονομερή αντιμετώπιση. Αυτό μου έδωσε επίσης τη 

δυνατότητα να δω την εν λόγω σχέση μέσα από μια γενικότερη ματιά, που τελικά 

μου φανέρωσε και πάλι ότι το κάθε κράτος είναι υπεύθυνο και υπόλογο και μπορεί 

να επιλέξει μόνο τους πως θα εξυπηρέτηση το κοινωνικό του συμβόλαιο, 

ανεξάρτητα της ισχύς που διαθέτει, αλλά με τις κατάλληλες επιλογές. 

Έτσι σε συνέχεια της προηγούμενης παραγράφου, είναι ορατό ότι στη 

σύγχρονη περίοδο η περιοχή των Βαλκανίων δεν δείχνει να επηρεάζεται από την 

δράση της Τουρκίας, τουλάχιστον στο ποσοστό που μπορεί κάποιοι να θεωρούν, 

και ούτε είναι η Ελληνική Εθνική Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική έρμαια τρίτων, 

προσπαθώντας σερνόμενο το Ελληνικό κράτος να ακολουθήσει τις εξελίξεις  για 

να πετύχει ότι μπορέσει και όχι καθορισμένους στόχους του. 

Η Τουρκία πράγματι είναι ένα μεγάλο κράτος, ίσως θα μπορούσα να την 

ονομάσω «ισχυρή δύναμη», εννοώντας με την έκφραση αυτή ότι είναι ένας 

υπολογίσιμος, έστω και μόνο του, αντίπαλος στην περιφέρεια που συμμετέχει και 

δρα. Όμως είναι τοποθετημένη σε μια περιοχή που την αναγκάζει να αντιμετωπίζει 

από πολλές πλευρές πολλές απειλές και προκλήσεις, αναφέροντας το Κουρδικό, 

την Μέση Ανατολή, τον Καύκασο, την Μαύρη Θάλασσα, μεταναστευτικό, βαλκάνια 

και ευρωπαϊκή πορεία, την στάση έναντι θεμάτων περί του Δικαίου της Θάλασσας 
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και πολλά άλλα που έχουν αναφερθεί. Όλα την αναγκάζουν να δεσμεύει πόρους 

που θα μπορούσε να τους διαθέσει σε πραγματική ανάπτυξη. Δεν μπορώ να της 

επιρρίψω ευθύνη για τον τρόπο που δρα καθώς έχει επιλέξει τον καλύτερο κατά 

την γνώμη της τρόπο. Αφορά την Ελλάδα από την άλλη μεριά να αναλάβει και 

αυτή τον κατάλληλο τρόπο δράσης. 
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