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ABSTRACT 

Η εργασία διαπραγματεύεται τις επιλογές της ελληνικής στρατηγικής, με 

επίκεντρο τις πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες δρομολογήθηκαν 

κατά κύριο λόγο με από την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας και τις ανακαλύψεις 

πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην υπόψη περιοχή.  

 Βασικός σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χάραξη εθνικής 

στρατηγικής έπειτα από προσεκτική μελέτη του υποσυστήματος της Ανατολικής 

Μεσογείου, των κύριων δρώντων του και των απειλών που εμφανίζονται μέσα σε 

αυτό. Αυτό γίνεται μέσα από το πρίσμα του δομικού ρεαλισμού, ο οποίος εξετάζει τα 

ζητήματα διεθνούς πολιτικής θέτοντάς τα στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος, 

ξεπερνώντας - χωρίς να αδιαφορεί -  με αυτόν τον τρόπο τους διάφορους 

γεωγραφικούς, πολιτισμικούς, ιστορικούς και άλλους περιορισμούς. Έτσι η Ανατολική 

Μεσόγειος μελετάται ως ένα διακριτό περιφερειακό υποσύστημα που λειτουργεί ως 

ένα είδος συνόρου μεταξύ Ανατολής και Δύσης, που διαχωρίζει τη ζώνη πολέμου από 

τη ζώνη ειρήνης, κατέχοντας έτσι έναν ουσιαστικό ρόλο στη σύγχρονη διεθνή πολιτική. 

Όλα τα κομβικά θέματα ανθρώπινης και ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης 

διαδραματίζονται στη συγκεκριμένη αρένα.  

Αφού εξεταστεί η στάση των ΗΠΑ, που δείχνει να αναχωρούν από το 

συγκεκριμένο υποσύστημα, καθώς και η προσπάθεια της Ρωσίας και της Κίνας να 

συμπληρώσουν το κενό, η εργασία εστιάζει στην Τουρκία. Ένα μεγάλο κομμάτι της 

εργασίας περιστρέφεται γύρω από την εξωτερική πολιτική της, που ξεκίνησε με οδηγό 

το «δόγμα Νταβούτογλου» και στη συνέχεια εξελίχθηκε στην απολυταρχία Ερντογάν, 

μετατρέποντας τη χώρα σε έναν απρόβλεπτο και επικίνδυνο παράγοντα. Στηριζόμενη 

στο αυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης και διαθέτοντας τον δεύτερο σε ισχύ στρατό 

της Δύσης,  αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως περιφερειακή δύναμη και δεν διστάζει να 

προκαλέσει τον οποιοδήποτε για να αναδειχθεί στη θέση που αισθάνεται ότι της αξίζει 

δικαιωματικά. Με αυτόν τον τρόπο έχει δημιουργήσει γύρω της έναν κύκλο 

ανασφάλειας απειλώντας τα εθνικά συμφέροντα των γειτόνων της. Η Δύση δεν μπορεί 

αλλά και δεν επιθυμεί πραγματικά να την απομονώσει διότι η Τουρκία αφενός δεν 

δείχνει πλέον να την ενδιαφέρει η ένταξή της στις ευρωπαϊκές δομές και αφετέρου 

κρατά το κλειδί του ελέγχου των μεταναστευτικών ροών.  

  Τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου όμως δεν είναι διατεθειμένα να 

παραχωρήσουν τον έλεγχο του υποσυστήματος και την αρπαγή των φορτίων ισχύος 

που αυτό διαθέτει στον αναθεωρητικό διεκδικητή. Η εργασία σε αυτό το σημείο εξετάζει 
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την περίπτωση της Κύπρου, που με εξαιρετικά περιορισμένες στρατιωτικά 

δυνατότητες, πορεύεται με επιτυχία στο διεθνές σύστημα, αλλά και του Ισραήλ που με 

μηδενικούς συμμάχους στο υποσύστημα και χωρίς αξιόλογα γεωγραφικά ερείσματα, 

αποτελεί  πόλο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, στην 

εξίσωση ισχύος εξετάζεται η Αίγυπτος που προσπαθεί να βρει τον δρόμο της μέσω 

του εθνικού της συμφέροντος, απομακρυνόμενη από πολιτισμικούς και θρησκευτικούς 

δεσμούς του παρελθόντος της. 

 Στο τελευταίο μέρος της η εργασία διαπραγματεύεται την ελληνική αποτρεπτική 

στρατηγική, που η παθητικότητά της την κάνει να μοιάζει περισσότερο με κατευνασμό 

και εξετάζει το αλυσιτελές της δημιουργίας μιας ζώνης ασάφειας στο περιβάλλον της 

χώρας. Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι απέναντι στο μεγάλο εύρος στρατηγικών 

επιλογών που  έχει στη διάθεσή του ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της, η Ελλάδα 

μπορεί να επιδιώξει την ταύτιση των συμφερόντων της με τις ΗΠΑ, να εργαστεί 

σοβαρά σε μακροχρόνιες συμμαχίες με τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου στη βάση 

κοινών εθνικών συμφερόντων, και να αποτελέσει αξιόπιστο πόλο σταθερότητας του 

υποσυστήματος. 

  Επιδίωξη της εργασίας είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις πάνω στα θέματα 

χάραξης εθνικής στρατηγικής και εξωτερικής πολιτικής και να φανεί χρήσιμη σε κάθε 

μελλοντικό ερευνητή. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ανατολική Μεσόγειος, Δομικός Ρεαλισμός, Ελλάδα, Τουρκία, 

Στρατηγική, Αποτροπή, Κατευνασμός 
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΘΕΜΑ: Η Ανατολική Μεσόγειος ως περιφερειακό υποσύστημα 

και η διαμόρφωση της Ελληνικής στρατηγικής 

 

Φίλοι του άλλου πολέμου, 

σ’ αυτή την έρημη συννεφιασμένη ακρογιαλιά 

σας συλλογίζομαι καθώς γυρίζει η μέρα— 

Εκείνοι που έπεσαν πολεμώντας κι εκείνοι που έπεσαν χρόνια μετά τη μάχη· 

εκείνοι που είδαν την αυγή μέσ’ απ’ την πάχνη του θανάτου 

 

ή, μες στην άγρια μοναξιά κάτω από τ’ άστρα, 

νιώσανε πάνω τους μαβιά μεγάλα 

τα μάτια της ολόκληρης καταστροφής· 

κι ακόμη εκείνοι που προσεύχουνταν 

όταν το φλογισμένο ατσάλι πριόνιζε τα καράβια: 

 

 «Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε 

πώς έγινε τούτο το φονικό· 

την αρπαγή το δόλο την ιδιοτέλεια, 

το στέγνωμα της αγάπης· 

Κύριε, βόηθα να τα ξεριζώσουμε…».  

 

—Τώρα καλύτερα να λησμονήσουμε πάνω σε τούτα τα χαλίκια· 

δε φελά να μιλάμε· 

τη γνώμη των δυνατών ποιός θα μπορέσει να τη γυρίσει; 



-2- 
 

 

ποιός θα μπορέσει ν’ ακουστεί; 

Καθένας χωριστά ονειρεύεται και δεν ακούει το βραχνά των άλλων. 

 

—Ναι· όμως ο μαντατοφόρος τρέχει 

κι όσο μακρύς κι αν είναι ο δρόμος του, θα φέρει 

σ’ αυτούς που γύρευαν ν’ αλυσοδέσουν τον Ελλήσποντο 

το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας. 

 

Φωνή Κυρίου επί των υδάτων. 

Νῆσός τις ἔστι. 

 

Γιώργος Σεφέρης, Σαλαμίνα της Κύπρος (στ. 35-60) 

 

1. Εισαγωγή  

 

 Η Ανατολική Μεσόγειος δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο του διεθνούς 

ενδιαφέροντος. Στην περιοχή μας, από την αυγή των αιώνων, την παράσταση έκλεβε 

το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής, που ήταν ανέκαθεν η σκηνή σημαντικών 

διεθνών αντιπαραθέσεων. Όλα τα υπόλοιπα γεωπολιτικά στοιχεία της ευρύτερης 

περιφέρειας, που κέντριζαν τις ορέξεις των εκάστοτε Μεγάλων Δυνάμεων, 

ετεροκαθορίζονταν σε σχέση με την επίδρασή τους πάνω στο υποσύστημα της Μέσης 

Ανατολής. Ανάμεσα σε άλλα, συγκαταλέγονται σε αυτά το Ανατολικό ζήτημα, δηλαδή 

η τύχη των Βαλκανίων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το καθεστώς των Στενών 

των Δαρδανελίων και το Κυπριακό. Πολύ πρόσφατα, με αφορμή της Αραβική Άνοιξη 

και την άνοδο του ισλαμικού τζιχάντ, ούτε η περιοχή της Βόρειας Αφρικής δεν 

εξετάστηκε ως ξεχωριστό υποσύστημα αλλά συνδέθηκε με τη Μέση Ανατολή κάνοντας 

τους διεθνείς αναλυτές να μιλούν για τη ΜΕΝΑ (Middle East and North Africa). 

 Οι ενεργειακές εξελίξεις όμως στην Ανατολική Μεσόγειο, με την ανακάλυψη δύο 

λεκανών πλούσιων σε αποθέματα υδρογονανθράκων, το γεγονός ότι εκεί 

διαδραματίζεται ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά δράματα, τις ανεξέλεγκτες 

προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, που συνάμα αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή 

για την ανθρώπινη ασφάλεια της Ευρώπης, και, τέλος η συμπεριφορά τη Τουρκίας, η 

οποία στην αναζήτηση νέων φορτίων ισχύος προκαλεί τα αντανακλαστικά των ΗΠΑ 
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και των γειτόνων της στην περιοχή, δημιουργούν ένα δυνατό πλέγμα 

αλληλεξαρτήσεων και σχέσεων φιλίας και εχθρότητας ανάμεσα στους δρώντες, που 

αναδεικνύουν δικαιωματικά την Ανατολική Μεσόγειο ως διακριτό περιφερειακό 

υποσύστημα. 

 Το πλέγμα των σχέσεων αλληλεξάρτησης ξεπερνά το στενό γεωγραφικό 

πλαίσιο του υποσυστήματος, το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο από τη 

στρατηγική των ΗΠΑ και των άλλων διεθνών δρώντων όπως η Ρωσία, η Κίνα αλλά 

και το περιφερειακό -με πυρηνικές βλέψεις- Ιράν.  

 Η διατριβή μελετά όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις και στη συνέχεια αναλύει το 

ρόλο της Τουρκίας στο υποσύστημα. Σε αυτό το σημείο υπεισέρχονται τρεις 

θεωρήσεις για το κράτος της Τουρκίας: η πρώτη αφορά την Τουρκία ως ένα διχασμένο 

κράτος (torn state), η δεύτερη την βλέπει ως ένα γεωπολιτικό άξονα (pivotal state), 

ενώ η τρίτη ως κράτος μονωτή (insulator state) μεταξύ των περιφερειακών 

συμπλεγμάτων ασφαλείας στην περιοχή της. Οι επιπτώσεις της πολιτικής της 

Τουρκίας στις σχέσεις της με τους άμεσους γείτονές της και με τη Δύση εξετάζονται 

τόσο με την ανάλυση του δόγματος Νταβούτογλου, που αποτέλεσε για χρόνια τον 

οδηγό της εξωτερικής πολιτικής του πολιτικού ισλάμ, που με εκφραστή το  Κόμμα 

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP) ήρθε στην εξουσία της 

χώρας το 2002, όσο και με την εφαρμογή του δόγματος αυτού από τον Ερντογάν, ο 

οποίος ήδη από το 2012 και ξεκάθαρα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15 

Ιουλίου 2016, κατέστη ο απόλυτος κύριος της εξουσίας στη χώρα. 

 Μελετώντας τις στρατηγικές διαδρομές και τις σχέσεις με την Τουρκία των 

κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, τα οποία ακόμη και αν δεν διαθέτουν στρατιωτικές 

δυνατότητες όπως η Κύπρος ή γεωγραφικά ερείσματα όπως το Ισραήλ ή μόλις 

εξήλθαν από μια κρίση ταυτότητας όπως η Αίγυπτος,  χαράσσουν διεθνή πολιτική, η 

εργασία αναλύει το ρόλο της Ελλάδας στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου και 

εξετάζει την ελληνική στρατηγική και τα παραγόμενα αποτελέσματά της. Η διατριβή 

ολοκληρώνεται με την συνεκτίμηση των στοιχείων που συνθέτουν το ζήτημα και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση. 
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2.  Σκοπός  

 

 Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της διατριβής συνίσταται στο εάν η εφαρμοζόμενη 

ελληνική στρατηγική στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου ισχυροποιεί τη διεθνή 

θέση της Ελλάδας. Για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, οφείλεται να μελετηθούν 

τα παρακάτω θέματα: 

 -  Συμφέρει στην Ελλάδα η χάραξη μιας αυτόνομης εθνικής στρατηγικής χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των διεθνών και περιφερειακών δρώντων; 

-  Ποια στρατηγική εφαρμόζει ο κύριος αντίπαλος των ελληνικών 

συμφερόντων, η Τουρκία, στην Ανατολική Μεσόγειο; 

-  Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις των κρατών του υποσυστήματος της 

Ανατολικής Μεσογείου; 

-  Είναι η εφαρμογή της ελληνικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία 

«αμυντική/αποτρεπτική» και ποια τα οφέλη της μέχρι σήμερα;  

-  Σε ποιο βαθμό η Ελλάδα ωφελείται από τη συμμετοχή της σε συμμαχίες και 

Διεθνείς Οργανισμούς και σε ποιο βαθμό επαρκεί η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου 

έναντι της προσπάθειας αρπαγής φορτίων ισχύων της από αντιπάλους;  

Η περιοδολόγηση της εργασίας αφορά κυρίως τα χρόνια από το 1999, έτος 

όπου συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η έναρξη των 

ενταξιακών διαδικασιών της Τουρκίας, έως τις αρχές Μαρτίου του 2020, όταν η 

Τουρκία προσπάθησε με εργαλείο τους πρόσφυγες στο έδαφός της να 

αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα. Δεν απουσιάζουν οι ιστορικές αναφορές σε 

παλαιότερες περιόδους για την καλύτερη πλαισίωση των εξεταζόμενων αντικειμένων. 

Η μελέτη όλων αυτών στοιχείων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι για να 

ακυρώσει τη στρατηγική του κύριου ανταγωνιστή της στο υποσύστημα της Ανατολικής 

Μεσογείου και να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα, η Ελλάδα οφείλει να ταυτίσει 

τα συμφέροντά της με αυτά των πυλώνων των δημοκρατικών δυτικών αξιών, κυρίως 

των ΗΠΑ, και να εργαστεί στη θεσμική ισχυροποίηση των συνεργασιών της με τα 

γειτονικά της κράτη της, ώστε αυτές να καταστούν μακροχρόνιες συμμαχίες στη βάση 

κοινών εθνικών συμφερόντων και αξιόπιστο πόλο σταθερότητας του υποσυστήματος.
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3.  Μεθοδολογία          

 

Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της διατριβής και τα επιμέρους στοιχεία του 

μελετώνται και αναλύονται μέσα από το πρίσμα της ρεαλιστικής θεώρησης και 

συγκεκριμένα του δομικού και επιθετικού ρεαλισμού, διότι αφενός η Ανατολική 

Μεσόγειος θεωρείται ως διακριτό περιφερειακό υποσύστημα που επηρεάζεται από και 

επηρεάζει το διεθνές σύστημα και αφετέρου είναι το κύριο πεδίο αντιπαράθεσης στο 

οποίο η Τουρκία προσπαθεί να αναβαθμίσει τη θέση της διεθνώς.  

Επιπλέον χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης ανασύρονται από τη θεωρίας των 

Περιφερειακών Συμπλεγμάτων Ασφαλείας καθώς η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι 

το ζητούμενο στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, καθώς και τη θεωρία της Σύγκρουσης 

των Πολιτισμών, καθώς στο Δόγμα Νταβούτογλου και εν γένει στο τουρκικό 

στρατηγικό αφήγημα κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν η ιστορία και ο πολιτισμός του 

τουρκικού έθνους. 

Τέλος χρήσιμα αναλυτικά εργαλεία αποτελούν οι θεωρίες των συμμαχιών και η 

εξέλιξή τους που αφορά τη θεωρία της σύμπλευσης προς αποκόμιση κέρδους, μια 

στρατηγική που ακολούθησαν με μεγάλη επιτυχία δύο πόλοι του υποσυστήματος, η 

Τουρκία και το Ισραήλ. 

Για την εκπόνηση της διατριβής χρησιμοποιήθηκε η ελληνική και διεθνής 

βιβλιογραφία που καλύπτουν το παραπάνω θέμα, καθώς και πλήθος άρθρων που 

αναλύουν την ελληνική και διεθνή πολιτική και στρατηγική. Η χρησιμοποιούμενη 

αρθρογραφία παραπέμπεται σε υποσημείωση αναλυτικά την πρώτη φορά που 

συναντάται σε κάθε κεφάλαιο, ενώ τις επόμενες φορές συνοπτικά, για οικονομία 

χώρου. Στο τέλος της εργασίας αναγράφεται η πλήρης βιβλιογραφία αναλυτικά και με 

αλφαβητική σειρά, ξεχωριστά η ελληνική από την ξενόγλωσση. Οι διαδικτυακοί 

σύνδεσμοι ελέγχθηκαν για τη λειτουργικότητα τους την 11 Μαΐου 2020. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

1.1   Γιατί τόσο ενδιαφέρον για την Ανατολική Μεσόγειο; 

(Η Ανατολική Μεσόγειος ως Περιφερειακό Υποσύστημα Ασφάλειας)

  

 

1.1.1 Η θεωρία των περιφερειακών υποσυστημάτων και οι παράγοντες που τα 

προσδιορίζουν 

 

Στο σημερινό πολυπολικό διεθνές περιβάλλον, πολλές από τις πλέον 

σημαντικές οικονομικές, στρατιωτικές και διπλωματικές αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν 

χώρα σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει όχι για κάποιον λόγο που είναι 

περίπλοκος για να εξηγηθεί, αλλά διότι στο περιφερειακό επίπεδο η γειτονία και η 

εγγύτητα μεταξύ των κρατών παίζει σημαντικότερο ρόλο από όσο στο διεθνές 

σύστημα. Έτσι, κράτη που δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο παγκόσμιο επίπεδο, 

έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στους γείτονές τους, σε περιφερειακό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα επηρεάζονται και τα ίδια σημαντικά από αυτούς τους γείτονες.1 Μετά από 

την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, πριν από τριάντα περίπου χρόνια, που 

σήμανε και το τέλος του διπολικού κόσμου και έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα της 

μονοκρατορίας των ΗΠΑ, η πολυπολικότητα του διεθνούς συστήματος δείχνει να έχει 

εδραιωθεί.2 Αυτό με τη σειρά του αυξάνει τη σημασία των περιφερειακών 

συμπλεγμάτων ασφαλείας καθώς και των υποσυστημάτων τους.  

Σε ένα τέτοιου είδους πλαισίου αναφοράς ανήκει και η Ανατολική Μεσόγειος, 

που αποτελεί ένα διακριτό περιφερειακό υποσύστημα και απασχολεί τη διεθνή 

επικαιρότητα, προσελκύοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον όσο λίγα μέρη στον κόσμο. 

 Τα πράγματα όμως δεν ήταν πάντοτε έτσι. Το υποσύστημα που για αιώνες ήταν 

στο επίκεντρο των διεθνών ζυμώσεων ήταν η Μέση Ανατολή και οι υπόλοιπες 

γειτονικές περιοχές ετεροκαθορίζονταν με αυτή ως βάση αναφοράς. Το πιο πρόσφατο 

παράδειγμα είναι η Βόρεια Αφρική, η οποία απέκτησε ξεχωριστή γεωπολιτική αξία 

μετά την Αραβική Άνοιξη το 2011 και την άνοδο του τζιχάντ. Οι πολιτικές εξελίξεις στη 

 
1 Richard Haass (2017), A world in disarray: American foreign policy and the crisis of the old order, New York, Penguin Press, p. 
151. 
2 Spyridon Litsas (2015), War, peace and stability in the era of multipolarity: what lies at the end of the systemic rainbow?  in 
Litsas & Tziampiris (eds.), The Eastern Mediterranean in transition: multipolarity, politics and power, London and New York, 
Routledge, Taylor and Francis group, Kindle Edition 
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Βόρεια Αφρική δεν εξετάστηκαν αυτόνομα αλλά η περιοχή θεωρήθηκε ως το 

υποσύστημα ΜΕΝΑ (Middle East and North Africa), ως προέκταση δηλαδή των 

τεκταινόμενων στη Μέση Ανατολή. Τότε ακόμη η Ανατολική Μεσόγειος δεν ήταν τίποτε 

περισσότερο από μια γεωγραφική διαίρεση της Μεσογείου, που δεν χαρακτηρίζεται 

από μεγάλο βαθμό συνοχής.  

Για λόγους πολιτικούς, γεωγραφικούς και στρατηγικούς η περιοχή της 

Μεσόγειου θάλασσας μπορεί να χωριστεί σε ανατολική και δυτική με όριο τον 20ο 

μεσημβρινό.3 Με αυτή τη διαίρεση, η Ανατολική Μεσόγειος περιλαμβάνει τα κράτη της 

Ελλάδας, Τουρκίας, Συρίας, Λιβάνου, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου και Λιβύης. 

Μπορούμε να δεχθούμε ότι περιλαμβάνει επίσης μη-κρατικούς δρώντες όπως το 

αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος και τους Παλαιστίνιους της Γάζας, ενώ είναι 

δυνατό να δεχθούμε ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν και οι Παλαιστινιακή Αρχή της 

Δυτικής Όχθης καθώς και η Ιορδανία, αν και δεν βρέχονται από τη θάλασσα. Σε 

αντίθεση με την περιοχή της Μεσογείου, η Ανατολική Μεσόγειος παρουσιάζει ένα 

μεγάλο βαθμό συνοχής.4 Για τον προσδιορισμό μιας περιοχής ως περιφερειακού 

υποσυστήματος ασφάλειας οφείλουμε να αναλύσουμε τη δυναμική ασφάλειας και τις 

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κρατών της, καθώς αυτά είναι που την αναδεικνύουν ως 

διακριτό περιφερειακό σύμπλεγμα.5  

 Γιατί όμως να μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα υποσυστήματα στη μελέτη των 

διεθνών σχέσεων; Αυτό συμβαίνει διότι, με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου υπήρξε η 

προσδοκία ότι η διάχυση της ισχύος σε περιφερειακούς δρώντες θα αύξανε τη 

σπουδαιότητα της περιφερειακής ασφάλειας σε σχέση με την ισορροπία ισχύος που 

μέχρι τότε παρείχε ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων. Το τέλος της 

διπολικότητας έφερε και την απροθυμία αυτών των δυνάμεων να παρασυρθούν σε 

περιφερειακές συγκρούσεις, εκτός και αν τα συμφέροντά τους, κυρίως των ΗΠΑ, 

προσβαλλόταν άμεσα.6 Σύμφωνα με το θεμελιωτή της θεωρίας των περιφερειακών 

συμπλεγμάτων ασφαλείας Barry Buzan, εξαιτίας της αυξανόμενης σχετικής 

αυτονομίας των περιφερειακών σχέσεων, τα περιφερειακά υποσυστήματα μπορούν 

με τη σειρά τους να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης. Επειδή η έννοια της ασφάλειας 

 
3 Thanos Dokos (2008), Countering the proliferation of weapons of mass destruction: NATO and EU options in the Mediterranean 
and the Middle East, London, Routledge 
4 Aristotle Tziampiris (2019), The new Eastern Mediterranean as a Regional Subsystem, Ch. The region of Eastern 
Mediterranean, από το Litsas & Tziampiris, The new Eastern Mediterranean, E-book, Cham, Springer 
5 Yannis Stivachtis (2019), Eastern Mediterranean: a new region? Theoretical considerations, από το Litsas & Tziampiris, The 
new Eastern Mediterranean, E-book, Cham, Springer, 2019 
6 Stivachtis (2019), Eastern Mediterranean: a new region? Theoretical considerations9 
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είναι σχεσιακή, δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί η εθνική ασφάλεια ενός οποιουδήποτε 

κράτους χωρίς πρώτα να γίνει κατανοητό το πλέγμα των αλληλεξαρτήσεων ασφάλειας 

εντός του οποίου αυτό είναι ενσωματωμένο.7 Τι είναι όμως ένα περιφερειακό 

υποσύστημα και ποια στοιχεία το χαρακτηρίζουν; Παρακάτω αναλύεται ένας αριθμός 

παραγόντων που μπορούν να περιγράψουν ένα περιφερειακό υποσύστημα:8 

 Πρώτος είναι ο γεωγραφικός παράγων, καθώς τέτοια υποσυστήματα δεν 

μπορούν να εκτείνονται απεριόριστα ούτε μπορούν να περιλαμβάνουν έναν ατέλειωτο 

αριθμό κρατών χωρίς κάποια γεωγραφική εγγύτητα. Αναπόφευκτα, μια περιφέρεια για 

να οριστεί οφείλει να συμπεριλάβει κάποια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος, και 

ορισμένα κράτη. Αν και αυτό δημιουργεί κάποιες φορές περιπλοκές, καθώς μερικά 

κράτη μπορεί να θεωρηθούν ότι ανήκουν σε περισσότερες από μία γεωγραφικές 

περιοχές, είναι δυνατό να καθοριστεί ο κορμός ενός περιφερειακού υποσυστήματος 

και τα εξωτερικά του όρια να οριστούν με μια μεγαλύτερη χαλαρότητα. Δεδομένης, 

μάλιστα της γεωγραφικής εγγύτητας και του ιστορικού παρελθόντος τους, κάποια 

κράτη μπορούν να θεωρηθούν ως μέλη περισσότερων από ένα περιφερειακών 

υποσυστημάτων, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα που είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Πάντοτε όμως, το 

σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό ενός περιφερειακού υποσυστήματος παίζει το 

πώς το θεωρούν οι εξωτερικοί δρώντες και όχι το πού θέλει να ανήκει ένα κράτος.

  Ο παράγοντας της γεωγραφικής εγγύτητας υφίσταται στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου και δεν είναι ο μοναδικός.  

Δεύτερος παράγοντας είναι η διάσταση της ασφάλειας. Όπως υποστηρίζει ο Buzan 

«με όρους ασφάλειας, περιφέρεια νοείται μια κατηγορία σχέσεων ασφάλειας που 

υφίσταται σε μια ομάδα κρατών, τα οποία η μοίρα εγκλώβισε σε μια γεωγραφική 

εγγύτητα μεταξύ τους».9 Όσον αφορά στα ζητήματα ασφάλειας, η Ανατολική 

Μεσόγειος είναι η σκηνή όπου διαδραματίζονται κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα και 

επικίνδυνα γεγονότα που προκαλούν ανησυχία στη σύγχρονη πολιτική. Υπό αυτήν 

την έννοια της ασφάλειας η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα νέο υποσύστημα.10 

Στα παραπάνω γεγονότα ξεχωρίζει ο Συριακός εμφύλιος, στον οποίο 

χρησιμοποιήθηκαν μέχρι και χημικά όπλα και που λειτούργησε ως πεδίο 

 
7 Buzan Barry (1991), People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era, Chapel Hill, 
University of New Carolina Press, p. 186 
8 Aristotle Tziampiris (2019), The new Eastern Mediterranean as a Regional Subsystem, Ch. The concept of a region 
9 Buzan (1991), People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era, p.188 
10 Aristotle Tziampiris (2019), The new Eastern Mediterranean as a Regional Subsystem, Ch. The region of Eastern 
Mediterranean 
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ανταγωνισμού παγκόσμιων και περιφερειακών δυνάμεων, προκαλώντας το θάνατο 

εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων. 

Περιλαμβάνονται επίσης η δράση του Ισλαμικού Κράτους που αν και έχει ηττηθεί, 

διατηρεί ενεργούς πυρήνες στο έδαφος της Συρίας και του Ιράκ και αποτελεί πηγή 

έμπνευσης για επίδοξους τρομοκράτες που σχεδιάζουν χτυπήματα σε δυτικό έδαφος· 

η σταδιακή καταστροφή της Λιβύης, που πλέον κατάντησε ένα αδύναμο και διαιρεμένο 

κράτος· η έκρηξη του ισλαμιστικού εξτρεμισμού με τις ταραχές που ταλάνισαν 

πρόσφατα την Αίγυπτο και έβαλαν τέλος στην Αραβική Άνοιξη· οι επίμονες 

περιφερειακές φιλοδοξίες της Τουρκίας, που σχετίζονται ιδιαίτερα τόσο με την 

εμπλοκή της στη Συρία όσο και στη Λιβύη και, τελευταία, η κρίση των τεράστιων 

προσφυγικών ροών, που επηρεάζει όχι μόνο τα κράτη του υποσυστήματος αλλά και 

τις πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών καθώς και την ίδια την προοπτική της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιπρόσθετα, η Ανατολική Μεσόγειος αρχίζει να 

μετατρέπεται στο εργαστήριο που δοκιμάζεται η ισορροπία ισχύος μεταξύ των 

παγκόσμιων και περιφερειακών δυνάμεων. 

Ο Buzan παρατηρεί ότι «ο πρωταρχικός παράγων που προσδιορίζει ένα 

σύμπλεγμα ασφάλειας είναι συνήθως ένα υψηλό επίπεδο απειλής/φόβου που υπάρχει 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών. Εκτός και αν πρόκειται για μεγάλες δυνάμεις 

αυτά τα κράτη βρίσκονται συνήθως σε στενή γειτονία».11 Ουσιαστικά πρόκειται για 

υποσυστήματα που βασίζονται σε μοτίβα φιλίας και εχθρότητας, εγκατεστημένα σε μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.12 Με τη θεωρία του περί Περιφερειακών 

Συμπλεγμάτων Ασφαλείας (Regional Security Complexes Theory) γίνεται δυνατός ο 

εντοπισμός περιφερειών και υποσυστημάτων ασφαλείας βασισμένος στο βαθμό 

φιλίας και εχθρότητας που εμφανίζουν τα κράτη στις μεταξύ τους σχέσεις. Ως φιλία 

εννοείται ένα εύρος σχέσεων που κυμαίνονται από την αμοιβαία και ειλικρινή φιλική 

διάθεση έως την αναμονή προστασίας και υποστήριξης του ενός κράτους από κάποιο 

άλλο, ενώ η εχθρότητα σχετίζεται με τις σχέσεις που κυριαρχούνται από τα αισθήματα 

της υποψίας και του φόβου. Στο πλαίσιο φιλίας-εχθρότητας, η Ανατολική Μεσόγειος 

δύναται να θεωρηθεί ως ένα περιφερειακό υποσύστημα ασφάλειας, καθώς τέτοια 

μοτίβα σχέσεων υπάρχουν μεταξύ των κρατών της, ακόμη κι αν αυτά τα ίδια μερικές 

φορές δεν τα αναγνωρίζουν. Ούτως ή άλλως όμως, είναι εύκολο να διακρίνει κανείς 

 
11 Buzan (1991), People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era, pp.193-194 
12 Buzan (1991), People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era, p.190 
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ένα βαθμό επαγρύπνησης στις μεταξύ τους σχέσεις ασφάλειας, κυρίως ερμηνευμένες 

με οικονομικούς και ενεργειακούς όρους, τουλάχιστον σε κάποια από αυτά.13 

Τρίτος παράγοντας είναι αυτός της συνοχής μιας περιοχής. Η συνοχή μπορεί 

να γίνει κατανοητή με δύο τρόπους. Αφορά στο ρόλο που αυτή η περιοχή 

διαδραματίζει στις σχέσεις μεταξύ των κρατών που την απαρτίζουν όσο και στο ρόλο 

της στις διακρατικές σχέσεις αυτών των κρατών με τον υπόλοιπο κόσμο και τους 

διεθνείς δρώντες. Επίσης αφορά στην επίδραση που έχει στη διαμόρφωση της 

πολιτικής των κρατών της, σε ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων.14 Ο τύπος αυτής της 

συνοχής σχετίζεται με το είδος της εσωτερικής και εξωτερικής αναγνώρισης της 

περιοχής ως ένα διακριτό περιφερειακό υποσύστημα ασφάλειας.15 Όπως συμβαίνει 

και με το γεωγραφικό κριτήριο, είναι σημαντική η άποψη των τρίτων κρατών, και κατά 

πόσο διαμορφώνουν την πολιτική τους απέναντι στα κράτη μιας περιοχής με 

«περιφερειακούς όρους». 

Παρατηρούμε ότι ο παράγοντας της συνεκτικότητας στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου είναι μεγάλος, καθώς εντός της διαμορφώνονται τόσο 

πολυμερείς συνεργασίες -όπως η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου ή το σχήμα 

3+1, που αφορά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με την υποστήριξη των ΗΠΑ- 

όσο και αναθεωρητικές πολιτικές όπως η νεοοθωμανική επιστροφή της Τουρκίας. 

Επιπλέον, λόγω του ενδιαφέροντος των διεθνών δρώντων για την Ανατολική 

Μεσόγειο τα κράτη της αναγκάζονται να διαμορφώσουν ανάλογα τις πολιτικές τους. 

 Ο τέταρτος παράγοντας σχετίζεται με ένα κοινό ιστορικό υπόβαθρο, που 

δημιουργεί κοινά σημεία αναφοράς, βοηθά στην κατανόηση των υφιστάμενων 

σχέσεων φιλίας ή εχθρότητας και μπορεί να επηρεάσει τις κοινωνικές δομές, τις 

πολιτικές τάσεις και τις κυρίαρχες ιδεολογίες. Το ιστορικό παρελθόν των κρατών μιας 

περιοχής μπορεί να μην είναι απαραίτητα αυτό των φιλικών σχέσεων, που συνήθως 

συνοδεύεται και από πολιτιστική συνάφεια, και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μέσω του 

κοινού ιστορικού παρελθόντος για παράδειγμα μπορεί να γίνει κατανοητό το 

υποσύστημα της Μέσης Ανατολής αλλά και ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας στην 

Ανατολική Μεσόγειο.  

 
13 Stivachtis (2019), Eastern Mediterranean: a new region? Theoretical considerations, Ch. Defining “regions” through the 
Regional Security Complex Theory 
14 Louise Fawcett (1995), Regionalism in historical perspective, στο Fawcett & Hurrel, Regionalism in world politics: regional 
organization and international order, Oxford, Oxford University Press, pp. 37-73 
15 William R. Thompson (1973), The regional subsystem: A conceptual explication and a propositional inventory, International 
Studies Quarterly, 17(1), 89–117 
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 Η Ανατολική Μεσόγειος, όντας από τα αρχαία χρόνια μέρος του ελληνιστικού, 

ρωμαϊκού, βυζαντινού και οθωμανικού κόσμου μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σταθερό 

κοινό ιστορικό και πολιτισμικό υπόβαθρό για τα κράτη που την απαρτίζουν. 

Ένας άλλος παράγοντας είναι η πιθανή ύπαρξη εκτεταμένων οικονομικών σχέσεων 

που με τη σειρά τους οδηγούν στην οικονομική αλληλεξάρτηση. Αυτός ο παράγοντας 

δεν είναι κρίσιμος καθώς μπορεί κάποια κράτη να έχουν τεράστιες οικονομικές 

συναλλαγές χωρίς να ανήκουν στο ίδιο περιφερειακό υποσύστημα, όπως οι ΗΠΑ και 

η Κίνα, και κάποια άλλα να ανήκουν στο ίδιο υποσύστημα αλλά οι οικονομική τους 

αλληλεξάρτηση να είναι μηδαμινή, όπως στην περίπτωση Ισραήλ και Συρίας. Η 

ύπαρξη πλούσιων ενεργειακών κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και οι 

οικονομικοί παράγοντες που αφορούν την εξόρυξη και τη διανομή τους, μπορούν να 

θεωρηθούν ως το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής ως υποσύστημα περιφερειακού 

συμπλέγματος ασφάλειας.16  

 Τέλος, υπάρχει περίπτωση κάποια περιοχή να απολαμβάνει ορισμένα ιδιαίτερα 

γνωρίσματα, τα οποία δεν απαντώνται σε άλλες περιοχές του κόσμου, που της 

προσδίδουν μια ξεχωριστή ταυτότητα και κοινά χαρακτηριστικά στα κράτη που την 

αποτελούν. 

 Έτσι, ως περιφερειακό υποσύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί μια περιοχή, που 

ενώ είναι δυνατό να κατατμηθεί σε υποσύνολα, διακρίνεται από ένα κορμό κρατών, 

περιλαμβάνει μια διάσταση ασφαλείας χαρακτηριστική στα περιφερειακά 

συμπλέγματα ασφάλειας, αναγνωρίζεται ως τέτοιο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, 

καθώς υφίσταται ένας βαθμός συνοχής στα κράτη που το συνιστούν, ένα κοινό 

ιστορικό υπόβαθρο, πιθανόν κάποια οικονομική αλληλεξάρτηση και ίσως κάποια 

ιδιαίτερα γνωρίσματα που δρουν συνεκτικά. Ανάλογα με το επίπεδο που 

ικανοποιούνται τα παραπάνω κριτήρια, το υποσύστημα χαρακτηρίζεται ως «ισχυρό» 

ή «αδύναμο». 

Το μεγαλύτερο ίσως εμπόδιο  για το χαρακτηρισμό της Ανατολικής Μεσογείου 

ως υποσύστημα περιφερειακού συμπλέγματος ασφάλειας, είναι η αξίωση του ίδιου 

του εισηγητή της ομώνυμης θεωρίας ότι ένα κράτος δεν μπορεί να ανήκει παρά μόνο 

σε ένα τέτοιο σύμπλεγμα.17 Αυτό μπορεί να παρακαμφθεί εάν αποδεχθούμε το 

γεγονός ότι ο καθορισμός μιας περιοχής ως περιφερειακού συμπλέγματος επιτρέπει 

 
16 Stivachtis (2019), Eastern Mediterranean: a new region? Theoretical considerations, Ch. Defining “regions” through the 
Regional Security Complex Theory 
17 Buzan & Weaver (2003), Regions and Powers: the structure of International Security, Cambridge, Cambridge University Press, 
p. 72 
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τη χρησιμοποίηση αυτού του αναλυτικού εργαλείου στη μελέτη αυτής της περιοχής και 

στην εξέταση των σχέσεων ασφάλειας μεταξύ των κρατών, που εκτείνονται πέραν του 

πολιτικού και στρατιωτικού τομέα και, τέλος, στην ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής που 

προωθούν την περιφερειακή συνεργασία και ενδυναμώνουν την περιφερειακή 

ασφάλεια. Έτσι, ανάλογα με τις εξεταζόμενες σχέσεις ασφαλείας που μπορεί να 

αναπτύσσονται σε διαφορετικά πλέγματα γειτονίας, καθώς και τον τομέα στον οποίο 

επικεντρώνεται η εξεταζόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών, ένα κράτος μπορεί 

να ανήκει σε περισσότερα από ένα περιφερειακά συμπλέγματα ασφάλειας.18 

 

1.1.2  Η Ανατολική Μεσόγειος ως διακριτό περιφερειακό υποσύστημα 

  

 Η εδραιωμένη πλέον πολυπολικότητα του διεθνούς συστήματος έχει τη 

δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά περιοχές με μεγάλη στρατηγική και οικονομική 

σημασία, που αποτελούν έναν ιδανικό τόπο συστημικού ανταγωνισμού μεταξύ των 

κυρίαρχων διεθνών δρώντων. Η φύση του πολυπολικού συστήματος βάζει στο 

επίκεντρο του διεθνούς ανταγωνισμού περιφέρειες στις οποίες εκδηλώνονται τάσεις 

τριβών, όπως η Ανατολική Μεσόγειος. 

Η Ανατολική Μεσόγειος, είναι συγκεκριμένα μια περιοχή που στο παρελθόν 

λειτούργησε πολλές φορές ως βαρόμετρο της διεθνούς σκηνής, αποκαλύπτοντας έτσι 

τις στιγμές κορυφώσεις του ανταγωνισμού σε διάφορες περιπτώσεις της ιστορίας και, 

επιπλέον, παίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολυπολικού πλαισίου του 

διεθνούς συστήματος του 21ου αιώνα. Η Αραβική Άνοιξη, η νέα στρατηγική συμμαχία 

Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, η κρίση του ελληνικού χρέους, οι τριβές στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις και ο ανταγωνισμός των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας είτε 

για τη διατήρηση ή την ενίσχυση του στάτους τους στην περιοχή, όλα αυτά είναι 

δηλωτικά του ρόλου της Ανατολική Μεσόγειος ως διακριτού υποσυστήματος και όχι 

απλά ως μια γεωγραφική διαίρεση της Μεσογείου.19 

Η Ανατολική Μεσόγειος ως γεωγραφική οντότητα υφίσταται εδώ και αιώνες. Οι 

πρόσφατες σχετικά πολιτικές, αλλά και ενεργειακές, εξελίξεις δημιούργησαν την 

ανάγκη να την θεωρήσουμε ως ένα καινούργιο περιφερειακό υποσύστημα. Καθώς η 

 
18 Stivachtis (2019), Eastern Mediterranean: a new region? Theoretical considerations, Ch. Sectors and regions: Regional 
Security Complex Theory revised 
19 Spyridon Litsas (2015), War, peace and stability in the era of multipolarity: what lies at the end of the systemic rainbow?  in 
Litsas & Tziampiris (eds.), The Eastern Mediterranean in transition: multipolarity, politics and power, London and New York, 
Routledge, Taylor and Francis group, Kindle Edition, p. 15 



-13- 
 

 

θεωρία των υποσυστημάτων αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο στο 

χώρο των διεθνών σχέσεων και ο ακριβής χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως 

υποσύστημα επιτρέπει την επιδίωξη επικεντρωμένων πολιτικών πρωτοβουλιών, το να 

θεωρήσουμε την Ανατολική Μεσόγειο ως περιφερειακό υποσύστημα παρουσιάζει 

ορισμένα πλεονεκτήματα και έχει κάποιες επιπτώσεις. Έμφαση δίνεται στις εξελίξεις 

που περιστρέφονται στα ενεργειακά θέματα, στο ζήτημα της προσφυγικής κρίσης, 

στην απειλή της ισλαμικής τρομοκρατίας καθώς και στις πρωτοβουλίας συνεργασίας 

που έχουν αναλάβει κράτη του υποσυστήματος. Ως εκ τούτου άλλα ζητήματα όπως το 

Παλαιστινιακό, τοποθετούνται στο περιθώριο ενώ κάποια άλλα, όπως η οριοθέτηση 

ΑΟΖ ή η επίλυση του Κυπριακού βρίσκονται στην καρδιά των εξελίξεων.20 

Κατανοώντας την Ανατολική Μεσόγειο ως υποσύστημα οδηγεί σε αυξημένη 

επαγρύπνηση σχετικά με την εμφάνιση απειλών ασφαλείας και, κυρίως, στη 

δημιουργία πρωτοβουλιών και δράσεων που στοχεύουν στην περιφερειακή 

σταθερότητα και συνεργασία.21  

 Ένα περιφερειακό υποσύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως προϊόν της 

γεωγραφικής εγγύτητας ενός αριθμού κρατών και του άναρχου διεθνούς συστήματος, 

του οποίου ο βαθμός της αναρχίας αυξήθηκε από τη στιγμή που από διπολικό έγινε 

πολύ-πολικό. Έτσι, η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί διακριτό 

περιφερειακό υποσύστημα με μέτρια συνοχή και οικονομική αλληλεξάρτηση, που 

μοιράζεται κοινό ιστορικό παρελθόν, έχει υψηλή εσωτερική αναγνώριση (αλλά 

πιθανόν μικρότερη εξωτερική), που λειτουργεί ως σύνορο μεταξύ Ανατολής και Δύσης 

και διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ασφάλεια, με την έννοια που της δίνει η 

σημερινή διεθνής πολιτική. Συγκριτικά με την περιοχή της Μεσογείου, η Ανατολική 

Μεσόγειος αποτελεί συνεκτικότερη περιφέρεια. Στην τρέχουσα χρονική περίοδο και με 

βάση ορισμένες πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην  ανάπτυξη του υποσυστήματος, 

ως κορμός της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να θεωρηθούν Η Ελλάδα, η Κύπρος, 

το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Τουρκία.22 

Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναγνωρίζονται τα γεωπολιτικά 

στοιχεία, που αφενός την κάνουν διακριτό υποσύστημα και αφετέρου την τοποθετούν 

στο επίκεντρο των διεθνών ανακατατάξεων όπου συγκλίνουν όλα τα παλαιά και νέα 

μεγάλα παγκόσμια συμφέροντα: η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, το Παλαιστινιακό, η 

 
20 Tziampiris (2019), The new Eastern Mediterranean as a Regional Subsystem, Ch. The region of Eastern Mediterranean 
21 Stivachtis (2019), Eastern Mediterranean: a new region? Theoretical considerations, Ch. Conclusions 
22 Tziampiris (2019), The new Eastern Mediterranean as a Regional Subsystem, Ch. The region of Eastern Mediterranean 
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τουρκική ανυπακοή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ρωσική επάνοδος στις θερμές 

θάλασσες, η δημογραφική έκρηξη στην Αφρική, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές 

ροές, η κινεζική διείσδυση με το νέο δρόμο του μεταξιού και την ανακάλυψη πλούσιων 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.23 Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μεν δύο από τους 

δρώντες στο υποσύστημα αλλά όχι οι μόνοι ούτε και οι σημαντικότεροι καθώς εκεί 

διακυβεύονται παγκόσμια συμφέροντα. 

 Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ποτέ δεν είδε στο παρελθόν τόσο έντονη 

περίοδο ανταγωνισμού μεταξύ των κύριων διεθνών και περιφερειακών δρώντων και 

τόσο παρατεταμένη περίοδο ανασφάλειας και ασάφειας όσον αφορά την 

κοινωνικοπολιτική προοπτική των κρατών που την απαρτίζουν. Διαθέτει όλα τα 

χαρακτηριστικά για να αναγνωριστεί ως ένα διακριτό περιφερειακό υποσύστημα στο 

διεθνές περιβάλλον του 21ου αιώνα. Καταρχάς προσελκύει το ενδιαφέρον των 

μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας. Οι εμφύλιες 

συρράξεις στη Συρία και στη Λιβύη προσφέρουν ένα πρόσφορο πεδίο για την 

αναμέτρηση των μεγάλων δυνάμεων. Περιλαμβάνει περιφερειακούς δρώντες που 

διαμορφώνουν την κοινωνική και πολιτική τροχιά της περιοχής. Για τον ελληνισμό της 

Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο, οι διπλωματικοί δεσμοί 

που δημιουργούνται εκφεύγουν από τις συνηθισμένες συμμαχικές και εμπορικές 

σχέσεις και λειτουργούν προς όφελός τους ως πολλαπλασιαστές ισχύος. Υπάρχουν 

τέλος δύο μεγάλοι ταμιευτήρες, του Δυτικού Νείλου και του Λεβάντε, που τα 

κοιτάσματα φυσικού αερίου που περιέχουν μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο 

τόσο στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο όσο και στη σταδιακή απεξάρτηση 

της Ευρώπης από τη Ρωσία.24  

Οι προκλήσεις για το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου κορυφώνονται, καθώς 

όπως διαφαίνεται το πολυπολικό διεθνές σύστημα συγκεντρώνει στοιχεία υψηλής 

εντροπίας τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν μεγάλη διαταραχή. Και ενώ αυτή η 

διαταραχή μπορεί να μην παράγει πολεμικά φαινόμενα, εξακολουθεί να έχει την 

ικανότητα να προκαλεί πολιτικές αναταράξεις, αποσταθεροποιητικές για το 

υποσύστημα.25 

 
23 Γιώργος Πρεβελάκης (16/06/2019), Γεωπολιτικά ελλείμματα, Η Καθημερινή, 

https://www.kathimerini.gr/1029302/opinion/epikairothta/politikh/gewpolitika-elleimmata  
24 Spyridon N. Litsas (11/06/2018), New Strategic Dimensions of the Eastern Mediterranean, BESA Center, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/eastern-mediterranean-strategy/   
25 Spyridon Litsas (2015), War, peace and stability in the era of multipolarity: what lies at the end of the systemic rainbow? p. 15 

https://www.kathimerini.gr/1029302/opinion/epikairothta/politikh/gewpolitika-elleimmata
https://besacenter.org/perspectives-papers/eastern-mediterranean-strategy/


-15- 
 

 

Έτσι η Ανατολική Μεσόγειος δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως το σύνορο 

μεταξύ της ζώνης πολέμου στην περιοχή της ΜΕΝΑ και της ζώνης ειρήνης στην 

Ευρώπη. Η αξία της για τη διεθνή ασφάλεια και τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις έχει 

τόσο σημαντικά ενισχυθεί που διακρίνεται πλέον ως ένα ξεχωριστό περιφερειακό 

υποσύστημα. Ταυτόχρονα αποτελεί το σκηνικό όπου εμφανίζονται μεγάλες ευκαιρίες 

αλλά και μεγάλες απειλές, οι οποίες αποτυπώνονται στις συζητήσεις για την 

εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων αλλά και για την αντιμετώπιση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών αντίστοιχα. 

 

1.2  Η μεγάλη ευκαιρία: τα αποθέματα υδρογονανθράκων 

 

 Ένας από τους βασικότερους λόγους ανάδυσης της Ανατολικής Μεσογείου στο 

διεθνές στερέωμα ως ενός διακριτού περιφερειακού υποσυστήματος είναι οι 

πρόσφατες ανακαλύψεις τεράστιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, γεγονός που 

προσελκύει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, αν σκεφτούμε ότι θαλάσσια λεκάνη της στο 

σύνολό της παραμένει ουσιαστικά ανεξερεύνητη. Αυτό επιβεβαιώνει και ο ενεργειακός 

χάρτης με τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ που προτείνει διαδρομές αγωγών, ανάγοντας 

αυτές τις προτάσεις ως τη λύση των χρόνιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν την 

περιοχή.26 Επιπλέον, αυτές οι ανακαλύψεις έχουν μεταφέρει την ένταση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων από το Αιγαίο προς τα ανατολικά και νότια. 

 Η αξία του υποσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου όσον αφορά στα 

ενεργειακά της αποθέματα, ενισχύεται επιπλέον από τον αργό ρυθμό εκμετάλλευσης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των 

αποθεμάτων σε Αφρική και Αρκτική και την μεταστροφή ενάντια στη χρησιμοποίηση 

της πυρηνικής ενέργειας έπειτα από το καταστροφικό ατύχημα στη Φουκουσίμα της 

Ιαπωνίας το 2011. Έτσι οι διαστάσεις των ενεργειακών εξελίξεων της περιοχής 

αποκτούν διεθνές ενδιαφέρον και ξεφεύγουν από το περιφερειακό τους υπόβαθρο, 

συναρτώμενες τόσο με τη διεθνή οικονομία, όσο και με την ασφάλεια όχι μόνο των 

παρακείμενων κρατών αλλά και όλου του δυτικού κόσμου.27 

 Με βάση την Τεχνική Αναφορά της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ του 2010 

(USGS Technical Report 2010) τα βεβαιωμένα και εν δυνάμει συνολικά αποθέματα 

 
26 Αλεξάνδρα Φωτάκη (8/06/2019), Ο αμερικανικός χάρτης που ανατρέπει τα πάντα στην Ανατολική Μεσόγειο, in.gr, 
https://www.in.gr/2019/06/08/politics/o-amerikanikos-xartis-poy-anatrepei-ta-panta-stin-anatoliki-mesogeio/  
27 Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Λευκή Βίβλος 2014, Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, εκδ. 2015, σελ. 24 

https://www.in.gr/2019/06/08/politics/o-amerikanikos-xartis-poy-anatrepei-ta-panta-stin-anatoliki-mesogeio/
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φυσικού αερίου της περιοχής ανέρχονται σε τουλάχιστον 14 τρις κυβικά μέτρα (tcm), 

υπό τις σημερινές οικονομοτεχνικές συνθήκες εκμετάλλευσης.28 Αξίζει να αναφερθεί 

ότι τα υπόψη αποθέματα είναι σχεδόν 13 φορές περισσότερα από τα αποθέματα 

φυσικού αερίου του Αζερμπαϊτζάν (1,2 tcm), για την εκμετάλλευση των οποίων είναι 

υπό κατασκευή ο Νότιος Διάδρομος Φυσικού Αερίου. Πιο συγκεκριμένα και 

εστιάζοντας κυρίως στη λεκάνη της Λεβαντίνης29, τα πιθανά και τεχνικώς απολήψιμα 

αποθέματα φυσικού αερίου που υπάρχουν στην κυπριακή ΑΟΖ ανέρχονται σε 

περίπου 1,3 tcm και τα αντίστοιχα αποθέματα Αιγύπτου και Ισραήλ ανέρχονται σε 

περίπου άλλα 3 tcm. Επίσης, στην περιοχή του Λιβυκού Πελάγους (νότια, 

νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης) και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, 

παρότι δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί με ακρίβεια, υπολογίζεται ότι με βάση την αναλογία 

λασποηφαιστίων/φυσικού αερίου είναι πολύ πιθανό ένα απόθεμα φυσικού αερίου της 

τάξης των 1,5 tcm.30  

Η ανακάλυψη των πόρων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο υπόσχεται 

σημαντικά οικονομικά οφέλη και ενεργειακής ασφάλειας. Τα κοιτάσματα της λεκάνης 

της Λεβαντίνης θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την παροχή ενέργειας όχι μόνο στις 

χώρες της περιοχής, αλλά σε κάποιο ποσοστό και της Ευρώπης, συμβάλλοντας στη 

διαφοροποίηση εισαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή της ασφάλεια. Κατά μια μη-ρεαλιστική αποτίμηση, οι 

φυσικοί πόροι της Ανατολικής Μεσογείου εκτός από τα οικονομικά οφέλη, μπορούν να 

προωθήσουν τη συνεργασία και να επιλύσουν περιφερειακές συγκρούσεις.31 Οι 

ενεργειακοί πόροι στην Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρο και το Λίβανο έχουν τη 

δυνατότητα να μετατρέψουν την Ανατολική Μεσόγειο σε ενεργειακό κόμβο και θα 

επιτρέψουν στις χώρες αυτές να καταστούν καθαροί εξαγωγείς ενέργειας, καθώς οι 

προβλέψεις της εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αερίου για τα έτη 2017-2042 

 
28 Επίσης τα βεβαιωμένα και εν δυνάμει αποθέματα αργού πετρελαίου υπολογίζονται σε 1,7 δις βαρέλια. Βλέπε σχετικά Bruneton, 
et al (2014), Οικονομική και γεωπολιτική σημασία των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου για την Ελλάδα και 
την ΕΕ. Έμφαση στα αναμενόμενα κοιτάσματα του Λιβυκού Πελάγους που βρίσκονται εντός της ελληνικής Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης, στο Γρηγόρης Ι. Τσάλτας - Χρήστος Λ. Αναγνώστου (επιμ.), Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Σύγχρονες 
προκλήσεις & προοπτικές εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ενεργειακών φυσικών πόρων, Αθήνα, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2014, σελ. 
138 - 139.   
29 Η λεκάνη της Λεβαντίνης βρίσκεται μεταξύ Αιγύπτου, Ισραήλ, Λιβάνου, Συρίας, νοτίως της Τουρκίας και ανατολικά της Κύπρου 
και περιέχει ένα μέρος των υδρογονανθράκων της Ανατ. Μεσογείου. Υπάρχουν επίσης σοβαρές ενδείξεις για κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων  στην λεκάνη του Ηροδότου στα νοτιοανατολικά της Κρήτης και στον κώνο του Νείλου. Βλέπε σχετικά Τερέζα 
Φωκιανού, Ηλίας Κονοφάγος (2014), Ευρωπαϊκό φυσικό αέριο νοτιοανατολικά της Κρήτης, στο Γρηγόρης Ι. Τσάλτας - Χρήστος 
Λ. Αναγνώστου (επιμ.), Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Σύγχρονες προκλήσεις & προοπτικές εκμετάλλευσης 
υποθαλάσσιων ενεργειακών φυσικών πόρων, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2014, σελ. 177 - 182.   
30 Alain Bruneton, Ηλίας Κονοφάγος, Αντώνης Φώσκολος (2014), Οικονομική και γεωπολιτική σημασία των κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου της Ανατολικής Μεσογείου για την Ελλάδα και την ΕΕ., ό.π. σελ. 130.   
31 Antonia Dimou (2018), Gas Fields in The Eastern Mediterranean-Conflicts, challenges and opportunities, Modern Diplomacy, 
Geopolitical Handbooks 06, 7 Nov 2018, https://issuu.com/mdiplomacy/docs/gh06  

https://issuu.com/mdiplomacy/docs/gh06
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δείχνουν ότι θα μπορούσαν να διατεθούν δυνητικά μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου 

για εξαγωγές.  

Η ΕΕ θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό μέσω της κατασκευής του αγωγού  

East Med, ο οποίος θα αναπτύξει περαιτέρω το νότιο διάδρομο φυσικού αερίου, 

διαφοροποιώντας ουσιαστικά τις προμήθειές της από τη Ρωσία, αποφεύγοντας 

ταυτόχρονα τις ασταθείς χώρες διέλευσης.32 Ούτως ή άλλως, η στρατηγική του νότιου 

ευρωπαϊκού διαδρόμου φυσικού αερίου βασίζεται στην ανάγκη να μεγιστοποιηθούν οι 

εισαγωγές μη ρωσικού φυσικού αερίου μέσω μη ελεγχόμενης από τη Ρωσία περιοχής, 

ώστε να δημιουργηθεί μια πρόσθετη διαδρομή διαφοροποίησης της προσφοράς.33 

  Παρά τη μεγάλη σημασία της διαφοροποίησης των οδών φυσικού αερίου, που 

εκτός από χρήσιμη είναι και αναγκαία, αυτή δεν θα έπρεπε να αποτελεί τον κεντρικό 

στόχο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, αλλά ένα από τα εργαλεία για την 

ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας προς κέρδος χρόνου, ενώ εφαρμόζονται 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς 

προμηθευτές. Πράγματι, υπάρχουν ευκαιρίες όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες της 

Ανατολικής Μεσογείου (Κύπρος, Αίγυπτος και Ισραήλ), αλλά αυτό δεν αλλάζει και 

πολλά στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης, εκτός και υπάρξουν σημαντικές νέες 

ανακαλύψεις.34 Μέχρι στιγμής και μέχρι κάποια μελλοντική ανακάλυψη νέων μεγάλων 

κοιτασμάτων, θεωρείται ότι η χώρα που βγαίνει κερδισμένη από το ενεργειακό παιχνίδι 

της Ανατολικής Μεσογείου είναι η Αίγυπτος, καθώς τα κοιτάσματα που βρέθηκαν στην 

Κύπρο είναι ανεπαρκή για να συζητείται είτε μονάδα υγροποίησης στην Κύπρο είτε 

καθιστούν πολύ δύσκολη την υλοποίηση του αγωγού East Med, ο οποίος θα 

αναβάθμιζε σημαντικά την θέση της Ελλάδας. Λύσεις σαν αυτές απαιτούν κοιτάσματα 

του μεγέθους των 30 τρις κυβικών ποδών, τριπλάσιες δηλαδή από τα μέχρι τώρα 

ανευρεθέντα. Έτσι η Αίγυπτος αποτελεί τον προτιμητέο δρόμο μεταφοράς του αερίου 

προς τη Δύση, καθώς διαθέτει στη μεσογειακή της ακτή μονάδες υγροποίησης, 

γεγονός που εξηγεί γιατί σε αυτήν έχουν αποφασίσει να εξάγουν, η μεν Κύπρος το 

κοίτασμα «Αφροδίτη», το δε Ισραήλ, ποσότητες από το κοίτασμα «Λεβιάθαν».35 

 
32 Isabella Ruble (2017), European Union energy supply security: The benefits of natural gas imports from the Eastern 
Mediterranean, Energy Policy, volume 105 pp. 341–353 
33 Dokos & Tsakiris (2012), A Strategic Challenge: The role of Greece in Europe’s Southern Gas Corridor Strategy, ELIAMEP, 
Policy Paper No 17, February 2012, pp.5-6 
34 Thanos Dokos (2017), Ring the Alarm? Assessing the Threats to Europe’s Energy Security, Green European Journal, Vol. 15, 
01/04/2017 
35 Άγγελος Συρίγος (25/07/2019), Η συνάντηση του Καΐρου αναδεικνύει την απομόνωση της Τουρκίας, Συνέντευξη στο Γιώργο 
Φιντικάκη, Liberal, https://www.liberal.gr/economy/a-surigos-i-sunantisi-tou-kairou-anadeiknuei-tin-apomonosi-tis-
tourkias/260890  

https://www.liberal.gr/economy/a-surigos-i-sunantisi-tou-kairou-anadeiknuei-tin-apomonosi-tis-tourkias/260890
https://www.liberal.gr/economy/a-surigos-i-sunantisi-tou-kairou-anadeiknuei-tin-apomonosi-tis-tourkias/260890
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 Παρόλα αυτά, ο ρόλος του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο 

ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο μπορεί να αποτελέσει το ισχυρό χαρτί της Ευρώπης 

έναντι της Ρωσίας. Από το 2014 η Παγκόσμια Αγορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ώριμη αγορά. Τα κράτη που αναμένεται να 

πρωταγωνιστήσουν ως χώρες εξαγωγής του είναι οι ΗΠΑ, η Αυστραλία η Ρωσία και 

το Κατάρ, που είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG στον κόσμο. Οι 

πρόσφατες ανακαλύψεις ενεργειακών κοιτασμάτων, μπορούν να καταστήσουν την 

Ανατολική Μεσόγειο ως μια εξαιρετική επιλογή για την Ευρώπη για προμήθεια 

φυσικού αερίου σε μορφή LNG. Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε γεωπολιτική 

σύγκληση την ΕΕ, που κράτη-μέλη της είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, με το Ισραήλ και 

την Αίγυπτο. Σύμφωνα με την CEDIGAZ, (the International Association for Natural 

Gas) η υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά LNG θα διαρκέσει μέχρι το 2023-2025, 

με αποτέλεσμα οι παγκόσμιες τιμές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) να 

κυμανθούν σε επίπεδα κάτω των 10 $/mmBTU. Σε αυτές τις τιμές, πολλά εξαγωγικά 

τερματικά υγροποίησης φυσικού αερίου είναι είτε μη ανταγωνιστικά, είτε έχουν μικρά 

περιθώρια κέρδους και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις δεν καλύπτουν ούτε τα κόστη 

εξαγωγής τους. Το έλλειμμα προσφοράς όμως, που αναμένεται να προκύψει μετά το 

2025, προβλέπεται να εκτοξεύσει τις παγκόσμιες τιμές LNG στα ύψη, πάνω από 15 

$/mmBTU. Αυτό είναι ευνοϊκό για μελλοντικούς εξαγωγείς όπως η Κύπρος, το Ισραήλ 

και εν μέρει η Ελλάδα, αν επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που εκτιμάται 

ότι υπάρχουν στη χώρα μας.36 

 Η εγγύτητα των κοιτασμάτων φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί, καθώς 

και η συνολική τους δυναμικότητα, έδωσε νέα ώθηση στη συνεργασία της Ελλάδας, 

της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου σχετικά με την εμπορική αξιοποίηση των 

υδρογονανθράκων και τον τρόπο μεταφοράς τους προς τον κυριότερο καταναλωτή, 

που είναι η Ευρώπη. Οι βασικότεροι τρόποι μεταφοράς φυσικού αερίου που 

εξετάζονται από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι είτε με υγροποίηση σε υφιστάμενες ή νέες 

εγκαταστάσεις LNG και κατόπιν με μεταφορά με ειδικά υγραεριοφόρα πλοία (LNG 

Tankers) προς τις αγορές είτε με κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου προς 

Ελλάδα, Ιταλία και από εκεί προς Ευρώπη (αγωγός EastMed). Προς το παρόν η πιο 

ανταγωνιστική λύση διαφαίνεται να είναι η μεταφορά του φυσικού αερίου από Κύπρο 

 
36 Αθανάσιος Πίτατζης (14/04/2018), Ο ρόλος του LNG στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, Πώς λειτουργεί η παγκόσμια αγορά 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, Forreign Affairs, the Hellenic edition, http://www.foreignaffairs.gr/articles/71614/athanasios-
pitatzis/o-rolos-toy-lng-stin-eyropaiki-energeiaki-asfaleia?page=show  

http://www.foreignaffairs.gr/articles/71614/athanasios-pitatzis/o-rolos-toy-lng-stin-eyropaiki-energeiaki-asfaleia?page=show
http://www.foreignaffairs.gr/articles/71614/athanasios-pitatzis/o-rolos-toy-lng-stin-eyropaiki-energeiaki-asfaleia?page=show
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και Ισραήλ προς τα δύο τερματικά υγροποίησης της Αιγύπτου, που ελέγχονται κατά 

πλειοψηφία από τη Shell (τερματικό Idku) και από την ιταλοϊσπανική κοινοπραξία ENI 

- Gas Natural (τερματικό Damietta),37 η υγροποίηση και η περαιτέρω εμπορική τους 

εκμετάλλευση προς αγορές της Ευρώπης και Ασίας 

 Η άλλη λύση, αυτή της μεταφοράς του φυσικού αερίου μέσω του σχεδιαζόμενου 

αγωγού EastMed αποτελεί ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο το οποίο φέρνει στο προσκήνιο 

και την Ελλάδα ως βασικό ενεργειακό κόμβο διαμετακόμισης του φυσικού αερίου προς 

την Ευρώπη. Τα βασικά προβλήματα της λύσης αυτής είναι το υψηλό κόστος 

κατασκευής του αγωγού (εκτιμάται σε 6 - 7 δις ευρώ), η δυσκολία πόντισης σε μεγάλα 

βάθη και η μικρή διατομή του αγωγού του υποθαλάσσιου τμήματος καθώς και τυχόν 

προβλήματα που θα ανακύψουν από ενδεχόμενη αντίδραση της Τουρκίας η οποία θα 

επιχειρήσει να παρεμποδίσει την πόντιση του αγωγού σε θαλάσσιες περιοχές που 

θεωρεί την υφαλοκρηπίδα ως αμφισβητούμενης κυριότητας.  

Από την άλλη πλευρά η υλοποίηση του EastMed αντισταθμίζει την πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση με γεωπολιτικά οφέλη. Συγκεκριμένα, ενισχύει τις τριμερείς 

συνεργασίες Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ και Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου οι οποίες 

μολονότι έχουν ως προμετωπίδα την ενεργειακή συνεργασία στην ουσία αποτελούν 

το πρόπλασμα συνεργασίας του υπό διαμόρφωση περιφερειακού συστήματος 

ασφαλείας στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Το γεγονός ότι οι πόρτες της 

Τουρκίας για το ισραηλινό αέριο έχουν κλείσει μετά την κλιμάκωση των σχέσεων 

Ιερουσαλήμ - Άγκυρας καθιστά τον EastMed μονόδρομο για το ισραηλινό αέριο προς 

την Δύση. Αυτός ο αγωγός είναι εφικτό να υλοποιηθεί καθώς η δεύτερη φάση 

παραγωγής του «Λεβιάθαν», δυναμικότητας 9 δισ. κυβικών μέτρων που θα είναι 

διαθέσιμη περί το 2025, σε συνδυασμό με το κυπριακό κοίτασμα Γλαύκος - εάν 

επιβεβαιωθεί η αρχική εκτίμηση περί αποθέματος 5 τρισ. κυβικών ποδών - αρκούν για 

να στηρίξουν την κατασκευή του, δυναμικότητας 16 δισ. κυβικών μέτρων/έτος.38 

Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed είναι η επιλογή που συγκεντρώνει τα 

περισσότερα οικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα για τη μεταφορά φυσικού αερίου 

από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από 

τις προκαταρκτικές μελέτες για το έργο, που εκπονήθηκαν από τους οίκους IHS, Intec 

SEA και C&M Engineering, για λογαριασμό της εταιρείας ΥΑΦΑ Ποσειδών που 

 
37 Θεόδωρος Τσακίρης (2018), Ενεργειακή Ασφάλεια και Διεθνής Πολιτική, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, 
εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 744. 
38 Θοδωρής Τσακίρης (23/12/2019), Το Ισραήλ «ξεκλειδώνει» τον EastMed, Συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη, Liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/thodoris-tsakiris-to-israil-xekleidonei-ton-eastmed/279190  

https://www.liberal.gr/apopsi/thodoris-tsakiris-to-israil-xekleidonei-ton-eastmed/279190


-20- 
 

 

διαχειρίζεται το έργο, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστά 50%-50% η ΔΕΠΑ και η 

ιταλική Edison. Αν και το κόστος μεταφοράς μέσω αγωγού προς την Τουρκία 

υπολογίζεται φθηνότερο, αυτή η επιλογή θα συνεπάγεται και την αποφασιστική 

επιρροή της τουρκικής κυβέρνησης. Έτσι η επιλογή του EastMed ξεχωρίζει ως η μόνη 

εναλλακτική που δεν εξαρτάται από τρίτα μέρη εκτός ΕΕ. Λόγω της άμεσης 

πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πλεονέκτημα της χαμηλής παρεμβολής 

πολιτικών κινδύνων και μιας μεγάλης διαφοροποιημένης αγοράς με πολλούς 

πιθανούς αγοραστές στην απελευθερωμένη και συνδεδεμένη αγορά φυσικού αερίου 

της ΕΕ. Ο EastMed περιλαμβάνεται στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ (Projects 

of Common Interest) καθώς συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας με τη 

διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, ενώ αναδεικνύει το γεωστρατηγικό ρόλο της 

χώρας μας ως ενεργειακής γέφυρας της ΕΕ.39 

Η υπογραφή στις 2 Ιανουαρίου 2020 της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου 

και Ισραήλ για το σχέδιο μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του αγωγού 

EastMed, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την υπογραφή του τούρκο-λιβυκού μνημονίου 

οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ τους, σηματοδοτεί την απαρχή μιας πιο στενής συνεργασίας 

μεταξύ των τριών κρατών και σε άλλους τομείς. Ενώ η Τουρκία επιλέγει να 

απομονωθεί, η Ελλάδα στοχεύει να παραμείνει στη ζώνη της ειρήνης και να αναδειχθεί 

σε άξονα σταθερότητας, με ειδική μνεία στα τριμερή σχήματα ασφαλείας που έχει 

συγκροτήσει με το Τελ Αβίβ και το Κάιρο. Αξιοσημείωτη είναι η αντίδραση της Τουρκίας 

που ενώ από το έδαφός της διέρχονται ήδη τέσσερις αγωγοί, ένας από το 

Αζερμπαϊτζάν, ένας από το Ιράν και δύο από τη Ρωσία, προκαλεί προβλήματα και 

ανησυχία στην Ανατολική Μεσόγειο, με σκοπό την παρακώλυση της υλοποίησης του 

EastMed, που θα εξυπηρετεί μόλις το 10% των αναγκών της ΕΕ.40 Αυτό είναι δηλωτικό 

του τρόπου «παιγνίου μηδενικού αθροίσματος» με τον οποίο βλέπει η Τουρκία τις 

διεθνείς εξελίξεις: εάν κερδίζει κάποιος άλλος, όσο λίγο να είναι αυτό, αυτή θεωρεί ότι 

χάνει.    

Σημειώνεται ότι με την επικείμενη έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου από την 

ισραηλινή Delek και την αμερικανική Noble, σε μια από τις πιο εμβληματικές 

ανακαλύψεις όλων των τελευταίων ετών στο κοίτασμα Λεβιάθαν του Ισραήλ, γίνονται 

 
39 Η Καθημερινή (01/01/2020), Μελέτες: Ο EastMed η πιο ανταγωνιστική επιλογή μεταφοράς του αερίου της Αν. Μεσογείου, Η 
Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/1058460/gallery/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/meletes-o-eastmed-h-pio-antagwnistikh-
epilogh-metaforas-toy-aerioy-ths-an-mesogeioy  
40 Άγγελος Συρίγος (04/01/2020), Ο EastMed στέλνει το μήνυμα ότι τα κράτη της περιοχής συνεργάζονται, ενώ η Τουρκία 
επιλέγει να απομονωθεί, συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, https://www.amna.gr/home/article/419672/Agg-Surigos-O-EastMed-
stelnei-to-minuma-oti-ta-krati-tis-periochis-sunergazontai--eno-i-Tourkia-epilegei-na-apomonothei  

https://www.kathimerini.gr/1058460/gallery/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/meletes-o-eastmed-h-pio-antagwnistikh-epilogh-metaforas-toy-aerioy-ths-an-mesogeioy
https://www.kathimerini.gr/1058460/gallery/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/meletes-o-eastmed-h-pio-antagwnistikh-epilogh-metaforas-toy-aerioy-ths-an-mesogeioy
https://www.amna.gr/home/article/419672/Agg-Surigos-O-EastMed-stelnei-to-minuma-oti-ta-krati-tis-periochis-sunergazontai--eno-i-Tourkia-epilegei-na-apomonothei
https://www.amna.gr/home/article/419672/Agg-Surigos-O-EastMed-stelnei-to-minuma-oti-ta-krati-tis-periochis-sunergazontai--eno-i-Tourkia-epilegei-na-apomonothei
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πράξη οι πρώτες στην ιστορία εξαγωγές φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την 

Αίγυπτο, με βάση μια συμφωνία αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν 

συνάψει οι δύο χώρες και την οποία αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει ως την πιο 

σημαντική από το 1979, ένα νέο «Καμπ Ντέιβιντ» που φέρνει ακόμη πιο κοντά τους 

δύο γείτονες. Η Κύπρος με την Αίγυπτο επίσης προσεγγίζουν η μία την άλλη με την 

επιβεβαιωτική γεώτρηση της Exxon Mobil στο κυπριακό κοίτασμα «Γλαύκος», που 

είχε χαρακτηριστεί ως «μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της χρονιάς», καθώς και 

την υλοποίηση της συμφωνίας για εξαγωγή του κοιτάσματος «Αφροδίτη» στο 

τερματικό υγροποίησης φυσικού αερίου της Shell στην Αίγυπτο.41 

Η διαμόρφωση ενός περιφερειακού συστήματος ασφαλείας στην Ανατολική 

Μεσογείου, αποτελεί προαπαιτούμενο της ομαλής διαδικασία εξόρυξης και μεταφοράς 

των υδρογονανθράκων προς τις αγορές της Ευρώπης. Οι παραπάνω διαδικασίες οι 

οποίες τυγχάνουν της ενεργού στήριξης των ΗΠΑ αποτυπώθηκαν στις ανακοινώσεις 

της πρόσφατης τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στα 

Ιεροσόλυμα, παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.42  

Ειδικά για την Ελλάδα και την Κύπρο οι όποιες ενεργειακές εξελίξεις είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές μιας και οι δύο χώρες θα κληθούν να συμμετάσχουν στο υπό 

διαμόρφωση περιφερειακό σύστημα ασφαλείας στο οποίο έχουν την ευκαιρία να 

προωθήσουν τα κοινά γεωστρατηγικά τους συμφέροντα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

και οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, από το βήμα του 

Ενεργειακού Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2019 (Southeast Europe Energy 

Forum 2019), που πραγματοποιήθηκε την 6 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί 

υπογράμμισε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ως θεματοφύλακα της ευρωπαϊκής 

ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης και αναφέρθηκε σε ορισμένες 

επιπρόσθετες ευκαιρίες, όπως ο αγωγός East Med και η αύξηση του δυναμικού 

μεταφοράς LNG μέσω της πλατφόρμας FSRU στην Αλεξανδρούπολη, που αναμένεται 

να εδραιώσουν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως ηγέτιδας στην περιφερειακή 

ενεργειακή διαφοροποίηση.43 

 
41 Γιώργος Φιντικάκης (30/10/2019), Το ενεργειακό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο και ο ρόλος της Ελλάδας, Liberal, 
https://www.liberal.gr/economy/to-energeiako-paichnidi-stin-anatoliki-mesogeio-kai-o-rolos-tis-elladas/271916  
42Naftemporiki (21/03/2019), Αμερικανική στήριξη για τον EastMed, Naftemporiki.gr, στο  
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1456210/amerikaniki-stiriksi-gia-ton-eastmed  
43 Η Καθημερινή (6/9/2019), Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1041404/article/epikairothta/politikh/tzefri-paiat-h-ellada-8ematofylakas-ths-eyrwpaikhs-energeiakhs-
asfaleias  

https://www.liberal.gr/economy/to-energeiako-paichnidi-stin-anatoliki-mesogeio-kai-o-rolos-tis-elladas/271916
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1456210/amerikaniki-stiriksi-gia-ton-eastmed
https://www.kathimerini.gr/1041404/article/epikairothta/politikh/tzefri-paiat-h-ellada-8ematofylakas-ths-eyrwpaikhs-energeiakhs-asfaleias
https://www.kathimerini.gr/1041404/article/epikairothta/politikh/tzefri-paiat-h-ellada-8ematofylakas-ths-eyrwpaikhs-energeiakhs-asfaleias
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Η προωθούμενη κατασκευή της υπεράκτιας πλωτής μονάδας αποθήκευσης 

LNG και επαναεριοποίησης, στα ανοικτά της Αλεξανδρούπολης, μαζί με το μόνιμο 

αγκυροβόλιο, την υποθαλάσσια εξαγωγή τέρματος αγωγού, το χερσαίο τμήμα του 

φυσικού αγωγού αερίου και το νέο σταθμό εισόδου, είναι ένα τεράστιο σχέδιο, που 

έχει λάβει ένα διεθνές επιχειρηματικό χρώμα, καθώς τόσο στον σχεδιασμό του, όσο 

και στην εκτέλεση και στην διαχείριση του, συμμετέχουν εταιρείες από τις ΗΠΑ, την 

Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία. Πάνω σε αυτό στηρίζεται η απεξάρτηση των 

οικονομιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το σχέδιο 

αυτό δεν είναι απλά οικονομικό ή επιχειρηματικό, αλλά κυρίως γεωπολιτικό. Έχει 

σκοπό να ανατρέψει την ενεργειακή ισορροπία στην περιοχή και αποτελεί την αιχμή 

του δόρατος της εξωτερική πολιτικής των ΗΠΑ στον χώρο της ενέργειας και για αυτόν 

τον λόγο έχει αναβαθμιστεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.44 

 Η Ελλάδα όμως αποτελεί τη μοναδική χώρα, από την τριμερή Ελλάδας-

Κύπρου-Ισραήλ, που δεν έχει διαπιστωμένα ενεργειακά κοιτάσματα και, μόνο αν 

βρεθούν εκμεταλλεύσιμες ποσότητες αερίου στις ελληνικές θάλασσες αυτή θα 

αποκτήσει ισότιμη θέση με αυτές. Αν οι σεισμικές έρευνες που θα ξεκινήσουν στην 

Κρήτη και στο Ιόνιο είναι θετικές, τότε οι κοινοπραξίες που έχουν αναλάβει τα 

δικαιώματα παραχώρησης θα προχωρήσουν στις πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις, 

που υπολογίζονται να γίνουν το 2026-2027.45 

 

1.3 Οι απειλές ασφαλείας και τα μεταναστευτικά-προσφυγικά 

κύματα   

   

Στη Λευκή Βίβλο που εξέδωσε το Ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 2015, 

ως κύριες απειλές υπονόμευσης της χώρας, αλλά και διεθνώς, συνοψίζονται η διεθνής 

τρομοκρατία, ο κυβερνοπόλεμος, η παράνομη μετανάστευση, το οργανωμένο 

έγκλημα, η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, οι σύγχρονες μορφές πειρατείας, 

καθώς και οι περιβαλλοντικές, υγειονομικές και ενεργειακές απειλές.46 

Η μεγαλύτερη πρόκληση της Ευρώπης που προέρχεται από τη Μεσόγειο είναι 

η μετανάστευση. Η Μεσόγειος θάλασσα είναι ο χώρος δράσης μιας μεγάλης ποικιλίας 

 
44 Κωνσταντίνος Χαροκόπος (09/03/2020), Ο Έβρος, ο Αμερικανικός παράγοντας και η Οικονομία, liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/o-ebros-o-amerikanikos-paragontas-kai-i-oikonomia/290642  
45 Φιντικάκης (30/10/2019), Το ενεργειακό παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο και ο ρόλος της Ελλάδας 
46 Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Λευκή Βίβλος 2014, Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, 2015, σελ. 134 

https://www.liberal.gr/apopsi/o-ebros-o-amerikanikos-paragontas-kai-i-oikonomia/290642
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εγκληματικών δικτύων και οργανώσεων, που οργανώνουν επιχειρήσεις διακίνησης 

οπλισμού, παράνομων εμπορευμάτων και ανθρώπων σε ολόκληρη την περιοχή. Η 

επιτυχία αυτών των οργανώσεων οφείλεται στην αδυναμία διακυβέρνησης και την 

ενδημική διαφθορά σε ορισμένα κράτη της περιφέρειας, στα τεράστια πορώδη 

σύνορα, στις ανύπαρκτες συνθήκες ασφάλειας και στην έλλειψη περιφερειακού ή 

διακρατικού συντονισμού στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων και των 

φαινομένων λαθρεμπορίου.47 Η ευρωπαϊκή και διεθνής πολιτική και διπλωματία, που 

επικεντρώνονται στην καταπολέμηση των παραπάνω αιτιών, είναι κρίσιμες για την 

επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης λύσης. Όμως η εφαρμογή των εργαλείων επιβολής 

του νόμου -των στρατιωτικών δυνάμεων, των δυνάμεων ακτοφυλακής και λιμενικού, 

της ευρωπαϊκής υπηρεσίας φύλαξης συνόρων FRONTEX και των υπηρεσιών 

πληροφοριών- πολλές φορές είναι ανεπαρκής και μετά εορτής.  

 Οι δραστηριότητες λαθρεμπορίου και εμπορίας ανθρώπων σε όλη τη Μεσόγειο 

συνυπάρχουν σε μεγάλο βαθμό με τις ροές των μεταναστών και των προσφύγων στην 

περιοχή. Σύμφωνα με την EUROPOL περισσότερο από το 90% των παράτυπων 

ροών ανθρώπων, που προσπαθούν να φτάσουν στην ΕΕ από χώρες της Νότιας και 

Ανατολικής Μεσογείου, διευκολύνεται κυρίως από εγκληματικά δίκτυα και οργανώσεις. 

Οι δραστηριότητες λαθρεμπορίου και διακίνησης ανθρώπων είναι στην 

πραγματικότητα πολύ ελκυστικές λόγω του χαμηλού κινδύνου ανίχνευσής τους και 

των μεγάλων κερδών που έχουν. Μολονότι υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα 

στοιχεία για τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, εκτιμάται ότι μόνο το 2015, 

ο τζίρος που σχετίζεται με δραστηριότητες λαθρεμπορίου και εμπορίας ανθρώπων 

κυμάνθηκε μεταξύ 3 και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.48 

Ο διάδρομος της Κεντρικής Μεσογείου περιλαμβάνει ένα δίκτυο καλά 

οργανωμένων δρομολογίων, μέσω των οποίων γίνεται η διέλευση ατόμων από την 

Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Αφρική σε ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, 

ειδικότερα της Ιταλίας και της Μάλτας. Σε αυτόν τον ιστό των διαδρομών, η Λιβύη 

αποτελεί τον κεντρικό κόμβο λαθρεμπορίου.49  

Ο διάδρομος της Ανατολικής Μεσογείου περιλαμβάνει δρομολόγια 

λαθρεμπορίου και διακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων που συνδέονται με ροές 

μεταναστών και προσφύγων που προέρχονται από το Πακιστάν και έπειτα διέρχονται 

 
47 Persi Paoli & Bellasio (2017), Against the rising tide: an overview of the growing criminalisation of the Mediterranean region, 
RAND Europe, Perspectives, p.4 στο https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE220.html   
48 Στο ίδιο, p.5  
49 Στο ίδιο, p.5-6  

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE220.html
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από την Τουρκία προς τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην 

Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Τα τελευταία χρόνια, αυτός ο διάδρομος έχει αποκτήσει 

μεγάλη περιφερειακή σημασία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές και επηρεάζει με 

τη σειρά του την αντίστοιχη δυναμική στα Βαλκάνια. Επιπλέον, σύμφωνα με τη 

FRONTEX, ο διάδρομος της Ανατολικής Μεσογείου χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο για τη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων από την Τουρκία στην 

Ιταλία. Αυτό το modus operandi ελκύει τους λαθρεμπόρους λόγω της οικονομικής 

κερδοφορίας του. Αυτοί, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κέρδος που κυμαίνεται από 

2,5 έως 4 εκατομμύρια ευρώ μεταφέροντας 200 έως 800 μετανάστες σε ένα ταξίδι. 

Παράλληλα, οι λαθρέμποροι και οι διακινητές χρησιμοποιούν φορτηγά και άλλα 

οχήματα για να κρύψουν άτομα και να τα μεταφέρουν ακανόνιστα μέσω των νόμιμων 

συνοριακών διαβάσεων.  

Η πλειονότητα των ατόμων που διέρχονται από το διάδρομο της Ανατολικής 

Μεσογείου είναι πολίτες της Συρίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ και του Πακιστάν, που 

φτάνουν στην Τουρκία μέσω χερσαίων δρομολογίων. Πολλοί από αυτούς 

ενθαρρύνθηκαν από την ελπίδα πως ερχόμενοι στην Ευρώπη θα τύχουν ανθρώπινης 

μεταχείρισης λόγω της επιεικούς πολιτικής που εφαρμόζεται προς τους πρόσφυγες 

και τους μετανάστες. Το φαινόμενο επιδεινώθηκε επιπλέον από την οικονομική ύφεση 

και την εκτεταμένη ανασφάλεια που πλήττει το Ιράκ τα τελευταία χρόνια. Η σχετική 

ασφάλεια αυτής της διαδρομής, σε σύγκριση με αυτήν στο κέντρο της Μεσογείου, σε 

συνδυασμό με την αυξανόμενη παρουσία των τουρκικών αερογραμμών στην Κεντρική 

και Δυτική Αφρική, επιτρέπει στους μετανάστες από αυτές τις περιοχές να αποκτήσουν 

ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Τα άτομα 

αυτά με την είσοδό τους στην Τουρκία, χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα ρεύματα 

μεταναστών και προσφύγων που λειτουργούν εκεί και διακινούνται μέσω αυτών.50 

Η κρίση των προσφύγων, που προκλήθηκε από τη συριακή διαμάχη και 

επιδεινώθηκε από τη βίαιη επέκταση του οιονεί ισλαμικού κράτους στο Ιράκ και τη 

Συρία, θεωρείται ως μια κατάσταση υψηλού κινδύνου. Η αιτία αυτών των κυμάτων 

προσφύγων είναι οι συγκρούσεις και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η απροθυμία 

ή η αδυναμία της διεθνούς πολιτικής να λάβει κοινά, αποφασιστικά και αποτελεσματικά 

μέτρα για την αντιμετώπισή της. Το πρόβλημα έγκειται όχι μόνο στην ανθρωπιστική 

πλευρά της κρίσης και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, αλλά και 

 
50 Στο ίδιο, p.7   
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στα οικονομικά, κοινωνικά και προβλήματα ασφάλειας που τους ακολουθούν. Μεταξύ 

άλλων, η προσφυγική κρίση μπορεί να συνδεθεί με τρία διαφορετικά είδη ασύμμετρων 

απειλών που σχετίζονται κυρίως με την τρομοκρατία, αλλά όχι μόνο: τους ξένους 

μαχητές, τους πρόσφυγες πολεμιστές, και τους κοινωνικούς φόβους και την πόλωση 

που παρατηρούνται στις χώρες υποδοχής.51 Με άλλα λόγια, η Ευρώπη και οι δυτικές 

χώρες γενικότερα, ανησυχούν ότι τρομοκρατικές ομάδες, όπως το οιονεί ισλαμικό 

κράτος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ως «δούρειο ίππο»52 τις ροές των 

μεταναστών και των προσφύγων που διακινούνται στην περιοχή της Μεσογείου για 

να στρατολογήσουν μια νέα γενιά τζιχαντιστών στα κέντρα τους στην Ευρώπη. Με 

αυτόν τον τρόπο διείσδυσαν στο Παρίσι ορισμένοι από τους τρομοκράτες που 

συμμετείχαν στις επιθέσεις του Νοεμβρίου του 2015. Αυτά τα άτομα ταξίδευαν με 

πλαστά έγγραφα μέσω της Τουρκίας προς τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και στη 

συνέχεια προς την Ευρώπη, ως πρόσφυγες από τη Συρία. 

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η ανάπτυξη συνδέσμων μεταξύ εγκληματικών και 

τρομοκρατικών παραγόντων στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό συμβαίνει επειδή 

τρομοκρατικές ομάδες εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες ως μέσο 

χρηματοδότησης για την επιδίωξη των στόχων τους. Το παράρτημα της Al-Qai'da στη 

Βόρεια Αφρική, το AQIM (Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ) και μια ποικιλία 

ριζοσπαστικών ομάδων τζιχάντ στην Τυνησία, τη Λιβύη και τις γειτονικές χώρες 

αντιπροσωπεύουν πηγές ανασφάλειας, έντασης και συγκρούσεων η περιοχή.53 Ενώ 

τα εγκληματικά δίκτυα και οι διάφορες μορφές εμπορίας και λαθρεμπορίου δεν είναι 

σίγουρα ένα νέο φαινόμενο, η άνοδος της μεταναστευτικής κρίσης σε πρωτοφανή 

επίπεδα έδωσε την ευκαιρία στις εγκληματικές επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν και να 

επεκταθούν. 

Η Ευρώπη και οι διεθνείς οργανισμοί που αντιπροσωπεύουν τη Δύση, 

προβληματίζονται με τον τρόπο πρόληψης ή επίλυσης των συγκρούσεων, που με τη 

σειρά τους δημιουργούν τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, καθώς πλέον δεν 

έχουν την πολυτέλεια να αγνοούν τους εμφύλιους πολέμους και τις παραβιάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως γεγονότα σε μακρινές χώρες που δεν τους αφορούν. 

Επιπρόσθετα, διακυβεύονται εθνικά συμφέροντα στην περίπτωση μεγάλης εισροής 

 
51 Zenonas Tziarras (2017), Islamic Caliphate: A Quasi-State, a Global Security Threat, Journal of Applied Security Research, 
12:1, p.107 
52   Persi Paoli & Bellasio (2017), Against the rising tide: an overview of the growing criminalisation of the Mediterranean region, 
p.7 
53 Στο ίδιο, p.7   
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προσφύγων και αιτούντων άσυλο ή αν κάποια εσωτερική σύγκρουση εξελιχθεί σε έναν 

ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο. Το ερώτημα που γεννάται είναι πώς τα μέτρα που 

λαμβάνονται δεν θα προκαλέσουν αντιδράσεις, που με τη σειρά τους θα αυξάνουν αντί 

να καταλαγιάζουν το δίλημμα ασφαλείας, που ήδη έχει δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Επιπρόσθετα προβληματίζει ο τρόπος που αυτά τα μέτρα θα λάβουν ένα 

τύπο εσωτερικής νομιμοποίησης , καθώς αυτά να έχουν υψηλό κόστος και 

απρόβλεπτο αντίκτυπο.54 

Τα φιλελεύθερα δυτικά κράτη, μπροστά στο ζήτημα της αντιμετώπισης της 

τρομοκρατίας, βρίσκονται στο δίλημμα της αποτελεσματικής αντιτρομοκρατικής 

πολιτικής αφενός και της υποχώρησης των αρχών της φιλελεύθερης τάξης αφετέρου. 

Οι τρεις επιλογές, που επί του παρόντος έχουν τα ευρωπαϊκά κράτη στη διάθεσή τους 

για τη λήψη μέτρων κατά της τρομοκρατίας, απαιτούν σοβαρές υποχωρήσεις στο θέμα 

των φιλελεύθερων αξιών. Οι επιλογές αυτές είναι η μόνωση του κράτους από τη 

διείσδυση των τρομοκρατών και η σκλήρυνση των ευαίσθητων υποδομών του, η 

καταστολή με αστυνομική ή στρατιωτική δράση και η εξισορρόπηση των βασικών 

αιτίων της τρομοκρατίας, που αφορά σε λήψη μέτρων αποκατάστασης των 

ανισοτήτων και των αδικιών, που υποτίθεται ότι είναι οι γενεσιουργοί παράγοντές της. 

Γίνεται επομένως σαφές, ότι η τρομοκρατία αποτελεί διπλή απειλή για τις φιλελεύθερες 

δημοκρατικές κοινωνίες: είτε μέσω των άμεσων επιθέσεων κατά του δυτικού τύπου 

ζωής είτε ως υπόγεια διάβρωση των φιλελεύθερων αρχών τους ως επακόλουθο των 

αντιμέτρων που ελήφθησαν.55 

Οι προκλήσεις της τρομοκρατίας έχουν συνδεθεί στενότερα με την περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου τα τελευταία χρόνια. Η ήττα των δυνάμεων του ISIS και η 

υποχώρηση των μαχητών του Hay’at Tahrir ash-Sham (πρώην al-Nusra) από τις 

θέσεις τους στη Συρία, τονίζουν την εμφάνιση ενός σοβαρού κενού ασφαλείας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς πολλοί πρώην μαχητές, κάτοχοι ευρωπαϊκών διαβατηρίων 

θα θελήσουν να επιστρέψουν στην Ευρώπη και, γιατί όχι, να δημιουργήσουν στο 

έδαφός της νέους τρομοκρατικούς πυρήνες. Ενώ από τη μία η ΕΕ καλεί για πολιτική 

ομόνοια και στενή διακυβερνητική συνεργασία ώστε να βελτιωθούν τα δίκτυα 

πληροφοριών της, από την άλλη κράτη όπως η ομάδα Visegrad, υψώνουν τείχη 

μόνωσης, που θεωρούν ως τον πρέποντα μηχανισμό άμυνας απέναντι στις ροές του 

 
54 Myron Weiner (1996), Bad Neighbors, Bad Neighborhoods: An Inquiry into the Causes of Refugee Flows, International Security, 
Vol. 21, No. 1 (Summer, 1996), pp. 5-42  
55 Barry Buzan (2006), Will the ‘global war on terrorism’ be the new Cold War? International Affairs 82: 6, pp.1101–1118 
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ριζοσπαστικού ισλάμ. Έτσι η διπλωματία και η πολιτική οφείλουν να διαδραματίσουν 

κεντρικό ρόλο, ώστε να  οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών-μελών στην 

περιοχή, ενώ οι στρατιωτικές προσπάθειες και οι προσπάθειες επιβολής του νόμου 

οφείλουν να συντονιστούν από τη φάση της εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού έως 

τη φάση της διεξαγωγής στο θέατρο της Ανατολικής Μεσογείου.56 

Ήδη από το Φεβρουάριο του 2016, το ΝΑΤΟ ανέπτυξε πλοία για να 

αντιμετωπίσει την μεταναστευτική κρίση σε ελληνικά και τουρκικά χωρικά ύδατα στο 

Αιγαίο. Η Μόνιμη Συμμαχική Ναυτική Δύναμη 2 (Standing NATO Maritime Group Two-

SNMG2), υπό γερμανική διοίκηση, αποτελείται από επτά πλοία από διάφορους 

συμμάχους, διεξάγοντας μια  επιχείρηση επικεντρωμένη κυρίως στην επιτήρηση και 

την ανταλλαγή πληροφοριών. Η συνεργασία του ΝΑΤΟ με την ΕΕ περιλαμβάνει την 

επιτήρηση στο Αιγαίο και στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας και την ανταλλαγή 

πληροφοριών με τη FRONTEX. 

Το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για τη χώρα μας57 και μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πρόβλημα 

ζωτικής σημασίας καθώς απειλεί να αλλοιώσει σταδιακά, αλλά σταθερά την 

πληθυσμιακή σύνθεση της Ελλάδας, προκαλεί συμπλοκές όχι μόνο μεταξύ των 

μεταναστών, αλλά και μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας και ενδεχομένως να 

διολισθήσει σε συγκρούσεις μεταναστών με Έλληνες. Τέλος, ο εγκλωβισμός μεγάλου 

αριθμού μουσουλμάνων στην ελληνικών επικράτεια εκ των πραγμάτων συνδέεται με 

την τουρκική επιθετικότητα διότι σε κατάλληλο χρόνο θα χρησιμοποιηθεί από την 

Τουρκία για την προώθηση των αναθεωρητικών της σχεδίων.58 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Deutsche Welle59 είναι η έβδομη 

παγκοσμίως χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό νέων αιτήσεων για την παροχή ασύλου 

μετά τις ΗΠΑ, το Περού, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Τουρκία και τη Βραζιλία. Οι 

αιτήσεις αυτές έφτασαν το 2018 τις 65.000 από τις 11.400 το 2015, έτος με τα 

 
56 McNerney  at al(2017), Cross-Cutting Challenges and their Implications for the Mediterranean Region, RAND Europe, 
Perspectives, 2017 https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE222.html  
57 Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφερόμενος στο μεταναστευτικό-προσφυγικό, στα εγκαίνια της 27ης 
KAVALAEXPO την 27 Σεπτεμβρίου 2019, δήλωσε ότι «το αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο ως μία ανθρωπιστική δραματική κατάσταση, 
αλλά και ως μία δυνητική απειλή της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται» δίνοντας στο ζήτημα διαστάσεις 
εθνικής κρίσης. Πρώτο Θέμα (27/09/2019), Παναγιωτόπουλος: Το προσφυγικό αποκτά διαστάσεις εθνικής κρίσης, Πρώτο Θέμα, 
https://www.protothema.gr/politics/article/929834/panagiotopoulos-to-prosfugiko-apokta-diastaseis-ethnikis-krisis/  
58 Άγγελος Συρίγος (24/12/2019), Mεταναστευτικό: Mία ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ελλάδας, syrigos.gr, 
https://www.syrigos.gr/2019/12/24/m%ce%af%ce%b1-
%cf%89%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-
%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-
%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb/  
59 Η Καθημερινή (19/06/2019), DW: Χώρα προορισμού προσφύγων πια η Ελλάδα, αναδημοσίευση από την Deutsche Welle, Η 
Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/1029762/gallery/epikairothta/ellada/dw-xwra-proorismoy-prosfygwn-pia-h-ellada  

https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE222.html
https://www.protothema.gr/politics/article/929834/panagiotopoulos-to-prosfugiko-apokta-diastaseis-ethnikis-krisis/
https://www.syrigos.gr/2019/12/24/m%ce%af%ce%b1-%cf%89%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb/
https://www.syrigos.gr/2019/12/24/m%ce%af%ce%b1-%cf%89%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb/
https://www.syrigos.gr/2019/12/24/m%ce%af%ce%b1-%cf%89%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb/
https://www.syrigos.gr/2019/12/24/m%ce%af%ce%b1-%cf%89%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%cf%8c%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb/
https://www.kathimerini.gr/1029762/gallery/epikairothta/ellada/dw-xwra-proorismoy-prosfygwn-pia-h-ellada
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μεγαλύτερα μεταναστευτικά-προσφυγικά κύματα στην ιστορία της Μεσογείου. Αυτό 

κάνει την Ελλάδα όχι πλέον χώρα διέλευσης προσφύγων προς την υπόλοιπη 

Ευρώπη, αλλά χώρα προορισμού. Η Τουρκία είναι η πρώτη παγκοσμίως χώρα με 

τους περισσότερους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, που τα επίσημα στοιχεία τους 

ανεβάζουν σε 3,7 εκατομμύρια, δηλαδή 45 πρόσφυγες ανά 1000 κατοίκους. Η 

αντίστοιχη αναλογία για την Ελλάδα είναι περίπου 13 πρόσφυγες ανά 1000 

κατοίκους.60 Και ενώ ο τούρκος πρόεδρος καλωσόριζε το 2011 τους Σύριους 

πρόσφυγες με θερμά λόγια, πλέον η κυβέρνησή του και με φόντο τη δύσκολη 

οικονομική συγκυρία αυξάνει τους πιέζει ώστε να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ο Ταγίπ 

Ερντογάν απείλησε μάλιστα ανοιχτά τους Ευρωπαίους ότι θα ανοίξει τα σύνορα σε 

περίπτωση που δεν λάβει μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια, ώστε να κατασκευαστούν 

οι υποδομές που σκοπεύει να εγκαταστήσει στη σχεδιαζόμενη ζώνη ασφαλείας στη 

Βόρεια Συρία, για την εκεί φιλοξενία των προσφύγων. Τόνισε ότι η χώρα του δεν 

μπορεί να ανταπεξέλθει μόνη της σε πιθανά νέα προσφυγικά κύματα ενώ επέρριψε 

κωλυσιεργία στην ΕΕ όσον αφορά την εκταμίευση της υπεσχημένης οικονομικής 

βοήθειας.61  

Η τουρκική εισβολή στη Συρία την 9 Οκτωβρίου 2019 με το κωδικό όνομα 

«Πηγή Ειρήνης» προκάλεσε τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων αμάχων, κυρίως 

Κούρδων. Το γεγονός αυτό καθαυτό δεν συνεπάγεται αύξηση των προσφυγικών ροών 

προς την Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς η Τουρκία εισβάλοντας από το βορρά και 

έχοντας αυξήσει την ασφάλεια στα σύνορά της με τη Συρία, σπρώχνει τους πρόσφυγες 

προς τα νότια. Εξάλλου, τα προηγούμενα κύματα εκτοπισμένων -την άνοιξη του 2019 

όταν εξαιτίας μαχών στη βορειοανατολική Συρία έφυγαν από εκεί 400.000 άνθρωποι- 

δεν προκάλεσαν προσφυγική κρίση σαν εκείνη του 2015.62 Η απειλή όμως για άνοιγμα 

των ροών προς την Ευρώπη εξακολουθεί να ισχύει, τώρα μάλιστα που κατά κάποιον 

τρόπο πέτυχε την εγκαθίδρυση μιας ζώνης ασφαλείας στα σύνορά με τη Συρία και, 

επιπλέον ενισχύεται έπειτα από τη διαφυγή εκατοντάδων μαχητών του Ισλαμικού 

 
60 Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα στην Ελλάδα ο των προσφύγων, 76.099 άτομα που έχουν αιτηθεί άσυλο και 198 άτομα 
χωρίς υπηκοότητα υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας. Ο αριθμός όλων αυτών των ομάδων ανθρώπων ανέρχεται στις 
137.757 άτομα. 
61 Κώστας Συμεωνίδης (15/09/2019), Διαπραγματευτικός ελιγμός οι απειλές Ερντογάν; Deusche Welle, 
https://www.dw.com/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE
%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-
%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-
%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%82-
%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD/a-50422084  
62 Zia Weise (2019), Turkey’s invasion of Syria explained, Politico, 15/10/2019, https://www.politico.eu/article/8-questions-about-
turkeys-incursion-into-syria-answered/  

https://www.dw.com/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD/a-50422084
https://www.dw.com/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD/a-50422084
https://www.dw.com/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD/a-50422084
https://www.dw.com/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD/a-50422084
https://www.dw.com/el/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CE%BD/a-50422084
https://www.politico.eu/article/8-questions-about-turkeys-incursion-into-syria-answered/
https://www.politico.eu/article/8-questions-about-turkeys-incursion-into-syria-answered/
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Κράτους από τις φυλακές στον τομέα που έλεγχαν οι Κούρδοι,63 γεγονός που κατά το 

γερουσιαστή Γκρέιαμ και σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των αμερικανικών 

δυνάμεων από τη Συρία, εξασφαλίζει την επιστροφή του Ισλαμικού Κράτους στην 

περιοχή.64 

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με γεωστρατηγικές προκλήσεις στα ανατολικά 

της, όπου τόσο η αμφιθυμία της Τουρκίας προς τη Δύση όσο και ο εντεινόμενος 

ανταγωνισμός στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (ΜΕΝΑ) 

μεταξύ του πανισλαμισμού και του παναραβισμού, συνεχίζουν να παράγουν νέες 

προσφυγικές ροές προς το έδαφός της. Η ΕΕ όμως δεν έχει κάποια ιδέα ώστε να 

συσπειρώσει τους πολίτες κάτω από τη σημαία της, ώστε να εφαρμόσει μια 

αποτελεσματική πολιτική, αλλά αντίθετα τα κράτη-μέλη της σχηματίζουν τις δικές τους 

πολιτικές επιδιώκοντας διαφορετικούς σκοπούς το καθένα. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει ακόμη εργαστεί σε μια κοινή ατζέντα ασφαλείας 

που να ανακόπτει την άνοδο του τζιχαντισμού μέσα στα σύνορά της και να αποτρέπει 

χτυπήματα έναντι δυτικών στόχων. Για να καταφέρει το δεύτερο υποστηρίζει ότι 

πρέπει να αναμιχθούν τα ευρωπαϊκά με τα ευρωατλαντικά εργαλεία, ένα από τα οποία 

εφόσον καλλιεργηθεί, είναι το τρίγωνο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.65 Στο βιβλίο τους για 

την αμερικανική πολιτική οι Grygiel & Mitchell κατέδειξαν ότι για να καταστεί η 

εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ αποτελεσματική πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία 

στα «κράτη-ακρίτες». Σε αυτά κατατάσσουν το Ισραήλ όχι όμως και την Ελλάδα. Αυτό 

θεωρείται ως αβλεψία καθώς η συμμετοχή της Ελλάδας είναι ουσιαστική στην 

αντιμετώπιση του τζιχαντισμού.66 Το στρατηγικό τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ 

επεκτείνεται πολύ παραπέρα από τον τομέα της ενέργειας και μπορεί να αποτρέψει 

τους ισλαμιστές τρομοκράτες στην προσπάθειά τους να χτυπήσουν δυτικούς στόχους. 

 

1.4   Διαπιστώσεις  

 

 Ο ρόλος της Ελλάδας σε περιφερειακό επίπεδο είναι αδύνατο να μελετηθεί 

απομονωμένος από τις διεθνείς ζυμώσεις και εξελίξεις αλλά αυτό μπορεί να θεωρηθεί 

 
63 Al Jazeera (13/10/2019), Hundreds of ISIL prisoners escape Syrian camp, Kurds say, Al Jazeera,  
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/hundreds-isil-prisoners-escape-syrian-camp-kurds-191013141044768.html  
64 Η Καθημερινή (08/10/2019), Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ για τους χειρισμούς Τραμπ στο Συριακό, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1046104/gallery/epikairothta/kosmos/politikh-8yella-stis-hpa-gia-toys-xeirismoys-tramp-sto-syriako  
65 Spyridon N. Litsas (03/05/2019), The Eastern Mediterranean and the EU Parliamentary Election, BESA Center, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/eu-election-eastern-mediterranean/  
66 Spyridon N. Litsas (08/10/2018), Jihadism, the Eastern Mediterranean, and the “Frontier States”, BESA Center, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/eastern-mediterranean-jihad/  

https://www.aljazeera.com/news/2019/10/hundreds-isil-prisoners-escape-syrian-camp-kurds-191013141044768.html
https://www.kathimerini.gr/1046104/gallery/epikairothta/kosmos/politikh-8yella-stis-hpa-gia-toys-xeirismoys-tramp-sto-syriako
https://besacenter.org/perspectives-papers/eu-election-eastern-mediterranean/
https://besacenter.org/perspectives-papers/eastern-mediterranean-jihad/
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μόνο συστημικά. Η Ελλάδα είναι ενταγμένη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια και είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ανατολική Μεσόγειο (αλλά και με τα Βαλκάνια τα οποία 

όμως δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας), που αποτελεί 

υποσύστημα άσκησης της πολιτικής και οικονομικής επιρροής της. Η στρατηγική αξία 

της Ελλάδας στο παραπάνω υποσύστημα καθορίζεται αφενός από την κεντρική της 

θέση σε αυτό και αφετέρου από το γεγονός ότι καθίσταται σημείο επαφής και 

προπύργιο της Ευρώπης με την ασιατική και αφρικανική ήπειρο. Το ειδικό βάρος της 

Ελλάδας ενισχύεται περαιτέρω καθόσον αποτελεί το μοναδικό κράτος στην περιοχή 

που μετέχει ενεργά ως πλήρες μέλος σε όλους τους διεθνείς και περιφερειακούς 

οργανισμούς ασφαλείας όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ η ΕΕ και ο ΟΑΣΕ. 

 Ταυτόχρονα η Ελλάδα έχει επενδύσει πολιτικά και σε επίπεδο υποδομών και 

μέσων στην ασφαλή και αξιόπιστη διαμετακόμιση εμπορίου και ενέργειας μεταξύ των 

της Ευρώπης και των αγορών της Ασίας και Μέσης Ανατολής που διέρχονται μέσα 

από περιοχές ελληνικής κυριαρχίας και στρατηγικού ενδιαφέροντος. Μέχρι στιγμής, 

υποδομές όπως ο αγωγός TAP, ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB και ο πλωτός 

σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου 

(FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν μέρος της 

αξιοποίησης και μεταφοράς των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την 

Ευρώπη και να αναβαθμίσουν στην πράξη τον ρόλο της Ελλάδας. Η σημασία αυτών 

των υποδομών ενισχύεται καθώς τα τελευταία χρόνια αναζητούνται σημεία ασφάλειας 

στην περιοχή ως ανάχωμα στην αστάθεια, που από τον Εύξεινο Πόντο, την Ανατολική 

Μεσόγειο ως τη Βόρεια Αφρική, κυκλώνουν την Ευρώπη. Σε αυτήν την προσπάθεια 

κομβικό ρόλο διαδραματίζει η Κρήτη67 που αποτελεί βασικό πυλώνα σχεδιασμού για 

την Ελλάδα αλλά και τους συμμάχους της, καθώς τόσο η θέση της όσο και το σύνολο 

των υποδομών της την καθιστούν προπύργιο ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 Οι δυνατότητες για την Ελλάδα να ανεβάσει το διεθνές της στάτους ως 

θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης και ως 

προμαχώνας της Δύσης ενάντια στις νέες απειλές ασφάλειας που διαχέονται προς την 

Ευρώπη από τις ασταθείς περιοχές της Ασίας και της Αφρικής είναι μεγάλες. Οι 

ευκαιρίες για τη χώρα μας πρέπει όμως να τύχουν ρεαλιστικής αντιμετώπισης και να 

επεξεργασθούν σε ένα συστημικό πλαίσιο διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας. 

Είναι πολύ αμφίβολο αν τα πλούσια αποθέματα υδρογονανθράκων και οι ενεργειακές 

 
67 Ελληνική  Δημοκρατία, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Λευκή Βίβλος 2014, Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού, 2015, σελ. 21 
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υποδομές θα φέρουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Αντίθετα, η ειρήνη 

και η σταθερότητα θα φέρει την ανάπτυξη, τις υποδομές και την ευημερία στα κράτη 

του υποσυστήματος. 

 Η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο όμως θα πρέπει να 

εξετάζονται  σε συνάρτηση με τη στρατηγική και τις πολιτικές βλέψεις που έχουν οι 

διεθνείς και περιφερειακοί δρώντες στο υποσύστημά της, που θα αποτελέσει το 

αντικείμενο των επόμενων κεφαλαίων.
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ 

ΔΡΩΝΤΕΣ  

 

2.1   Τι σημαίνει η Ανατολική Μεσόγειος για το Διεθνές Σύστημα   

 

Το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου φιλοξενεί δυο αναθεωρητικές 

δυνάμεις: την Τουρκία και το Ιράν και δύο κράτη υπέρμαχα του status quo: την Ελλάδα 

και το Ισραήλ. Οι εντάσεις μεταξύ τους δεν είναι κάτι νέο∙ το καινούργιο είναι ότι στην 

τρέχουσα περίοδο οι εντάσεις υφίστανται υπό το βλέμμα της Ρωσίας. Ενώ η Κίνα μέχρι 

τώρα εφαρμόζει την ήπια ισχύ της στην περιοχή, καθώς το ενδιαφέρον της εστιάζεται 

στην πρωτοβουλία BRI (Belt Road Initiative), η Ρωσία έχοντας φιλοδοξίες να καταστεί 

ναυτική δύναμη ανοιχτής θάλασσας έχει αλλάξει τη στάση της αναφορικά με την 

Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι, υπό το φως της συνεργασίας Ρωσίας-Τουρκίας-Ιράν, που 

αρχίζει να παίρνει διαστάσεις μόνιμης στρατηγικής συνεργασίας,  και με δεδομένο ότι 

η Ελλάδα, το Ισραήλ αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν ξεκάθαρο δυτικό 

προσανατολισμό, οι εντάσεις Ελλάδας-Τουρκίας και Ισραήλ-Ιράν δεν φαίνονται 

ασύνδετες μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία αφενός σκοπεύει να διεισδύσει 

στρατηγικά στην Τουρκία και το Ιράν, που για τη Δύση αποτελούν σπουδαίους 

γεωστρατηγικούς έστορες στην περιοχή, και αφετέρου να εξαντλήσει τις τρεις χώρες 

με ευρωατλαντικό προσανατολισμό -την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ- σε σημείο 

που να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στους δυτικούς θεσμούς. Συνακόλουθα, ο 

ανταγωνισμός της με τις ΗΠΑ ανεβαίνει σε νέο επίπεδο.68  

Έτσι, για να κατανοήσουμε σφαιρικά τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν 

χώρα στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, θα χρειαστεί να περιγράψουμε 

πρώτα τις στρατηγικές των διεθνών και περιφερειακών δρώντων στην Ανατολική 

Μεσόγειο, καθώς και τη σημασία του υποσυστήματος αυτού στα συμφέροντά τους. 

 

2.2   ΗΠΑ - Διαμοιρασμός φόρτου και κατατριβή τρίτων   

 

 Όπως αξιώνει ο εισηγητής του επιθετικού ρεαλισμού J.J. Mearsheimer, «η 

καλύτερη εγγύηση επιβίωσης είναι να καταστεί κάποιος ηγεμόνας, επειδή κανένα άλλο 

 
68 Spyridon N. Litsas (11/03/2018), A Perilous Tango for Four in the Eastern Med, BESA Center, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/perilous-tango-four-eastern-med/  

https://besacenter.org/perspectives-papers/perilous-tango-four-eastern-med/


-33- 
 

 

κράτος δεν μπορεί να απειλήσει σοβαρά μια τέτοια πανίσχυρη δύναμη».69 Αυτό όμως 

είναι «σχεδόν αδύνατο για οποιοδήποτε κράτος», εκτός από της απίθανης 

περίπτωσης της απόκτησης σαφούς πυρηνικής υπεροχής. Έτσι το καλύτερο 

αποτέλεσμα που μπορεί να επιτύχει μια μεγάλη δύναμη είναι η επίτευξη της 

περιφερειακής ηγεμονίας και η παρεμπόδιση κάποιας άλλης δύναμης να επαναλάβει 

αυτό το κατόρθωμα σε άλλη περιφέρεια. Η επίτευξη της περιφερειακής ηγεμονίας 

αποτελεί την ιδεώδη κατάσταση του επιθετικού ρεαλισμού, καθιστώντας το κράτος 

που θα την πετύχει να είναι υπέρμαχο του status quo, υποχρεώνοντάς το να 

καταβάλλει  αξιοσημείωτες προσπάθειες για τη διατήρηση της υφιστάμενης 

ισορροπίας ισχύος.70   

 Κατά αυτόν τον τρόπο, τα πλούσια αποθέματα υδρογονανθράκων που 

ανακαλύφθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο και αντιπροσωπεύουν φορτία ισχύος που 

είναι δυνατό να αλλάξουν την υφιστάμενη ισορροπία ισχύος, καθώς και το ενδιαφέρον 

που δείχνουν η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν για το συγκεκριμένο υποσύστημα, 

αναγκάζουν τις ΗΠΑ να ρίξουν το βλέμμα τους (και) εκεί, όσο κι αν θα ήθελαν να 

αποχωρίσουν από αυτά τα μέρη του κόσμου λόγω εσωτερικών πιέσεων. Με τα λόγια 

που έβαλε ο Θουκυδίδης στο στόμα του Περικλή, η ηγεμονία δεν τους προσφέρθηκε 

αλλά πάλεψαν για αυτήν και θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνο για το κράτος τους να την 

εγκαταλείψουν.71  

 Η υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου ουσιαστικά 

συνίσταται στην προάσπιση και προώθηση της δημοκρατικής ειρήνης.72 Αυτό 

αποτελεί κεντρικό στόχο της εξωτερικής τους πολιτικής είτε παρουσιάζεται ως 

αυτοσκοπός είτε ως εργαλείο για την προώθηση των αμερικανικών εθνικών 

συμφερόντων. Αποτελεί καρπό της παλαιάς ιδεαλιστικής σχόλης πολιτικής σκέψης και 

δεν είναι πάντοτε ένας στόχος συνεπής ή ειλικρινής. Επιπλέον, η προώθηση της 

δημοκρατίας ήταν πάντοτε κατάλληλα συνδυασμένη με ρεαλιστικές επιδιώξεις και 

επιδιώκεται μέσα στα πλαίσια του εφικτού. Σε γενικές γραμμές και για την κατανόηση 

του ρόλου των ΗΠΑ στον κόσμο, αποτελεί ένα μεγάλο και αξιόπιστο αφήγημα που 

δικαιολογεί το λόγο ύπαρξής τους στο διεθνές τοπίο - δεν υπάρχει  αξιόπιστη 

εναλλακτική λύση. Επιπλέον, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ έχει και τέσσερις άλλους 

 
69 John J. Mearsheimer (2001), Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Κ. Κολιόπουλος (μτφ), Π. Ήφαιστος & Ηλ. 
Κουσκουβέλης (επιμ.), Αθήνα, Ποιότητα, εκδ. 2011, σελ. 27 
70 Στο ίδιο, σελ. 101-103 
71 Θουκυδίδης, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Άγγελος Βλάχος (μτφ), Αθήνα, Εστία, 2012, Βιβλίο Β: 63, σελ.164 
72 Paul D. Miller (2012), American Grand Strategy and the Democratic Peace, Survival, Taylor & Francis Online, 54:2, pp. 49-76 
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στόχους: την υπεράσπιση του εσωτερικού από επιθέσεις, τη διατήρηση μιας ευνοϊκής 

ισορροπίας ισχύος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, την αποτροπή ανάδειξης 

ανταγωνιστών στο διεθνές σύστημα και την επένδυση σε πολιτικές καλής 

διακυβέρνησης που συναρτάται με την αξιοποίηση των δυνατότητων που έχουν οι 

σύμμαχοί τους στο εξωτερικό.73 

 Η Αμερική δεν είχε ιδιαίτερη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι 

πρόσφατα· είχε όμως έντονη παρουσία στις γειτονικές περιφέρειες της Κεντρικής 

Ασίας και της Μέσης Ανατολής, με τους πολέμους στο Αφγανιστάν το 2001 και στο 

Ιράκ το 2003. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για αυτές τις περιφέρειες άρχισε να γίνεται 

ορατό ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η πτώση της ΕΣΣΔ 

δημιούργησε ένα κενό ισχύος, που περιφερειακές δυνάμεις όπως το Ιράκ και μη-

κρατικοί δρώντες όπως οι Ταλιμπάν και η Αλ Κάιντα έσπευσαν να εκμεταλλευθούν. 

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την εποχή μετά το Ψυχρό Πόλεμο στη Μέση Ανατολή από 

μια αξιοζήλευτη θέση. Είχαν ευρεία υποστήριξη τόσο από τον κόσμο όσο και την ελίτ. 

Η περιοχή δεν ήταν ποτέ ήσυχη, αλλά ο συνασπισμός εναντίον του Σαντάμ Χουσεΐν 

είχε φέρει κοντά πολλούς διεθνείς δρώντες και υπήρχε λόγος για ελπίδα μιας 

μελλοντικής συνεργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ποτέ απόλυτα 

απομακρυνθεί από τη Μέση Ανατολή, αλλά 30 χρόνια παρεμβάσεων και περισσότερα 

από 17 χρόνια πολέμου άφησαν τόσο την Αμερική όσο και τη Μέση Ανατολή με 

αμέτρητα ανεπίλυτα και ίσως ανεπανόρθωτα προβλήματα.74 Τα περισσότερα από 

αυτά δημιουργήθηκαν από την πολιτική του Μπαράκ Ομπάμα. 

 Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ένας πολιτικός ο οποίος παρουσίαζε τον εαυτό του 

ως κεντρώο, που από τη μια αναγνώριζε  τη σημασία που είχε για τον κόσμο η 

υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών, όπως τις πρεσβεύουν οι ΗΠΑ και 

υπερτονίζουν οι συντηρητικοί και, από την άλλη, αντιλαμβανόταν ότι οι ιδεολογικές 

εμμονές των κεντροαριστερών φιλελευθέρων οδηγούν σε στρατιωτικές παρεμβάσεις, 

οι οποίες το μόνο που καταφέρνουν είναι να προκαλούν αστάθεια στο διεθνές 

σύστημα και ζημιές στο εσωτερικό του κράτους.75  

 Το 2016 ο ίδιος ο Ομπάμα  δήλωσε ότι από τις τέσσερις βασικές προσεγγίσεις 

της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή τον απομονωτισμό, το ρεαλισμό, το 

 
73 Paul D. Miller (2012), Five Pillars of American Grand Strategy, Survival, 54:5, Taylor & Francis Online, pp. 7-44 
74 Jonathan Cristol (2018), United States Foreign Policy in the Middle East after the Cold War, στο συλλογικό Yannis A. Stivachtis 
(edt.) (2018), Conflict and Diplomacy in the Middle East: External Actors and Regional Rivalries, E-International Relations 
Publishing, Bristol 
75 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος (2018), Η Αμερικανική πολιτική – από τον Φράνκλιν Ρούσβελτ στον Ντόναλτ Τραμπ, Αθήνα, 
Ποιότητα, σελ. 609  
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φιλελεύθερο παρεμβατισμό και το φιλελεύθερο διεθνισμό, έκλινε προς το ρεαλισμό 

που δίνει σημασία στα εθνικά συμφέροντα και τις απειλές, αλλά και το φιλελεύθερο 

διεθνισμό που τονίζει τις πολυμερείς διεθνείς συνεργασίες σε φιλελεύθερη 

κατεύθυνση. Θεωρούσε τον απομονωτισμό ανέφικτο και τον παρεμβατισμό, που 

πρεσβεύει την εξαγωγή της φιλελεύθερης δημοκρατίας με τη χρήση ακόμα και της 

στρατιωτικής ισχύος, υπεύθυνο για τη διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης 

υψηλόβαθμων αξιωματούχων στο Κογκρέσο και τα διάφορα think tanks που 

προώθησαν την εισβολή στο Ιράκ το 2003.76 

 Ήδη από την αρχή της πρώτης του θητείας ο Ομπάμα θέλησε να βελτιώσει την 

εικόνα των ΗΠΑ στο μουσουλμανικό κόσμο, που είχε πληγεί από την εισβολή στο 

Ιράκ. Έτσι, επέλεξε την Τουρκία ως πρώτο σταθμό του στην περιοδεία του στην 

περιοχή, τον Απρίλιο του 2009, της οποίας το πολιτικό μοντέλο ήθελε να προωθήσει 

ως υπόδειγμα μουσουλμανικής κοσμικής δημοκρατίας. Τότε, βέβαια, δεν είχε 

συντελεστεί η στροφή στον ερντογανισμό, που κατέπνιξε κάθε έννοια δημοκρατίας και 

κοσμικότητας στη χώρα. Στη συνέχεια ο Ομπάμα μετέβη τον Ιούνιο του ίδιου έτους 

στην Αίγυπτο, όπου ζήτησε λύση στο παλαιστινιακό και κάλεσε το Ισλάμ και τη Δύση 

σε διάλογο, αλληλοκατανόηση και συνεργασία ενάντια στην ισλαμική τρομοκρατία.77 

 Συνέχεια σε όλα αυτά δεν υπήρξε, καθώς η Αραβική Άνοιξη που ξέσπασε το 

2010 έφερε ανατροπές σε όλον τον αραβικό κόσμο και ανατροπές καθεστώτων, όπως 

του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, ανατροπές και εμφυλίους πολέμους όπως στη Λιβύη 

και στη Συρία. Το Μάρτιο του 2011 ξεσπά η Αραβική Άνοιξη στη Συρία που τον Ιούλιο 

εξελίσσεται σε εμφύλιο πόλεμο και μια ευρύτερη περιφερειακή αναμέτρηση. Το 

καθεστώς του Άσαντ το υποστήριζε το λεγόμενο σιιτικό τόξο, δηλαδή το Ιράν, οι σιίτες 

του Ιράκ και η Χεζμπολάχ του νότιου Λιβάνου. Αντίπαλοί τους ήταν οι ετερόκλητες 

δυνάμεις που υποστηρίχθηκαν από τη Σαουδική Αραβία και τα εμιράτα του Περσικού 

κόλπου. Η Δύση πήρε το μέρος των μετριοπαθών, δημοκρατικών, αντικαθεστωτικών 

δυνάμεων.78 

 Το 2013 οι ΗΠΑ απείλησαν να επέμβουν στρατιωτικά στη Συρία και ο πρόεδρος 

Ομπάμα είχε δηλώσει ότι η χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ 

αποτελούσε για τις ΗΠΑ κόκκινη γραμμή. Όμως τελικά, τον Αύγουστο του 2013, οι 

ΗΠΑ αποφάσισαν να μην επέμβουν. Οι επικριτές αυτής της απόφασης ισχυρίστηκαν 

 
76 Στο ίδιο, σελ. 610-611 
77 Στο ίδιο, σελ. 616 
78 Στο ίδιο, σελ. 618-619 
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ότι έτσι κλονίστηκε η αξιοπιστία των ΗΠΑ, και δεν ανακόπηκε η άνοδος του ISIS στα 

τέλη εκείνου του έτους, που με τη σειρά του οδήγησε στην εμπλοκή της Ρωσίας το 

2015 και την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη το 2015-16.79 Έτσι οι ΗΠΑ 

περιορίσθηκαν στην παροχή αεροπορικής υποστήριξης στις δυνάμεις που 

υποστήριζαν και δεν ενέπλεξαν χερσαίες δυνάμεις στη Συριακή σύρραξη, εκτός από 

τμήματα ειδικών δυνάμεων που αφενός κατεδείκνυαν τους χερσαίους στόχους με 

μεγάλη ακρίβεια και αφετέρου εκπαίδευαν δυνάμεις που πολεμούσαν εναντίον του 

ISIS, αλλά και του καθεστώτος του Άσαντ. Πράγματι, αυτές  οι αεροπορικές 

προσβολές έφθειραν το ISIS ενώ οι Κούρδοι πεσμεργκά απέκρουσαν τις επιθέσεις 

του Ισλαμικού κράτους στο Κομπανί και στη συνέχεια πέρασαν στην αντεπίθεση.80 

Διάδοχος του Ομπάμα είναι από το 2016 ο πρόεδρος Τραμπ, που ανήκει 

πολιτικά στο ιδεολογικό φάσμα που ονομάζεται τζακσονιασμός, από τον πρόεδρο 

Τζάκσον που ήταν θερμός εισηγητής του. Η τζακσονιανή παράδοση συνδυάζει 

εθνικισμό και λαϊκισμό. Επιπλέον, είναι εσωστρεφής σε σημείο που πλησιάζει την 

ξενοφοβία και τον απομονωτισμό. Όντας εθνικιστές οι τζακσονιανοί βλέπουν με 

καχυποψία τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε πολυμερείς δεσμεύσεις και προσεγγίζουν την 

εξωτερική πολιτική με ένα πνεύμα όπου τον μεγαλύτερο ρόλο τον παίζουν η τιμή, η 

υπόληψη και η στρατιωτική παράδοση.  

Το ρεύμα αυτό υποστηρίζει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος μόνο εφόσον 

διακυβεύονται βαρυσήμαντα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα. Στην περίπτωση, όμως, 

επίθεσης κατά των ΗΠΑ πρεσβεύει τη διεξαγωγή ανελέητου και αδυσώπητου πολέμου 

με κάθε μέσο μέχρι την ολοσχερή ήττα του εχθρού. Επιπλέον, παρά την αποστροφή 

προς στις διεθνείς δεσμεύσεις και παρεμβάσεις, υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που οι 

ΗΠΑ παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας ή δίνουν μια υπόσχεση αυτή πρέπει να τηρηθεί. 

Έτσι, όσον αφορά στον πόλεμο, ο πρώτος κανόνας αυτού του ρεύματος είναι ότι 

πρέπει να διεξάγεται με κάθε διαθέσιμη δύναμη. Η δεύτερη αρχή της τζακσονιανής 

άποψης για τον πόλεμο είναι ότι η επιβολή της θέλησης των ΗΠΑ στον εχθρό πρέπει 

να γίνεται με τις λιγότερες δυνατές αμερικανικές απώλειες.  

Η επιρροή της τζακσονιανής παράδοσης στις εξωτερικές σχέσεις των ΗΠΑ είναι 

έντονη στο χώρο της στρατιωτικής στρατηγικής. Η κοινή γνώμη, που κινείται στα 

χνάρια αυτού του ρεύματος σκέψης, ποτέ δεν πείστηκε για την αναγκαιότητα του 

 
79 David Greenberg (29/12/16), Syria will stain Obama’s legacy forever, Foreign Policy, 
https://foreignpolicy.com/2016/12/29/obama-never-understood-how-history-works/  
80 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος (2018), Η Αμερικανική πολιτική – από τον Φράνκλιν Ρούσβελτ στον Ντόναλτ Τραμπ, Αθήνα, 
Ποιότητα, σελ. 628 
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πολέμου στο Βιετνάμ αλλά επέμενε μέχρι εσχάτων υπέρ του πολέμου, όταν οι 

περισσότεροι Αμερικανοί είχαν στραφεί ενάντια στην εμπλοκή, διότι  οι ΗΠΑ είχαν 

δεσμευθεί για την ασφάλεια του Νοτίου Βιετνάμ. Ομοίως, είχε ταχθεί εναντίον της 

αμερικανικής παρέμβασης στον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου αλλά από τη στιγμή που 

διακυβεύτηκε η αξιοπιστία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ υποστήριξαν μέχρι και την 

περίπτωση της χερσαίας επέμβασης.81 

Ο Τραμπ κληρονόμησε μια πολιτική κατά του ISIS που επικεντρωνόταν στη 

στρατιωτική ήττα του αυτοαποκαλούμενου ισλαμικού κράτους, χωρίς να λαμβάνει 

επαρκώς υπόψη το περιφερειακό περιβάλλον ή τα διλήμματα ασφαλείας που 

προκαλούσε. Ο αγώνας εναντίον του ISIS έγινε γρήγορα ένας αγώνας για την 

επικράτεια και την επιρροή μεταξύ διαφόρων τοπικών και περιφερειακών 

παραγόντων. Μόνο το 2018 οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ άρχισαν να διατυπώνουν μια 

στρατηγική γύρω από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία, φτάνοντας σε πολιτική 

συμφωνία στη Συρία. Εκτός από τη διασφάλιση της μόνιμης ήττας του ISIS, ως στόχος 

των ΗΠΑ αποτέλεσε και η ανάσχεση (μέχρι της οριστικής τους αποβολής) των 

ιρανικών δυνάμεων από τη Συρία. Η ανακοίνωση του Trump, τον Δεκέμβριο του 2018, 

ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις υπονόμευσε όλες αυτές τις 

προσπάθειες και υποβάθμισε την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών στους 

συμμάχους και στους εταίρους τους.82  

Ο βασικός πυλώνας της αμερικανικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του 

ISIS ήταν η εταιρική σχέση τους με τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας (Syrian 

Democratic Forces-SDF), μιας συμμαχίας μεταξύ κουρδικών και σουνιτικών αραβικών 

πολιτοφυλακών. Το SDF στην πραγματικότητα κυριαρχείται πολιτικά, διοικητικά και 

στρατιωτικά από τις Μονάδες Προστασίας του Κουρδικού Λαού (YPG), μια θυγατρική 

του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK). Η συνεργασία αυτή βρίσκεται στο 

επίκεντρο των τουρκικών ανησυχιών, καθώς η Άγκυρα, όπως οι ΗΠΑ και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί το ΡΚΚ τρομοκρατική οργάνωση. Η σοβαρή προοπτική 

σύγκρουσης μεταξύ της Τουρκίας και του YPG κινητοποίησε τους συμπαθούντες του 

κουρδικού αγώνα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και ο Τραμπ μάλιστα απειλούσε στο 

twitter να «καταστρέψει» την τουρκική οικονομία εάν η Άγκυρα πολεμήσει το YPG.83 

 
81 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος (2003), Η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό 
πόλεμο-ιδεολογικά ρεύματα, Αθήνα, Ποιότητα, σελ. 41-52 και το Χαράλαμπος Παπασωτηρίου (2008), Η διεθνής πολιτική στον 
21ο αιώνα, Αθήνα, Ποιότητα, σελ. 121-126 
82 Strategic Comments (2019), The US withdrawal from Syria, Strategic Comments, The International Institute for Strategic 
Studies, 25:1, pp. i-iii 
83 Στο ίδιο, pp. i-iii 
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 Ήδη από το 2017 η ήττα του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) ήταν 

ολοφάνερη. Και αν οι ΗΠΑ έμοιαζαν να έχουν χάσει τον ευρύτερο έλεγχο της 

κατάστασης προς όφελος της Ρωσίας και του Ιράν, στην πραγματικότητα σταμάτησαν 

να έχουν απώλειες, συνεχίζουν να έχουν ερείσματα στην περιοχή και επηρεάζουν με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις που έχουν ως επίκεντρο 

τις περιφέρειες της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτό το πνεύμα 

οι ΗΠΑ έκαναν σχεδιασμούς για την ίδρυση ενός νέου πολιτικού πλαισίου συλλογικής 

ασφάλειας, που θα περιελάμβανε περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ όπως τα 

κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council - GCC), 

δηλαδή τα Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, καθώς και την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Αυτός ο συνασπισμός πήρε την 

ονομασία Στρατηγική Συμμαχία της Μέσης Ανατολής (Middle East Strategic Alliance 

– MESA) και έγινε γνωστότερο ως το Αραβικό NATO. Η προτεραιότητα ήταν η 

αντιμετώπιση της επιρροής του Ιράν και της εξάπλωσης του στην περιοχή, στους 

τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και της διπλωματίας.84 Όμως η Αίγυπτος, την 

Άνοιξη του 2019, ανέστειλε τη συμμετοχή της στη MESA, δείχνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τη δυσαρέσκειά της για την ηγετική θέση πέραν από τις ΗΠΑ, που κατέχει η 

Σαουδική Αραβία στη Συμμαχία. Η αναστολή συμμετοχής της Αιγύπτου, που είναι η 

μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του αραβικού κόσμου, από τη MESA, κάνει το Ισραήλ 

να έχει δεύτερες σκέψεις όσον αφορά τη στρατηγική του στην περιοχή η οποία 

ενδέχεται να αποδειχθεί ριψοκίνδυνη, ιδίως εφόσον στο Λευκό Οίκο το 2021 θα βρεθεί 

Δημοκρατικός Πρόεδρος.85 

 Τον Οκτώβριο του 2019 ο Τραμπ ανακοίνωσε την απόσυρση των αμερικανικών 

δυνάμεων από τη Συρία, αποσύροντας την ομπρέλα προστασίας στους Κούρδους 

συμμάχους του YPG, ανάβοντας με αυτόν τον τρόπο το πράσινο φως στην Τουρκία 

να εισβάλει στη Βόρεια Συρία και να εγκαταστήσει μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος 

των τουρκοσυριακών συνόρων, που την επεξεργαζόταν χρόνια πριν. 

 Οι αναλύσεις για την αμερικανική αυτή απόφαση, στο σύνολό τους, συγκλίνουν 

ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γεωπολιτικό λάθος. Οι ΗΠΑ έχασαν το μοναδικό 

αξιόπιστο σύμμαχό τους στην περιοχή, που είναι αμφίβολο εάν θα συνασπιστεί ποτέ 

ξανά με αυτές, περνώντας άθελά τους και το μήνυμα ότι όλες οι συμμαχίες που έχουν 

 
84 Ariel Shaul (27/02/2019), The “US Middle East Strategic Alliance” – The “Arab NATO”, Research Institute for European and 
American Studies, http://www.rieas.gr/researchareas/editorial/3078-the-us-middle-east-strategic-alliance-the-arab-nato  
85 Jonathan Ariel (21/05/2019), The US’s Middle East Strategy Might Be Fraying, BESA Center for Strategic Studies, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/us-middle-east-strategy-fraying/  
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στην περιοχή κινδυνεύουν να χάσουν κάποια στιγμή την αμερικανική υποστήριξη. 

Αυτό αποτελεί πλήγμα και για το εσωτερικό ακροατήριο του Τραμπ, το οποίο βάζει 

την αξιοπιστία της χώρας και τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ προς τρίτους σε πρώτη 

προτεραιότητα. Οι οπαδοί του τζακσονιακού απομονωτισμού εκτός από την υπόληψη 

της Αμερικής έχουν ως φάρο τους την τιμή και τις ηθικές αξίες. Και σε αυτό το πεδίο οι 

ΗΠΑ έχασαν το ηθικό τους πλεονέκτημα αφού άφησαν στην Τουρκία τον εναέριο χώρο 

και τα εδάφη που έλεγχαν, για να προβεί -είτε με βομβαρδισμούς είτε με τους 

ισλαμιστές αντιπροσώπους της- σε ωμότητες εναντίον των Κούρδων μαχητών και 

πολιτών, οι οποίοι δεν ήταν παράπλευρες απώλειες αλλά ο κύριος στόχος της 

επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» του Ερντογάν. Γεωπολιτικά επέτρεψε την επιστροφή του 

νέο-οθωμανισμού σε αραβικές περιοχές και, πρακτικά, επέδειξε την αδυναμία των 

ΗΠΑ να παραμείνουν ο απαραίτητος ηγέτης στο διεθνές σύστημα.86 

 Ούτε η σοφία πίσω από την απόφαση αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συρία 

ούτε και η ηθική της είναι το ζήτημα. Η ουσία κρύβεται στην αποκάλυψη των 

γεωπολιτικών προβλημάτων που έφερε στο φως και στον τρόπο που αυτά πρέπει να 

αντιμετωπιστούν στρατηγικά. Τα γεωπολιτικά ζητήματα που αποκαλύφθηκαν δεν είναι 

άλλα από την αυταρχική, νέο-οθωμανική και αναθεωρητική φύση του ερντογανικού 

καθεστώτος, η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει -ή έστω να εισηγηθεί 

αξιόπιστα- λύσεις για τα διεθνή προβλήματα και η απροθυμία των ΗΠΑ να 

υποστηρίξουν φθοροποιές και χρονίζουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς κάποιος 

άλλος δρων να επιμερίζεται τα βάρη τους.87 

Η ασυνέπεια των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ στη Μέση Ανατολή 

προκάλεσε σημαντική αβεβαιότητα. Ενώ οι ΗΠΑ φαίνεται να κινούνται προς την 

αποτροπή της επανεμφάνισης του Ιράν ως ανταγωνιστή στην περιοχή, αυτό είναι 

ασυμβίβαστο με τη συμπαράσταση τους στη Ρωσία, ως στρατηγικού εταίρου για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δεδομένης της υποστήριξης της Μόσχας προς την 

κυβέρνηση Άσαντ, σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Η ασυνέπεια της πολιτικής των ΗΠΑ 

στη Μέση Ανατολή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ορμητικότητα του Τραμπ και την 

επακόλουθη έλλειψη ενδιαφέροντος για τον συντονισμό των οργάνων διακυβέρνησης 

από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.88 

 
86 Ketti Davison (13/10/2019), Forecast: The Consequences of the U.S. Withdrawal from Syria, Institute for the Study of War, 
http://iswresearch.blogspot.com/2019/10/forecast-consequences-of-us-withdrawal.html  
87 Alex Joffe (27/10/2019), Clarity Amidst Chaos: The Implications of Trump’s Syria Policy, BESA Center for Strategic Studies, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/clarity-amidst-chaos-the-implications-of-trumps-syria-policy/  
88 Strategic Comments (2017), Trump’s erratic Middle East policy, Strategic Comments, The International Institute for Strategic 
Studies, 23:6, pp.vii-ix 
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Οι ΗΠΑ όμως παραμένουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι αναλυτές του 

STRATFOR, χαρακτηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια «απρόθυμη 

αυτοκρατορία». Το εύρος των συμφερόντων τους είναι τόσο τεράστιο που δεν 

μπορούν να εμπλέκονται πλέον σε κάθε κατάσταση που προκαλεί την ηγεμονία της, 

αυτού του είδους η τριβή θα εξαντλούσε τους πόρους της και θα τις άφηνε εκτεθειμένες 

στου αντιπάλους της. Αντ’ αυτού χρησιμοποιεί την στρατιωτική, την οικονομική και την 

πολιτική επιρροή της για να εκμεταλλευτεί τις περιφερειακές συγκρούσεις που 

φθείρουν τα κράτη με περιφερειακές βλέψεις, συγκρατώντας τα από το να ενώσουν 

τις δυνάμεις τους για να υπονομεύσουν την ηγεμονία των ΗΠΑ.89 

 Η μεγαλύτερη γεωπολιτική τάση του 21ου αιώνα είναι η προσέγγιση της Ρωσίας 

με την Κίνα, που πιθανόν να καταλήξει σε ένα μπλοκ που θα κυριαρχήσει στην 

Ευρασία.90  Θεωρείται παράλληλα, ότι μακροπρόθεσμα, η Κίνα λόγω του τεράστιου 

πληθυσμού της και των αναγκών της σε ενέργεια, θα καταστεί ο εταίρος που θα 

κυριαρχήσει. Επιπρόσθετα, το οικονομικό δέλεαρ του Belt and Road Initiative- BRI 

είναι μεγάλο για τις ευρωπαϊκές χώρες που φαίνεται να μην εμπνέονται από το όραμα 

μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται 

επιπλέον τριβές στην περιφέρεια της Ρωσίας. Έτσι, οι ΗΠΑ ενώ βλέπουν με μεγάλη 

ανησυχία αυτήν την προσέγγιση, διαφοροποιούν τη στάση τους για την Ευρώπη, την 

οποία αναγκάζονται να τη θέλουν ισχυρότερη, καθώς και με τους διάφορους 

μικρότερους γεωπολιτικούς δρώντες, σχηματίζοντας συμμαχίες και στρατηγικούς 

δεσμούς μαζί τους.  Το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου και αυτό της Μέσης 

Ανατολής, τα οποία επηρεάζουν το ένα το άλλο, αποτελούν ένα από τα θέατρα όπου 

διακυβεύεται το μέλλον του διεθνούς συστήματος, καθώς εκεί γίνεται ένας αγώνας για 

περιφερειακή ηγεμονία, για την οποία ερίζουν φανερά η Τουρκία και το Ιράν, αλλά 

στην ουσία η Ρωσία με τη σκληρή της ισχύ και η Κίνα με την ήπια ισχύ της. Οι ΗΠΑ 

δεν σκοπεύουν να επιτρέψουν τίποτε από αυτά.  

 Η διαφαινόμενη στρατηγική των ΗΠΑ είναι η αποδυνάμωση της αναδυόμενης 

συμμαχίας Ρωσίας-Ιράν-Τουρκίας και η αποφυγή της κατά μέτωπο σύγκρουσης με τη 

Ρωσία.91 Θεωρούν ότι αυτή η συμμαχία έχει ισχυροποιήσει την παρουσία της στη 

Μέση Ανατολή, αλλά από την άλλη δεν θέλουν να επωμιστούν το κόστος μιας 

 
89 Stratfor, The US and the balance of Power, Stratfor Worldview,  https://worldview.stratfor.com/themes/us-and-balance-power  
90 James Stavridis (11/06/2019), China and Russia Want to Control the World Island, Bloomberg, 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-06-10/china-and-russia-want-to-control-the-world-island  
91 Γιώργος Παυλόπουλος (26/06/2019), Ο Τραμπ, ο Μάο και η «περικύκλωση» της Ρωσίας, Liberal, https://www.liberal.gr/world/o-
tramp-o-mao-kai-i-isonperikuklosisin-tis-rosias/257131  
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απευθείας σύρραξης. Η αντιμετώπιση του Ιράν είναι σχετικά απλή αφού έχει εδώ και 

χρόνια καθιερωθεί στη συνείδηση των Αμερικανών ως εκπρόσωπος του «άξονα του 

κακού». Οι οικονομικές, στρατιωτικές και διπλωματικές πιέσεις της Αμερικής, 

πηγαίνουν χέρι-χέρι με τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας, με σκοπό την επανέναρξη 

των διαπραγματεύσεων με τους όρους που επιβάλλουν οι ΗΠΑ. Επιπλέον οι ΗΠΑ δεν 

θα ήθελαν να δουν την Τουρκία να καταρρεύσει οικονομικά και πολιτικά, αν και την 

έχουν απειλήσει με βαριές οικονομικές κυρώσεις, καθώς αυτό θα την οδηγούσε σε 

σύμπλευση με τη Ρωσία. Λόγω της γεωπολιτικής θέσης που απολαμβάνει, ο στόχος 

τους είναι να την ευθυγραμμίσουν με τα δικά τους συμφέροντα. 

 

2.3   Κίνα - Belt and Road Initiative και αναζήτηση φορτίων ισχύος 

 

Το τέλος του Β΄ΠΠ δε σήμανε μόνο την ανάδυση των δύο Υπερδυνάμεων, των 

ΗΠΑ και της Ρωσίας, και την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου στο νέο διπολικό διεθνές 

σύστημα. Η δημιουργία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949 σήμανε επίσης τη 

γένεση ενός «στρατηγικού τριγώνου», το οποίο από τότε έχει διέλθει  από πολλές 

διακυμάνσεις. Ενώ το τέλος  του Ψυχρού Πολέμου σήμανε την περιθωριοποίηση της 

Ρωσίας, ταυτόχρονα πυροδότησε την οικονομική άνοδο της Κίνας και την ενίσχυση 

της γεωπολιτικής της εικόνας. Σήμερα η Κίνα βρίσκεται σε έναν οικονομικό 

ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που περιλαμβάνουν θέματα 

δασμών και εμπορίου, διαφορές στη νότια Σινική θάλασσα και την πρωτοβουλία του 

νέου δρόμου του μεταξιού Belt and Road Initiative – BRI.92 

Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια  

διττή στρατηγική προς την Κίνα. Από τη μια, η Ουάσιγκτον εργάστηκε για τη 

συμμετοχή του Πεκίνου σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως συνομιλίες διμερούς 

διπλωματίας, συμμετοχή σε πολυμερείς θεσμούς εμπορίου, επενδύσεων, 

επιστημονικής συνεργασίας, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών, 

πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε βήματα αμυντικών 

διαλόγων. Μέσω αυτής της πολιτικής οι ΗΠΑ προσπάθησαν να ενθαρρύνουν την 

πλήρη ενσωμάτωση της Κίνας στο υφιστάμενο διεθνές σύστημα, προκειμένου να 

αναγνωρίσει ότι με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντά της εξυπηρετούνται καλύτερα. 

Από την άλλη όμως, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 οι ΗΠΑ έλαβαν μέτρα για να 

 
92 Eugene Chausovsky (7/06/2019), The ever – shifting “Strategic Triangle” between Russia, China and the US, Stratfor, 
https://worldview.stratfor.com/article/ever-shifting-strategic-triangle-between-russia-china-and-us  
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εξισορροπήσουν την αυξανόμενη ισχύ της, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ανατολικής 

Ασίας.93 

Σύμφωνα με τη θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού, η Κίνα πρόκειται να οδηγηθεί 

σε έναν έντονο ανταγωνισμό ασφαλείας με τις ΗΠΑ. Ο ίδιος ο Mearsheimer 

υποστήριξε ότι η Κίνα δεν θα μπορέσει να αναδυθεί στο διεθνές στερέωμα ειρηνικά 

και ότι εάν συνεχιστεί η ραγδαία οικονομική της ανάπτυξη στις ερχόμενες δεκαετίες 

τότε είναι πιθανό ο έντονος ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ να αποκτήσει δυναμική 

πολεμικής σύγκρουσής.94 Ο δομικός ρεαλισμός υπαγορεύει ότι επειδή η περιφερειακή 

ηγεμονία αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια ενός κράτους, η Κίνα θα 

επιχειρήσει να εγκαθιδρύσει τη δικιά της περιφερειακή ηγεμονία στην Ανατολική Ασία. 

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περιφέρεια, παρατηρείται ότι υπάρχουν και άλλοι 

δομικοί παράγοντες που ενισχύουν την άποψη του αναπόφευκτου της σύγκρουσης 

μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όπως η εμπλοκή των ΗΠΑ σε περίπτωση σύγκρουσης της 

Κίνας στη Νότιο Σινική Θάλασσα με κάποιον από τους συμμάχους της στην περιοχή, 

όπως η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα ή οι Φιλιππίνες.95 

 Ενάντια στο παραπάνω μοντέλο του αναπόφευκτου πολέμου, προτάσσεται μια 

άλλη συνθήκη: η «ειρηνική άνοδος».96 Η Κίνα δεσμεύτηκε σε αυτή την πολιτική ήδη 

από τις αρχές του αιώνα, αν και μπορεί να υποτεθεί ότι η πολιτική μεταστροφή της 

άρχισε από τις μεταρρυθμίσεις και το άνοιγμά της στα τέλη της δεκαετίας του '70. Με 

τα κριτήρια του ρεαλισμού, μπορεί να υποτεθεί ότι ειρηνική άνοδος υφίσταται όταν ένα 

ανερχόμενο κράτος αυξάνει τα κέρδη του στο διεθνές στερέωμα, σχετικά αλλά και 

απόλυτα, χωρίς να υποστεί τη βάσανο εκτεταμένων εχθροπραξιών μεταξύ της ίδιας 

και των άλλων μεγάλων δυνάμεων.  Η ειρηνική άνοδος είναι δυνατή για την Κίνα, 

καθώς είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα προκαλέσει η ίδια κάποιον ηγεμονικό πόλεμο. 

Αλλά η επίτευξή της ειρηνικής της ανόδου κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες θα είναι 

πολύ πιο δύσκολη από ό,τι στο παρελθόν. Για να επιτευχθεί, η Κίνα πρέπει να 

αναλογιστεί πώς θα διαμορφώσει το εσωτερικό της αλλά και πώς θα διαμορφώσει την 

εικόνα της διεθνούς κοινωνίας της οποίας σκοπεύει να καταστεί βασικός δρων. Με 

άλλα λόγια η διαμόρφωση της Κίνας πρέπει να περιλαμβάνει ένα σαφέστερο όραμα 

 
93 Aaron L. Friedberg (2015), The Debate Over US China Strategy, Survival, 57:3, pp. 89-110 
94 Brzezinski & Mearsheimer (22/10/2009), Clash of the Titans, Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2009/10/22/clash-of-the-
titans/ και John  J. Mearsheimer (2010), The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia, The Chinese Journal of 
International Politics, Vol. 3, 2010, pp.381–396 
95 Ganguly & Pardesi (2012), Can China and India rise peacefully? Orbis 56:3, pp. 470-485 
96 Buzan & Cox (2013), China and the US: Comparable Cases of ‘Peaceful Rise’? The Chinese Journal of International Politics, 

Vol. 6, 2013, pp. 109–132 
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για την ίδια την ταυτότητά της και το είδος της κοινωνίας της και, στενά συνδεδεμένα, 

ένα σαφέστερο όραμα για τη μορφή της διεθνούς κοινωνίας που η Κίνα επιθυμεί να 

προωθήσει.97 

Η μόνη άλλη μεγάλη δύναμη, που μπορεί να ισχυριστεί ότι ανέβηκε ειρηνικά, 

είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μια μεγάλη ομοιότητα μεταξύ της ειρηνικής ανόδου των 

ΗΠΑ και της Κίνας είναι η οικειοθελής και επί μακρόν απομόνωσή τους  από τη διεθνή 

σκηνή ενώ μια από τις κυριότερες διαφορές τους είναι η ιστορική τους ύπαρξη ως 

διεθνείς δρώντες. Τα 250 χρόνια της ιστορίας των ΗΠΑ ως ανεξάρτητου κράτους 

συγκρινόμενα με τις χιλιετίες ύπαρξης της Κίνας, κάνουν τη δεύτερη πολύ πιο 

υπομονετική και σίγουρη για τις κινήσεις της. 

Η αντίληψη των Ηνωμένων Πολιτειών για την αυξανόμενη δύναμη της Κίνας, 

ακόμη και στην περίπτωση που αφορά στην οικονομική της άνοδο, την οποία ο 

Mearsheimer – υπό τη μορφή του «πλούτου» σε συνδυασμό με τον «πληθυσμό»- 

ονομάζει «λανθάνουσα ισχύ», καθώς και ο σχηματισμός ενός άξονα μεταξύ Κίνας, 

Ρωσίας και Ιράν στην Ευρασία, τις οδηγεί σε εφαρμογή στρατηγικών ανάσχεσης. Η 

θέση της Ρωσίας είναι πιο διφορούμενη και χαρακτηρίζεται καλύτερα είτε ως 

στρατηγική του «αν δεν μπορείτε να τους νικήσετε, συμμαχήστε μαζί τους» είτε «να 

επωφεληθείτε όσο μπορείτε από μια δυσμενή κατάσταση».98  Και αυτό διότι η 

οικοδόμηση σκληρής ισχύος από την Κίνα, ανησυχεί τους Ρώσους. Παρά τις 

εξαγγελίες της Κίνας περί ειρηνικής συνύπαρξης, ο ρεαλισμός επιτάσσει τα κράτη να 

μην στέκονται χαράσσουν τη στρατηγική του βασιζόμενα αποκλειστικά στις προθέσεις 

των γειτόνων τους, αλλά κυρίως στις δυνατότητες που αυτοί κατέχουν.99 

Οι κινήσεις των δύο περιφερειακών δυνάμεων, της Τουρκίας και του Ιράν δεν 

φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τα σχέδια της Κίνας. Η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό 

της ως τον πιθανό ηγέτη των τουρκόφωνων λαών της Κεντρικής Ασίας,100 ενώ το Ιράν 

επιδιώκει να αναζωογονήσει το Ισλάμ εκεί. Αυτά τα δύο στοιχεία - εθνοτικά και 

θρησκευτικά - δεν βρίσκονται σε άμεση αντίθεση με τις φιλοδοξίες της Κίνας. 

 
97 Barry Buzan (2010), China in International Society: Is ‘Peaceful Rise’ Possible? The Chinese Journal of International Politics, 
Vol. 3, 2010, pp. 5–36 
98 Christian Dargnat (2016), China’s Shifting Geo-economic Strategy, Survival, 58:3, pp. 63-76 
99   Eugene Chausovsky (7/06/2019), The ever – shifting “Strategic Triangle” between Russia, China and the US, Stratfor, 
https://worldview.stratfor.com/article/ever-shifting-strategic-triangle-between-russia-china-and-us  
100 Παρά ότι η Τούρκοι θεωρούν το λαό των Ουιγούρων ως «γέφυρα φιλίας μεταξύ Τουρκίας και Κίνας» το ζήτημα αυτής της 
εθνότητας αποτελεί μοχλό πίεσης και των δύο κρατών εκατέρωθεν. Ο ίδιος ο Ερντογάν αποκάλεσε την Κινέζικη καταστολή των 
ταραχών που προκάλεσαν οι Ουιγούροι το 2009 ως «γενοκτονία» και «βαρβαρότητα», ενώ οι Κινεζικές αρχές συχνά κατηγορούν 
την Τουρκία ότι παρέχουν σε τρομοκράτες ασφαλές πέρασμα προς την Κίνα. Nicola P. Contessi (7/06/2019), Is Turkey the 
Western anchor of the New Silk Road? Euractiv, https://www.euractiv.com/section/central-asia/opinion/is-turkey-the-western-
anchor-of-the-new-silk-road/  

https://worldview.stratfor.com/article/ever-shifting-strategic-triangle-between-russia-china-and-us
https://www.euractiv.com/section/central-asia/opinion/is-turkey-the-western-anchor-of-the-new-silk-road/
https://www.euractiv.com/section/central-asia/opinion/is-turkey-the-western-anchor-of-the-new-silk-road/
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Επομένως, είναι δυνατή η οικοδόμηση οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών 

κρατών και της Κίνας. 

Πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αντιμετωπίζουν την σύγχρονη 

σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας ως έναν μεγάλο ανταγωνισμό Μεγάλων Δυνάμεων παρόμοιο 

με τον Ψυχρό Πόλεμο ή τη Σύγκρουση των Πολιτισμών, αν και δεν πρόκειται ακριβώς 

για «σύγκρουση» αλλά μάλλον για «αποτροπή» της Κίνας. Γεγονός είναι ότι αρκετοί 

από αυτούς καλοβλέπουν την αναβίωση ενός είδους Ψυχρού Πολέμου, έστω 

περιορισμένου στο οικονομικό πεδίο με την Κίνα. Ίσως γιατί ο Ψυχρός Πόλεμος είναι 

το πλαίσιο στο οποίο έχουν ζήσει οι περισσότεροι, και έχει επιπλέον μελετηθεί πάρα 

πολύ.101 

Ο οικονομικός πόλεμος δασμών και εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μπορεί 

ακόμη να θεωρηθεί ως το νέο ισοδύναμο του Ψυχρού Πολέμου στον 21ο αιώνα. 

Ακόμη κι αν επιλυθούν οι εμπορικές διαφορές μεταξύ τους, υπάρχει ένα πλήθος 

ζητημάτων που θα εμποδίσουν την επάνοδο μιας κανονικότητας στις σχέσεις τους. 

Κυρίαρχο ζήτημα είναι ο νέος δρόμος του μεταξιού που θα επιτρέψει την κινέζικη 

διείσδυση στην Ευρασία αλλά και η οικοδόμηση από την Κίνα μιας ισχυρής πολεμικής 

μηχανής που εφαρμόζει τα διδάγματα από τη ναυτική στρατηγική των ίδιων των ΗΠΑ 

στην αμερικανική ήπειρο του 19ου αιώνα. Οι διαφορές ΗΠΑ και Κίνας με αφορμή την 

τεχνολογία 5G τονίζουν επιπλέον το νέο ψυχροπολεμικό σκηνικό. 

Σημαντική διαφορά σε αυτό το σκηνικό, είναι ότι δεν υφίσταται το ίδιο ιδεολογικό 

χάσμα με την Κίνα όπως συνέβαινε στο παρελθόν με τη Ρωσία. Η Κίνα ενστερνίζεται 

το καπιταλιστικό σύστημα και η Δύση φοβάται την χωρίς προηγούμενο ασάφεια που 

θα εμφάνιζε ένα νέο διεθνές σύστημα με ηγέτιδα την Κίνα. Σε αυτόν τον ανταγωνισμό 

των Δυνάμεων, σημαντικό ρόλο παίζει η Ρωσία, που και για τις δύο παραμένει 

πολύτιμη. Αλλά ακόμη κι έτσι, με «σύμμαχο» τη Ρωσία ποτέ δε θα μπορέσει να 

επιτευχθεί η ανάσχεση της Κίνας, με τον τρόπο που έγινε στον Ψυχρό Πόλεμο. Απλά, 

η Ρωσία δεν διαθέτει την απαραίτητη οικονομική και ήπια ισχύ γι’ αυτόν το σκοπό και 

έτσι η Αμερική θα πρέπει να εμπλέξει και διάφορους άλλους δρώντες για να καταφέρει 

να εφαρμόσει μια τέτοια στρατηγική. 

Η Κίνα, βέβαια, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ, τόσο στην σκληρή όσο 

και στην ήπια ισχύ τους. Η άνοδος της Κίνας περισσότερο ερεθίζει τα αντανακλαστικά 

των ΗΠΑ, όσο αυτές περιχαρακώνονται από τον υπόλοιπο κόσμο μένοντας 

 
101 Simon Lester (2019), Is the Trump Administration Pushing for a Cold War with China? CATO Institute, 10 June 2019 
https://www.cato.org/blog/trump-administration-pushing-cold-war-china  

https://www.cato.org/blog/trump-administration-pushing-cold-war-china


-45- 
 

 

προσκολλημένες σε έναν εσωστρεφή τζακσονιασμό, παρά αποτελεί μια ρεαλιστική 

απειλή κράτους που διεκδικεί ηγεμονική θέση στο διεθνές σύστημα. Διότι ούτε τα 

εμπόδια που θέτει στη Νότια Σινική Θάλασσα, όσον αφορά στη διατήρηση ελεύθερων 

και θαλάσσιων διαδρόμων και ανεμπόδιστης πρόσβασης στο θαλάσσιο διεθνές 

εμπόριο, που αποτελεί διαχρονική στρατηγική των ΗΠΑ, ούτε ο κινέζικος 

αναθεωρητισμός, ο οποίος παρόλα αυτά δεν ελέγχει τα όρια και τις αντοχές των ΗΠΑ 

με τον απροκάλυπτο τρόπο που πράττει η Ρωσία, αλλά ούτε και η αναζήτηση ενός 

νέου αντιπάλου μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου που θα συσπειρώνει την 

αμερικανική κοινωνία είναι ικανοί λόγοι για να εξηγήσουν το μέγεθος της έντασης των 

σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Η ένταση αυτή μπορεί να 

εξηγηθεί με το δίλλημα ασφαλείας που θέτει η Κίνα, αφενός με το ρόλο της στην 

παγκόσμια οικονομία, ο οποίος εκφράζεται αφενός με το Belt and Road Initiative (BRI) 

και την συνεχόμενη αγορά λιμανιών με στρατηγική υπεραξία στη Μεσόγειο και 

αφετέρου με την επένδυση  που κάνει σε τεχνολογίες αιχμής , όπως η Τεχνική 

Νοημοσύνη, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό με τη σειρά του παράγει επικίνδυνες 

πολιτικές, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Β. Κορέας - puppet state της Κίνας- και 

ενισχύεται από το πολυπολικό σύστημα που ακολούθησε το πέρας του Ψυχρού 

Πολέμου.102 

Το κύριο εργαλείο με το οποίο η Κίνα αποβλέπει στην ειρηνική της άνοδο είναι 

ο νέος δρόμος του μεταξιού. Αυτό που είναι τώρα γνωστό ως η πρωτοβουλία Belt and 

Road Initiative ξεκίνησε το 2013 από τον κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Το BRI 

αποτελείται από δύο βασικά τμήματα: την οικονομική ζώνη του δρόμου του μεταξιού 

(Silk Road Economic Belt-SREB), η οποία εκτείνεται από την Κίνα στη Δυτική Ευρώπη 

και τη θαλάσσια οδό του μεταξιού του 21ου αιώνα που εκτείνεται από την Κίνα μέσω 

του Ινδικού Ωκεανού προς τη Μεσόγειο Θάλασσα. Γενικά θεωρείται το BRI, ως μια 

σειρά διασυνοριακών αναπτυξιακών έργων υποδομής, αντικατοπτρίζει το όραμα του 

Πεκίνου μιας ευρύτερης και ολοκληρωμένης ευρασιατικής περιφέρειας, στην οποία να 

ηγείται η Κίνα. Με αυτήν την πρωτοβουλία η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει μεταξύ 

των εμπλεκομένων κρατών ένα διακρατικό συντονισμό των πολιτικών τους, την 

κατασκευή υποδομών, το απρόσκοπτο εμπόριο, την οικονομική ολοκλήρωση και την 

 
102 Λίτσας Σπυρίδων (7/06/2019), Οι σύγχρονες Σινο – Αμερικανικές σχέσεις και το απεχθές του συστημικού κενού, Kappa news, 
https://kappanews.gr/2019/06/07/%ce%bf%ce%b9-
%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%bf-
%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-
%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b5/  

https://kappanews.gr/2019/06/07/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b5/
https://kappanews.gr/2019/06/07/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b5/
https://kappanews.gr/2019/06/07/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b5/
https://kappanews.gr/2019/06/07/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%bf-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b5/
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ελευθερία συναλλαγών. Όλα αυτά εξυπηρετούν τον σκοπό της οικοδόμησης μιας 

κοινότητας «κοινού πεπρωμένου για την ανθρωπότητα», μια φράση που φέρει ένα 

ξεκάθαρο αναθεωρητικό μήνυμα.103 

Η πρωτοβουλία BRI έχει τρεις στόχους: ένα οικονομικό, ένα εσωτερικό και ένα 

γεωπολιτικό. Ο κυριότερος φαίνεται να είναι ο οικονομικός. Το Πεκίνο αντιλαμβάνεται 

ότι το μοντέλο των φθηνών εξαγωγών και των κρατικών επενδύσεων, το οποίο 

εξασφάλιζε την πολιτική σταθερότητα σε αυτήν την τεράστια πυκνοκατοικημένη χώρα, 

τα τελευταία τριάντα χρόνια, δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει. Η BRI, εφόσον 

υλοποιηθεί θα επιτρέψει στην κινεζική οικονομία να ξεπεράσει τα σημερινά της όρια 

παρέχοντας πρόσβαση σε νέες αγορές ιδίως στον κλάδο της τεχνολογίας. 

Ανταποκρίνεται επίσης σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, καθώς θα επιτρέψει στην 

Κίνα να αντιμετωπίσει με επιτυχία την πρόκληση της ανάπτυξης σε όλη της την  

επικράτεια. Με την ανάπτυξη της ενδοχώρας, που υπολείπεται σε σχέση με τις 

παράκτιες περιοχές, θα εξισορροπηθεί η εγχώρια οικονομία και θα αμβλυνθούν οι 

εσωτερικές διαιρέσεις. Η ιστορική αναφορά στο «Δρόμο του Μεταξιού» δεν επιδιώκει 

απλώς να αυξήσει τη διεθνή εικόνα της χώρας αλλά, και να συσπειρώσει τον τεράστιο 

κινεζικό πληθυσμό πίσω από ένα σχέδιο εξαιρετικών φιλοδοξιών.  

Όσον αφορά τους γεωπολιτικούς στόχους της Κίνας, πολλοί αναλυτές 

συγκρίνουν την πρωτοβουλία BRI με το Σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών 

μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πραγματικότητα η BRI είναι ακόμη πιο 

φιλόδοξη. Οι δαπάνες που σχεδιάζει η κινεζική κυβέρνηση ανέρχονται σχεδόν σε 

τέσσερις φορές τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ μεταξύ 1947 και 1952 σε 

23 ευρωπαϊκές χώρες, με σημερινούς όρους. Με την οικοδόμηση υποδομών σε όλη 

την Ασία, η Κίνα θα προωθήσει την οικονομική ολοκλήρωση των εμπλεκομένων 

χωρών, σε μια αγορά της οποίας θα έχει θέσει την ατζέντα και το πλαίσιο της. Η 

γεωπολιτική επιρροή που επιθυμεί να ασκήσει η Κίνα,  φαίνεται και από το γεγονός 

ότι όχι μόνο ο σχεδιασμός, αλλά και η χρηματοδότησή καθώς και η κατασκευή της 

φιλόδοξης πρωτοβουλίας έχουν αναληφθεί από την ίδια.104  Ωστόσο τον Μάρτιο του 

2015, ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Wang Yi απέρριψε την παρομοίωση της BRI 

σαν ένα κινεζικό σχέδιο Marshall. Η πρωτοβουλία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της  

Κίνας είναι «το προϊόν μιας συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς και όχι ένα εργαλείο 

γεωπολιτικής. Έτσι δεν πρέπει να θεωρείται με τον ίδιο τρόπο όπως μια 

 
103 Nadège Rolland (2019), A China–Russia Condominium over Eurasia, Survival, 61:1, pp. 7-22 
104 Christian Dargnat (2016), China’s Shifting Geo-economic Strategy, Survival, 58:3, pp. 63-76 
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ψυχροπολεμική ενέργεια (εννοεί το  σχέδιο Marshall) που έχει πλέον ξεπεραστεί». Η 

Κίνα υποστηρίζει επίσης ότι οι σχέσεις που είχαν οι ΗΠΑ με τους ευρωπαίους 

συμμάχους τους τη δεκαετία του 1950 απέχουν παρασάγγας από την  αμφίδρομη 

συμμετοχή που η Κίνα προβλέπει για την πρωτοβουλία BRI.105  

Η BRI αναμένεται να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη αναθέρμανσης των 

σχέσεων Κίνας-Μέσης Ανατολής. Μέχρι το 2018, πάνω από 100 χώρες έχουν 

υποδεχθεί την πρωτοβουλία BRI και πάνω από 40 χώρες και διεθνείς οργανισμοί 

έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες με την Κίνα για την από κοινού δημιουργία της. 

Επιπλέον, η επένδυση της Κίνας στις χώρες κατά μήκος της διαδρομής έφθασε τα 50 

δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2017. Μέχρι στιγμής, περιφερειακοί πόλοι 

όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Ιράν είναι έτοιμες να 

κατασκευάσουν από κοινού το δρόμο του μεταξιού με την Κίνα.106 

Συγκεκριμένα η Τουρκία ξεκίνησε, έπειτα από την ανακοίνωση της 

πρωτοβουλίας BRI to 2013 από την Κίνα,  την δική της πρωτοβουλία με σκοπό την 

ένωση της Ανατολίας με την Κεντρική Ασία και την Κίνα με την ονομασία Πρωτοβουλία 

Μέσου Διαδρόμου (Middle Corridor Initiative). Με την ολοκλήρωση της 

σιδηροδρομικής γραμμής Μπακού-Τιφλίδα-Καρς πέτυχε τη σύνδεση του εθνικού 

σιδηροδρομικού δικτύου της με τον Διεθνή Μεταφορικό Διάδρομο της Κασπίας, που 

είναι σημαντικός τόσο για την Κίνα όσο και για την Τουρκία για τη διαμετακόμιση του 

εμπορίου τους προς την Ευρώπη. Οι BRI και η  Middle Corridor Initiative θεωρήθηκε 

ως μια ευκαιρία για την Κίνα και την Τουρκία ώστε να ενισχύσουν τις εμπορικές και 

οικονομικές τους σχέσεις. Το 2016 τα δύο κράτη υπέγραψαν ένα μνημόνιο 

κατανόησης, εναρμονίζοντας τις πρωτοβουλίες τους και ενισχύοντας τη συνεργασία 

τους για την ολοκλήρωση των απαραίτητων κύριων έργων που απαιτούν. Κατά ένα 

μεγάλο μέρος η Middle Corridor Initiative έχει ενσωματωθεί στην BRI.  Η συνεργασία 

της Κίνας με την Τουρκία αναμένεται να έχει διάρκεια διότι είναι προς το εθνικό τους 

συμφέρον: η Τουρκία θέλει να είναι διαμετακομιστικός κόμβος του κινέζικου εμπορίου 

και η Κίνα θέλει να εκμεταλλευτεί την σημαντική γεωπολιτική θέση της Τουρκίας.107   

 

 
105 Strategic Comments (2015), China's ambitious Silk Road vision, Strategic Comments, 23 Nov 2015, 21:6, pp. iv-v 
106 Xi Chen (2018), China in the Post-Hegemonic Middle East: A Wary Dragon? στο συλλογικό Yannis A. Stivachtis (edt.) (2018), 
Conflict and Diplomacy in the Middle East: External Actors and Regional Rivalries, E-International Relations Publishing, Bristol 
107 Guo & Fidan (2018), China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Turkey’s Middle Corridor: “Win-Win Cooperation”? Middle 
East Institute, June 2018, https://www.researchgate.net/publication/334195237  
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Η διπλωματική ενασχόληση της Κίνας με την περιοχή έφτασε σε ένα 

πρωτοφανές επίπεδο. Αυτός ο διπλωματικός ακτιβισμός, ωστόσο, δεν πρέπει να 

συγχέεται ως μια ηγεμονική φιλοδοξία αντικατάστασης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. 

Το ίδιο το γεγονός ότι η Κίνα διατήρησε σταθερά ουδέτερη θέση στην κρίσης της 

Υεμένης, στη σύγκρουσης Παλαιστίνης-Ισραήλ και στις κρίσεις της Συρίας και της 

Λιβύης δείχνει σαφώς τις προσπάθειες της να αποφύγει κάποια εμπλοκή με τις ΗΠΑ 

στην περιοχή. Το συνεχώς αυξανόμενο εμπόριο της Κίνας και οι επενδύσεις της εκεί, 

η άσκηση διπλωματίας και η παρουσία της ως μεσολαβητή της ειρήνης, καθώς και η 

προβολή της ήπιας ισχύος της, την εμφανίζουν ως έναν αναμφίβολα εμφανή παίκτη 

στα υποσυστήματα της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου. 108 

Ενώ όμως η Κίνα αποτελεί μια σημαντική στρατιωτική δύναμη στην Ανατολική 

Ασία και είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο 

γεωπολιτικός ρόλος της στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει περιορισμένος. Αλλά 

όπως και στα μέσα του 20ου αιώνα η ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών για πετρέλαιο 

και η αντιπαλότητα τους με τη Σοβιετική Ένωση τις ώθησαν να δηλώσουν την 

παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, έτσι και η 

Κίνα δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο σε αυτό το μέρος του κόσμου, 

οδηγούμενη από παρόμοιες αιτίες.109 

Η Ανατολική Μεσόγειος Θάλασσα συνδέει δύο περιοχές όπου η Κίνα έχει 

μείζονα συμφέροντα. Από τη μία πλευρά υπάρχει η Ευρώπη, όπου η Κίνα επιδιώκει 

πρόσβαση σε αγορές και προηγμένη τεχνολογία. Αυτό έχει ζωτική σημασία για την 

ικανότητα της Κίνας να διατηρήσει υψηλό το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της. 

Μαζί με τη Βόρεια Αμερική, η ΕΕ είναι ο κύριος προορισμός εξαγωγών της Κίνας. Η 

Ευρώπη είναι επίσης η πιο ελπιδοφόρα πηγή προηγμένης τεχνολογίας για την Κίνα, 

δεδομένων των πολιτικών εντάσεων που υπάρχουν μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων 

Πολιτειών και μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Η άλλη στρατηγικά σημαντική περιοχή είναι 

η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική (MENA), όπου μεσολαβεί και το υποσύστημα 

της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κίνα έχει σημαντικά πετρελαϊκά συμφέροντα σε χώρες 

όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και το Ιράκ. Έχει επίσης ισχυρούς διπλωματικούς 

και εμπορικούς δεσμούς με τις άλλες χώρες της περιοχής. Η Ανατολική Μεσόγειος 

αφορά επίσης στα οικονομικά συμφέροντα της Κίνας στο εμπόριο με τη Βόρεια 

 
108 Xi Chen (2018), China in the Post-Hegemonic Middle East: A Wary Dragon? στο συλλογικό Yannis A. Stivachtis (edt.) (2018), 
Conflict and Diplomacy in the Middle East: External Actors and Regional Rivalries, E-International Relations Publishing, Bristol 
109 Frans Paul van der Putten (2016), Infrastructure and geopolitics: China’s emerging presence in the Eastern Mediterranean, 
Journal of Balkan and Near Eastern Studies,18:4, pp. 337-351 
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Αμερική. Η ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ της Κίνας και της ανατολικής ακτής 

της Βόρειας Αμερικής χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο το κανάλι του Σουέζ και τη 

Μεσόγειο Θάλασσα.110 

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πολιτική 

της Κίνας για το νέο δρόμο του μεταξιού, καθώς από εκεί διέρχονται οι οδικές και 

θαλάσσιες οδοί προς την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο και στρατηγικά σημαντικότερο 

κινεζικό έργο υποδομής στην περιοχή είναι το λιμάνι μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων της Cosco στον Πειραιά, στην Ελλάδα.111 Η κινεζική κυβέρνηση 

θεωρεί το λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα ως την κύρια πύλη εισόδου για τις κινεζικές 

εξαγωγές στη νότια, ανατολική και κεντρική Ευρώπη, καθώς και το κλειδί για τις 

θαλάσσιες μεταφορές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο Θάλασσα. Για την Κίνα, η συμμετοχή 

της Cosco στον Πειραιά αυξάνει περαιτέρω την ήδη σημαντική στρατηγική σημασία 

του καναλιού του Σουέζ.112 

Η Ελλάδα έχει από το 1972 διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα. Το 2006, οι δύο 

χώρες ξεκίνησαν την ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία έθεσε τις 

σινο-ελληνικές σχέσεις σε νέα βάση και οδήγησε σε συγκεκριμένα και στρατηγικά 

βήματα και από τις δύο χώρες. Από τότε, το εμπόριο, οι επενδύσεις και ο τουρισμός 

μεταξύ των δύο έχουν αυξηθεί σημαντικά. Για το Πεκίνο, η Ελλάδα είναι μια ιδανική 

πύλη για τη γειτονιά της και την Ευρώπη, σε ένα νέο δρόμο μετάξι που συνδέει την 

Κίνα με τη Δύση. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, η αυξανόμενη συμμετοχή της Κίνας 

στην Ανατολική Μεσόγειο, που χαρακτηρίζεται από την τεράστια επένδυσή της στον 

Πειραιά, καθώς και άλλα βήματα οικονομικού και στρατηγικού χαρακτήρα στην 

περιοχή, χρησιμεύει ως βασικός κόμβος στη ευρύτερη στρατηγική του δρόμου του 

μεταξιού, με στόχο την αναβάθμιση της σχέσης της με την ΕΕ και στο διεθνές σύστημα 

γενικότερα. Η παρουσίας της Κίνας στην περιοχή είναι σημαντική. Το Πεκίνο αυξάνει 

τις επενδύσεις του στο Ισραήλ. Το 2012, κινεζικές εταιρείες ανέλαβαν την κατασκευή 

σιδηροδρομικής γραμμής στο Ισραήλ που συνδέει την Ashdod με το Eilat μέσω 

διμερούς συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Στην Αίγυπτο η Κίνα έχει επενδύσει στη 

βιομηχανία υδρογονανθράκων, και οι δύο κυβερνήσεις υπέγραψαν συμφωνίες για την 

κατασκευή σιδηροδρόμων, τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και άλλων έργων 

υποδομής. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια αυξανόμενη συζήτηση για το ρόλο της Κίνας 

 
110 Frans Paul van der Putten (2016), Infrastructure and geopolitics: China’s emerging presence in the Eastern Mediterranean, 
Journal of Balkan and Near Eastern Studies,18:4, pp. 337-351 
111 Στο ίδιο, pp. 337-351 
112 Strategic Comments (2015), China's ambitious Silk Road vision, Strategic Comments, 23 Nov 2015, 21:6, pp. iv-v 
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στη Ανατολική Μεσόγειο, καθώς μερικοί αμφισβητούν την ικανότητά της να επεκτείνει 

σημαντικά την επιρροή της στην περιοχή, ενώ άλλοι θεωρούν η παρουσία της θα 

προκαλέσει ανταγωνισμό με τα ευρωπαϊκά.113 

Η άνοδος της Κίνας ως σημαντικού οικονομικού παράγοντα επηρεάζει τις 

θέσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η 

Κίνα είναι ήδη ο κύριος γεωπολιτικός αντίπαλος στις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή 

Ασίας-Ειρηνικού. Καθώς η εν λόγω αντιπαλότητα εντείνεται, είναι πιθανό να 

εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές. 

 

2.4   Ρωσία – Επανεμφάνιση στο διεθνές στερέωμα  

 

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η κύρια μέριμνα της Ρωσίας, ως 

διάδοχου κράτους, ήταν η αποτροπή της μετάδοσης περιφερειακών κρίσεων στο 

εσωτερικό της· μια από αυτές ήταν η απειλή της ισλαμικής τρομοκρατίας. Έτσι άρχισε 

να ενδιαφέρεται ξανά για τη Μέση Ανατολή, που ήταν για τη Ρωσία ο κύριος διάδρομος 

για τους τρομοκράτες που θέλουν να διεισδύσουν στην επικράτειά της. Επιπλέον, η 

πολιτική σταθερότητα στον Καύκασο ήταν και εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας 

για τη Μόσχα όσον αφορά την απρόσκοπτη μεταφορά του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου της Κασπίας στις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. Εκτός από τα παραπάνω 

το ενδιαφέρον της Ρωσίας για τη Μέση Ανατολή είχε και έναν άλλο γεωπολιτικό στόχο: 

να αμφισβητήσει την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή όποτε αυτό ήταν εφικτό. Η 

αμφισβήτηση αυτή εκφράστηκε τόσο με την ενίσχυση των διπλωματικών και 

στρατιωτικών της δεσμών με διάφορα αραβικά κράτη με αντιδυτική ατζέντα όπως το 

Ιράκ, η Λιβύη και η Συρία, όσο και με την απροθυμία της Μόσχας να συνεργαστεί με 

τις Δυτικές δυνάμεις για την επίτευξη ευρύτερης περιφερειακής σταθερότητας, όπως 

το 2006 που τήρησε διαφορετική ρότα από τη Δύση στο ζήτημα της σύγκρουσης 

μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, διατηρώντας ανοικτά κανάλια επικοινωνίας με τον ηγέτη 

της Χεζμπολάχ.114 

Το πρώτο σοβαρό μήνυμα επιστροφής της Ρωσίας στο προσκήνιο του 

διεθνούς ανταγωνισμού, έτοιμη να αμφισβητήσει τις ΗΠΑ στις διεθνείς υποθέσεις έγινε 

 
113 Marina Skordeli (2015), New Horizons in Greek-Chinese Relations: Prospects for the Eastern Mediterranean, Mediterranean 
Quarterly, Volume 26, Number 1, March 2015, pp. 59-76 
114 Spyridon Ν. Litsas (2018), Russian Foreign Policy in the Middle East under Putin: Can Bears Walk in the Desert? στο 
συλλογικό Yannis A. Stivachtis (edt.) (2018), Conflict and Diplomacy in the Middle East: External Actors and Regional Rivalries, 
E-International Relations Publishing, Bristol 
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το 2009, όταν πριν από την πρώτη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας, ο πρόεδρος 

της Ρωσίας εκείνη την εποχή Ντμίτρι Μεντβέντεφ τόνισε την ανάγκη για ισότητα και 

αποκόμιση αμοιβαίων κερδών από τις δύο μεγάλες δυνάμεις, αφού και η Ρωσία και οι 

ΗΠΑ έχουν ειδική ευθύνη στα διεθνή ζητήματα όσον αφορά τη στρατηγική 

σταθερότητα και την πυρηνική ασφάλεια.115 

Μπορεί η Ρωσία, ως παγκόσμια δύναμη, να ήταν σκιά του παλιού της εαυτού 

αλλά αυτό δεν την σταματούσε από το να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο -τις 

ένοπλες δυνάμεις της, τις υπηρεσίες ασφαλείας, οικονομικές πιέσεις, πολιτισμικούς 

δεσμούς, προπαγάνδα, πολιτικές διασυνδέσεις και δυνατότητες κυβερνοπολέμου- για 

να αμυνθεί από ό,τι θεωρούσε ως παραβίαση των συνόρων της από τη Δύση στο 

«εγγύς εξωτερικό»116 και στα συμφέροντα της σε όλον τον κόσμο.117 Το παράθυρο 

ευκαιρίας για την ανάμιξη της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή ήταν η Αραβική Άνοιξη, που 

στην αρχή προσεγγίστηκε ως αμερικανική συνομωσία για τον έλεγχο της περιφέρειας. 

Σύντομα όμως αντιλήφθηκε ότι της παρουσιάστηκε μια ευκαιρία για να υλοποιήσει τον 

δικό της σχεδιασμό εκεί. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία 

για τη Ρωσία να επεκτείνει την επιρροή της. Ταυτόχρονα, ήταν μια ιδανική ευκαιρία να 

κρατήσει το βλέμμα της Δύσης μακριά από περιοχές με μεγαλύτερη στρατηγική 

σημασία για αυτήν, όπως ο Καύκασος και η Κεντροανατολική Ευρώπη.118  

Η κυριότερη επέμβασή της έγινε στη Συρία. Οι σχέσεις μεταξύ Μόσχας και 

Δαμασκού χρονολογούνται από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 

επισφραγίστηκαν με την άδεια λειτουργίας μιας μικρής ναυτικής βάσης στο λιμάνι της 

Ταρσού το 1971. Ο Συριακός Εμφύλιος προσέφερε στη Ρωσία την ευκαιρία να 

ενισχύσει τους δεσμούς της με το συριακό καθεστώς και να αναβαθμίσει τη 

στρατιωτική παρουσία της εκεί. Εκτός από τη ναυτική βάση στην Ταρσό η Ρωσία 

ελέγχει το στρατηγικό λιμάνι της Λατάκειας και την αεροπορική βάση στο Χμεϊμίν, 

όπου έχει εγκαταστήσει συστοιχίες πυραύλων S-400. Ο Συριακός Εμφύλιος 

παρουσίασε μια ευκαιρία για τη Ρωσία να ηγηθεί συνασπισμού υπέρ του Άσαντ, που 

συνεπάγεται επίσης την οικοδόμηση στενότερων δεσμών με το Ιράν και τη 

Χεζμπολάχ. Εν ολίγοις, ο εμφύλιος πόλεμος της Συρίας έγινε ένα χρήσιμο στρατηγικό 

εργαλείο στα χέρια της Μόσχας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η 

 
115 Litsas (2018), Russian Foreign Policy in the Middle East under Putin: Can Bears Walk in the Desert? 
116 Ως εγγύς εξωτερικό η Ρωσία εννοεί τον εγγύς περίγυρό της, ουσιαστικά τα κράτη που έλεγχε ως πάλαι ποτέ Σοβιετική Ένωση. 
Προσέξτε την ομοιότητα με το «ζωτικό χώρο» που χρησιμοποιούσε η ναζιστική Γερμανία για να δικαιολογήσει τις ενέργειές της. 
117 Stratfor, Echoes of the Cold War, Stratfor Worldview, https://worldview.stratfor.com/themes/echoes-cold-war  
118 Litsas (2018), Russian Foreign Policy in the Middle East under Putin: Can Bears Walk in the Desert? 

https://worldview.stratfor.com/themes/echoes-cold-war
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Ρωσία, που κάποτε υποβιβάστηκε από τις ΗΠΑ ως φθίνουσα περιφερειακή δύναμη 

βαλτωμένη σε ένα άκρο της Συρίας, έχει σήμερα καρπωθεί κέρδη πολύ μεγαλύτερα 

από τα αναμενόμενα. Τα αραβικά κράτη, η Τουρκία και, σε μικρότερο βαθμό, το 

Ισραήλ έχουν αρχίσει να κοιτάζουν προς τη Μόσχα για να διαχειριστούν τον μεταξύ 

τους περιφερειακό ανταγωνισμό.119  

Ο Συριακός Εμφύλιος ήταν ένας πόλεμος που όλοι έχασαν. Η Τουρκία έχασε 

την αξίωσή της για περιφερειακή ηγεμονία και ενεπλάκη σε ένα διασυνοριακό αγώνα 

με τους Κούρδους. Το Ιράν βρέθηκε σε τέλμα υποστηρίζοντας τον Ασάντ, καθώς η 

παρέμβασή του έδρασε διαλυτικά στην ήπια ισχύ του καθεστώτος του. Ως μόνος 

νικητής φαίνεται να είναι η Ρωσία, δεδομένου ότι με την παρέμβασή της το 2015, 

εδραίωσε στην εξουσία τον Ασάντ και απέκτησε ερείσματα σε αυτήν την τόσο 

ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής.120 Με αυτό τον τρόπο, ο ανταγωνισμός 

ισχύος στη Μέση Ανατολή έδωσε την ευκαιρία στη Ρωσία αφενός να δημιουργήσει ένα 

πόλο ισχύος στην περιοχή, ανταγωνιστικό των ΗΠΑ, αλλά και να επανεμφανιστεί ως 

διεθνής δρών στο διεθνές σύστημα.121 

Η πρόσφατη πράξη στο δράμα της συριακής εμπλοκής είναι η ρώσο-τουρκική 

συμφωνία-απότοκο της τουρκικής επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης» που αφορά στη 

διαχείριση της μελλοντικής κατάστασης στη Βόρειο Συρία, μετά την τουρκική εισβολή 

σε αυτήν και την προσπάθεια εγκαθίδρυσης από την Τουρκία μιας ασφαλούς ζώνης 

εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από τα εδάφη που μέχρι τότε έλεγχαν υπό την 

προστασία των ΗΠΑ. Με τη συμφωνία αυτή η Ρωσία καθίσταται ο δρων που έχει τον 

απόλυτο έλεγχο της κατάστασης στη Συρία και τη μόνη δύναμη διεθνούς επιπέδου -

ως περιφερειακοί δρώντες υπάρχουν η Τουρκία και το Ιράν- με τόσα ερείσματα στη 

Μέση Ανατολή. 

Η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράν προσέγγισαν η μία την άλλη με αφορμή το 

Συριακό Εμφύλιο. Η Ρωσία με την Τουρκία έχουν βέβαια διαφορές στους πολιτικούς 

τους στόχους, τέτοιες που υπάρχει και η άποψη ότι η Ρωσία δεν έπαψε να αποτελεί 

απειλή για την Τουρκία, δρώντας παρασκηνιακά για να υπονομεύσει τον Ερντογάν. 

Ίσως και να υπάρχει κάποιο δίκιο σε αυτήν την πρόταση, αλλά όχι σε σημείο που να 

αποτελεί παραφωνία στις διακρατικές σχέσεις. Η πραγματικότητα καταδεικνύει τη 

μεγάλη σημασία που έχει η Τουρκία στην ευρύτερη στρατηγική της Ρωσίας. Η Τουρκία 

 
119 Strategic Comments (2019), The US withdrawal from Syria, Strategic Comments, 25:1, pp. i-iii 
120 Phillips Christopher (2016), The battle for Syria: international rivalry in the new Middle East, New Haven, CT: Yale University 
Press 
121 Litsas (2018), Russian Foreign Policy in the Middle East under Putin: Can Bears Walk in the Desert? 
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είναι χρήσιμη για τη Ρωσία καθώς η προσέγγισή τους δημιουργεί διαιρέσεις και 

προβλήματα για τις ΗΠΑ και μέσα στο ΝΑΤΟ. Πολύ συχνά αυτές οι τριβές 

υποδαυλίζονται περαιτέρω από τη Ρωσία, η οποία είναι σε θέση να προσφέρει στην 

Τουρκία αυτά που της αρνούνται οι σύμμαχοί της. Παρόλα αυτά, οι διακυμάνσεις των 

σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας επηρεάζουν αυτήν την ρωσο-τουρκική προσέγγιση, όπως 

επίσης και οι εξελίξεις σε άλλα πεδία συγκρούσεων, όπως αυτό της Συρίας. Εκεί, οι 

ΗΠΑ κεφαλαιοποιούν τα διάφορα προβλήματα, που αρκετές φορές οι ίδιες 

δημιουργούν,  σε μια προσπάθεια να πείσουν την Τουρκία ότι ανήκει στο δυτικό 

στρατόπεδο και ότι η σχέση της με τη Ρωσία έχει πολλούς περιορισμούς.122  

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επιδεινώθηκαν 

γρήγορα μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016 κατά 

του Ερντογάν. Αντιθέτως, η Τουρκία αύξησε τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας 

με τη Ρωσία από τα μέσα του 2016 ως μέρος της διαδικασίας προσέγγισής τους, μετά 

το συμβάν της κατάρριψης του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους από την τουρκική 

αεράμυνα στη Συρία το Νοέμβριο του 2015. Με αυτόν τον τρόπο ενώ η Ρωσία μετά 

την προσάρτηση της Κριμαίας βρίσκεται στο στόχαστρο της δυτικής διπλωματίας σε 

μια προσπάθεια απομόνωσης της, η Τουρκία την προσεγγίζει φιλικά, εξυπηρετώντας 

τη ρωσική τακτική του «διαίρει και βασίλευε».123 

Η Άγκυρα συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες με επικεφαλής τη Ρωσία για 

την επίλυση της συριακής σύγκρουσης και συμφώνησε να αγοράσει το ρωσικό 

σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400, που είναι ασύμβατο με την αμυντική 

αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι ένα εξελιγμένο ρωσικό οπλικό σύστημα 

εντάσσεται στο οπλοστάσιο ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ ενοχλεί τόσο τις ΗΠΑ όσο 

και τους υπόλοιπους Συμμάχους. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο οδυνηρό για τις ΗΠΑ 

εφόσον συνδέεται με την αγορά του F – 35 από την Τουρκία, που αποτελεί το πλέον 

προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος της Δύσης, το οποίο κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο 

ενδελεχούς μελέτης από τους Ρώσους ειδικούς. Έτσι οι ΗΠΑ μετά την παραλαβή της 

πρώτης συστοιχίας  των ρωσικών  S – 400 κι έπειτα από ένα μακρό chicken game124 

 
122 Zenonas Tziarras (2018), Erdoganist authoritarianism and the ‘new’ Turkey, Southeast European and Black Sea Studies, 
18:4, 593-598 
123 Φίλης Κωνσταντίνος (2018), Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν, Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2018, σελ. 59-62 
124 Η πλέον εμφατική όμως δήλωση ήρθε από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ο οποίος προειδοποίησε ευθέως την Τουρκία 
στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2019, πως κινδυνεύει ακόμη και η θέση της στη Συμμαχία εάν δεν αλλάξει στάση. Remarks by Vice 
President Pence at NATO Engages: The Alliance at 70, The White House, April 3, 2019, 05/04/2019, 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-nato-engages-alliance-70/  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-nato-engages-alliance-70/
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πάγωσαν την παραγγελία των F-35 και είναι σε αναζήτηση αντικατάστασης της 

Τουρκίας από αυτό το πρόγραμμα.  

Η Ρωσία στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής, που επηρεάζει άμεσα αυτό 

της Ανατολικής Μεσογείου, διατηρεί συνεργατικές σχέσεις στον οικονομικό, 

διπλωματικό και αμυντικό τομέα, με δύο από τους ισχυρότερους περιφερειακούς 

δρώντες της περιοχής, το Ιράν και την Τουρκία. Οι τρεις τους έχουν σχηματίσει έναν 

άξονα αντίθετο με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα σε αυτήν τη 

νευραλγική περιφέρεια.  

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία, η Ρωσία και το Ιράν εργάστηκαν για 

να κρατήσουν όρθιο το καθεστώς Άσαντ. Σήμερα με τις εχθροπραξίες να έχουν λάβει 

τέλος, αρχίζουν να εμφανίζονται εντάσεις στις σχέσεις τους, χωρίς όμως να έχουν τον 

χαρακτήρα παιχνιδιού «μηδενικού αθροίσματος». Η Ρωσία για να κεφαλαιοποιήσει 

την επένδυση στη Συρία θέλει να αποδείξει, κυρίως στις ΗΠΑ, ότι είναι 

αναντικατάστατη για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή και ότι κρατά το 

κλειδί για την απομάκρυνση του Ιράν από τη χώρα. Για την ανοικοδόμηση της Συρίας 

καλεί τις χώρες του Κόλπου, και κυρίως τη Σαουδική Αραβία να επενδύσει στα 

πλούσια κοιτάσματα της χώρας, και η Σαουδική Αραβία βάζει ως ρήτρα τον 

περιορισμό της δράσης του Ιράν εκεί. Επιπλέον η Ρωσία, για να ελαφρύνει τις 

κυρώσεις της Δύσης από πάνω της, πιέζει το Ιράν για τη μείωση των στρατιωτικών 

του δυνάμεων, ιδιαίτερα στα πυραυλικά του συστήματα εδάφους – εδάφους, 

ελπίζοντας σε αντίστροφη αύξηση των κυρώσεων της Δύσης προς το Ιράν. Παρά τις 

διαφορές τους όμως, η Ρωσία και το Ιράν συνεχίζουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Πάντως, σε αντίθεση με το όραμα της Ρωσίας, το Ιράν συνεχίζει να θεωρεί την 

παγίωση των θέσεων του στη Συρία ως στρατηγικό αντικειμενικό σκοπό.125 

Η ανάδειξη της Ρωσίας ως κομβικού παίκτη στη Μέση Ανατολή αυξάνει τη 

στρατηγική υπεραξία του γειτονικού υποσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου. Η 

εμφατικά επιθετική και ρεαλιστική στρατηγική της Ρωσίας, όσον αφορά την αλλαγή της 

περιφερειακής ισορροπίας ισχύος, μπορεί να επεκταθεί και στο θέατρο της Ανατολικής 

Μεσογείου.126 

Διάφοροι αναλυτές υποστηρίζουν σήμερα ότι το διεθνές σύστημα έχει ήδη 

εισέλθει σε ένα νέο «Ψυχρό Πόλεμο» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Ούτε όμως η 

 
125 Deker & Valens (2019), Russia and Iran: is the Syrian Honeymoon Over? The Institute for National Security Studies, 
27/05/2019 https://www.inss.org.il/publication/russia-iran-syrian-honeymoon/  
126 Litsas (2018), Russian Foreign Policy in the Middle East under Putin: Can Bears Walk in the Desert? 

https://www.inss.org.il/publication/russia-iran-syrian-honeymoon/
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Ουάσιγκτον ούτε και η Μόσχα έχουν τη διάθεση ή την ικανότητα να εισέλθουν σε μια 

τόσο καθολική και δεσμευτική κατάσταση. Παρόλα αυτά, η Ρωσία ακολουθεί τώρα μια 

πιο επιθετική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή και αυτό είναι 

πιθανό να συνεχιστεί καθώς η περιοχή πέφτει βαθύτερα στην κρίση.127 Η υπερβολική 

ενασχόληση των αμερικανών αναλυτών με τον Ψυχρό Πόλεμο, όπως και η 

καθυστέρηση της αμερικάνικης κυβέρνησης καθώς και των κυβερνητικών 

οργανώσεων των ΗΠΑ να προσαρμοσθούν στο σημερινό πολυπολικό διεθνές 

σύστημα, οδηγεί συνεχώς ένα μεγάλο μέρος της αμερικανικής πολιτικής σκέψης πίσω 

σε αυτά ξεπερασμένα τα μονοπάτια. Το γεγονός ότι η Ρωσία δεν θα φύγει από τα 

θερμά νερά της Ανατολικής Μεσογείου παραμένει και ο ανταγωνισμός με τις ΗΠΑ, 

αλλά και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς δρώντες, πρέπει να θεωρείται 

δεδομένος. 

Έτσι η Ρωσία, αποκομμένη από τη Δύση λόγω των οικονομικών κυρώσεων και 

των τεταμένων σχέσεων αρχίζει να χτίζει γέφυρες με την Ανατολή και επεκτείνει τους 

εμπορικούς δεσμούς της με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία αλλά κυρίως την Κίνα. Αυτό 

όμως με τη σειρά του προκαλεί επιπρόσθετες τριβές: για να προκαλέσει τις ΗΠΑ 

εμπλέκεται σε περιφερειακές υποθέσεις τρίτων, αλλά και, αντίστροφα, η Κίνα 

παρεισφρέει  στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας στην Κεντρική Ασία, γεγονός που 

απορροφά πόρους και χρόνο από την πρώην Υπερδύναμη.128 

Ενώ υπάρχουν πολλές ενδείξεις για τη βελτίωση και την ενίσχυση των σινο-

ρωσικών σχέσεων, πολλοί Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η εμφανιζόμενη 

συνεργασία και δέσμευση μεταξύ των δύο δυνάμεων δεν είναι κάτι άλλο παρά η 

κάλυψη μιας βαθιάς και αμοιβαίας δυσπιστίας που τρέφουν η μία για την άλλη. Οι 

μακρές ιστορικές διαφορές μεταξύ τους, η έντονη δημογραφική διαφορά και η 

αυξανόμενη ανισορροπία ισχύος, δυναμώνει τις ανασφάλειες της Ρωσίας. Καθώς η 

δική της ισχύ μειώνεται, η Ρωσία ανησυχεί για τις αυξανόμενες οικονομικές, πολιτικές 

και στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας, καθώς και την αυξημένη παρουσία της σε 

περιοχές που η Μόσχα εξακολουθεί να επιθυμεί ως αποκλειστική σφαίρα επιρροής 

της. Τα οικονομικά συμφέροντα μπορεί σήμερα να οδηγήσουν σε προσέγγιση τη 

Μόσχα και το Πεκίνο, αλλά άλλοι παράγοντες όπως ο ανταγωνισμός για την 

περιφερειακή ηγεμονία και το κύρος τελικά θα την εξαφανίσουν. Η πρόσφατη εγγύτητα 

στις σχέσεις μεταξύ των δύο δυνάμεων, ιδιαίτερα εμφανής μετά το 2014, θεωρείται ότι 

 
127 Litsas (2018), Russian Foreign Policy in the Middle East under Putin: Can Bears Walk in the Desert? 
128 Stratfor, Moscow looks to the East, Stratfor Worldview, https://worldview.stratfor.com/themes/moscow-looks-east  

https://worldview.stratfor.com/themes/moscow-looks-east
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είναι ένας γάμος ευκαιρίας, βασισμένος σε εύθραυστα κοινά συμφέροντα, που δεν θα 

διαρκέσει. Προς το παρόν, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι Κίνα και Ρωσία 

συμβιβάζονται προς το παρόν σε μία συγκυριαρχία στην Ευρασιατική Ήπειρο 

Όσον αφορά τις σχέσεις  Ρωσίας και Κίνας, τα δύο κράτη μοιράζονται το ίδιο 

όραμα για την Ευρασία. Και οι δύο δυνάμεις αντιλαμβάνονται τη δυτική παρουσία στα 

άκρα της Ευρασίας το ίδιο απειλητική – για την Κίνα είναι οι σύμμαχοι και η παρουσία 

των ΗΠΑ στην Ανατολική Ασία· για τη Ρωσία το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη 

Γηραιά Ήπειρο. Και οι δύο χερσαίες αυτές δυνάμεις θεωρούν την Ευρασία στρατηγική 

τους χώρο. Και οι δύο έχουν ξεκινήσει φιλόδοξες πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν την 

επιρροή τους στην περιοχή: την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και την Ευρασιατική 

Εταιρική Σχέση για τη Ρωσία, την Οικονομική Ζώνη του Μεταξιού - το χερσαίο τμήμα 

της Πρωτοβουλίας Belt and Road - για την Κίνα. Η Κίνα και η Ρωσία μοιράζονται 

παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με την πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια της Ευρασίας 

και, γενικά, παρόμοιους στόχους σχετικά με το πώς πρέπει να είναι μια μελλοντική 

περιφερειακή τάξη. Όπως έθεσε ένας κορυφαίος Κινέζος διπλωμάτης, η Ευρασία είναι 

η κύρια περιοχή όπου η Κίνα πρέπει να εργαστεί χέρι-χέρι με τη Ρωσία για να 

«επιδιώξει τη σύγκλιση και την ισορροπία συμφερόντων» και να ευθυγραμμίσει τις 

υψηλές στρατηγικές των δύο χωρών.129 Το εάν πρόκειται για ένα γάμο ευκαιρίας ή για 

μια σταθερή και μακρόχρονη συνεργατική σχέση, αυτό θα το δείξει μόνο το μέλλον. 

 

2.5 Ιράν – Προς αναζήτηση της περιφερειακής ηγεμονίας 

  

 Ως «αναδυόμενη δύναμη» μπορεί να θεωρηθεί ένα κράτος που αναπτύσσεται 

οικονομικά και αναγνωρίζεται ως τέτοια, με όρους ισχύος, από άλλα κράτη. Επιπλέον 

μια τέτοια δύναμη πρέπει να είναι ικανή να προβάλει την ήπια ισχύ της και να δύναται 

να αλλάξει το status quo. Ως «περιφερειακή δύναμη» θεωρείται ένα κράτος που να 

ανήκει σε κάποια περιφέρεια, να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε 

συνασπισμό των κρατών της περιφέρειας αυτής και  παράλληλα να επηρεάζει 

σημαντικά τα διάφορα περιφερειακά ζητήματα. Υπό αυτήν την έννοια το Ιράν 

ανταποκρίνεται σε πολλές από τις απαιτήσεις μιας αναδυόμενης περιφερειακής 

δύναμης στα υποσυστήματα της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.130

 
129 Nadège Rolland (2019), A China–Russia Condominium over Eurasia, Survival, 61:1, pp. 7-22 
130 Dizboni & Omar (2018), Hegemonic Aspirations and Middle East Discord: The Case of Iran, στο συλλογικό Yannis A. Stivachtis 
(edt.) (2018), Conflict and Diplomacy in the Middle East: External Actors and Regional Rivalries, E-International Relations 
Publishing, Bristol 
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 Το Ιράν ως κράτος της Μέσης Ανατολής μπορεί να αντιμετωπίσει τη 

στρατιωτική ισχύ των ανταγωνιστών του σε αυτήν την περιφέρεια, όπως αυτή του Ιράκ 

παλαιότερα ή της Σαουδικής Αραβίας σήμερα. Παρά το γεγονός ότι έχει ένα λιγότερο 

τεχνολογικά προηγμένο στρατό από μερικούς από τους γείτονές του, όπως η Τουρκία, 

το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, το Ιράν διαθέτει πυραυλική τεχνολογία ικανή και 

είναι ικανό να απειλήσει, να εκφοβίσει και να εκτελέσει επιθέσεις χαμηλής έντασης - 

άμεσα ή μέσω αντιπροσώπων - κατά των άλλων πόλων της περιφέρειας αυτής. 

Επιπλέον έχει μεγάλη επιρροή στον σιιτικό μουσουλμανικό κόσμο, που περιλαμβάνει 

χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, ο Λίβανος, η Υεμένη και το Μπαχρέιν. Το Ιράν θεωρεί 

τον εαυτό του ως θεματοφύλακα του σιιτικού ισλάμ και υποστηρίζει ανοιχτά άλλους 

κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες που εξυπηρετούν τα στρατηγικά του συμφέροντά. 

Σε αντίθεση με κάποιους από τους γείτονές του, το κράτος απολαμβάνει 

εσωτερική σταθερότητα, καθώς και εθνική και πολιτική ομοιογένεια. Επιπλέον, για να 

λάβει διεθνή υποστήριξη, έχει ευθυγραμμιστεί έντονα με τη Ρωσία και την Κίνα, που 

είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η 

συνεργασία μπορεί να παρατηρηθεί ιδιαίτερα στη Συρία, όπου η ρωσική αεροπορία 

υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των δυνάμεων του Ιράν και της Χεζμπολάχ. Η Συρία είναι 

εξαιρετικά σημαντική για το στρατηγικό όραμα του Ιράν καθώς αποτελεί την οδό 

επικοινωνίας του με τον αντιπρόσωπό του στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Χεζμπολάχ. 

Μέσω αυτής της οργάνωσης μπορεί να ασκεί την επιρροή του στη Συρία και το Λίβανο, 

καθώς και να ασκεί πιέσεις στον αιώνιο αντίπαλό του, το Ισραήλ. Στη Συρία, το Ιράν 

έχει ενισχύσει τους μαχητές της Χεζμπολάχ με σιίτες εθελοντές από ολόκληρη τη Μέση 

Ανατολή και τους κατέστησε μια αποτελεσματική στρατιωτική δύναμη, την οποία 

χρησιμοποίησε για να διεξάγει πόλεμο εναντίον των δυνάμεων της συριακής 

αντιπολίτευσης. Καθώς ο Άσαντ κέρδισε στον εμφύλιο πόλεμο, η επιρροή του Ιράν 

στη Δαμασκό έχει αυξηθεί. 

Αν και ο ηγέτης του Ιράν Ρουχανί καταδίκασε την τουρκική εισβολή στη Συρία 

ως μια πράξη που θα αυξήσει την περιφερειακή ανασφάλεια, η Τεχεράνη δεν ρισκάρει 

περεταίρω τριβές με την Τουρκία, που τόσο την βοηθά στο να αποφύγει τις δυτικές 

οικονομικές κυρώσεις και επιπλέον αποτελεί την οδό διαμετακόμισης του ιρανικού 

πετρελαίου προς την Ευρώπη. Η παραβίαση της εδαφικής ανεξαρτησίας της Συρίας, 

καθώς και η χρησιμοποίηση από την Τουρκία φανατικών ισλαμιστικών οργανώσεων 

ως αντιπροσώπων, οι οποίες θεωρούν το σιιτικό ισλάμ ως αίρεση, είναι για το Ιράν 

απαράδεκτη. Η καταπίεση όμως των Κούρδων που αγωνίζονται για ένα ανεξάρτητο 
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Κουρδιστάν του είναι αρεστή, καθώς το Ιράν έχει ακόμη μνήμες από το σύντομο 

οιωνεί-κρατίδιο του Μαχαμπάντ στην επικράτειά του τον Ιανουάριο του 1946, γεγονός 

που δεν επιθυμεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Επιπλέον, η δημιουργία μιας ζώνης 

ασφαλείας στα βόρεια της Συρίας εξυπηρετεί το σκοπό του που είναι η διασφάλιση 

μιας χερσαίας λωρίδας που να συνδέει το Ιράν με τη Μεσόγειο θάλασσα. Όσο η 

τουρκική εισβολή και η επακόλουθη ρώσο-τουρκική συμφωνία ισχυροποιούν το 

καθεστώς Άσαντ, τόσο θα επωφελείται παραπλεύρως το Ιράν, που είναι ένθερμος 

υποστηρικτής του από την αρχή του συριακού εμφυλίου.131 

 Η ανησυχία του Ιράν για την υπεροπλία των παραδοσιακών του αντιπάλων το 

οδήγησε σε μία στρατηγική «προωθημένης άμυνας».132 Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη 

οργανωμένων ένοπλων ομάδων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της 

Χαμάς και της Χεζμπολάχ, οι οποίες απειλούν τα σύνορα του Ισραήλ. Η πλέον 

εκπαιδευμένη στρατιωτική μονάδα του Ιράν, η δύναμη Quds που ανήκει στο Σώμα 

των Φρουρών της Επανάστασης, είναι επιφορτισμένη με την εκπαίδευση και τον 

εξοπλισμό τέτοιων αντιπροσώπων. Η ίδια στρατηγική ακολουθείται στο πρόγραμμα 

πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και, πριν από τη συμφωνία του 2015, στις πυρηνικές 

του προσπάθειες. 

 Το 2015, μετά από μαραθώνιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ του 

υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Zarif, του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Kerry, 

καθώς και των ομολόγων τους από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη 

Γερμανία (γνωστοί και ως P5 + 1), υπογράφηκε η ιρανική πυρηνική συμφωνία, δηλαδή  

το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (Joint Comprehensive Plan of Action - 

JCPOA), που μείωσε τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ στο Ιράν, μαζί 

με τις αμερικανικές πυρηνικές κυρώσεις, με αντάλλαγμα τις επιθεωρήσεις των 

πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και την επιβολή περιορισμών στην πυρηνική του 

τεχνολογία.133  

 Η άνοδος του Ιράν ήταν ιδιαίτερα ορατή κατά την εφαρμογή της πυρηνικής 

συμφωνίας, περίοδος όπου η ιρανική οικονομία φαινόταν να είχε πάρει το δρόμο της 

ανάπτυξης. Ορατή επίσης έγινε και η προσέγγιση με την Τουρκία, 134 που οφείλεται σε 

 
131 Doron Itzchakov (25/10/2019), Turkey’s Invasion of Syrian Kurdistan as Seen from Tehran, BESA Center for Strategic Studies, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-invasion-syria-kurds-iran/  
132 Vali Nasr (2018), Iran among the ruins-Tehran’s advantage in a turbulent Middle East, Foreign Affairs, March/April 2018, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-13/iran-among-ruins  
133 Jonathan Cristol (2018), United States Foreign Policy in the Middle East after the Cold War, στο συλλογικό Yannis A. Stivachtis 
(edt.) (2018), Conflict and Diplomacy in the Middle East: External Actors and Regional Rivalries, E-International Relations 
Publishing, Bristol  
134 Αρσονιάδης Βασίλειος (2018), Η Υψηλή Στρατηγική της Τουρκίας και η σχέση της με τη θεωρία του Στρατηγικού Βάθους, Η 
περίπτωση των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής (2002-2016), Αθήνα, Σιδέρης, σελ. 301-305 

https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-invasion-syria-kurds-iran/
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-13/iran-among-ruins
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μεγάλο βαθμό στη ρήξη των σχέσεων της με το Ισραήλ το 2010. Έκτοτε η Τουρκία 

έχει αναλάβει το ρόλο της προστάτιδας των Παλαιστινίων, που την ωθεί να επιδιώκει 

καλές σχέσεις με το Ιράν, καθώς αυτό ελέγχει τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Η Τουρκία 

επίσης ανέλαβε το ρόλο του διαμεσολαβητή στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπου 

στην Κοινή Διακήρυξη της Τεχεράνης το 2010 πρότεινε την ανταλλαγή του 

απεμπλουτισμένου ουρανίου με άλλο πυρηνικό καύσιμο κατάλληλο για ειρηνική 

χρήση. Η πρόταση μπορεί να απορρίφθηκε, όμως παρουσιάστηκε ως μεγάλη επιτυχία 

της εξωτερικής πολιτικής της.  Η Τουρκία έχει κλείσει πολλές εμπορικές συμφωνίες με 

το Ιράν (14 από το 2002 έως το 2012) με τη διεθνή απομόνωση του Ιράν λόγω του 

πυρηνικού του προγράμματος να λειτουργεί καταλυτικά. Η αλληλεξάρτηση όμως δεν 

λειτουργεί αρμονικά καθώς η Τουρκία ενώ θέλει να εκμεταλλευτεί αυτήν την 

κατάσταση σκοντάφτει στην καχυποψία του Ιράν από το οποίο εξαρτάται σε 

αξιοσημείωτα μεγάλο βαθμό στον ενεργειακό τομέα.  

 Οι σχέσεις Τουρκίας-Ιράν είναι συστημικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά 

ανταγωνιστικές καθώς και οι δύο χώρες επιδιώκουν την περιφερειακή ηγεμονία και τη 

μεταφορά των υδρογονανθράκων της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας μέσω των 

εδαφών τους. Κοινό τους σημείο αποτελεί ότι είναι πολιτισμικά ξένοι προς τον αραβικό 

κόσμο της Μέσης Ανατολής, καθώς και η κοινή τους οπτική στην ίδρυση ανεξάρτητου 

Κουρδικού κράτους στη Μέση Ανατολή, που την αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως αρνητικά. 

Όμως ενώ η Τουρκία αποσκοπεί σε οικονομικό όφελος από τις μεταξύ τους σχέσεις, 

το Ιράν ενδιαφέρεται πρωτίστως να διασπάσει τη διεθνή απομόνωσή του. Ο 

κερδισμένος από την πολιτική της Τουρκίας είναι το Ιράν διότι βλέπει τον δυτικό άξονα 

ΗΠΑ-Τουρκία-Ισραήλ να εξασθενεί ενώ το ίδιο να ενισχύει τη θέση του στην 

περιοχή.135  

 Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει με τον τρόπο του 

τις σχέσεις των δύο κρατών. Η Τουρκία, βλέποντας στο Ιράν έναν ισχυρό δρώντα, 

επιθυμεί τις καλές σχέσεις μαζί του καθώς θεωρεί ότι ένα απομονωμένο Ιράν θα είναι 

πιο επικίνδυνο από ένα πυρηνικό Ιράν.136 Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να 

διατηρήσει τα φορτία της σκληρής ισχύος της ανέπαφα και τα επίπεδα της 

περιφερειακής αστάθειας όσο το δυνατόν περιορισμένα. Από το 2015 και μετά 

παρατηρείται η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο κρατών με τη συμμετοχή και της 

 
135 Ηλίας Κουσκουβέλης (2015), Πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες ή προβληματική πολιτική; από το 
συλλογικό «Το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία», Αθήνα, Ποιότητα, σελ. 36-38 
136 Ehteshami & Elik (2011), Turkey's Growing Relations with Iran and Arab Middle East, Turkish Studies, 2011, 12:4, p. 643-662 
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Ρωσίας. Οι τρεις χώρες φαίνεται να είναι αποφασισμένες να βάλουν στην άκρη τις 

γεωπολιτικές τους διαφορές για χάρη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, 

αποσκοπώντας να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους στη Μέση Ανατολή.137 

Ξεπερνώντας το σκεπτικό του παιγνίου μηδενικού αθροίσματος του Ψυχρού Πολέμου 

οι τρεις δυνάμεις έρχονται σε συνεργασία μεταξύ τους αξιώνοντας τα πρωτεία που 

είχαν μέχρι πρότινος οι ΗΠΑ στην περιοχή. 

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν αντιμέτωπες, από τότε που μια ομάδα 

Ιρανών επαναστατών κράτησε 52 Αμερικανούς ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία 

στην Τεχεράνη τον Νοέμβριο του 1979. Το Ιράν, κατά την άποψη των ΗΠΑ, έχει μακρά 

ιστορία υποστήριξης τρομοκρατικών ομάδων εδώ και δεκαετίες. Η υποστήριξη του 

Ιράν στην τρομοκρατία και περιφερειακή αστάθεια που προκαλούσαν οι ενέργειές του, 

αποτελούσαν μείζονες ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά η μεγαλύτερη 

ανησυχία τους ήταν το πυρηνικό του πρόγραμμα. Στα μάτια της διοίκησης Τραμπ ο 

κύριος ένοχος πίσω από το χάος στην περιοχή είχε ένα όνομα: το Ιράν. Με 

επιχειρήματα όπως η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων, η στήριξη στον Άσαντ 

και η βοήθεια προς τους αντάρτες Χούτι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη, 

Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν «τον κορυφαίο κρατικό 

χορηγό της τρομοκρατίας», με ένα «απειλητικό όραμα για το μέλλον» και αποφάσισε 

να αποσυρθεί από την πυρηνική συμφωνία του 2015, χαρακτηρίζοντάς την ως «τη 

χειρότερη συμφωνία που διαπραγματεύτηκε ποτέ».138 

Ωστόσο, η εξωτερική πολιτική του Ιράν θεωρείται πολύ πιο ρεαλιστική από όσο 

νομίζουν στη Δύση.139 Η προθυμία του Ιράν να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες 

για το πυρηνικό του πρόγραμμα, έδειξε οδηγείται από υπολογισμούς εθνικού 

συμφέροντος και όχι από επιθυμία για εξάπλωση της ισλαμικής επανάστασης στο 

εξωτερικό. Το σημερινό Ιράν, βέβαια, είναι πιο κοντά στη σύγχρονη Ρωσία και την 

Κίνα από τους επαναστατικούς προκατόχους τους. Αποτελεί, πράγματι, μια δύναμη 

αναθεωρητική αλλά όχι επαναστατική. Η στρατηγική του αντιτίθεται σε όποια 

περιφερειακή δύναμη αποσκοπεί να το αποκλείσει από την περιφέρεια της Μέσης 

Ανατολής. 

 
137 Joobani & Mousavipour (2015), Russia, Turkey, and Iran: Moving Towards Strategic Synergy in the Middle East? Strategic 
Analysis, 2015, 39:2, p.141-155 
138 Vali Nasr (2018), Iran among the ruins-Tehran’s advantage in a turbulent Middle East, Foreign Affairs, March/April 2018, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-13/iran-among-ruins  
139 Στο ίδιο 

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-02-13/iran-among-ruins
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Στον αντίποδα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Michael Pompeo, 

τοποθετεί το Ιράν, μαζί με τη Βόρειο Κορέα, στην κορυφή της λίστας των κρατών 

«αδίστακτων κρατών» που παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες, δεν σέβονται τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ενεργούν ενάντια στην 

ασφάλεια του αμερικανικού λαού, των συμμάχων και των εταίρων των ΗΠΑ και του 

υπόλοιπου κόσμου.140 Επισημαίνει ότι Οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια εκστρατεία «μέγιστης 

πίεσης» εναντίον του Ιράν, που αποσκοπεί στην αποκοπή των εσόδων του 

καθεστώτος τα οποία χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση αποσταθεροποιητικών 

ενεργειών, μέσω της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, της Χαμάς στα παλαιστινιακά εδάφη, του 

καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, των ανταρτών του Χούτι στην Υεμένη, των σιιτικών 

πολιτοφυλακών στο Ιράκ και των δικών του πρακτόρων που δρουν σε όλον τον κόσμο. 

Το κύριο όργανο του Ιράν αποτελεί το ισλαμικό σώμα των Φρουρών της 

Επανάστασης, μέρος του στρατού του Ιράν που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον 

ανώτατο ηγέτη της χώρας. Ο Pompeo υποστηρίζει ότι η πολιτική «μέγιστης πίεσης» 

μπορεί να αντιστρέψει όλα αυτά, δημιουργώντας μια καλύτερη πυρηνική συμφωνία 

και απομονώνοντας το Ιράν. Η πολιτική αυτή συνίσταται  στην επανέναρξη των 

οικονομικών κυρώσεων, στην άσκηση αξιόπιστων στρατιωτικών απειλών και στις 

προσπάθειες έκθεσης του Ιράν για διαφθορά και παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δυναμίτισαν περαιτέρω τη σχέση τους με το Ιράν, 

χαρακτηρίζοντας τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση.141 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω και με αφορμή μια επίθεση εναντίον της 

αμερικανικής δύναμής στο Ιράκ, οι ΗΠΑ με ένα χειρουργικό χτύπημα, την 3 Ιανουαρίου 

2020, εκτέλεσαν τον Ιρανό υποστράτηγο Σολεϊμανί, διοικητή της επίλεκτης δύναμης 

Quds των Φρουρών της Επανάστασης και αρχιτέκτονα της επέκτασης της περσικής 

επιρροής στη Μέση Ανατολή. Το χτύπημα αυτό σηματοδοτεί το τέλος της 

αποτυχημένης εξωτερικής πολιτικής κατευνασμού που ξεκίνησε ο πρόεδρος Ομπάμα 

και αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό παράγονται στην προσπάθεια του Ιράν να διώξει τα 

Αμερικανικά στρατεύματα από τη Μέση Ανατολή και να διασφαλίσει την επιρροή του 

εκεί. Με αυτό το χτύπημα, οι ΗΠΑ προσπαθούν επιπλέον να ανακτήσουν τη χαμένη 

 
140 Michael R. Pompeo (2018), Confronting Iran-the Trump administration’s strategy, Foreign Affairs, November/December 2018,  
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-10-15/michael-pompeo-secretary-of-state-on-confronting-iran  
141 Seyed Hossein Mousavian (12/07/2019), How Iran sees its standoff with the United States-and what Trump should do to solve 
the problem he created, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2019-07-12/how-iran-sees-its-standoff-
united-states  

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-10-15/michael-pompeo-secretary-of-state-on-confronting-iran
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2019-07-12/how-iran-sees-its-standoff-united-states
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2019-07-12/how-iran-sees-its-standoff-united-states
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τους αξιοπιστία όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανταγωνιστών τους όταν αυτοί 

ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές που θέτουν οι ίδιες.142 

Οι αντιδράσεις για την αποχώρηση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία ήταν 

πολλές, καθώς μπορεί να μην ήταν τέλεια, ωστόσο, προσέφερε την καλύτερη δυνατή 

διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτούσε ποτέ πυρηνικά όπλα.143 Η ιρανική οικονομία 

επιδεινώνεται σαφώς: η αξία του νομίσματος του Ιράν είναι πτωτική, ο πληθωρισμός 

αυξάνεται και η ανεργία είναι υψηλή. Οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα επιταχύνουν όλα αυτά 

τα προβλήματα. Η εσωτερική λαϊκή δυσαρέσκεια για την κατάσταση της οικονομίας, 

καθώς και η οργή για τη διαφθορά και κακοδιαχείριση της κυβέρνησης, προκάλεσε 

σειρά διαμαρτυριών και απεργιών σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία 

του Ιράν επέζησε και πριν από την επιβολή αυτών των κυρώσεων και δεν υπάρχει 

καμία ένδειξη ότι είτε η οικονομία είτε το καθεστώς βρίσκονται στο χείλος της 

κατάρρευσης.144 

Ως απάντηση στην αποχώρηση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία, παρά 

το γεγονός ότι το Ιράν συμμορφωνόταν με τους όρους της, το Ιράν συνεχίζει με μια 

πραγματιστική στρατηγική, ουσιαστικά συνεχίζοντας να τηρεί τη νεκρή συμφωνία, 

ελκύοντας έτσι την υποστήριξη πολλών άλλων δρώντων όπως η Ρωσία, η Κίνα, η 

Ινδία, η ΕΕ, αλλά και μεμονωμένων ευρωπαϊκών κρατών. Το Ιράν, βέβαια, αμέσως 

μετά την εκτέλεση του Σολεϊμανί ανακοίνωσε την 5 Ιανουαρίου 2020 ότι δεν το 

δεσμεύει η πυρηνική συμφωνία του 2015, δηλώνοντας την ίδια στιγμή ότι η 

υπαναχώρησή του από τις πυρηνικές δεσμεύσεις του είναι αναστρέψιμη και θα 

επανέλθει σε αυτές εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τις κυρώσεις εναντίον του.145 

Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να αποφύγει τη στρατηγική ανοικτής 

αντιπαράθεσης των ΗΠΑ και να μειώσει τις επιπτώσεις από την αποχώρησή τους από 

την πυρηνική συμφωνία. Γενικότερα, αυτή η στρατηγική δύναται να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στη διεθνή δυναμική ασφαλείας, καθώς η Μόσχα, το Πεκίνο και το Νέο 

Δελχί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις οικονομικές τους σχέσεις με την Τεχεράνη και 

τα οφέλη που αυτή καρπώνεται για να την πιέσουν ώστε να μην προχωρήσει το 

 
142 Μιράντα Ξαφά (08/01/2020), Η εκτέλεση του Σολεϊμάνι θέτει τέρμα στην πολιτική κατευνασμού, liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/i-ektelesi-tou-soleimani-thetei-terma-stin-politiki-kateunasmou/280827  
143 Wendy Sherman (2018), How we got the Iran deal and why we’ll miss it, Foreign Affairs, September/October 2018, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-08-13/how-we-got-iran-deal  
144 Colin H. Kahl (2018), Pompeo’s dangerous delusions-what the Trump administration’s Iran policy gets wrong, Foreign Affairs, 
24/10/2018, στο https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2018-10-24/pompeos-dangerous-delusions  
145 Η Καθημερινή (05/01/2020), Το Ιράν εγκαταλείπει τη συμφωνία για τα πυρηνικά, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1058956/article/epikairothta/kosmos/to-iran-egkataleipei-th-symfwnia-gia-ta-pyrhnika 

https://www.liberal.gr/apopsi/i-ektelesi-tou-soleimani-thetei-terma-stin-politiki-kateunasmou/280827
https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-08-13/how-we-got-iran-deal
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2018-10-24/pompeos-dangerous-delusions
https://www.kathimerini.gr/1058956/article/epikairothta/kosmos/to-iran-egkataleipei-th-symfwnia-gia-ta-pyrhnika
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πυρηνικό της πρόγραμμα, να συνεχίσει να τηρεί τους όρους της πυρηνικής συμφωνίας 

και να αποφύγει την πολεμική αναμέτρηση με τις ΗΠΑ.146 

 Ως απότοκο όλων αυτών το Ιράν προσεγγίζει όλο και περισσότερο τη Ρωσία 

και την Τουρκία για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του στην περιοχή. Για την Τουρκία, 

επίσης, το όραμα μιας περιφερειακής τάξης με άξονα τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία 

δεν αντανακλά τα συμφέροντα και τις φιλοδοξίες της. Η Ρωσία, με τη σειρά της, 

κατανοεί την αξία του Ιράν για τις ευρύτερες βλέψεις της. Το Ιράν βρίσκεται σε μια 

σημαντική γεωγραφική θέση και είναι μια πλούσια σε ενέργεια χώρα με 80 

εκατομμύρια κατοίκους, με ένα δίκτυο συμμάχων και αντιπροσώπων που εκτείνεται 

στη Μέση Ανατολή - όλα εκτός της σφαίρας επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα 

αυτά έχουν επιταχύνει και ενισχύσει το άξονα Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν.  

 

2.6 Διαπιστώσεις 

 

Η διεθνής θεωρία μας καταδεικνύει ότι καμία σύγκρουση δεν γίνεται στο κενό, 

καθόσον θα εξελιχθεί μέσα στις στρατηγικές, οικονομικές και διπλωματικές 

αλληλεπιδράσεις που διαπερνούν το διεθνές περιβάλλον. Ξεχωριστό παράδειγμα 

τέτοιου περιβάλλοντος είναι το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου στην οποία 

διαπλέκονται τα συμφέροντα των ΗΠΑ, της Ρωσίας που σκοπεύει να παραμείνει επί 

μακρόν στα θερμά ύδατα της Μεσογείου και της Κίνας, της οποίας αποτελεί και 

διαμετακομιστικό σταθμό της πρωτοβουλίας της BRI. Έτσι, μια τυχόν πολεμική 

σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας θα επιφέρει σίγουρα εμπλοκές και παρεμβάσεις 

από τους παραπάνω διεθνείς δρώντες που αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμα και τις 

πολιτικές πρωτοβουλίες.147 

Το Ιράν, παρά τις σκληρές οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ, συνεχίζει σταθερά 

στο δρόμο της στρατηγικής που έχει από καιρό χαράξει, προσδοκώντας ότι θα 

καρπωθεί γεωπολιτικά οφέλη ασκώντας πιέσεις σε κράτη της Μέσης Ανατολής με τους 

αντιπροσώπους του, κερδίζοντας αναγνώριση της σκληρής ισχύος του με τις επιτυχίες 

των Φρουρών της Επανάστασης στο πεδίο της Συρίας και προσελκύοντας τους 

σιιτικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου ως ο φυσικός 

τους προστάτης. Εφόσον επιτευχθεί η λωρίδα επικοινωνίας στη Βόρεια Συρία που θα 

ενώνει το Ιράν με την Ανατολική Μεσόγειο αφενός θα βρει μια νέα δίοδο εξόδου του 

 
146 Strategic Comments (2018), Iran’s Eastern strategy, Strategic Comments, 24:9, viii-ix 
147 Σπύρος Λίτσας (30/06/2019), Μόνοι μας ασφαλώς και δεν θα είμαστε, Το Βήμα της Κυριακής, σελ. 29 
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πετρελαίου του προς τις αγορές της Ευρώπης και αφετέρου θα ενισχύσει περεταίρω 

των αγώνα της Χεζμπολάχ στο Λίβανο και στο Ισραήλ. 

Η Κίνα από τη δική της πλευρά, εμμένει στη χρήση ήπιας ισχύος για να επιτύχει 

τους γεωπολιτικούς της σκοπούς «εξάγοντας» ειρήνη και ευημερία για να 

προστατεύσει τα φορτία ισχύος της από τη φθορά. Έχει προς το παρόν επιτύχει να 

ισχυροποιήσει την παρουσία της σε κύριες πύλες του εμπορίου στην Ανατολική 

Μεσόγειο όπως στο Σουέζ όσο και στον Πειραιά. Παράλληλα συνεχίζει να ισχυροποιεί 

τις ένοπλες δυνάμεις της, καθώς και να εκμεταλλεύεται τη μειονότητα των 

μουσουλμάνων Ουϊγούρων συμπράττοντας  με χώρες της Κεντρικής Ασίας στη μάχη 

ενάντια στην τρομοκρατία. Οι μεγάλες εμπορικές αλλά και τεχνολογικές της ικανότητες, 

ιδιαίτερα στους τομείς των δικτύων 5G και της τεχνητής νοημοσύνης, τρομάζουν τις 

ΗΠΑ και δικαιολογούν τη «στροφή προς τον Ειρηνικό» προς αποτροπή ανάδυσης 

ενός νέου διεκδικητή της ηγεμονίας στην Ευρασία. 

Η Ρωσία έχει εδραιώσει τη θέση της στη Συρία, επηρεάζοντας τις εξελίξεις τόσο 

στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η σύμπραξή της με την Τουρκία 

και το Ιράν είναι πιθανό να την οδηγήσει και σε ενεργειακές συμφωνίες μαζί τους, όντας 

και η ίδια ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους δρώντες στο πεδίο της ενέργειας. 

Με αυτόν τον τρόπο θα επωφεληθεί τόσο ελέγχοντας τη διαμετακόμιση του ιρανικού 

πετρελαίου όσο και από τα ενεργειακά σχέδια που έχει η Τουρκία για τα κοιτάσματα 

της Ανατολικής Μεσογείου. Προς το παρόν, με την υποστήριξη που παρέχει στην 

Τουρκία και το Ιράν, προσπαθεί να γίνει ο αδιαφιλονίκητος παίκτης στη Μέση Ανατολή, 

ασκώντας πιέσεις στις ΗΠΑ τόσο οικονομικές όσο και γεωπολιτικές, εκμεταλλευόμενη 

την παρουσία του νέου εταίρου της, της  Τουρκίας, στις δυτικές δομές ασφαλείας. 

Όσον αφορά στην αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Συρία, υπό 

το πρόσχημα της νίκης εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, αυτό από μόνο του 

υποδηλώνει τον πολύ-πολισμό του διεθνούς συστήματος. Ο απερχόμενος πρόεδρος 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, στην εναρκτήρια εκδήλωση του 

Athens Democracy Forum στο Ζάππειο, την 9 Οκτωβρίου 2019, μίλησε για την 

πολιτική παραφροσύνη που έχει κυριεύσει τη σύγχρονη Δύση και αναρωτήθηκε, 

ανάμεσα σε άλλα, στο τι θα έλεγε ο Θουκυδίδης για φαινόμενα όπως ο Ντόναλντ 

Τραμπ.148 Όπως εξηγεί ο Σπίγκελ, οποιοσδήποτε προσπαθεί να εξηγήσει τον τρόπο 

με τον οποίο ο Τραμπ παίρνει τις αποφάσεις κοροϊδεύει τον εαυτό του. Ούτε οι 

 
148 Γιάννης Παλαιολόγος (10/10/2019), Τουσκ: «Πολιτική παραφροσύνη στη σύγχρονη Δύση», Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1046416/article/epikairothta/politikh/toysk-politikh-parafrosynh-sth-sygxronh-dysh  

https://www.kathimerini.gr/1046416/article/epikairothta/politikh/toysk-politikh-parafrosynh-sth-sygxronh-dysh
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άνθρωποι που δουλεύουν μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο δεν το καταλαβαίνουν. 

Αποφασίζει με το ένστικτό του, δεν ακούει τους συμβούλους του και δεν έχει στην 

πραγματικότητα μια κοσμοθεωρία που να δικαιολογεί την πολιτική που ακολουθεί.149 

Η συστημική μεθοδολογία μας διδάσκει ότι ένας άνθρωπος, ακόμη κι αν είναι ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί παρέμβει τόσο δραστικά στη λειτουργία του διεθνούς 

συστήματος. Οι λάθος αποφάσεις του όμως μπορεί να αποβούν καταστροφικές και να 

απαιτηθεί πολύς χρόνος για να διορθωθούν.  

Ο Θουκυδίδης, λοιπόν, δεν θα έλεγε τίποτε παραπάνω από ό,τι έλεγαν οι 

σύμβουλοι του Τραμπ και τίποτε περισσότερο από τα λόγια που έβαλε στο στόμα του 

Περικλή, όταν αυτός ενθάρρυνε τους Αθηναίους μετά την εισβολή των Σπαρτιατών 

στην γη της Αττικής: «…Δεν πρέπει να αποφεύγετε τις θυσίες, γιατί τότε και τις τιμές 

δεν πρέπει να επιδιώκετε. Ούτε πρέπει να νομίζετε ότι αγωνίζεστε για ένα μόνο 

πράγμα, την ελευθερία ή την υποδούλωση, αλλά ότι αγωνίζεστε για να μην στερηθείτε 

από την εξουσία που έχετε, η οποία προκάλεσε τόση εναντίον σας έχθρα. Δεν είναι πια 

καιρός να παραιτηθείτε από την ηγεμονία σας αυτή, ακόμα κι αν μερικοί από σας, από 

το φόβο των κινδύνων, θα το πρότειναν δείχνοντας το θάρρος τους αδρανώντας. Την 

ηγεμονία που έχετε, την ασκείτε πια σαν τυρρανίδα, που η απόκτηση της θεωρείται 

άδικη, αλλά η παραίτηση από αυτήν θα ήταν επικίνδυνη».150 

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συρία δεν σηματοδοτεί αυτόματα και την 

αποχώρησή της από την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό φαίνεται από το γεγονός της 

σημασίας που αποδίδει στα κράτη ακρίτες της Δύσης, όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος 

και, παραδοσιακά, το Ισραήλ, καθώς και η αναβάθμιση της στρατηγικής της σχέσης 

με την Ελλάδα, η οποία τους παρέχει ευκολίες με τις βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, 

στο Βόλο και κυρίως στη Σούδα. Η εγκατάλειψη, όμως, των πρώην συμμάχων τους 

Κούρδων, αφήνει μια πικρή γεύση σε αυτά τα κράτη, που αναγκαστικά θα πρέπει 

πλέον να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ τις αμυντικές τους δυνατότητες. 

Μία αποχώρηση των ΗΠΑ αφήνει ένα κενό που θα σπεύσουν να καλύψουν η 

Ρωσία, το Ιράν και κυρίως η Τουρκία. Πριν ακόμη την ανακοίνωση αυτή του Τραμπ, η 

στρατηγική σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας είχε θεωρηθεί πως είναι ήδη νεκρή, αλλά αυτό το 

αντιλαμβανόταν μόνο η Τουρκία.151 Η μεγάλη πλειοψηφία των δυτικών αναλυτών ενώ 

 
149 Πίτερ Σπίγκελ (15/10/2019), «H άσκοπη θεατρινίστικη πάλη έχει λάβει τέλος», συνέντευξη στην Οντίν Λιναρδάτου, liberal, 
https://www.liberal.gr/politics/piter-spigkel-isonH-askopi-theatrinistiki-pali-echei-labei-telossin/270340  
150 Θουκυδίδης, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Άγγελος Βλάχος (μτφ), Αθήνα, Εστία, 2012, Βιβλίο Β: 63, σελ.164 
151 Steven A. Cook (15/18/2019), Erdogan Plays Washington Like a Fiddle, Foreign Policy, στο 
https://foreignpolicy.com/2019/08/15/erdogan-plays-washington-like-a-fiddle-turkey/  

https://www.liberal.gr/politics/piter-spigkel-isonH-askopi-theatrinistiki-pali-echei-labei-telossin/270340
https://foreignpolicy.com/2019/08/15/erdogan-plays-washington-like-a-fiddle-turkey/
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βλέπουν την απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση να εκτυλίσσεται μπροστά στα 

μάτια τους, ελπίζουν ότι αυτό μπορεί να αναστραφεί. Ταυτόχρονα, ο Ερντογάν 

εκμεταλλεύεται αυτήν την αδυναμία της αμερικανικής πολιτικής προς στρατηγικό 

όφελος της χώρας του. Οι ΗΠΑ, αλλά και η Δύση σχεδόν στο σύνολό της δεν μπορεί 

να αποκόψει τις σχέσεις της με την Τουρκία, μια χώρα που ενώ κορυφαίοι δυτικοί 

αξιωματούχοι τη θεωρούν κομβική στον αγώνα του Ρώσο-κινεζικού άξονα, αυτή 

προμηθεύεται κορυφαία ρωσικά οπλικά συστήματα, παραμένει βουβή στις 

συστηματικές διώξεις των εθνοτικά συγγενών και ομόδοξων Ουϊγούρων από τους 

Κινέζους και στέκεται στο πλευρό του Ιράν. Πρόκειται για μια περίεργη υλοποίηση της 

στρατηγικής του bloodletting, της κατατριβής τρίτων, που οι μεγάλες δυνάμεις 

εφαρμόζουν εναντίον ανερχόμενων ανταγωνιστών τους, ούτως ώστε αυτοί να 

φθαρούν από την πολεμική συνθήκη σε πεδία πολέμων. Σε αυτήν την περίπτωση είναι 

η ανερχόμενη δύναμη που αποκτά οφέλη ενώ παράλληλα αυτές που φθείρονται είναι 

οι ΗΠΑ. 

Η πολιτική της Τουρκίας, που είναι ο πιο απειλητικός αντίπαλος της χώρας μας, 

θα είναι το αντικείμενο ανάλυσης του επόμενου κεφαλαίου. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΟΥΡΚΙΑ: Ο ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

(Φιλοδοξίες Περιφερειακής Ηγεμονίας και απομάκρυνση 

από τη Δύση)  

 

3.1   Εισαγωγή 

 

3.1.1 Ο κύριος ανταγωνιστής στην Ανατολική Μεσόγειο 

 

Ένας από τους μεγαλύτερους κρατικούς παράγοντες αστάθειας, ανασφάλειας 

και δημιουργίας τριβών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι η Τουρκία. Εδώ 

και λίγα χρόνια δεν είναι ασυνήθιστα τα φαινόμενα δημιουργίας προβλημάτων στους 

γείτονες και τους συμμάχους της, όπως η αμφισβήτηση των κυριαρχικών τους 

δικαιωμάτων, που στην περίπτωση της Συρίας έφτασε έως την εισβολή και κατοχή 

εδαφών της, καθώς και η απροκάλυπτη αμφισβήτηση των συμφερόντων των ΗΠΑ 

στην περιοχή. 

Το κράτος της Τουρκίας δεν είχε πάντοτε αυτή τη συμπεριφορά. Από τη 

γέννησή του με τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923 μέχρι την άνοδο του Κόμματος 

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στην εξουσία το 2002, η Τουρκία είχε τα 

χαρακτηριστικά κοσμικού κράτους με φιλοδυτικό προσανατολισμό, που κατάφερε να 

εισέλθει το 1952 στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) και παράλληλα εργαζόταν 

εντατικά για την ένταξή της στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η μεγάλη τομή στην τουρκική πολιτική έγινε με την άνοδο του Ερντογάν στην 

κυβερνητική εξουσία το 2002. Τότε ξεκίνησε η εφαρμογή της πολιτικής που 

οραματίστηκε και θεωρητικοποίησε στο βιβλίο του «Το Στρατηγικό Βάθος» ο τότε 

σύμβουλος του πρωθυπουργού, ακαδημαϊκός και πρώην διπλωμάτης, Αχμέτ 

Νταβούτογλου, που χρημάτισε και Υπουργός Εξωτερικών στην περίοδο 2009 έως 

2014 και στη συνέχεια πρωθυπουργός μέχρι το 2016. Αυτή η πολιτική θεωρία, που 

αναφέρεται και ως Δόγμα Νταβούτογλου, είναι μία εμπεριστατωμένη και επιστημονικά 

τεκμηριωμένη θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής που ως επίκεντρό της έχει 

τις ιστορικές καταβολές και τη γεωγραφία του τουρκικού έθνους, ως κύριο εργαλείο 

της την ήπια ισχύ που εδράζεται στον οθωμανικό-ισλαμικό πολιτισμό και ως 
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πολλαπλασιαστή αποτελεσματικότητας την πολιτική βούληση για μετεξέλιξη της 

Τουρκίας σε περιφερειακό ηγεμόνα. 

Το 2016, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα για την απομάκρυνση του 

Ερντογάν από την εξουσία, το τουρκικό κράτος έκανε μια απότομη στροφή προς την 

απολυταρχία, με αυτοανακηρυγμένο εκφραστή της πολιτικής βούλησης ολόκληρου 

του τουρκικού λαού τον ίδιο τον Ερντογάν. Το δόγμα Νταβούτογλου ως προς τους 

σκοπούς του και τις αιτιάσεις του δεν ακυρώθηκε ούτε μπήκε στο περιθώριο· η 

δυναμική της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ακολουθεί σταθερά την κατεύθυνση της 

επανάληψης του μεγαλείου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άλλαξε όμως η πολιτική 

της ήπιας ισχύος και μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες αφού πλέον η Τουρκία 

νιώθει τόσο ισχυρή και σίγουρη, που ακολουθεί μια επιθετική πορεία προς τη 

διεκδίκηση της περιφερειακής ηγεμονίας. 

Η Τουρκία αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή της Ελλάδας, αλλά και σχεδόν όλων 

των υπόλοιπων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, στο σχεδιασμό για την 

εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο υποσύστημα. Η επιθετικότητα 

και ο αναθεωρητισμός της αναγκάζουν μια χάραξη εθνικής στρατηγικής με επίκεντρο 

την ακύρωση των διεκδικήσεών της στην περιοχή.  Καθώς η Υψηλή Στρατηγική ενός 

κράτους σχετίζεται άμεσα με το ένστικτο επιβίωσής του στη διεθνή σκηνή, το να την 

αντιληφθεί σωστά κάποιος είναι σαν να γνωρίζει το πιο μύχια μυστικά του.152 

Για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμη η μελέτη και ανάλυση της τουρκικής 

στρατηγικής, πριν από την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ κρατών στο 

υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. 

  

3.1.2 Σύντομη αναδρομή 

 

 Η Τουρκία καταλαμβάνει μια μοναδική γεωγραφική περιοχή μεταξύ της Ασίας 

και της Ευρώπης και είναι η 38η χώρα σε έκταση στον κόσμο εκτεινόμενη σε 783.562 

τ. χλμ153. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, από την εποχή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, έπαιζε το ρόλο της γέφυρας, αλλά και του φράγματος, μεταξύ των δύο 

αυτών ηπείρων. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι των Βαλκανίων, του Καυκάσου, της 

 
152 Spyridon N. Litsas (2017), From Sentimental Idealism and Incompetent Realism Towards a New Greek Grand Strategy: 
Searching for Ariadne’s Thread, in Litsas & Tziampiris (eds.), Foreign Policy under austerity: Greece’s return to normality? 
Palgrave Macmillan UK, Kindle Edition 
153 Τα στοιχεία λήφθηκαν από το World Factbook της αμερικανικής Central Intelligence Agency στην επίσημη ιστοσελίδα της CIA 
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tu.html  

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tu.html
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Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα μοναδικά γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά της, όπως και το γεγονός ότι ελέγχει τα Στενά του Βοσπόρου, των 

Δαρδανελίων και τη Θάλασσα του Μαρμαρά, της προσδίδουν τεράστια γεωπολιτική 

αξία154. 

 Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 81.257.239 κατοίκους σύμφωνα με εκτιμήσεις 

του 2016. Σύμφωνα με το τουρκικό Σύνταγμα η λέξη «Τούρκος» είναι πολιτικός όρος 

και χαρακτηρίζει το σύνολο των πολιτών της χώρας. Η χώρα όμως παραμένει ένα 

πολυσυλλεκτικό σύνολο εθνοτήτων, με κυρίαρχη την τουρκική σε ποσοστό 70-75%. 

Η πιο σημαντική μειονότητα είναι οι Κούρδοι, οι οποίοι το 2016 αποτελούσαν το 19% 

του πληθυσμού, ενώ το υπόλοιπο 7-12% συμπληρώνουν άλλες μειονότητες όπως 

Τάταροι, Άραβες, Αζέροι, Γιορούκοι κ.α.  

 Η σύγχρονη Τουρκία ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923 από τα 

απομεινάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τον εθνικό ήρωα Μουσταφά Κεμάλ, 

ο οποίος πήρε αργότερα το προσωνύμιο Ατατούρκ, που σημαίνει «ο πατέρας των 

Τούρκων». Κάτω από την ηγεσία του το κράτος υπέστη ριζική κοινωνική, νομική και 

πολιτική αναμόρφωση. Η δημοκρατική λειτουργία του κράτους διακόπηκε αρκετές 

φορές με στρατιωτικά πραξικοπήματα και περιόδους αστάθειας το 1960, 1971 και 

1980, που σε κάθε περίπτωση έληγαν με την μετάβαση της εξουσίας στις πολιτικές 

αρχές155. Το 1997, ο στρατός ως θεματοφύλακας του κοσμικού κράτους, με ένα 

«μεταμοντέρνο πραξικόπημα» όπως ονομάστηκε, υποβοήθησε στην απομάκρυνση 

από την εξουσία της ισλαμικής κυβέρνησης του Ερμπακάν, το οποίο.156 

 Κομβικό σημείο στην ιστορία της Τουρκίας είναι η άνοδος στην εξουσία του 

ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP), 

που σάρωσε στις εκλογές του 2002. Ο χαρακτήρας της χώρας από τότε άλλαξε ριζικά, 

γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται και στην εξωτερική της πολιτική. 

 

 

 

 

 
154 Ηλεκτρονική έκδοση της εγκυκλοπαίδειας Britannica στην ιστοσελίδα https://www.britannica.com/place/Turkey  
155 Πηγή: CIA, The World Factbook: Turkey. 
156 Το 1997, ο πρώτος επικεφαλής μιας ισλαμικής κυβέρνησης στην Τουρκία, ο Νετσμετίν Ερμπακάν, ο πολιτικός μέντορας του 
νυν προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πιέστηκε να παραιτηθεί από το εθνικό επιτελείο Γενικής Άμυνας. Το πραξικόπημα αυτό, 
το οποίο εκτυλίχθηκε χωρίς προσφυγή στα όπλα, ονομάστηκε «μεταμοντέρνο πραξικόπημα». Πηγή CNN Greece (18/4/2018), 
Ισόβια σε 21 κατηγορουμένους για το «μεταμοντέρνο πραξικόπημα» του 1997 της Τουρκίας, 
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/125726/isovia-se-21-katigoroymenoys-gia-to-metamonterno-praxikopima-toy-1997-tis-
toyrkias  

https://www.britannica.com/place/Turkey
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/125726/isovia-se-21-katigoroymenoys-gia-to-metamonterno-praxikopima-toy-1997-tis-toyrkias
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/125726/isovia-se-21-katigoroymenoys-gia-to-metamonterno-praxikopima-toy-1997-tis-toyrkias
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3.2 Η Τουρκία όπως την βλέπει η Δύση - Τρεις Θεωρίες 

 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος που έβλεπαν οι Δυτικοί την Τουρκία προς 

το τέλος του 20ου αιώνα, πριν την άνοδο του πολιτικού Ισλάμ στην εξουσία.  

 

3.2.1 Η Τουρκία ως «Γεωπολιτικός Άξονας» 

 

 Σύμφωνα με τη γεωπολιτική θεώρηση του Brzezinski 157, που κινείται στο 

πλαίσιο του πολιτικού ρεαλισμού, οι ΗΠΑ, ως μια παγκόσμια δύναμη, έχουν να 

αντιμετωπίσουν δύο κατηγορίες κρατών, τους δραστήριους γεωπολιτικούς δρώντες 

και του γεωπολιτικούς άξονες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα κράτη που έχουν την 

ικανότητα και την εθνική βούληση να ασκήσουν δύναμη ή επιρροή πέρα από τα 

σύνορά τους ώστε να μεταβάλλουν το υφιστάμενο status quo σε σημείο που να θίγει 

τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Τα κράτη αυτά158 διαθέτουν τη δυναμική και την 

αναθεωρητική προδιάθεση ώστε να επιδιώξουν την περιφερειακή ηγεμονία, για 

λόγους εθνικού μεγαλείου, ιδεολογικής εκπλήρωσης, οικονομικής επέκτασης κλπ. Αν 

και η Τουρκία σε κάποιο βαθμό που εξαρτάται από τις περιορισμένες δυνατότητές της 

μπορεί να θεωρηθεί εν μέρει ως δραστήρια γεωπολιτικά, εντούτοις κατατάσσεται 

στους γεωπολιτικούς άξονες. 

 Γεωπολιτικοί άξονες ή έστορες (pivotal states) καλούνται τα κράτη, που η 

σημασία τους στη γεωπολιτική αρένα δεν οφείλεται στην ισχύ ή την βούλησή τους 

αλλά στην κρίσιμη γεωπολιτική τους θέση. Αυτή τους η θέση είναι αυτή που 

διαμορφώνει τη συμπεριφορά των δραστήριων γεωπολιτικά κρατών. Στην περίπτωση 

μας, η Τουρκία διαμορφώνει τη συμπεριφορά κυρίως της Ρωσίας, έναντι της οποίας 

δρούσε σαν ανάχωμα για το ΝΑΤΟ και τη Δύση γενικότερα. Δευτερευόντως επηρεάζει 

τη συμπεριφορά της Κίνας και των κρατών της Μέσης Ανατολής, στο βαθμό που 

ελέγχει τις διαμετακομιστικές οδούς εμπορίου και ενέργειας. Ο λόγος που κάνει τις 

ΗΠΑ να ενδιαφέρονται τόσο για τους γεωπολιτικούς άξονες159 είναι διότι η σχέση μαζί 

τους έχει σημαντικές πολιτικές και πολιτισμικές επιπτώσεις για τους δραστήριους 

γεωπολιτικά δρώντες (στην περίπτωση της Τουρκίας επηρεάζεται κυρίως η Ρωσία).  

 
157 Zbigniew Brzezinski (1998), Η Μεγάλη Σκακιέρα, Ε. Αστερίου (μτφ), Αθήνα, Λιβάνη «Νέα Σύνορα», σελ. 78-80 
158 Σε αυτά κατατάσσονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία, Brzezinski, Η Μεγάλη Σκακιέρα, σελ. 80 
159 Εκτός από την Τουρκία ο Brzezinski κατατάσσει σε αυτούς την Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Νότιο Κορέα και το Ιράν, 
Brzezinski, Η Μεγάλη Σκακιέρα, σελ. 80 
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 Έτσι η Τουρκία ως γεωπολιτικός άξονας, αναμένεται από τις ΗΠΑ να δρα 

σταθεροποιητικά στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και να ελέγχει την πρόσβαση 

από αυτήν προς τη Μεσόγειο, να εξισορροπεί τη Ρωσία στον Καύκασο, να αποτελεί 

μοντέλο μουσουλμανικού κράτους – αντίδοτο στον ισλαμικό φονταμενταλισμό και να 

λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας του ΝΑΤΟ στην περιοχή.  

 Επιπλέον, το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη σταθερότητα στην περιοχή, τις κάνει 

να νοιάζονται ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας ώστε να μην 

αποξενωθεί από τη Δύση. Έτσι λοιπόν οικοδόμησαν την εξωτερική τους πολιτική 

έναντι της Τουρκίας με σκοπό αφενός την ενθάρρυνση της ένταξής της στη 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου την καλλιέργεια του αισθήματος ότι αποτελεί 

στρατηγικό εταίρο τους στην περιοχή. Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέμενε 

ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους και δεν θα στρεφόταν δραματικά προς τον 

ισλαμισμό160. 

 

3.2.2 Η Τουρκία ως «Διχασμένη Χώρα» 

 

 Το 1996, παγκόσμια αίσθηση έκανε η θεωρία του Huntington, ο οποίος 

πρότεινε ένα καινούργιο μοντέλο διεθνούς συστήματος βασισμένο σε μια διεθνή τάξη 

θεμελιωμένη στους πολιτισμούς. Με βάση αυτήν την πολιτισμική διάκριση του  

μεταψυχροπολεμικού κόσμου κατένειμε τα κράτη σε σχέση με τους πολιτισμούς, σε 

πέντε κατηγορίες· η Τουρκία κατατάχθηκε στις διχασμένες χώρες (torn countries).161 

 Μια διχασμένη χώρα έχει μια κυρίαρχη κουλτούρα που την κατατάσσει σε έναν 

πολιτισμό, αλλά οι πολιτικοί ηγέτες της θέλουν να την εντάξουν σε κάποιον άλλο. Σε 

αντίθεση με τις χώρες που κατηγοριοποιούνται ως διαιρεμένες και στις οποίες 

κυριαρχούν οι εμφύλιες συγκρούσεις και τα προβλήματα εθνικής ενότητας, στις 

διχασμένες χώρες οι πολίτες τους αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα το ποιοι είναι. Η μεγάλη 

διαφωνία, που είναι η αιτία να χαρακτηριστούν διχασμένες, είναι στο πού θα πρέπει 

να ανήκει το κράτος πολιτισμικά. Η κοσμική Τουρκία που οικοδομήθηκε από τον 

κεμαλισμό αποτελεί το κλασικό παράδειγμα διχασμένης χώρας, η οποία από τη 

 
160 Brzezinski, Η Μεγάλη Σκακιέρα, σελ. 90 και 349-350 
161 Οι υπόλοιπες κατηγορίες χωρών είναι: μέλη, κράτη πυρήνες (core states), μοναχικές χώρες και διαιρεμένες χώρες (cleft 
countries). Samuel Huntington (1996), Η Σύγκρουση των Πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης, Σ. Ριζοθανάση 
(μτφ), Αθήνα, Πατάκης, εκδ. 2016, σελ. 172  
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δεκαετία του 1920 προσπαθεί να εκσυγχρονιστεί, να δυτικοποιηθεί και να γίνει μέλος 

της Δύσης.162  

 Για να μπορέσει μια διχασμένη χώρα να επαναπροσδιορίσει την πολιτισμική 

της ταυτότητα πρέπει, κατ’ ελάχιστον να εξασφαλίσει τρείς όρους. Πρώτον, η πολιτική 

και οικονομική ελίτ να υποστηρίζει αυτόν τον επαναπροσδιορισμό. Δεύτερον, 

απαιτείται να υπάρχει τουλάχιστον η συναίνεση από την κοινή γνώμη. Τρίτον, ο 

ξενιστής πολιτισμός, η Δύση τις περισσότερες φορές, πρέπει να είναι έτοιμη να δεχτεί 

αυτήν τη χώρα στους κόλπους του. Σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Huntington σημειώνει 

ότι όλες οι προσπάθειες επαναπροσδιορισμού ταυτότητας που έχουν γίνει μέχρι 

στιγμής παγκοσμίως, έχουν αποτύχει.163  

 Μέχρι την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία, η Τουρκία ικανοποιούσε δύο από τις 

τρεις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αλλάξει την πολιτισμική της ταυτότητα μια 

διχασμένη χώρα. Οι ελίτ υποστήριζαν συντριπτικά αυτήν την αλλαγή και ο λαός δεν 

αντιδρούσε. Ωστόσο, η Δύση δεν ήταν συγκαταβατική. Έτσι η άνοδος του ισλαμισμού 

άρχισε να γεννά αντιδυτικά αισθήματα και ξεκίνησε να διαβρώνει την κληρονομιά του 

κοσμικού κράτους που άφησε ο Ατατούρκ. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση ότι 

γνώρισμα των διαιρεμένων χωρών είναι να αυτοαποκαλούνται «γέφυρες 

πολιτισμών».164 Όταν οι ηγέτες της Τουρκίας αποκαλούν έτσι τη χώρα τους, όπως 

κάνει και ο ίδιος ο Νταβούτογλου165,  ουσιαστικά παραδέχονται ότι είναι μια διχασμένη 

χώρα. 

 Είναι αξιοσημείωτο ότι όπως ο Brzezinski βλέπει την Τουρκία ως έναν εν μέρει 

γεωστρατηγικά δραστήριο δρώντα, έτσι και ο Huntington αναρωτιέται τι θα συνέβαινε 

αν η Τουρκία αποφάσιζε να επαναπροσδιορίσει την πολιτισμική της ταυτότητα, και 

συνακόλουθα τη θέση της στον κόσμο. Έχοντας υπόψη ότι στο Ισλάμ δεν υπάρχει 

κράτος πυρήνας, μια χώρα δηλαδή η οποία να είναι η ισχυρότερη χώρα ενός 

πολιτισμού και που οι υπόλοιπες χώρες να τη θεωρούν ως το επίκεντρό του.166 Η 

Τουρκία θεωρείται ότι μπορεί να καταλάβει την κενή αυτή θέση και να αναδειχθεί ο 

σημαντικότερος ισλαμικός συνομιλητής και ανταγωνιστής της Δύσης. Για να πετύχει 

αυτό όμως, θα έπρεπε να απορρίψει την κληρονομιά του Ατατούρκ και θα χρειαζόταν 

 
162 Huntington, Η Σύγκρουση των Πολιτισμών, σελ. 176-177 
163 Huntington, Η Σύγκρουση των Πολιτισμών, σελ. 177 
164 Στο ίδιο, σελ. 190-191 
165 «Η Τουρκία αποτελεί μία από τις χώρες γέφυρες…», Νταβούτογλου Αχμέτ, Το Στρατηγικό Βάθος, Η διεθνής θέση της Τουρκίας, 
Ν. Ραπτόπουλος (μτφ), Σ. Νεοκλής (επιμ), Αθήνα, Ποιότητα, 2010, σελ.837 
166 Huntington, Η Σύγκρουση των Πολιτισμών, σελ. 172 
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έναν ηγέτη που θα συνδύαζε την πολιτική και θρησκευτική νομιμοποίηση ώστε να 

μετατρέψει την Τουρκία από διχασμένη χώρα σε κράτος πυρήνα.167  

 

3.2.3 Η Τουρκία ως «Κράτος-Μονωτής» 

 

 Η πρώτη σημαντική εξέλιξη στις μελέτες περιφερειακής ασφάλειας ήταν η 

θεωρία του Buzan περί Περιφερειακών Συμπλεγμάτων Ασφαλείας (Regional Security 

Complexes Theory).168 Με τη θεωρία αυτή γίνεται δυνατός ο εντοπισμός περιφερειών 

και υποσυστημάτων ασφαλείας βασισμένος στο βαθμό φιλίας και εχθρότητας που 

εμφανίζουν τα κράτη στις μεταξύ τους σχέσεις, όπως περιγράφηκε στο 1ο Κεφάλαιο.  

 Τα συμπλέγματα ασφαλείας συνυπάρχουν με τα υποσυστήματα, που ορίζονται 

ως μια ομάδα κρατών των οποίων οι βασικές αντιλήψεις περί ασφάλειας είναι σε τέτοιο 

βαθμό διασυνδεδεμένες ώστε τα επιμέρους εθνικά προβλήματα ασφάλειας δεν 

μπορούν να αναλυθούν ξεχωριστά το ένα από το άλλο (εξ’ ου και ο όρος συμπλέγματα 

ασφάλειας), τις υπερδυνάμεις, τα κράτη-μονωτές (insulator states) και τα κράτη-

προφυλακτήρες (buffer states). 

 Τα κράτη-μονωτές είναι αυτά τα οποία βρίσκονται μεταξύ των περιφερειακών 

συμπλεγμάτων, εκεί όπου υφίσταται υψηλή δυναμική ασφαλείας. Ως κύριο 

παράδειγμα τέτοιου κράτους δίνεται η Τουρκία. Η Τουρκία είναι κράτος μονωτής 

καθώς βρίσκεται στη διασταύρωση τριών διαφορετικών συμπλεγμάτων ασφαλείας, 

της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και αυτό της πρώην ΕΣΣΔ, χωρίς πραγματικά να 

ανήκει σε κάποιο από αυτά. Η Τουρκία όμως τα τελευταία χρόνια παίζει ενεργό ρόλο 

στα διεθνή δρώμενα και γίνεται διεκδικητική σε διεθνή θέματα ασφαλείας. Αυτή η 

μεταβολή στην εξωτερική της πολιτική σχετίζεται με τις περιφερειακές ηγεμονικές της 

βλέψεις. Σύμφωνα με τη θεωρία όμως, είναι απίθανο κάποιο κράτος-μονωτής να γίνει 

Μεγάλη Δύναμη. Για να το πετύχει θα πρέπει πρώτα να απεμπολήσει το καθεστώς 

του μονωτή και να ενισχύσει τους δεσμούς φιλίας ή εχθρότητας σε κάποιο από τα 

διπλανά της συμπλέγματα ασφαλείας.169 

Οι ίδιοι οι Τούρκοι αποφεύγουν να βλέπουν το κράτος τους ως μονωτή και 

προτιμούν να το δουν να ανέρχεται στο καθεστώς της Μεγάλης Δύναμης. Πράγματι η 

 
167 Στο ίδιο, σελ. 229-230 
168 Barry Buzan (1983), People, States and Fear, the national security problem in International Relations, Brighton, Wheatsheaf, 
και People, States and Fear, an agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2nd ed Harvester 
Wheatsheaf, εκδ. 1991 
169 André Barrinha (2014), The Ambitious Insulator: Revisiting Turkey's Position in Regional Security Complex Theory, 
Mediterranean Politics, 19:2, 165-182 
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Τουρκία δεν προσδίδει την αναμενόμενη «μόνωση» στις περιοχές της Ευρώπης, 

Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Στην πραγματικότητα υφίσταται σύγχυση στο 

να διαχωρίσουμε πλέον αυτές τις περιφέρειες από πλευράς ασφαλείας,170 και έτσι 

γίνεται λόγος για σύμπλεγμα Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (ΜΕΝΑ) και 

πρόσφατα για υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. 

Όμως το να γίνεις Μεγάλη Δύναμη είναι ευκολότερο να πεις από ότι να το 

κάνεις. Η προσπάθεια να γίνει η Τουρκία «μεσαία δύναμη» σκοντάφτει σε τρεις 

παράγοντες. Ο πρώτος είναι οι ανεπιτυχείς προσπάθειες του ΑΚΡ στον τομέα της 

οικονομίας, που οδήγησε με τη σειρά του σε μια αντιπαραγωγική εξωτερική πολιτική. 

Ο δεύτερος είναι τα μεγαλειώδη αλλά μη-ρεαλιστικά σχέδια της τουρκικής πολιτικής. 

Τέλος, είναι η αδυναμία της Τουρκίας να σχηματίσει αποτελεσματικές συμμαχίες με 

κέντρο την ίδια, ως απότοκο της ασυνέπειάς της να εφαρμόσει τους δικούς της 

κανόνες, με κύριο παράδειγμα την προώθηση στο εξωτερικό ενός δημοκρατικού 

μοντέλου το οποίο καταπατείται στο εσωτερικό της.171 

 

3.3 Η ανάδυση ενός περιφερειακού ηγέτη 

 

3.3.1 Από τον Κεμαλισμό στο πολιτικό Ισλάμ 

 

 Τα στρατηγικά οράματα της Τουρκίας, μέχρι την εμφάνιση του Οζάλ πέρασαν 

από τρεις περιόδους.172 Η πρώτη περίοδος ήταν αυτή του παντουρκισμού, κατά το 

ρωσικό πρότυπο του πανσλαβισμού, που διήρκησε περίπου μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Από την άνοδο του Κεμάλ στην εξουσία και σε όλη τη διάρκεια του Ψυχρού 

πολέμου, υπήρξε μετάβαση στην περίοδο του αναχωματικού δακτυλίου, όπου η χώρα 

αναχαίτιζε την προβολή ισχύος της ΕΣΣΔ προς τη Μεσόγειο. Ο Κεμάλ Ατατούρκ με τις 

έξι αρχές της πολιτικής του,173 το λαϊκισμό, το ρεπουμπλικανισμό, τον εθνικισμό, την 

εκκοσμίκευση, τον πολιτικό – οικονομικό συγκεντρωτισμό και τη μεταρρύθμιση, 

προσπάθησε να απομακρύνει τη σύγχρονη Τουρκία από το οθωμανικό της παρελθόν. 

 
170 Adamides & Christou (2016), Beyond Hegemony: Cyprus, energy securitization and the emergence of new Regional Security 
Complexes, από το Litsas & Tziampiris, The Eastern Mediterranean in Transition, multipolarity, politics and power, New York, 
Routledge,  p. 180 
171 Öniş & Kutlay (2017), The dynamics of emerging middle-power influence in regional and global governance: the paradoxical 
case of Turkey, Australian Journal of International Affairs, 71:2, 164-183 
172 Ιωάννης Μάζης (2015), Νταβουτογλιανή προσέγγιση και γεωπολιτική ανάλυση: Κριτική παρουσίαση, από το συλλογικό «το 
Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία», Αθήνα, Ποιότητα, σελ. 49-53 
173 Huntington, Η Σύγκρουση των Πολιτισμών, σελ. 184 
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  Η πολιτική του Κεμάλ ήταν διττή:174 από τη μία η εγκαθίδρυση ενός έθνους 

κράτους στα πρότυπα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και από την άλλη η εκκοσμίκευση 

του κράτους με τον εξοβελισμό της θρησκείας αποκλειστικά στο χώρο της ιδιωτικής 

ζωής. Με αυτόν τον τρόπο αναμόρφωσε το κράτος έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις 

σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες. 

 Ωστόσο η κοσμική ταυτότητα του κεμαλισμού άρχιζε σταδιακά να αμφισβητείται 

στο εσωτερικό της χώρας. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έθεσε θέματα εθνικής 

ταυτότητας και προσδιορισμού· και η θρησκεία ήταν εκεί για να δώσει λύση. Η 

αναβίωση του ισλάμ άλλαξε το χαρακτήρα της τουρκικής πολιτικής και πολιτικοί 

ηγέτες, όπως ο Τουργκούτ Οζάλ, ανοιχτά ταυτίστηκαν με μουσουλμανικά σύμβολα και 

πρακτικές. Από τη δεκαετία του 1980 η Τουρκία αναπτύσσει τις σχέσεις της με 

αραβικές και άλλες μουσουλμανικές χώρες ενώ ήδη από τη δεκαετία του 1990 η 

εξωτερική της πολιτική, όσον αφορά τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ασία και τη Μέση 

Ανατολή, εξισλαμίσθηκε.175 Έτσι, μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και βασισμένη στις 

ισλαμικές ιδεολογικές καταβολές των κομμάτων των Οζάλ και Ερμπακάν, η τουρκική 

πολιτική σταδιακά μπήκε στην τρίτη της περίοδο, αναπτύσσοντας τα χαρακτηριστικά 

του πολιτικού ισλάμ, το οποίο έχει νέο-οθωμανική πολιτική συγκρότηση. 

 Η θεωρητικοποίηση του πολιτικού ισλάμ και η τοποθέτησή του στα τουρκικά 

πλαίσια του νέο-οθωμανικού αναθεωρητισμού ήταν έργο του Αχμέτ Νταβούτογλου. 

Το πιο γνωστό του έργο είναι η φιλοσοφική και κοσμοθεωρητική ανάλυση του 

Στρατηγικού Βάθους, το οποίο αποτελεί από την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία τον 

οδηγό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.  

 

3.3.2 Το δόγμα Νταβούτογλου και η εξέλιξή του από μέχρι σήμερα 

 

3.3.2.1 Σύνοψη του πυρήνα της θεωρίας του Στρατηγικού Βάθους 

 

 Ο Αχμέτ Νταβούτογλου σκόπευε με το έργο του, «Το Στρατηγικό βάθος», να 

δημιουργήσει ένα θεωρητικό πλαίσιο της Τουρκικής Εξωτερικής πολιτικής που να 

λειτουργεί ως οδηγός της. Στην τυπολογία του διαχωρίζει τα κράτη σε σχέση με τη 

στάση που τηρούν στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή,176 σε αυτά που τηρούν στατική 

 
174 Φρήντμαν Τζορτζ (2015), Σημεία Ανάφλεξης-η αναδυόμενη κρίση στην Ευρώπη, Π. Τριαδά (μτφ), Αθήνα, Ενάλιος, σελ. 399 
175 Huntington, Η Σύγκρουση των Πολιτισμών, σελ. 188-190 
176 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ.38 
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στάση, σε αυτά που αφήνονται να παρασυρθούν από τη διεθνή δυναμική και τέλος 

στα κράτη που χρησιμοποιούν την ισχύ τους και γίνονται μέρος της διεθνούς 

δυναμικής. Ξεκάθαρα στην τελευταία κατηγορία τοποθετεί την Τουρκία ως κράτος που 

αντιλαμβάνεται τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον και έχει την στρατηγική ικανότητα 

να εκμεταλλεύεται τη διεθνή δυναμική για να αλληλοεπιδρά με τους δυναμικούς 

δρώντες, σε παγκόσμιο επίπεδο.177  

 Για να αποδείξει ότι η Τουρκία έχει την Ισχύ για να πράξει κάτι τέτοιο 

χρησιμοποιεί την εξίσωση 

 Ι = (ΣΔ + ΔΔ) x (ΣΝ x ΣΣ x ΠΒ)178  

Σε αυτόν τον, ομολογουμένως, «φορτωμένο» τύπο θεωρεί ότι η Ισχύς (Ι) ενός κράτους 

είναι γινόμενο δύο παραγόντων. Ο πρώτος είναι το άθροισμα των σταθερών 

δεδομένων ενός κράτους (ΣΔ), που το αποτελούν η Ιστορία, η Γεωγραφία, ο 

Πληθυσμός και ο Πολιτισμός, συν το άθροισμα των Δυναμικών Δεδομένων του, που 

είναι η Οικονομική, η Τεχνολογική και η Στρατιωτική Δυνατότητα. 

 Ο δεύτερος παράγοντας είναι το γινόμενο της Στρατιωτικής Νοοτροπίας ( ΣΝ) 

επί του Στρατιωτικού Σχεδιασμού (ΣΣ) επί της Πολιτικής Βούλησης (ΠΒ) που διαθέτει 

το κράτος. Ο δεύτερος παράγοντας είναι γινόμενο, διότι κατά τη θεώρηση του 

Νταβούτογλου, εάν κάποιο από αυτά είναι μηδέν, για παράδειγμα, απουσιάζει η 

πολιτική βούληση, τότε και η ισχύς του κράτους μηδενίζεται. Σε αντιδιαστολή, η αύξηση 

κάποιων από αυτούς δρα πολλαπλασιαστικά για την συνολική ισχύ του κράτους και 

γι’ αυτό τους ονομάζει πολλαπλασιαστές ισχύος. 

 Από την ανάλυση του πρώτου παράγοντα συμπεραίνεται ότι τα σταθερά 

δεδομένα παραμένουν πάνω κάτω τα ίδια και δεν αλλάζουν εύκολα. Αυτό που αλλάζει 

είναι η βαρύτητα που έχουν στις διακρατικές σχέσεις. Τα δυναμικά δεδομένα όμως θα 

πρέπει να οικοδομούνται με σχέδιο, ειδάλλως δύναται να αποτελέσουν αρνητικούς 

όρους στην παραπάνω εξίσωση.179  

 Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η σημασία που δίνεται στο παρελθόν της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που αποτελεί τον πυρήνα του πολιτισμού και του 

αξιακού συστήματος που πρεσβεύει η Τουρκία. Σε σχέση με αυτή τη διαπίστωση, 

 
177 Βασίλειος Αρσονιάδης (2018), Η Υψηλή Στρατηγική της Τουρκίας και η σχέση της με τη θεωρία του Στρατηγικού Βάθους, η 
περίπτωση των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής (2002-2016), Αθήνα, Σιδέρης, σελ. 138-139 
178 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ.591  
179 Αρσονιάδης, Η Υψηλή Στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 140 
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διαχωρίζει με γεωγραφικούς, ιστορικούς και πολιτισμικούς όρους τις γεωπολιτικές 

ζώνες ή γραμμές, από τα νομικά σύνορα που χαράχθηκαν με τις Διεθνείς Συνθήκες.180  

Αυτά τα νομικά σύνορα, θεωρούνται ότι αποτελούν εστίες τριβών και διεθνών 

συγκρούσεων.181 Έτσι ο Νταβούτογλου υποστηρίζει ότι λόγω οθωμανικής 

κληρονομιάς η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να δρα και εκτός συνόρων της.182 Οι 

γεωπολιτικές ζώνες που πρέπει να εκμεταλλευτεί η Τουρκία είναι η Εγγύς Χερσαία 

(Βαλκάνια, Καύκασος και Μέση Ανατολή), η Εγγύς Θαλάσσια (Αδριατική, Εύξεινος 

Πόντος, Ανατολική Μεσόγειος, Ερυθρά Θάλασσα, Περσικός Κόλπος, Κασπία) και η 

Εγγύς στην Τουρκία Ηπειρωτική Περιοχή (Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, καθώς και Νότια, 

Κεντρική και Ανατολική Ασία).183 

 Η εξωτερική πολιτική που οραματίζεται ο Νταβούτογλου είναι παγκόσμια και 

όχι περιφερειακή. Για να μπορέσει όμως η Τουρκία να ασκήσει παγκόσμια πολιτική θα 

πρέπει να συνάψει ορθολογιστικές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και να ενισχύσει 

την αλληλεξάρτηση με αυτές, σε τομείς όπου η Τουρκία είναι ισχυρή. Το μέσο για 

αυτήν την πολιτική «μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονες, είναι η 

χρησιμοποίηση της «ήπιας ισχύος» (soft power). Η πολιτική αυτή τοποθετείται στο 

επίκεντρο της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής με την Τουρκία να επιθυμεί να εξαλείψει 

όλα τα προβλήματα από τις σχέσεις με τους γείτονές της ή τουλάχιστον να τα 

ελαχιστοποιήσει όσον το δυνατόν περισσότερο. Επιπλέον, απορρίπτει τη λογική του 

«παγώματος» των προβλημάτων με τους γείτονες και υποστηρίζει την επίλυση των 

διαφορών με μια προσέγγιση αμοιβαίου κέρδους «win-win» με ειρηνικά μέσα.184 Με 

τα λόγια του Νταβούτογλου:185 « Οι δρόμοι της Τουρκίας καθοδηγούνται από μια πολύ 

μεγάλη αίσθηση ευθύνης, με την οποία επιφορτίζεται από την πλούσια ιστορική και 

γεωγραφική της κληρονομιάς και από μια βαθιά συνείδηση της σημασίας της 

παγκόσμιας σταθερότητας και ειρήνης».  

  

 

 

 

 
180 Αρσονιάδης, Η Υψηλή Στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 141-142 
181 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ.592 
182 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 615-616 
183 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 617 
184 Policy of Zero Problems with our Neighbors, από την επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, 
http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa  
185 Ahmet Davutoglu (20/05/2010), Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy, Foreign Policy, 
https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/   

http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa
https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/
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3.3.2.2 Κριτική της θεωρίας του Στρατηγικού Βάθους 

 

Στην προσπάθειά του να ορίσει τις συστημικές ισορροπίες ισχύος, για να 

τοποθετήσει κάπου την Τουρκία και να μελετήσει το γεωστρατηγικό παρόν και μέλλον 

της, διατυπώνει ένα τύπο εθνικής ισχύος, που επικρίνεται ως ψευδομαθηματικός, 186 

του οποίου οι συντελεστές είναι καθαρά ποιοτικοί. Η αίσθηση που δίνεται στον 

αναγνώστη είναι πως ο τύπος αυτός περισσότερο δίνεται για να καλύψει ένα οπτικό-

αισθητικό αποτέλεσμα με επιστημονικοφάνεια, παρά το ότι πράγματι αποτελεί μια 

μαθηματική φόρμουλα ισορροπίας ισχύος. 

Προσπαθώντας να ακυρώσει την απόρριψη της Τουρκίας από τον Brzezinski 

και τον Huntington 187 ο Νταβούτογλου αναγνωρίζει μόνο τη νέο-οθωμανική Τουρκία 

ως πολιτική, εθνοτική και εθνοκρατική οντότητα σε ολόκληρη την περιοχή που 

εκτείνεται από τον Καύκασο ως το Κουβέιτ και τη Νότιο πλευρά της Κεντρικής Ασίας, 

αποδοκιμάζοντας τη χρήση του όρου έθνος-κράτος από όλες τις άλλες.188 Αυτό το 

θεωρεί ο ίδιος ως μέγιστη συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό και χάρη στην 

οθωμανική εμπειρία στηρίζει τα ηγεμονικά σχέδια της Τουρκίας στην περιοχή. Παρόλα 

αυτά, εντέχνως παραλείπει από αυτόν τον σχεδιασμό το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, 

που είναι οι ηγέτιδες δυνάμεις του σιιτικού και του αραβό-μουσουλμανικού κόσμου 

αντίστοιχα. Με τους κλασικούς όρους του ηγεμονισμού,189 αμφισβητείται ευθέως ο 

ρόλος, η ανεξαρτησία και η κυριαρχία των κρατών που προέκυψαν από την πτώση 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.190  

 Ο Νταβούτογλου αποδίδει μεγάλη σημασία στις πολιτικές ήπιας ισχύος191 με 

στόχο τη δημιουργία ενός νέου πεδίου διακρατικής όσμωσης στην περιφέρεια της 

Τουρκίας, που είναι τα υποσυστήματα της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ασίας και 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εφαρμογή πολιτικών ήπιας ισχύος δεν αποτελεί 

όμως παρά κάλυψη και απόκρυψη των ηγεμονικών σχεδιασμών αναθεωρητικών 

 
186 Μάζης, Νταβουτογλιανή προσέγγιση και γεωπολιτική ανάλυση, σελ. 61 
187 Huntington, Η Σύγκρουση των Πολιτισμών, σελ. 220-222 
188 Μάζης, Νταβουτογλιανή προσέγγιση και γεωπολιτική ανάλυση, σελ. 82-84 
189 Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, με βάση την τυπολογία που πρότεινε στο έργο του ο E. Haas ο Νταβούτογλου φαίνεται να 
αντιλαμβάνεται τον όρο ηγεμονία ως σύνθεση τριών εννοιών: της ηγεμονίας ή της επιδίωξής της, της πολιτικής της ισχύος (power 
politics) και της ηγεμονίας ως παγκόσμιου νόμου της Ιστορίας (universal law of History). Ernst Haas, The Balance of Power: 
Prescription, Concept or Propaganda?, 1953, p.442 
190 Παναγιώτης Ήφαιστος (2015), Νέο-οθωμανισμός και τουρκική στρατηγική μετά το 2002. Συγκριτική ανάλυση της ελληνικής και 
τουρκικής στρατηγικής, από το συλλογικό «το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία», Αθήνα, Ποιότητα, σελ. 231 
191 Η ήπια ισχύς (soft power) αναδεικνύεται ως δημοφιλής θεωρητική προσέγγιση στις Διεθνείς Σχέσεις από τον John Nye. 
Θεμέλιος λίθος, θεωρητική πηγή και εμπράγματη εφαρμογή της ήπιας ισχύος είναι η πειθώς. Το κράτος που έχει τη δυνατότητα 
χειραγώγησης μέσω της πειθούς σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να διευρύνει τον κύκλο των συμμαχιών του, παραμένοντας στο 
επίκεντρο τους, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα παρέμβασής του στις διεθνείς εξελίξεις. Joseph Nye (2004), Ήπια Ισχύς, το μέσο 
της επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική, Ε. Μπαρτζινόπουλος (μτφ), Αθήνα, Παπαζήσης, εκδ. 2005 
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κρατών. Με την ήπια ισχύ δεν χρειάζεται τα κράτη να καταφύγουν σε χρήση βίας, 

δηλαδή της σκληρής τους ισχύος. Κατά ένα τρόπο όμως, παράλληλα διαφυλάσσουν 

ακέραιους τους πυλώνες σκληρής ισχύος τους, αφενός προστατεύοντάς τους από την 

τριβή και αφετέρου διότι, τεχνητά, ελαχιστοποιούν το δίλημμα ασφαλείας των 

γειτονικών τους κρατών. Έτσι, οι πολιτικές ήπιας ισχύος στην ουσία καλύπτουν τις 

ηγεμονικές φιλοδοξίες του κράτους που τις εφαρμόζει.192 

Για την οικοδόμηση της τουρκικής ήπιας ισχύος ως ακρογωνιαίος λίθος 

χρησιμοποιείται ο ισλαμικός πολιτισμός. Για να καταστεί όμως η ανάδειξη της 

γεωπολιτισμικής υπεραξίας εφικτή, προκρίνεται η πολιτική των μηδενικών 

προβλημάτων με τα όμορα κράτη. Μέσω αυτής η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να 

εφαρμόσει τις πολιτικές ήπιας ισχύος, χωρίς το βάρος και την αντιπαλότητα που 

παρουσιάζονται στις διακρατικές σχέσεις.193 Επιπλέον, αποφεύγει δύο σημαντικά 

εμπόδια, χωρίς να παρεκκλίνει από τις ηγεμονικές της στοχεύσεις. Πρώτον, αυξάνει 

το ακροατήριο που διάκειται ευνοϊκά προς αυτήν στο εσωτερικό άλλων κρατών. 

Δεύτερον, το κάνει αυτό χωρίς να προκαλεί τα αντανακλαστικά των Μεγάλων 

Δυνάμεων και χωρίς να προκαλεί διλήμματα ασφαλείας στους γείτονές της.194 

Αν η Τουρκία θέλει να ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί ήπια ισχύ, χρειάζεται πρώτα 

να τη νομιμοποιήσει. Δεν μπορεί όμως να νομιμοποιηθεί αν πρώτα δεν μεριμνήσει για 

τα δικαιώματα των πολιτών της. Οι πέραση που έχουν οι τουρκικές σαπουνόπερες 

στη Μέση Ανατολή φτάνει μέχρι ενός σημείου. Οι χώρες που η Τουρκία επιθυμεί να 

φέρει στη σφαίρα επιρροής της δεν έχουν την ανάγκη ενός ακόμη αυταρχικού 

μοντέλου. Χωρίς την υπόσχεση της δημοκρατίας του σεβασμού του ανθρώπου, η 

Τουρκία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα Ιράν, χωρίς μάλιστα πετρέλαιο.195  

Η πολιτική των μηδενικών προβλημάτων δεν αποτελεί παρά ένα επικοινωνιακό 

εφεύρημα196 και δεν είναι ειλικρινής, εκτός ίσως από την περίπτωση της Ρωσίας και 

του Ιράν. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, αναμένει τα όποια προβλήματα να 

αγνοηθούν ή να ξεπεραστούν από μόνα τους ώστε να οικοδομήσει εμπορικές σχέσεις 

με τους γείτονές της και να καταδείξει με αυτόν τον τρόπο ότι η διεθνής συμπεριφορά 

της έχει βελτιωθεί.197  

 
192 Σπυρίδων Λίτσας (2015), Η θεωρία της ήπιας ισχύος στο πλαίσιο των νέο-οθωμανικών προσανατολισμών: μια ενδοσκόπηση 
στο «Στρατηγικό Βάθος», από το συλλογικό «το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία», Αθήνα, Ποιότητα, σελ.182-184 
193 Λίτσας, Η θεωρία της ήπιας ισχύος στο πλαίσιο των νέο-οθωμανικών προσανατολισμών, σελ.218-219 
194 Στο ίδιο, σελ.224 
195 Ayşe Zarakol (2012), Problem areas for the new Turkish foreign policy, Nationalities Papers, 40:5, 739-745 
196 Κουσκουβέλης Ηλίας (2015), Πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες ή προβληματική πολιτική; από το 
συλλογικό «Το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία», Αθήνα, Ποιότητα, σελ. 15 
197 Στο ίδιο, σελ. 43-44 
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Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει η συγγένεια της γεωπολιτικής του σκέψης με 

αυτή των Ράτζελ και Χαουσχόφερ, των πατέρων της έννοιας του ζωτικού χώρου 

(lebensraum),198 του χώρου δηλαδή που χρειαζόταν η Γερμανία για να αναπνεύσει, 

την οποία υιοθέτησαν για τις επεκτατικές τους βλέψεις οι Ναζί. Αυτό πιστεύεται ότι 

μεταλαμπαδεύτηκε στην Τουρκία από τους Γερμανούς εκπαιδευτές του Τούρκων 

αξιωματικών, που αποτέλεσαν την μετέπειτα ηγεσία της χώρας.199 Έκφανση αυτής 

της λογικής ήταν και η διατύπωση περί «ζωτικών συμφερόντων» της γείτονος στη 

Συμφωνία της Μαδρίτης, που υπεγράφη το 1997 από τους Σημίτη και Ντεμιρέλ. 

 

3.3.2.3 Τα σύνορα καρδιάς και η «γαλάζια πατρίδα»   

 

 Έκφανση των θεωριών του ζωτικού χώρου καθώς και της ιστορικής και 

πολιτισμικής συνέχειας της Τουρκίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάτι που 

θεωρείται από τον Νταβούτογλου ανώτερο από τις νομικές συνθήκες, είναι οι συνεχείς 

δηλώσεις Ερντογάν περί «συνόρων της καρδιάς». Ο λόγος για την επανειλημμένη 

κριτική του προέδρου της Τουρκίας στη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, βάσει της 

οποίας ρυθμίστηκαν όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά αλλά και τα σύνορα της σύγχρονης 

Τουρκίας συνολικά, είναι ο αναθεωρητισμός του πολιτικού ισλάμ, που ένας από τους 

στόχους του είναι επίσης και η κεμαλική πολιτική. Αυτό φάνηκε επίσης και στη σπουδή 

της Τουρκίας να παίξει ρόλο στην ανακατάληψη της Μοσούλης200, από το Ισλαμικό 

Κράτος που σχεδιαζόταν στα τέλη του 2016 στο Βόρειο Ιράκ (στη Λωζάνη το 

καθεστώς της Μοσούλης δεν είχε διευθετηθεί και τελικά η Κοινωνία των Εθνών 

κατακύρωσε την περιοχή στο Ιράκ). 

  Τα τουρκικά «σύνορα της καρδιάς» φαίνεται να έχουν να κάνουν περισσότερο 

με την απόκτηση φορτίων ισχύος, που αντανακλώνται στα πλούσια κοιτάσματα 

υδρογονανθράκων είτε στη Μοσούλη είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά με τη 

 
198 Για περισσότερες πληροφορίες στο Parker Geoffrey (1997), Γεωπολιτική, παρελθόν και μέλλον, Ε. Αλεξοπούλου (μτφ), Α. 
Χουλιάρας (επιμ.), Αθήνα, Ροές, σελ.44-122 
199 Ηλίας Κουσκουβέλης (31/01/2019), Η «γαλάζια πατρίδα»… του Ερντογάν. Ένα νέο όχημα διεκδικήσεων; Ηλεκτρονική έκδοση 
Huffington Post, https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-yalazia-patrida-toe-erntoyan-ena-neo-ochema-
diekdikeseon_gr_5c52b5d6e4b0ca92c6dd5aac  
200 «Η Μουσούλη αποτελούσε πάντα στο μυαλό και στην καρδιά κάθε νοσταλγού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το κλειδί για 
την είσοδο της χώρας στη Μέση Ανατολή. Μολονότι, πρόκειται για μια πόλη που έχει κτιστεί, και μεγαλουργήσει κατά το 
παρελθόν, αποκλειστικά από Αραβικά εθνοτικά στοιχεία, αποτελούσε, και ίσως να αποτελεί ακόμη και στις ημέρες μας, διακαή 
πόθο η επιστροφή της Μουσούλης στην Τουρκία. Η Μεγάλη Βρετανία αρνήθηκε  να συμπεριληφθεί στη Συνθήκη της Λωζάνης 
και η περιοχή της Μουσούλης, φοβούμενη κυρίως την πρόσβαση που θα αποκτούσε αυτομάτως το νεοσυσταθέν κράτος της 
Τουρκίας στα ενεργειακά αποθέματα αρνήθηκε της περιοχής». Χρήστος Λουτράδης (19/10/2016), Tο απωθημένο της Ιστορίας, 
Ηλεκτρονική έκδοση Huffington Post, https://www.huffingtonpost.gr/christos-loutradis/t-_7_b_12540052.html 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-yalazia-patrida-toe-erntoyan-ena-neo-ochema-diekdikeseon_gr_5c52b5d6e4b0ca92c6dd5aac
https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-yalazia-patrida-toe-erntoyan-ena-neo-ochema-diekdikeseon_gr_5c52b5d6e4b0ca92c6dd5aac
https://www.huffingtonpost.gr/christos-loutradis/t-_7_b_12540052.html
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διεκδίκηση ελληνικών νησιών.201 Το ζήτημα ουδέποτε όμως διευκρινίστηκε από 

επίσημα χείλη, κάνοντας την Ελλάδα και τους άλλους γείτονες της Τουρκίας να 

ανησυχούν καθώς εντάθηκε το δίλλημα ασφαλείας τους. 

 Το δίλλημα ασφαλείας όμως για τη χώρα μας εκτινάχθηκε στα ύψη από τη 

συνεχή ρητορική περί «γαλάζιας πατρίδας» που οι Ερντογάν, Ακάρ και 

Τσαβούσογλου, σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνουν. Φυσικά ένας νομαδικός λαός 

κτηνοτρόφων, με καταγωγή από την Κεντρική Ασία, του οποίου μάλιστα ο ναύαρχος 

δεν μπορούσε να βρει τη Μάλτα, δεν μπορεί να έχει «γαλάζια πατρίδα».202 Με αυτόν 

τον τρόπο όμως επιχειρούν να θεμελιώσουν ή να νομιμοποιήσουν διεκδικήσεις σε 

θέματα της ΑΟΖ, όπως συνήθως κάνουν στα ζητήματα της θάλασσας, καθώς δεν 

έχουν το διεθνές δίκαιο με το μέρος τους. Όσον αφορά για τις τουρκικές διεκδικήσεις 

στο Αιγαίο, αποκαλυπτικό της βαρύτητας που δίνεται από τον Νταβούτογλου είναι ότι 

στο Στρατηγικό Βάθος αφιερώνει υποκεφάλαιο203 με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο 

θαλάσσιος ζωτικός χώρος και το Αιγαίο». Προβληματισμό, τέλος, προκαλεί η μελέτη 

της ιστορίας του θεσμού της ΑΟΖ, η οποία ξεκίνησε από τη διεκδίκηση θαλάσσιας 

ζώνης από τα κράτη της δυτικής ακτής της Νότιας Αμερικής, τα οποία, μη διαθέτοντας 

γεωλογική υφαλοκρηπίδα, επιχείρησαν να διασφαλίσουν την πέραν των χωρικών τους 

υδάτων πλούσια σε αλιεία θαλάσσια ζώνη. Πώς την αποκάλεσαν; «πατρογονική 

θάλασσα» (patrimonial sea)!  

 Επιβεβαίωση της διεκδίκησης της Γαλάζιας Πατρίδας στην Ανατολική Μεσόγειο 

αποτελεί η επιστολή την οποία κατέθεσε στον ΟΗΕ η Τουρκία δια μέσω του μόνιμου 

αντιπροσώπου της Feridun H. Sinirioglu, με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2019 

(δημοσιεύθηκε στις 22 Μαρτίου ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του 

ΟΗΕ - Α/73/804) με την οποία διεκδικεί όλη την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα 

στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνοντας ανοικτό οι αξιώσεις της να φθάσουν ακόμη και 

ανοικτά της Κρήτης. Στην επιστολή της η Άγκυρα επικαλείται για πρώτη φορά το 

επιχείρημα ότι οι διεκδικήσεις της έχουν βάση καθώς «διαθέτει τη μακρύτερη 

ηπειρωτική ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο».204  

 
201 Huffington Post (25/11/2016),  Deutsche Welle: «Ο Ερντογάν και τα σύνορα της καρδιάς του», Ηλεκτρονική έκδοση Huffington 
Post,https://www.huffingtonpost.gr/2016/11/25/eidiseis-diethnes-deutsche-welle-o-erdogan-kai-ta-sunora-ths-kardias-
tou_n_13219450.html 
202 Κουσκουβέλης (31/01/2019), Η «γαλάζια πατρίδα»… του Ερντογάν. Ένα νέο όχημα διεκδικήσεων;  
203 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 267-274 
204Νίκος Μελέτης (12/04/19), Η Τουρκία διεκδικεί από Ελλάδα, Κρήτη μέχρι Κύπρο, Liberal.gr, 
https://www.liberal.gr/arthro/247928/amyna--diplomatia/2019/i-tourkia-diekdikei-apo-ellada-kriti-mechri-kupro.html 

https://www.huffingtonpost.gr/2016/11/25/eidiseis-diethnes-deutsche-welle-o-erdogan-kai-ta-sunora-ths-kardias-tou_n_13219450.html
https://www.huffingtonpost.gr/2016/11/25/eidiseis-diethnes-deutsche-welle-o-erdogan-kai-ta-sunora-ths-kardias-tou_n_13219450.html
https://www.liberal.gr/arthro/247928/amyna--diplomatia/2019/i-tourkia-diekdikei-apo-ellada-kriti-mechri-kupro.html
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 Ανάμεσα στις πολλές αναφορές των Τούρκων αξιωματούχων για τη Γαλάζια 

Πατρίδα, εξέχουσα θέση έχουν οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν για την Ανατολική 

Μεσόγειο, με το χάρτη της  Γαλάζιας Πατρίδας των 462.000 χλμ2 ως φόντο. Τόσο οι 

συνεχείς αναφορές όσο και οι δημόσιες εμφανίσεις τέτοιων χαρτών αποτελούν ισχυρές 

ενδείξεις ότι η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι κάποια μπλόφα ή ένα από τα πολλά 

διαπραγματευτικά χαρτιά της Τουρκίας, που τα εμφανίζει μόνο και μόνο για να τα 

κάψει στη συνέχεια, αλλά αποτελεί σκοπό του τουρκικού κράτους.  

 Την 5η Αυγούστου 2019, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου 

παρουσίασε στη σύνοδο των διπλωματικών υπαλλήλων της Τουρκίας χάρτη που 

απεικόνιζε την τουρκική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα όρια της 

υφαλοκρηπίδας που διεκδικείται είναι ο 28ος μεσημβρινός προς τα δυτικά (στην 

Ελλάδα) και ο 32ος μεσημβρινός προς τα ανατολικά (στην Κύπρο). Ο χάρτης αυτός 

δεν είναι καινούργιος αλλά είναι ο ίδιος με αυτόν που δημοσιεύθηκε στην τουρκική 

εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 27 Απριλίου 2012 (Resmi Gazete 28.276) και 

σύμφωνα με τον οποίο εκχωρήθηκαν θαλάσσιες περιοχές δυτικά της Κύπρου και νότια 

της Ρόδου και του Καστελόριζου στην κρατική τουρκική εταιρεία πετρελαίου ΤΡΑΟ. 

Επιπλέον, ο χάρτης υποβλήθηκε στον ΟΗΕ σε μια προσπάθεια να ενδυθεί εξωτερικής 

νομιμοποίησης. 

 Την 13 Νοεμβρίου 2019, ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ 

κατέθεσε επιστολή, την έκτη στη σειρά, με την οποία επανέλαβε τις παραπάνω θέσεις 

της Τουρκίας, διεκδικώντας ακόμη και την υφαλοκρηπίδα νότια της Κρήτης, σε μια 

προσπάθεια οριοθέτησης θαλασσίων συνόρων με την Λιβύη, διεκδικώντας θαλάσσιες 

περιοχές που σύμφωνα με την ανάγνωση της Αθήνας ανήκουν στην ελληνική 

δικαιοδοσία. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, 

που αποτελεί «ανοικτή παρέμβαση στο δικαίωμα της Ελλάδος να συνομολογεί 

συμφωνίες οριοθέτησης με τρίτα κράτη».205 Επιπλέον, στην παραπάνω επιστολή προς 

τα Ηνωμένα Έθνη, αναφέρεται ως θέση της Τουρκίας ότι «…επιφυλάσσεται των 

δικαιωμάτων της να καταθέσει περαιτέρω γεωγραφικές συντεταγμένες της τουρκικής 

ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας δυτικά του 28ου μεσημβρινού, οι οποίες εκτείνονται ως 

τα απώτατα όρια των χωρικών υδάτων νησιών με έναντι ακτές στη Μεσόγειο, 

δεδομένου ότι τα νησιωτικά χαρακτηριστικά σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή δεν δύνανται 

 
205 Από την ανοικτή επιστολή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών της 28 Νοεμβρίου 2019 σχετική με το ζήτημα, όπως 
αναρτήθηκε στο newsroom.iefimerida.gr (28/11/2019), Επιμένει να προκαλεί: Η Τουρκία βάζει μπροστά τη «Γαλάζια Πατρίδα» και 
αξιώνει περιοχές δυτικά της Ρόδου, iefimerida.gr, https://www.iefimerida.gr/politiki/toyrkia-bazei-mprosta-shedio-galazia-patrida  

https://www.iefimerida.gr/politiki/toyrkia-bazei-mprosta-shedio-galazia-patrida
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να επηρεάσουν ή να αποκόψουν την προβολή της τουρκικής ακτογραμμής ή της 

υφαλοκρηπίδας».206 Με αυτό ξεκαθαρίζεται η πάγια στάση της Τουρκίας πως στα 

ελληνικά νησιά δεν αναγνωρίζεται καμία άλλη θαλάσσια ζώνη πέραν των χωρικών 

τους υδάτων. Το επιχείρημα των τουρκικών διεκδικήσεων παραμένει επίσης πάγιο: η 

οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της Ανατολικής Μεσογείου πρέπει να γίνει βάσει 

της αρχής της ευθυδικίας, δηλαδή σε αναλογία με το μήκος των ακτογραμμών που 

έχουν τα κράτη σε αυτή τη θάλασσα∙ και η Τουρκία είναι το κράτος με το μεγαλύτερο 

μήκος ακτογραμμής. Έτσι, προβάλλοντας τον γνωστό ισχυρισμό ότι είναι  η χώρα με 

τις «μεγαλύτερες ηπειρωτικές ακτές στην Ανατολική Μεσόγειο», επαναλαμβάνει ότι 

έχει  ipso facto και ab initio νομικά και κυριαρχικά δικαιώματα στις θαλάσσιες περιοχές 

της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται δυτικά του μεσημβρινού  32°16'18"E και 

απαιτεί, κάθε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών δυτικά του σημείου αυτού να γίνεται σε 

«συμφωνία μεταξύ των επηρεαζόμενων κρατών στην περιοχή, με βάση την αρχή της 

ισότητας με στόχο την επίτευξη ισότιμης οριοθέτησης».207 

Με αυτό το σκεπτικό και με το επιχείρημα πως η υπόλοιπη υφαλοκρηπίδα στην 

περιοχή θα πρέπει να μοιραστεί μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου με βάση την 

αρχή της μέσης γραμμής, η Τουρκία αξιώνει με επίσημο έγγραφο ότι ισχυριστεί 

εγγράφως ότι τα ελληνικά νησιά όπως η Κρήτη, η Ρόδος και το νησιωτικό σύμπλεγμα 

του Καστελόριζου δίνουν στην Ελλάδα θαλάσσιες ζώνες μόνο στα χωρικά ύδατα των 

6 ναυτικών μιλίων.   

 Το γεγονός αυτό συνηγορεί στην πάγια στρατηγική της Τουρκίας, να 

διαμορφώνει το στρατηγικό περιβάλλον σύμφωνα με τα συμφέροντά της, άσχετα αν 

αυτά συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο αφού το δίκαιο του τουρκικού έθνους υπερέχει 

στο εσωτερικό της ακροατήριο, και στη συνέχεια να επιμένει φορτικά στην πρακτική 

υλοποίηση των βλέψεών της. Με αυτό το σκεπτικό, ο εν λόγω χάρτης παρουσιάζει τις 

θέσεις της Τουρκίας που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, καθώς και τα 

υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, στο μέλλον, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι 

πρόκειται για μπλόφα ή για διαπραγματευτικό χαρτί. Η διαπραγμάτευση, που 

αναφέρει η Τουρκία στις πάγιες δηλώσεις της περί ειρηνικής συνεκμετάλλευσης στα 

πλαίσια μιας επίλυσης των διαφορών όπου και τα δύο μέρη θα βγουν κερδισμένα 

 
206 Άγγελος Αθανασόπουλος (28/11/2019), Η Τουρκία αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδος να οριοθετεί υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ 
με τρίτα κράτη, Το Βήμα, https://www.tovima.gr/2019/11/28/politics/i-tourkia-amfisvitei-to-dikaioma-tis-ellados-na-oriothetei-
yfalokripida-kai-aoz-me-trita-krati/  
207 Νίκος Μελέτης (28/11/2019), Να θέσει τα θεμέλια της «Γαλάζιας Πατρίδας» επιχειρεί η Τουρκία, Liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/i-tourkia-tha-parei-tin-apantisi-tis-meso-tou-oie/276063  

https://www.tovima.gr/2019/11/28/politics/i-tourkia-amfisvitei-to-dikaioma-tis-ellados-na-oriothetei-yfalokripida-kai-aoz-me-trita-krati/
https://www.tovima.gr/2019/11/28/politics/i-tourkia-amfisvitei-to-dikaioma-tis-ellados-na-oriothetei-yfalokripida-kai-aoz-me-trita-krati/
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(καζάν-καζάν όπως συνηθίζουν να λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι και ο Ερντογάν), 

αφορά στους πόρους που βρίσκονται εντός των ορίων της Ελληνικής και Κυπριακής 

ΑΟΖ.208 Η Τουρκία θεωρεί πως η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Κύπρου της 

ανήκει. Με αυτή την κίνηση προσκαλεί ουσιαστικά την Ελλάδα να διαπραγματευθεί 

την οριοθέτηση της περιοχής δυτικά της Ρόδου έως και την Κρήτη, όπου θα απαιτήσει 

και συνεκμετάλλευση. Κατά την άποψη του καθηγητή Συρίγου, τέτοιες αντιλήψεις 

απευθύνονται σε κράτη μειωμένης κυριαρχίας.209 

Αυτό που ο υπόλοιπος κόσμος θεωρεί ως άλλη μία αβάσιμη διεκδίκηση, είναι 

στην πραγματικότητα στρατηγική δήλωση, ενώ η συνεχής παρουσίαση και 

επανάληψη αυτού του νέου δόγματος στα μέσα ενημέρωσης αποτελεί ουσιαστικά μια 

προσπάθεια διαμόρφωσης του στρατηγικού περιβάλλοντος. Η πιο πρόσφατη κίνηση 

της Τουρκίας στην εδραίωση του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας είναι η συμφωνία 

οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη, η οποία επιβεβαιώνει τις παραπάνω υποθέσεις και θα 

αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

 Νομικά, οι τουρκικές διεκδικήσεις δεν έχουν προηγούμενο, με εξαίρεση τις 

διεκδικήσεις της Κίνας στη νότια Σινική Θάλασσα, καθώς αυτές αφορούν θαλάσσια 

τμήματα προς τα οποία δεν υπάρχει στοιχειώδη γεωγραφική γειτνίαση ούτε θαλάσσιο 

μέτωπο από την Τουρκία. Για την αντιμετώπιση αυτής της στρατηγικής, εκτός από την 

επίκληση του Διεθνούς Δικαίου, χρειάζεται εκ μέρους μας ισχύς και σοβαρές 

στρατιωτικές συμμαχίες στην περιοχή.210 

 

3.3.2.4 Η πορεία προς τον Ερντογανισμό 

 

Μια αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν αποκαλύπτει την εξέλιξη του δόγματος 

Νταβούτογλου και το πώς ερμηνεύτηκε από την τουρκική εξωτερική πολιτική. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω «αποδόσεις» του:211 

Αρχικά, με την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία προβλήθηκε η πολιτική των μηδενικών 

προβλημάτων με τους γείτονες. Λίγα χρόνια όμως αργότερα, κατά την τελετή 

ανάληψης του Υπουργείου Εξωτερικών από τον ίδιο τον Νταβούτογλου το Μάιο του 

 
208 Άγγελος Συρίγος (06/08/2019), Ο χάρτης του Τσαβούσογλου και η λογική του Καραγκιόζη, Liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/o-chartis-tou-tsabousoglou-kai-i-logiki-tou-karagkiozi/262230  
209 Άγγελος Συρίγος (02/12/2019), Ταχέως προς τουρκικά τετελεσμένα, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1054204/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-taxews-pros-toyrkika-tetelesmena   
210 Άγγελος Συρίγος (02/12/2019), Ταχέως προς τουρκικά τετελεσμένα 
211 Χρήστος Μηνάγιας (2018), Μέτωπα Σύγκρουσης και Πολέμου της Τουρκίας, Αθήνα, Τυπογραφείο του Ελληνικού Στρατού, 
σελ.124-125 

https://www.liberal.gr/diplomacy/o-chartis-tou-tsabousoglou-kai-i-logiki-tou-karagkiozi/262230
https://www.kathimerini.gr/1054204/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-taxews-pros-toyrkika-tetelesmena
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2009, αυτός επεσήμανε ότι θα μεταπλάσει αυτήν τη σχέση των μηδενικών 

προβλημάτων με τους γείτονες σε σχέση αποκόμισης του μεγίστου οφέλους από 

αυτούς. Στην ομιλία του που ακολούθησε την τελετή ανάφερε χαρακτηριστικά: «εκτός 

από τις υποχρεώσεις της στα 70 εκατομμύρια κατοίκους της, η Τουρκία έχει 

υποχρεώσεις και σε όλα τα εδάφη που έχουν κάθε είδους διασύνδεση με εδάφη του 

παρελθόντος και σε εδάφη όπου υπάρχουν Τούρκοι. Η Τουρκία έχει ιστορικό χρέος 

και είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτό»212.  

Έτσι η τουρκική εξωτερική πολιτική εξελίχθηκε από αυτήν της εσωτερικής 

ενδυνάμωσης σε μία πολύ πιο ενεργητική, που στοχεύει να βρίσκεται στο επίκεντρο 

των εξελίξεων ως μεγάλη δύναμη σε περιφερειακό, αν όχι παγκόσμιο επίπεδο.213 

 Με την έκρηξη της Αραβικής Άνοιξης στα τέλη του 2010 η κυβέρνηση του ΑΚΡ 

είχε απαλλαχτεί πλήρως από την κηδεμονία του παλιού κοσμικού καθεστώτος και 

επαναπροσδιόρισε την Τουρκία ως ισλαμικό έθνος χρησιμοποιώντας πολιτισμικούς 

όρους. Αυτός ο θρησκευτικός εθνικισμός οδήγησε το ΑΚΡ να απορρίψει την 

εγκυρότητα της δημοκρατίας δυτικού τύπου, υιοθετώντας μια λαϊκίστικη και 

αντισυστημική στάση τόσο στο πεδίο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής 

πολιτικής,214 που μεταστράφηκε πλήρως, καθώς όχι μόνο δεν επεδίωξε, έστω και 

προσχηματικά, να ελαχιστοποιήσει τα διακρατικά προβλήματα με τις γειτονικές της 

χώρες, αλλά αντίθετα εργάστηκε πάνω στη δημιουργία μιας ζώνης αστάθειας και 

ασάφειας στον περίγυρό της. 

Το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15 Ιουλίου του 2016 σήμανε τη νίκη του 

Ερντογάν επί του πρώην μέντορά του ιμάμη Γκιουλέν. Για κάποιους όμως σήμανε και 

την αρχή του τέλους του πολιτικού ισλάμ.215
 Υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό Ισλάμ 

βρίσκεται εδώ και καιρό σε φάση παρακμής, δεν ερμηνεύουν αυτή την παρακμή ως 

εισαγωγή στη δημιουργία μιας ελεύθερης και ισότιμης κοινωνίας, αλλά μάλλον σε ένα 

πιο ανελεύθερο και απολυταρχικό καθεστώς. 

 Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, η χώρα μπήκε σε μια νέα περίοδο, αυτή 

του ερντογανισμού.216 Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενσαρκώνει με την 

προσωπικότητα και το ύφος του το τουρκικό έθνος, το κράτος και τους οικονομικούς, 

 
212 Χρήστος Μηνάγιας (2010), Η Γεωπολιτική Στρατηγική και Στρατιωτική Ισχύς της Τουρκίας, Αθήνα, Τουρίκης, σελ. 35-36  
213 Mehmet Arda (2015), Turkey – the evolving interface of international relations and domestic politics, South African Journal of 
International Affairs, 22:2, 203-226 
214 Menderes Çınar (2018), Turkey’s ‘Western’ or ‘Muslim’ identity and the AKP’s civilizational discourse, Turkish Studies, 19:2, 
176-197 
215 Siyaves Azeri (2016), The July 15 Coup Attempt in Turkey: The Erdogan–Gulen Confrontation and the Fall of ‘Moderate’ 
Political Islam, Critique, 44:4, 465-478   
216 Το φαινόμενο του ερντογανισμού αναλύεται σε βάθος στο Yilmaz & Bashirov (2018), The AKP after 15 years: emergence of 
Erdoganism in Turkey, Third World Quarterly, 39:9, 22 Mar 2018, από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία της παραγράφου. 
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κοινωνικούς και πολιτικούς θεσμούς. Αυτό γίνεται εμφανές με το ξήλωμα του 

αγάλματος του Κεμάλ από τη γενέτειρα του νυν προέδρου, λίγες ημέρες μετά το 

πραξικόπημα, την σταδιακή, αλλά όχι ακόμη πλήρη, αποκαθήλωση της εικόνας του 

Κεμάλ από τα δημόσια κτίρια και υπηρεσίες και την αντικατάστασή του με αυτήν του 

Ερντογάν και το συμβολικό χαιρετισμό της ράμπια217, σήμα κατατεθέν του Ερντογάν. 

 Αν η άνοδος του ΑΚΡ στην εξουσία αποτέλεσε την πρώτη μετά-κεμαλική 

μεταπολίτευση, η Τουρκία του Ερντογάν, μετά το πραξικόπημα του 2016, αποτελεί τη 

δεύτερη. Σε αυτό το νέο-οθωμανικό κράτος, δεσπόζει η προσωπικότητα του Ερντογάν 

και γύρω της έχουν συσπειρωθεί οι αντιδυτικές δυνάμεις της Τουρκίας. Το ξεκίνημα 

του Ερντογανισμού εμφανίζεται λίγο μετά την Αραβική Άνοιξη, όταν άρχισε να 

ξηλώνεται το δίκτυο Γκιουλέν, επιφανή μέλη του οποίου διεξήγαγαν εκτεταμένες 

έρευνες για διαφθορά στο κράτος, που ο Ερντογάν εξέλαβε ως μηχανισμό ελέγχου 

του από τους Αμερικανούς και γενικά από τους δυτικούς. Από το 2016 και μετά το 

κυρίαρχο αφήγημα της ερντογανικής Τουρκίας είναι  ότι η Δύση μεθοδεύει τον 

ακρωτηριασμό της Τουρκίας. Το αφήγημα αυτό καλλιεργήθηκε, υπό την επίκληση της 

αμερικανικής υποστήριξης προς τους Κούρδους της Συρίας ως απόδειξη ότι 

δρομολογείται η δημιουργία κουρδικού κράτους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι εάν 

υπάρχει ένα ζήτημα που παραμένει «υπαρξιακό» για την Τουρκία αυτό είναι το 

κουρδικό:  το γεγονός δηλαδή ότι ως χώρα ενσωματώνει ταυτόχρονα και έναν 

ολόκληρο πληθυσμό που ακόμη διεκδικεί την εθνική του ολοκλήρωση, εντός και εκτός 

των συνόρων της. Το κουρδικό ζήτημα έχει μια σημαντική εσωτερική διάσταση, ιδίως 

από τη στιγμή που υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις το συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο μέρος 

του δημογραφικού δυναμισμού της Τουρκίας αφορά τους κουρδικούς πληθυσμούς.218 

Η ερντογανική Τουρκία δεν έχει μεγάλη σχέση με την μετά-κεμαλική Τουρκία 

του ΑΚΡ το 2002. Ηγετικά στελέχη, όπως ο Γκιούλ, ο Μπαμπατζάν και ο 

Νταβούτογλου έχουν περιθωριοποιηθεί και στραφεί εναντίον του Ερντογάν, 

θεωρώντας, όχι αδικαιολόγητα, ότι η απομάκρυνση από τη Δύση θα έχει 

καταστροφικές επιπτώσεις για την Τουρκία. Αυτή η ανησυχία είναι διάχυτη στους 

κύκλους της πολιτικής και οικονομικής ελίτ, η οποία όμως διστάζει να εκφραστεί υπό 

το φόβο της κατηγορίας συμμετοχής στο δίκτυο Γκιουλέν. Ο Ερντογάν από ηγέτης του 

 
217 Ο χαιρετισμός αναφέρεται στον τύπο της παλάμης που γνέφει στον κόσμο, με τον αντίχειρα μαζεμένο μέσα και τα τέσσερα 
δάκτυλα υψωμένα στον ουρανό. Αυτά συμβολίζουν τους τέσσερις πυλώνες της Τουρκίας: ένα κράτος, μία θρησκεία, μία γλώσσα, 
ένας ηγέτης. 
218 Παναγιώτης Σωτήρης (20/08/2019), Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της Τουρκίας – Τι σκέφτεται να κάνει ο Ερντογάν, 
in.gr, https://www.in.gr/2019/08/20/world/ayto-einai-pragmatiko-provlima-tis-tourkias-ti-skeftetai-na-kanei-o-erntogan/ 

https://www.in.gr/2019/08/20/world/ayto-einai-pragmatiko-provlima-tis-tourkias-ti-skeftetai-na-kanei-o-erntogan/
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πολιτικού ισλάμ έχει μετατραπεί σε έναν «άτυπο μονάρχη, έναν αιρετό νεοσουλτάνο». 

Έχει απομακρύνει τα στελέχη του ΑΚΡ που αγωνίστηκαν για την άνοδο του πολιτικού 

ισλάμ στην εξουσία και περιστοιχίζεται από συγγενείς και υποτακτικούς, καθώς και 

από στελέχη του ονομαζόμενου βαθέως κράτους, προσδίδοντας ένα ευρύτερο 

ιδεολογικό μανδύα στο ρήγμα με τη Δύση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα τουρκικά 

εθνικά συμφέροντα δεν ορίζονται και κατανοούνται συλλογικά, αλλά από τον Ερντογάν 

και τον κύκλο του. Δηλαδή, το προσωπικό συμφέρον του αναγορεύεται σε εθνικό 

συμφέρον της Τουρκίας. Επιπλέον έχει τη συνείδηση ότι εάν ξαναφέρει τη χώρα του 

σε δυτική τροχιά θα καταστεί όμηρος της Δύσης. Έτσι ο προσεταιρισμός του με το 

βαθύ κράτος εξυπηρετεί στο να καταστεί το ρήγμα Τουρκία-Δύσης δύσκολο να 

ξεπεραστεί, ακόμη κι αν αυτός φθαρεί πολιτικά λόγω της οικονομικής κρίσης, ακόμη 

κι αν αυτός πάψει να βρίσκεται στην εξουσία.219 

 Το καθεστώς του ερντογανισμού εκτείνεται σε τέσσερις διαστάσεις. Ως εκλογικό 

σύστημα στον εκλογικό απολυταρχισμό, που διαπιστώνεται από την καταπίεση της 

αντιπολίτευσης, από τις κατ’ όνομα μόνο δίκαιες και ελεύθερες εκλογές και από τις 

συνεχείς παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών. Ως οικονομικό σύστημα στον νέο-

πατρογονισμό, που είναι μια μίξη των δύο υπαρχόντων τύπων κυριότητας, του 

κληρονομικού και του νομικού-γραφειοκρατικού· ουσιαστικά υπό το νέο-πατρογονισμό 

όλες οι σχέσεις κράτους-πολίτη, πολιτικές, διοικητικές και οικονομικές μετατρέπονται 

σε διαπροσωπικές, χωρίς διαφοροποίηση μεταξύ της δημόσιας με την ιδιωτική ζωή. 

Ως πολιτική στρατηγική στο λαϊκισμό, που είναι μία εξόχως ηθικιστική θεώρηση της 

πολιτικής, όπου ο θεωρούμενος ως ηθικά αγνός και ενωμένος λαός εναντιώνεται στις 

διεφθαρμένες και ηθικά κατώτερες ελίτ. Τέλος, ως πολιτική ιδεολογία στον ισλαμισμό, 

που δεν είναι άλλο από την εργαλειοποίηση της θρησκείας για πολιτικούς σκοπούς. 

 Η αναρρίχηση του Ερντογάν στο ύπατο αξίωμα, οι παρατηρήσεις του για 

ανισότητα στα δύο φύλα και η κατασκευή του πέραν κάθε μέτρου υπερβολικού λευκού 

παλατιού του, που συνειρμικά φέρνει κάτι από τον αμερικανικό Λευκό Οίκο, οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι οδεύει τη χώρα του στο μονοπάτι της απολυταρχίας.220 Υπό το 

καθεστώς του ερντογανισμού η Τουρκία κατέστη περισσότερο ασταθής χώρα, βαθιά 

πολωμένη μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν το καθεστώς και των αντιπάλων του και 

χτυπημένη από μια μεγάλη οικονομική κρίση. Αποτελεί ένα κράτος όπου άτομα ή 

 
219 Σταύρος Λυγερός (22/07/2019), Πως μπόρεσε ο Ερντογάν να αλλάξει τον προσανατολισμό της Τουρκίας, SLpress.gr, 
https://slpress.gr/diethni/pos-mporese-o-erntogan-na-allaxei-ton-prosanatolismo-tis-toyrkias/ 
220 Sinan Ekim (2015), A Decade with the AKP: Turkey under ‘Conservative, Democratic Muslims’, The International Spectator, 
50:2, 141-143 

https://slpress.gr/diethni/pos-mporese-o-erntogan-na-allaxei-ton-prosanatolismo-tis-toyrkias/
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κοινωνικές ομάδες που αντιτίθενται στον Ερντογάν δαιμονοποιούνται και 

καταπιέζονται.221  

Σήμερα η Τουρκία βιώνει την πλέον βαθιά συστημική κρίση στη σύγχρονη 

ιστορία της, η οποία θα γίνεται όλο και βαθύτερη. Οι ρίζες της περιλαμβάνουν τη 

μονολιθική νοοτροπία του ερντογανικού καθεστώτος, που επιθυμεί να συγκεντρώσει 

την πολιτική δύναμη στο πρόσωπο του προέδρου, το φόβο αντιμετώπισης του 

παρελθόντος και την ανύπαρκτη κουλτούρα συνύπαρξης με μειονότητες αλλά και 

αντιφρονούντες. Εφόσον συνεχιστεί η φθοροποιός πορεία της στη Συρία και ο 

ανταγωνισμός για τους ενεργειακούς πόρους στην ανατολική Μεσόγειο, η επισφαλής 

θέση στην οποία έχει περιέλθει, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισής της με τη 

Ρωσία, θα επιδεινωθεί περαιτέρω. Ωστόσο, ο Ερντογάν καταφέρνει μέχρι στιγμής 

επιτυχώς να αντιπαρέλθει όλες τις δυσκολίες. Έτσι, την πραγματική αντιπολίτευση στο 

καθεστώς του αποτελεί η οικονομική κρίση της χώρας. Μια κρίση που θα 

τροφοδοτηθεί από τις αυξήσεις των τιμών, τους έμμεσους φόρους και την πιθανή 

διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, και που αποδέκτης της θα είναι, όπως 

ακριβώς και στην Ελλάδα, η ίδια η τουρκική κοινωνία.222
 

Η περίοδος αυτή, που διάγουμε σήμερα, χαρακτηρίζεται από πλήρη 

αποθράσυνση του καθεστώτος, που φτάνει στο σημείο να απειλεί με οθωμανικά 

χαστούκια μέχρι και τις ΗΠΑ,223 που ωστόσο δεν δόθηκαν ποτέ. Αυτό καταδεικνύεται 

τόσο με την αναθεωρητική πολιτική της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου 

και επιχειρεί γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΖ όσο και με τον τρόπο που ο 

Ερντογάν συμπεριφέρεται στους προέδρους ΗΠΑ και Ρωσίας, δηλαδή ως ίσος προς 

ίσο, που δεν απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό του ακροατήριο. Αποκορύφωμα των 

ηγεμονικών του βλέψεων είναι η δήλωση της επιθυμίας του να αποκτήσει η Τουρκία 

πυρηνικά όπλα. Την 4 Σεπτεμβρίου 2019 δήλωσε ότι «μας λένε ότι δεν μπορούμε να 

έχουμε πυρηνικά όπλα, ενώ αυτοί έχουν. Αυτό είναι απαράδεκτο». Λαμβάνοντας αυτά 

υπόψη, η στρατηγική αξία της Τουρκίας για τη Δύση δεν είναι η καθαυτή στρατηγική 

της υπεραξία, αλλά η αποφυγή της αστάθειας και των προβλημάτων που επιλέγει να 

μην σπείρει στην περιοχή όσο η Δύση θα τα έχει καλά μαζί της.224 

 
221 Zenonas Tziarras (2018), Erdoganist authoritarianism and the ‘new’ Turkey, Southeast European and Black Sea Studies, 
18:4, p. 596 
222 Yavuz Baydar (10/08/2019), With its system in deadlock, Turkey facing darker days ahead, Ahval, στο https://ahvalnews-
com.cdn.ampproject.org/c/s/ahvalnews.com/turkish-politics/its-system-deadlock-turkey-facing-darker-days-ahead?amp  
223 Ahval (23/02/2018), No Ottoman slap for U.S. after Erdoğan bravado, Feb 23 2018, στο https://ahvalnews.com/us-turkey/no-
ottoman-slap-us-after-erdogan-bravado 
224 Burak Bekdil (25/10/2019), Turkey’s Nuisance Value, BESA Center for Strategic Studies, https://besacenter.org/perspectives-
papers/turkey-nuisance/  

https://ahvalnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/ahvalnews.com/turkish-politics/its-system-deadlock-turkey-facing-darker-days-ahead?amp
https://ahvalnews-com.cdn.ampproject.org/c/s/ahvalnews.com/turkish-politics/its-system-deadlock-turkey-facing-darker-days-ahead?amp
https://ahvalnews.com/us-turkey/no-ottoman-slap-us-after-erdogan-bravado
https://ahvalnews.com/us-turkey/no-ottoman-slap-us-after-erdogan-bravado
https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-nuisance/
https://besacenter.org/perspectives-papers/turkey-nuisance/
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3.3.2.5 Αποτίμηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής υπό το πρίσμα του 

δομικού ρεαλισμού 

 

Η θεωρία του δομικού ρεαλισμού δίνει σημασία στην ίδια τη συστημική 

διάσταση του διεθνούς περιβάλλοντος. Ο πατέρας του επιθετικού ρεαλισμού, J.J. 

Mearsheimer, σημειώνει σχετικά: «Δομική παράγοντες όπως η (διεθνής) αναρχία και 

η κατανομή της ισχύος, είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη αξία προκειμένου να 

εξηγήσει κανείς τη διεθνή πολιτική. Η θεωρία του πολιτικού ρεαλισμού δίνει μικρή 

προσοχή στα άτομα ή σε εσωτερικούς πολιτικούς συλλογισμούς όπως η 

ιδεολογία».225 Με αυτό το πρίσμα, η νέο-οθωμανική πολιτική της Τουρκίας δεν 

αποτέλεσε έμπνευση της στιγμής του ΑΚΡ ούτε ιδεολογική εμμονή του Ερντογάν. 

Αποτελεί την Υψηλή Στρατηγική της Τουρκίας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μετά 

από ενδελεχή μελέτη του στρατηγικού περιβάλλοντος. Η θεωρία του Στρατηγικού 

Βάθους είναι μια μεθοδολογία εξωτερικής πολιτικής, που με τη χρήση πολιτικών ήπιας 

ισχύος στοχεύει στην υλοποίηση των αναθεωρητικών στόχων της Τουρκίας.226 

Επιπλέον, εκτιμάται ότι η νέο-ισλαμική αναβίωση οφείλεται εκτός από συστημικά, και 

σε εγγενή αίτια, δεδομένου ότι το κεμαλικό κράτος δεν μπόρεσε ποτέ να ξεριζώσει το 

θρησκευτικό αίσθημα.227 Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να μεταλλάσσεται και να 

κυριαρχεί ακόμη κι αν ο Ερντογάν και η ηγετική του ομάδα θα πάψει να βρίσκεται στο 

τιμόνι της εξουσίας.228 

 

3.4 Η απομάκρυνση από τη Δύση 

 

3.4.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή-Πιστός Σύμμαχος 

 

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η σχέση της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ, επηρέασε 

την εξωτερική της πολιτική, πολύ περισσότερο από τη σχέση της με άλλους Διεθνείς 

Οργανισμούς, κυρίως τον ΟΗΕ και τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (μετέπειτα ΕΕ). Μετά 

την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949, η Ελλάδα και η Τουρκία εκδήλωσαν την επιθυμία να 

 
225 John J Mearsheimer (2001), Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Κ. Κολιόπουλος (μτφ), Π. Ήφαιστος & Η. 
Κουσκουβέλης (επιμ.) Αθήνα, Ποιότητα, εκδ. 2011, σ. 39 
226 Λίτσας, Η θεωρία της ήπιας ισχύος στο πλαίσιο των νέο-οθωμανικών προσανατολισμών, σελ.215-216 
227 Ayla Göl (2009), The Identity of Turkey: Muslim and secular, Third World Quarterly, 30:4, 795-811 
228 Ήφαιστος, Νέο-οθωμανισμός και τουρκική στρατηγική μετά το 2002, σελ. 259 
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γίνουν μέλη της Συμμαχίας. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από τα άλλα κράτη μέλη 

αλλά μετά από πιέσεις των ΗΠΑ, αλλά και των τότε διεθνών συγκυριών, οι δύο χώρες 

γίνονται μέλη το 1952.229 

Η Τουρκία με την ένταξή της στην Βορειοανατολική Συμμαχία επεδίωξε να 

προασπιστεί την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα από τη Σοβιετική 

Ένωση. Επιπλέον, ήθελε να αποσβήσει τον κίνδυνο πολιτικής απομόνωσης από τα 

κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, λόγω της πολιτικής ουδετερότητας που ακολούθησε στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και να απομακρύνει την επιλογή να ενταχθεί σε ένα μικρότερο 

μεσογειακό σχήμα συλλογικής άμυνας που σχεδίαζε τότε η Μεγάλη Βρετανία230. 

Παράλληλα, η Τουρκία απέβλεπε στην οικονομική βοήθεια της Δύσης και την ένταξή 

της στους δυτικούς θεσμούς, που αποτελούσε και μόνιμο στόχο του κεμαλικού 

κράτους.  

Οι αρμονικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία ξεκίνησαν το 1947 με ένα μεγάλο 

πρόγραμμα στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας με αντάλλαγμα την εγκατάσταση 

αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο έδαφος της Τουρκίας. Η ταύτιση της 

εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ σταμάτησε με τις επιχειρήσεις του 

«Αττίλα 1 και 2» και την παράνομη κατοχή της Βόρειας Κύπρου.  Με το εμπάργκο 

πώλησης στρατιωτικού υλικού το 1975, έπειτα από την παράνομη κατοχή του 36% 

της Κύπρου, οι σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ επιδεινώθηκαν επιπλέον. Το Σεπτέμβριο του 

1978 πραγματοποιήθηκε η άρση του εμπάργκο και η Γερουσία φρόντιζε έκτοτε, να 

τηρείται η αναλογία 7:10 προς την Ελλάδα και Τουρκία αντίστοιχα231. Παρά την 

εσωτερική δυσαρέσκεια, καθώς η στάση που τήρησε το ΝΑΤΟ θεωρήθηκε ότι ήταν 

υπέρ της Ελλάδας, το ΝΑΤΟ παρέμεινε ο κύριος άξονας της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής λόγω του σοβιετικού κινδύνου. Η Τουρκία χρησιμοποίησε τη σχέση εναντίον 

της Ελλάδας, ασκώντας την επιχειρησιακή διοίκηση και τον έλεγχο του Αιγαίου στο 

πλαίσιο της Συμμαχίας, στην περίοδο που η δεύτερη είχε αποχωρήσει από το 

στρατιωτικό της σκέλος.232  

 

 

 

 
229 Θάνος Ντόκος (2001), Ο Γεωστρατηγικός Ρόλος της Τουρκίας, Αθήνα, Τουρίκης, σελ.50-51 
230 Η Τουρκία δέχθηκε να εισέλθει σε μια τέτοια συμμαχία με την προϋπόθεση να καταστεί πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ 
231 Από τη δεκαετία του 1980 και μετά όμως, υπάρχει μία σαφής ποιοτική διαφορά στην παρεχόμενη στρατιωτική βοήθεια υπέρ 
της Τουρκίας. Ντόκος, Ο Γεωστρατηγικός Ρόλος της Τουρκίας, σελ.88. 
232 Αρσονιάδης, Η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 103 
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3.4.1.1 Ο Πιστός Σύμμαχος-Σύμπλευση προς Αποκόμιση Κέρδους 

 

Με την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991, το ΝΑΤΟ βρέθηκε μπροστά σε ένα 

υπαρξιακό ερώτημα. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα η γεωστρατηγική θέση της 

Τουρκίας φαινόταν μηδαμινή, αφού πλέον δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος στο οποίο 

λειτουργούσε σαν ανάχωμα. Σημείο καμπής των σχέσεων της Τουρκίας – ΗΠΑ ήταν 

ο 1ος Πόλεμος του Κόλπου (1991), που αποκατέστησε την στρατηγική αξία της. Σε 

αυτό συνέβαλαν η γεωγραφική της θέση στο «τρίγωνο αστάθειας» Βαλκάνια - 

Καύκασος - Μέση Ανατολή, η εγγύτητα στο Ιράκ και το Ιράν, καθώς και οι καλές της 

σχέσεις με το Ισραήλ.233 Ο ρόλος που έπαιξαν οι αμερικανικές βάσεις στην Τουρκία 

στην έκβαση του πολέμου του Κόλπου και η ανασχετική θέση της χώρας απέναντι 

στον ισλαμικό φονταμενταλισμό, ενίσχυσε τη γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας. 

Δεν φάνηκε να απασχολεί ιδιαίτερα της ΗΠΑ το ερώτημα «κατά πόσο τα συμφέροντα 

των ΗΠΑ και της Τουρκίας θα παραμείνουν συμβατά σε περίπτωση προσπάθειας της 

τελευταίας να αναδειχθεί σε περιφερειακή υπερδύναμη».234 

Στην ουσία, η Τουρκία στο δεύτερο μισό του 21ου αιώνα εφάρμοσε στην πράξη 

τη θεωρία του Walt για την «σύμπλευση με σκοπό την αποκόμιση κέρδους» 

(bandwagoning for profit).235 Σύμφωνα με αυτήν, τα κράτη δεν συμμαχούν με τα 

λιγότερα δυνατά κράτη για να εξισορροπήσουν το ισχυρό που τους προκαλεί 

διλλήματα ασφαλείας (στην περίπτωσή μας την ΕΣΣΔ) αλλά συμμαχούν με το πλέον 

ισχυρό κράτος του συστήματος, δηλαδή τις ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια 

ακούσια παράδοση στην στρατηγική του πιο ισχυρού δρώντα με σκοπό την επιβίωση 

του αδύναμου κράτους. Η σύμπλευση είναι βεβαίως ασύμμετρη: το αδύναμο κράτος 

επιβεβαιώνει την ισχύ του ισχυρότερου, με την προϋπόθεση ότι το δεύτερο 

προσφέρεται να το προστατεύσει. Ο Schweller236 προχωρά τη θεωρία παραπέρα, 

αξιώνοντας ότι δεν είναι η επιβίωση που οδηγεί το αδύναμο κράτος σε αυτήν την 

στρατηγική, αλλά η οικοδόμηση ισχύος. Έτσι η ασύμμετρη σχέση της σύμπλευσης για 

αποκόμιση κέρδους μεταλλάσσεται ως εξής: το συγκριτικό αδύναμο κράτος ικανοποιεί 

το ηγεμονικό προφίλ του ισχυρότερου, ενώ το ισχυρότερο ικανοποιεί το πάθος του 

 
233 Αρσονιάδης, Η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 125 
234 Ντόκος, Ο Γεωστρατηγικός Ρόλος της Τουρκίας, σελ.89  
235 Stephen Walt (1985), Alliance Formation and the Balance of World Power, International Security, Vol. 9, No. 4 (Spring, 1985), 
pp. 3-43 
236 Randall Schweller (1994), Bandwagoning for profit, bringing the revisionist state back in, International Security, Vol. 19, No. 1 
(Summer, 1994), pp. 72-107 
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πρώτου για ισχύ. Οι ουσιαστικές ευθύνες της σχέσης αυτής επιβαρύνουν τον 

ισχυρότερο ενώ το πιο ασθενές μέρος έχει την ευχέρεια να διακόψει αυτή τη σχέση.237 

 

3.4.1.2 Ενδείξεις Σταδιακής Αποσύνδεσης της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ 

 

Η σταδιακή αποσύνδεση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής από το ΝΑΤΟ 

παρατηρείται από τη δεκαετία του 1980 καθώς ο ΝΑΤΟϊκός σχεδιασμός ανάπτυξης 

τακτικών πυρηνικών όπλων, που δημιούργησε την κρίση των «ευρωπυραύλων» με τη 

Ρωσία, έριχνε τη σκιά του στις επιδιωκόμενες στενότερες εμπορικές και οικονομικές 

σχέσεις Τουρκίας - ΕΣΣΔ. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αντίληψη της Τουρκίας ότι το 

ΝΑΤΟ δεν ενδιαφερόταν για την περιοχή της περιφέρειάς της, μετά από τη σοβιετική 

εισβολή στο Αφγανιστάν και την θρησκευτική επέκταση του Ιράν.238 

Αν και το ΝΑΤΟ για την Τουρκία εξακολουθούσε να είναι ο επιφανής θεσμός 

που τη δέσμευε με τη Δύση, από τη δεκαετία του 1990 άρχισε να αμφισβητείται 

σοβαρά η συμβολή του για την ασφάλεια της χώρας. Δύο περιπτώσεις οδήγησαν τους 

Τούρκους να αμφιβάλλουν κατά πόσο τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Συμμαχίας 

θεωρούν την άμυνα της Τουρκίας ως μέρος των υποχρεώσεών τους. Και οι δύο είχαν 

αίτιο την εγγύτητα της Τουρκίας με το Ιράκ. Τόσο το 1991 όσο και το 2003, η Τουρκία 

ζήτησε από το ΝΑΤΟ να αναπτύξει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και 

πυραύλους Patriot στην επικράτειά της για να προστατευτεί από μια πιθανή επίθεση 

βαλλιστικών πυραύλων του Ιράκ. Και τις δύο φορές, κάποια ευρωπαϊκά μέλη της 

Συμμαχίας δίστασαν να απαντήσουν θετικά στις εκκλήσεις της Τουρκίας. Αν και είναι 

αλήθεια ότι οι ευρωπαίοι ήταν εν γένει εναντίον της συμμετοχής του NATO στον 

πόλεμο του Ιράκ το 2003, η αντίθεσή τους στις εκκλήσεις της Τουρκίας φανέρωναν 

την αδιαφορία τους στις ανησυχίες της Τουρκίας.239 

 

3.4.2 Η Πρώτη Προδοσία της Τουρκίας-Ιράκ 2003 

 

Η Τουρκία κατά την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης από το ΑΚΡ ήταν μια απλή 

περιφερειακή δύναμη. Η μεγάλη ασυμμετρία ισχύος σε σχέση με τις ΗΠΑ την 

 
237 Spyridon Litsas (2014), Bandwagoning for profit and Turkey: alliance formations and volatility in the Middle East, Israel Affairs, 
20:1, p. 125-139 
238 Αρσονιάδης, Η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 103-104 
239 Tarık Oğuzlu (2012), Turkey's Eroding Commitment to NATO: From Identity to Interests, The Washington Quarterly, 35:3, p. 
153-164 
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ανάγκαζε, σε ουσιώδη θέματα στρατηγικής, είτε την πλήρη ταύτιση με αυτές, είτε την 

αναζήτηση της συγκατάθεσης της για να προχωρήσει. Όμως το δόγμα Νταβούτογλου 

πρόσταζε την ανάγκη δημιουργίας μιας μονιμότερης πολιτικής σε σχέση με το ΝΑΤΟ 

με σκοπό την προώθηση των τουρκικών συμφερόντων στην περιφέρειά της.240  

Η αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των αμερικανικών και τουρκικών συμφερόντων 

στη Μέση Ανατολή οδήγησε στην άρνηση του τουρκικού κοινοβουλίου να επιτρέψει 

στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το τουρκικό έδαφος για να ανοίξουν ένα 

δεύτερο μέτωπο κατά του Ιράκ τον Μάρτιο του 2003, που υπαγορεύτηκε από την 

ανάγκη χρησιμοποίησης του πολιτισμικού δεσμού μεταξύ της Τουρκίας (ως διαδόχου 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας) με τον Αραβικό κόσμο, και στόχο την ανάδειξη της 

Τουρκίας ως την υπέρμαχο του ισλάμ.  Η άρνηση αυτή ερμηνεύτηκε από τις ΗΠΑ ότι 

αντικατοπτρίζει τις βαθιές τουρκικές ανησυχίες όσον αφορά την εθνική τους κυριαρχία, 

οι οποίες ήταν ενδεικτικές για τη στάση που θα τηρήσουν όσον αφορά στη χρήση των 

βάσεων τους στο μέλλον.241 Η αποτυχία των αμερικανικών και τουρκικών 

διαπραγματεύσεων για το παραπάνω ζήτημα ήταν οδυνηρή. Η επίδρασή της έγινε 

ορατή στη λεηλασία της Βαγδάτης και στην εμφάνιση σουνιτικής εξέγερσης σε πόλεις 

όπως η Φαλούτζα, το Τικρίτ και το Ραμάτι και είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική 

μεταβολή των αμερικανό-τουρκικών σχέσεων.242 

Το πόσο ενοχλήθηκε η Αμερική, από την άρνηση της Τουρκίας να 

χρησιμοποιηθεί το έδαφός της για τις επιχειρήσεις στο Ιράκ, φάνηκε κατά τη σύλληψη 

Τούρκων στρατιωτών των Ειδικών Δυνάμεων στη Σουλεϊμανίγια και τις μετέπειτα 

ταπεινωτικές εικόνες που προβλήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Εδώ θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι, το  Τουρκικό κράτος μπορεί να δικαιολογήσει τα πάντα εκτός από την 

ήττα του τουρκικού στρατού, στου οποίου το θρύλο του αήττητου οικοδομήθηκε το 

1923.243 

Από αυτό το σημείο αρχίζει πλέον η συζήτηση για επαναξιολόγηση της 

μακρόχρονης συμμαχίας με τις ΗΠΑ, που συνεπάγεται μείωση της εξάρτησης από 

αυτές ή ακόμη και απομάκρυνση από την Ουάσιγκτον και εμβάθυνση των δεσμών με 

τους ανταγωνιστές της Αμερικής. Γίνεται ορατό ότι η αντιδυτική, ουσιαστικά 

 
240 Με τα λόγια του Νταβούτογλου: «Η Τουρκία είναι αναγκασμένη κατά τη μετάβαση από τη δυναμική μεταψυχροπολεμική αυτή 
περίοδο, όπου έρχονται στο προσκήνιο μεταβαλλόμενες συμπεριφορές αναφορικά με τη συμμαχία, σε μια περίοδο 
σταθερότητας, όπου η νέα στρατηγική αποστολή και τα μέσα του ΝΑΤΟ προσδιορίζονται κατά έναν πολύ πιο ευδιάκριτο τρόπο, 
να δημιουργήσει το θεωρητικό και πολιτικό υπόβαθρο μίας μονιμότερης πολιτικής, η οποία θα προωθεί τα δικά της στρατηγικά 
συμφέροντα σε σχέση με το ΝΑΤΟ», Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ 348   
241 Stephen Larrabee (2008), Turkey as a US Security Partner, Santa Monica, RAND Corporation, p.26 
242 Marina Henke (2018), The Rotten Carrot: US-Turkish Bargaining Failure over Iraq in 2003 and the Pitfalls of Social 
Embeddedness, Security Studies, 27:1, p. 120-147 
243 Αρσονιάδης, Η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 222-223 
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αντιαμερικανική, διάθεση έχει διαποτίσει το σύνολο του τουρκικού λαού τόσο πολύ, 

που χωρίς σοβαρή προσοχή και από τις δύο πλευρές, η συμμαχία τους θα μπορούσε 

να καταρρεύσει.244 

Ο Νταβούτογλου είχε ήδη επισημάνει τον κίνδυνο αποξένωσης της χώρας του 

από τους δυτικούς της συμμάχους λόγω της ασυμφωνίας των συμφερόντων τους στην 

περιοχή: «Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής της 

προσεχούς περιόδου είναι η επίτευξη αρμονίας μεταξύ των περιφερειακών πολιτικών 

και επιλογών της Τουρκίας και του προσδιορισμού της παγκόσμιας αποστολής και 

αναζήτησης του ΝΑΤΟ για την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Η 

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

ευαισθησίες των δύο μερών εγκυμονεί τον κίνδυνο, η Τουρκία να αποξενωθεί από την 

ίδια της την περιοχή και, από την άλλη, να εισέλθει σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων 

με το ΝΑΤΟ».245  

Όμως η επερχόμενη οικονομική κρίση, η συνεχής αστάθεια στο Ιράκ και το 

Αφγανιστάν παρά την στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ, η τελμάτωση των επιχειρήσεων και 

τα διατηρούμενα ποσοστά απωλειών οδήγησαν τις ΗΠΑ στην απόφαση να 

αποχωρήσουν από το Ιράκ. Έτσι, αναθεώρησαν την πολιτική τους και προχώρησαν 

στη σταδιακή αποδέσμευση τους από τη Μέση Ανατολή, αφήνοντας περιφερειακές 

δυνάμεις να σηκώσουν τα βάρη της προσπάθειας. Η καλύτερη επιλογή για τις ΗΠΑ 

αποτέλεσε η Τουρκία, εφόσον είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα με δυτικό, έστω και 

τυπικά, χαρακτήρα και μέλος δυτικών Διεθνών Οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ. 

Επιπλέον, παίζοντας το χαρτί της θρησκείας και του πολιτισμού, κατάφερνε να 

διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με χώρες όπως το Ιράν, με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν 

υποτυπώδη διπλωματική σχέση.246 

 

3.4.3 Ο Δύσθυμος Σύμμαχος 

 

3.4.3.1 Η Περίοδος Ομπάμα και το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν 

 

Σημείο επανάκαμψης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων αποτέλεσε η 

επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού στις ΗΠΑ το 2008, όπου του δόθηκε το 

 
244 Menon & Wimbush (2007), The US and Turkey: End of an Alliance? Survival, 49:2, p. 129-144 
245 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 359   
246 Αρσονιάδης, Η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 223-224 
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πράσινο φως για επιχείρηση εναντίον του ΡΚΚ σε Ιρακινό έδαφος. Η επίσκεψη 

ανταποδόθηκε τον Απρίλιο του 2009 όταν ο Μπαράκ Ομπάμα επέλεξε την Τουρκία 

ως τον πρώτο σταθμό στην περιοδεία του στις ευρωπαϊκές χώρες.Η έλευση στην 

εξουσία του προέδρου Ομπάμα έφερε προσδοκίες για βελτίωση του κλίματος. Παρόλα 

αυτά, το πρότυπο «συνεργασίας και διαφωνίας» εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις 

σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας. Παρά τη συνέχιση των άκρως ασύμμετρων μεταξύ τους 

σχέσεων, η μείωση της εξάρτησης της Τουρκίας από τις ΗΠΑ, και η προώθηση των 

συμφερόντων της Τουρκίας στην περιοχή τις καθιστούν όλο και πιο δύσκολες.247  

Ο Νταβούτογλου, στην ομιλία του κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων 

του ως υπουργός εξωτερικών της χώρας, την 1η Μαΐου 2009, ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Η πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική για το ΝΑΤΟ αποτελούν τους 

πιο σημαντικούς άξονες στην ισορροπία ανεξαρτησίας – ασφάλειας. Ο δεύτερος 

άξονας αφορά στην περιοχή και στον περίγυρο της Τουρκίας. Κυρίως πρέπει να 

μεταπλάσουμε τη σχέση μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες μας σε σχέση 

μέγιστου οφέλους».248 

Η διαφωνία και η αμερικανική δυσαρέσκεια με τις τουρκικές πολιτικές 

παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα στην απροθυμία της κυβέρνησης Ομπάμα να αντιμετωπίσει 

τη συμπάθεια με την οποία έβλεπε η Τουρκία τις ιρανικές πυρηνικές φιλοδοξίες. Η 

μεταξύ τους ένταση επιδεινώθηκε περεταίρω με τις αντιρρήσεις της Τουρκίας στις 

κυρώσεις που πρότειναν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.249 

 

3.4.3.2 Η Αραβική Άνοιξη και η Αμφισβήτηση του Τουρκικού Μοντέλου 

 

Η αδυναμία της Τουρκίας να ενταχθεί στην ΕΕ οδήγησαν τη χώρα να 

επανεξετάσει τις περιφερειακές της πολιτικές και το διεθνή της ρόλο. Με άλλα λόγια, η 

Άγκυρα επαναπροσδιόρισε την ταυτότητά της και αναπόλησε το οθωμανικό της 

παρελθόν  προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα στο διεθνές περιβάλλον. Αυτό 

ενίσχυσε την άποψη ότι η Τουρκία δεν είναι φυσικός σύμμαχος της Δύσης, χωρίς όμως 

να ακυρώνει το γεγονός ότι αποτελούσε και ιστορικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ.250 Οι 

 
247 Meliha Benli Altunışık (2013), The Middle East in Turkey–USA Relations: Managing the Alliance, Journal of Balkan and Near 
Eastern Studies, 15:2, p. 157-173 
248 Χρήστος Μηνάγιας (2010), Η γεωπολιτική στρατηγική και η στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας, Αθήνα, Τουρίκης, σελ.35 
249 Cakmak & Güneysu (2013), Turkish–American Relations During Obama Era: Unfulfilled Expectations, Turkish Studies,14:2, 
p. 193-211 
250 Jeremy Ghez (2011), Alliances in the 21st Century Implications for the US-European partnership, Santa Monica, RAND 
Corporation, p. 18-19 
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αλλαγές στη διεθνή σκηνή, όπως το τέλος της διπολικότητας και οι εξελίξεις μετά την 

τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, ο πόλεμος στο Ιράκ, το ιρανικό πυρηνικό 

ζήτημα, οι αραβικές εξεγέρσεις και οι αλλαγές στην περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων 

στη Μέση Ανατολή είχαν αντίκτυπο στην εξέλιξη των αμερικανό-τουρκικών σχέσεων 

δημιουργώντας τόσο σύγκλιση όσο και απόκλιση των συμφερόντων τους. Καθώς η 

Τουρκία έγινε πιο ενεργή και προωθούσε τα συμφέροντα της στη Μέση Ανατολή, οι 

κρίσεις στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ άρχισαν να εμφανίζονται συχνότερα.251 

Από το 2011, η Μέση Ανατολή έχει γίνει πεδίο σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και 

των ΗΠΑ. Ο εμφύλιος πόλεμος της Συρίας είχε μετατραπεί σε πόλεμο των 

αντιπροσώπων τους. Η επέκταση του Ιράν στη Συρία αύξησε τις τουρκικές ανησυχίες, 

δίνοντας κίνητρα στην Άγκυρα για να συντονίσει τις πολιτικές της στη Μέση Ανατολή 

με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η ρήξη των σχέσεών της με το Ισραήλ αποτέλεσαν 

εμπόδιο στην αποτελεσματική τους συνεργασία.252 Έτσι, το ξέσπασμα της Αραβικής 

Άνοιξης έκανε έγινε ακόμη πιο ορατή την αποξένωση της Τουρκίας. Η μεταμόρφωση 

του αλλοτινού συμμάχου σε εχθρό μπορεί να θεωρηθεί ως απότοκο της 

απολυταρχικής διακυβέρνησης Ερντογάν σε συνδυασμό με την υποστήριξη ακραίων 

ισλαμιστικών ενόπλων οργανώσεων. 

Υπό αυτή τη λογική οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνώρισαν ότι θα έπρεπε να 

αποφύγουν την προώθηση του τουρκικού μοντέλου στις μουσουλμανικές χώρες στη 

Μέση Ανατολή για δύο λόγους: από τη μία η κοσμική ελίτ της Τουρκίας φοβόταν ότι 

αυτό αποδυναμώνει τους δεσμούς της χώρας με τη Δύση και ενισχύει τον ρόλο του 

πολιτικού Ισλάμ και από την άλλη η ιδέα της Τουρκίας ως μοντέλου δεν γινόταν πλέον 

αποδεκτή από τα αραβικά κράτη της Μέσης Ανατολής, τα οποία έφερναν στη μνήμη 

τους τη σκληρή οθωμανική κατοχή στην περιοχή τους.253 

Η πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι 

προσπάθειες της κυβέρνησης του ΑΚΡ να δημιουργήσει δεσμούς με τη Χαμάς 

αναγνωρίζοντάς την ως τη νόμιμη κυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας το 2006, καθώς 

και η ρήξη με το Ισραήλ επιδείνωσαν τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας. Ωστόσο, η απόφαση 

της Τουρκίας να φιλοξενήσει το σύστημα αντιπυραυλικής ασπίδας του ΝΑΤΟ το 2011 

συνέβαλε στη μερική τους αναθέρμανση.254 

 
251 Meliha Benli Altunışık (2013), The Middle East in Turkey–USA Relations: Managing the Alliance, Journal of Balkan and Near 
Eastern Studies, 15:2, p. 157-173 
252 Lenore Martin (2013), Turkey and the USA in a Bipolarizing Middle East, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 15:2, 
p.175-188 
253 Stephen Larrabee (2008), Turkey as a US Security Partner, Santa Monica, RAND Corporation, p.31 
254 Sabri Sayarı (2013), New Directions in Turkey–USA Relations, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 15:2, p. 129-142 
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3.4.3.3 Οι προσδοκίες της Τουρκίας από την Ευρωατλαντική Συμμαχία 

 

Σε ότι αφορά το πολιτικό Ισλάμ και σε συνάρτηση με το «φάντασμα των 

Σεβρών», η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, είναι ένα αναγκαίο κακό που 

αποσκοπεί στη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.255 Η 

εργαλειοποίηση των Διεθνών Οργανισμών για την προώθηση των τουρκικών εθνικών 

συμφερόντων γίνεται εμφανής στις πρώτες σελίδες του έργου του Νταβούτογλου «Το 

πρώτο κεφάλαιο αυτού του μέρους καταγίνεται με τους διεθνείς οργανισμούς, όπως το 

ΝΑΤΟ…οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βασικά στρατηγικά εργαλεία 

στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας».256 

Αξιοσημείωτη είναι η εργαλειοποίηση του ΝΑΤΟ από την Τουρκία σε σχέση με 

την Κύπρο. Επικαλούμενη τη συμφωνία Berlin plus, την κρατά έξω από τις αμυντικές 

εξελίξεις, αρνούμενη την είσοδό της στην κοινότητα των συνεταίρων της Σύμπραξης 

για την Ειρήνη (Partnership for Peace – PfP).257 Πετυχαίνει έτσι το γεωπολιτικό της 

στόχο της μη εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δυτικές δομές συλλογικής 

ασφάλειας. 

Ο Νταβούτογλου είναι ιδιαίτερα σκεπτικός όσον αφορά τη συμμετοχή της 

χώρας του στη Συμμαχία, καθώς φοβάται ότι η Δύση τη χρειάζεται για να της φορτώσει 

τα βάρη για να την αποκλείσει στη συνέχεια από τα κέρδη.258 Γι’ αυτόν το ΝΑΤΟ είναι 

σημαντικό όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, καθώς δίνει εκεί στην 

Τουρκία τη δυνατότητα παρέμβασης και επιρροής, αλλά όχι τόσο στη Μέση Ανατολή, 

όπου θεωρεί το ρόλο της Συμμαχίας περιοριστικό όσον αφορά τα συμφέροντά της.259 

Η Τουρκία προσπαθεί συνεχώς να διαμορφώσει τις πολιτικές του ΝΑΤΟ προς όφελός 

της. Ο διορισμός του Rasmussen ως Γενικού Γραμματέα το 2009, η συμμετοχή του 

ΝΑΤΟ στη Λιβύη το 2011 και η συνεργασία του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία μέχρι το 2014, 

είναι όλα παραδείγματα που δείχνουν ότι η Τουρκία θέλησε να αποκτήσει επιρροή στη 

λήψη των αποφάσεων. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες να αφήσει το αποτύπωμα της 

στις πολιτικές του ΝΑΤΟ, η Τουρκία τελικά συμμορφώθηκε με τις θέσεις της 

Συμμαχίας.260 

 
255 Αρσονιάδης, Η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 176  
256 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ 41    
257 Μαριλένα Κοππά (2017), Η Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας, η ιστορία, οι θεσμοί, οι στρατηγικές, Αθήνα, Πατάκης, 
σελ.152-154 
258 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ 633-634   
259 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος σελ 483 
260 Tarık Oğuzlu (2013), Making Sense of Turkey's Rising Power Status: What Does Turkey's Approach Within NATO Tell Us? 
Turkish Studies, 14:4, p. 774-796 
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Για δύο δεκαετίες, από τον 1ο Πόλεμο του Κόλπου μέχρι το ξέσπασμα της 

Αραβικής Άνοιξης, δύο φόβοι διαμόρφωναν σε μεγάλο βαθμό τη στάση της Τουρκίας 

προς το ΝΑΤΟ. Αυτοί ήταν οι φόβοι της παγίδευσης και της εγκατάλειψης. Μετά από 

δύο δεκαετίες σκεπτικισμού προς την Ατλαντική Συμμαχία και τον στρατηγικό της 

προσανατολισμό, η Τουρκία επέλεξε το στρατόπεδο της Δύσης. Οι Güvenç & Özel 

αυτό το είδαν ως ευκαιρία για να εξουδετερωθούν οι περιφερειακές φιλοδοξίες του 

ΑΚΡ και να τεθεί τέλος στην επιδίωξη της στρατηγικής αυτονομίας της Τουρκία στη 

Μέση Ανατολή.261 

Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, μπορεί να θεωρηθούν οτι βασίζονται σε 

ένα μοτίβο «χαλαρής αλληλεξάρτησης». Για παράδειγμα, η Άγκυρα υποστήριξε την 

Ουάσιγκτον στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, αλλά αντιτάχθηκε στην αμερικανική 

εισβολή στο Ιράκ. Ομοίως, μετά από πολλά χρόνια αντιφάσεων, η Τουρκία έλαβε 

τελικά θέση κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, η Τουρκία επέλεξε 

να διατηρήσει στενούς δεσμούς μαζί του σε τομείς όπως η ενέργεια και το εμπόριο, 

παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να επιβάλουν ισχυρές οικονομικές κυρώσεις στη 

χώρα. Η «χαλαρή αλληλεξάρτηση» είναι πιθανό να εξακολουθήσει να αποτελεί το 

κύριο χαρακτηριστικό της διμερούς σχέσης στο εγγύς μέλλον.262 

Η άποψη που κυριαρχεί πλέον στην Τουρκία είναι ότι η συμμετοχή της στην 

ευρωατλαντική Συμμαχία δεν μπορεί να θεωρείται πια δεδομένη. Η δέσμευση της 

Τουρκίας έναντι του ΝΑΤΟ πρέπει να κερδηθεί από τα άλλα μέλη της Συμμαχίας. Η 

συνεργασία της Τουρκίας εξαρτάται όλο και περισσότερο από το βαθμό στον οποίο η 

Συμμαχία συμβάλλει στην ενίσχυση της σκληρής αλλά και της ήπιας ισχύς της 

χώρας.263 

 

3.4.4 Η Δεύτερη Προδοσία της Τουρκίας-Προσέγγιση της Ρωσίας 

 

Η θέση της Τουρκίας στο δυτικό κόσμο αμφισβητείται σοβαρά μετά την Αραβική 

Άνοιξη. Υπάρχει εμφανής δυσπιστία και από τις δύο πλευρές στις εκατέρωθεν 

επιλογές τους αλλά και μια σταθερή έλλειψη εμπιστοσύνης της Δύσης προς τις 

πολιτικές Ερντογάν. Γεγονός είναι ότι η Τουρκία αποτελεί σοβαρό γεωπολιτικό 

 
261 Güvenç & Özel (2012), NATO and Turkey in the post-Cold War world: between abandonment and entrapment, Southeast 
European and Black Sea Studies, 12:4, p. 533-553 
262 Sabri Sayarı (2013), New Directions in Turkey–USA Relations, Journal of Balkan and Near Eastern Studies,15:2, p. 129-142 
263 Oğuzlu Tarık (2012), Turkey's Eroding Commitment to NATO: From Identity to Interests, The Washington Quarterly, 35:3, p. 
153-164 
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μέγεθος που δεν δύναται να αγνοηθεί, και ως εκ τούτου η απομόνωση της δεν πρέπει 

να φτάσει στο σημείο της πλήρους αποξένωσης και ρήξης όλων των δεσμών. Οι 

αμφιβολίες για την προσήλωση της Τουρκίας στη Συμμαχία ενισχύθηκαν με αφορμή 

τη σύγκρουση στη Συρία. Η Τουρκία υποστήριζε τους ισλαμιστές του ISIS, παρέχοντάς 

τους εύκολη διακίνηση στα σύνορά της, ακόμη και νοσηλεία σε τουρκικό έδαφος και, 

αντίθετα, δεν παρείχε διευκολύνσεις στις μετακινήσεις συμμαχικών στρατευμάτων στο 

έδαφός της. Επιπλέον, έλεγχε τις προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη, τις οποίες 

άφησε ανεξέλεγκτες  το 2015, προκαλώντας ανασφάλεια στη γηραιά ήπειρο ανάμικτα 

με επιφυλακτικότητα για το πόσο μπορούν οι Ευρωπαίοι να στηριχτούν στην Τουρκία 

σε ζητήματα διαχείρισης κρίσεων. 

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επιδεινώθηκαν 

γρήγορα μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 2016 κατά 

του Ερντογάν. Αντιθέτως, η Τουρκία αύξησε τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας 

με τη Ρωσία από τα μέσα του 2016 ως μέρος της διαδικασίας προσέγγισής τους, μετά 

το συμβάν της κατάρριψης του ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους από την τουρκική 

αεράμυνα στη Συρία το Νοέμβριο του 2015. Με αυτόν τον τρόπο ενώ η Ρωσία μετά 

την προσάρτηση της Κριμαίας βρίσκεται στο στόχαστρο της δυτικής διπλωματίας σε 

μια προσπάθεια απομόνωσης της, η Τουρκία την προσεγγίζει φιλικά και εξυπηρετεί τη 

ρωσική τακτική του «διαίρει και βασίλευε».264 

Η Άγκυρα συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες με επικεφαλής τη Ρωσία για 

την επίλυση της συριακής σύγκρουσης και συμφώνησε να αγοράσει το ρωσικό 

σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400, που είναι ασύμβατο με την αμυντική 

αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι ένα εξελιγμένο ρωσικό οπλικό σύστημα θα 

ενταχθεί στο οπλοστάσιο ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ ενοχλεί τόσο τις ΗΠΑ όσο 

και τους υπόλοιπους Συμμάχους. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο οδυνηρό για τις ΗΠΑ 

εφόσον συνδέεται με την αγορά του F – 35 από την Τουρκία, που αποτελεί το πλέον 

προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος της Δύσης, το οποίο κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο 

ενδελεχούς μελέτης από τους Ρώσους ειδικούς. Έτσι οι ΗΠΑ μετά από ένα συνεχές 

chicken game απειλεί, κατά πάγια τακτική, την Τουρκία ότι δεν θα παραδώσει την 

παραγγελία των F-35 σε περίπτωση που αυτή παραλάβει τους ρωσικούς  S – 400. Η 

πλέον εμφατική όμως δήλωση ήρθε από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ο 

 
264 Κωνσταντίνος Φίλης (2018), Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν, Αθήνα, Παπαδόπουλος, σελ. 59-62 
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οποίος προειδοποίησε ευθέως την Τουρκία στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2019, πως 

κινδυνεύει ακόμη και η θέση της στη Συμμαχία εάν δεν αλλάξει στάση.265 

Η Τουρκία δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τη Δύση όσον αφορά τη 

σημερινή διεθνή τάξη. Υπάρχουν πολλά σημεία που η Τουρκία φαίνεται να μοιράζεται 

με άλλες αναθεωρητικές δυνάμεις. Ως ανερχόμενη (δηλαδή αναθεωρητική) δύναμη 

επιθυμεί η διεθνή τάξη να αντανακλά την υφιστάμενη διαμόρφωση ισχύος. Η 

δέσμευση της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ δεν σημαίνει ότι η Τουρκία εγκρίνει το υπάρχον 

διεθνές σύστημα που έχει διαμορφωθεί κυρίως από τις δυτικές δυνάμεις.266 

Η αγορά των S-400 έγινε γνωστή το 2017 και οι αντιδράσεις του ΝΑΤΟ και των 

ΗΠΑ ήταν στην αρχή χλιαρές, ίσως επειδή δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι επρόκειτο 

μόνο για μια τακτική κίνηση της Τουρκίας με σκοπό να εκμαιεύσει κάποιες 

παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ στο μέτωπο της Συρίας και την προμήθεια του 

αντιαεροπορικού συστήματος Patriot. Όσο όμως περνούσε ο καιρός και φαινόταν ότι 

η προμήθεια των S-400 προχωρούσε κανονικά και δεν ήταν μπλόφα. Μια τεράστια 

γεωπολιτική μετατόπιση είχε πραγματοποιηθεί χωρίς να γίνει ιδιαίτερα αντιληπτή. Η 

Τουρκία αποσυνδέθηκε από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, πλησιάζοντας πολύ περισσότερο 

στη Ρωσία και οι ΗΠΑ προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν τρόπους για να 

καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου.267  

Οι ΗΠΑ και η Τουρκία βρίσκονται αντιμέτωπες στο ζήτημα των  S-400 που 

περιλαμβάνει παραμέτρους ασφαλείας και γεωστρατηγικές σκοπιμότητες, πέραν των 

οικονομικών παραμέτρων. Η αγορά αυτή εγείρει ερωτήματα όσον αφορά την 

παραμονή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ καθώς και η εγκατάσταση ενός τόσο προηγμένου 

αμυντικού συστήματος προϋποθέτει την συνδρομή Ρώσων ειδικών, που θα 

μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες συμμαχικές πληροφορίες όσον 

αφορά στα αεροπορικά αμυντικά συστήματα.268 Το ζήτημα μεγεθύνεται με την 

απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα παραγωγής και απόκτησης των 

αεροσκαφών F-35 πέμπτης γενιάς, από τις ΗΠΑ, που δεν της επιτρέπει να αποκτήσει 

ούτε ένα από τα πάνω από τα 100 αεροσκάφη που σκόπευε να αγοράσει. Επιπλέον, 

η απόφαση του Λευκού Οίκου βγάζει εκτός της αλυσίδας παραγωγής τουρκικές 

 
265 Remarks by Vice President Pence at NATO Engages: The Alliance at 70, The White House, April 3, 2019, 05/04/2019, 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-nato-engages-alliance-70/  
266 Tarık Oğuzlu (2013), Making Sense of Turkey's Rising Power Status: What Does Turkey's Approach Within NATO Tell Us? 
Turkish Studies, 14:4, p. 774-796 
267 Gotev & Morgan (18/03/2019), The Brief – Replacing Turkey in NATO, EURACTIV, https://www.euractiv.com/section/global-
europe/news/the-brief-replacing-turkey-in-nato/  
268 Jonathan Marcus (13/06/2019), What Turkey’s S-400 missile deal with Russia means for NATO, BBC, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-48620087  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-nato-engages-alliance-70/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/the-brief-replacing-turkey-in-nato/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/the-brief-replacing-turkey-in-nato/
https://www.bbc.com/news/world-europe-48620087
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εταιρείες που λειτουργούσαν ως εργολάβοι και ακυρώνει το σχέδιο φιλοξενίας στο 

έδαφός της μιας βάσης συντήρησης, όπου χώρες της Μέσης Ανατολής με στόλους F-

35 θα μπορούσαν να συντηρήσουν τα αεροσκάφη τους. Υπολογίζεται ότι η απόφαση 

θα κοστίσει στις ΗΠΑ 500 εκατομμύρια δολάρια. Σε ότι αφορά την Τουρκία, έχει ήδη 

πληρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για τις σχεδιαζόμενες αγορές F-35, 

χρήματα που μπορεί να μην πάρει πίσω. Με την έξωσή τους από την γραμμή 

παραγωγής, οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας μπορεί να χάσουν έσοδα 10 δισ. 

δολαρίων, κάτι που πιθανότατα θα αποδειχτεί καταστροφικό για κάποιες από αυτές.269 

Η προσέγγιση της Ρωσίας έφτασε στο αποκορύφωμά της με τη ρώσο-τουρκική 

συμφωνία δημιουργίας ζώνης ασφαλείας σε συριακό έδαφος, κατά μήκος των 

συνόρων με την Τουρκία, έπειτα από την επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» και την εισβολή 

της Τουρκίας στη Συρία. Η Τουρκία πέτυχε μια πύρρειο νίκη,270 αφού κατάφερε λίγο ή 

πολύ την εγκαθίδρυση μιας ζώνης ασφαλείας αλλά δεν κατάφερε να κατανικήσει τους 

Κούρδους, που βρήκαν νέους συμμάχους στη Ρωσία και τη Συρία του Άσαντ. Οι 

συμπλοκές με τους Κούρδους κατατρίβουν τις δυνάμεις της Τουρκίας και ο Ερντογάν 

ίσως θα έπρεπε να σκεφτεί την ειρήνη με αυτούς παρά να τους κηρύξει πόλεμο.  

Φτάνοντας σε αυτό το σημείο η Τουρκία έχει δημιουργήσει μια σχέση 

εξάρτησης με τη Ρωσία που μπορεί να γίνει πιο οδυνηρή στην περίπτωση επιβολής 

κυρώσεων εναντίον της από τη Δύση. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η σύμπραξη με τη 

Ρωσία δεν φαίνεται να εκπληρώνει τις περιφερειακές φιλοδοξίες της Άγκυρας. 

Παρά τη διαπίστωση ότι οι σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας βρίσκονται σε χαμηλό σημείο 

και τις αμφισβητήσεις τόσο από τη Δύση όσο και από το εσωτερικό της Τουρκίας για 

το πόσο επωφελής είναι η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ προσβλέπουν σε μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική σχέση με την Τουρκία, που να αποτρέπει την 

απομάκρυνσή της από τη Δύση. Η γεωπολιτική της θέση είναι πολύ σημαντική για τις 

ΗΠΑ, που δεν θα ήθελαν να την χάσουν από συνεργάσιμο σύμμαχο και περιφερειακό 

εταίρο.271 

Ως απότοκο αυτών των εξελίξεων η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας δείχνει να 

αναβαθμίζεται, εν μέρη λόγω της απομάκρυνσης της Τουρκίας και εν μέρη λόγω της 

ταύτισης των εθνικών της συμφερόντων με αυτά των ΗΠΑ σε πολλά σημεία. 

 
269 Sinan Ciddi (12/08/2019), The Real Cost of Ejecting Turkey From the F-35 Program, Stratfor Worldview, στο 
https://worldview.stratfor.com/article/real-cost-ejecting-turkey-f-35-program-trump-administration-erdogan-russia 
270 Burak Bekdil (22/10/2019), Turkey’s Pyrrhic Victory in Syria, BESA Center for Strategic Studies, 
https://besacenter.org/perspectives-papers/turkeys-pyrrhic-victory-in-syria/  
271 Flanagan et al (2020),Turkey's Nationalist Course: Implications for the U.S.-Turkish Strategic Partnership and the U.S. 
Army, RAND Corporation, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2589.html  

https://worldview.stratfor.com/article/real-cost-ejecting-turkey-f-35-program-trump-administration-erdogan-russia
https://besacenter.org/perspectives-papers/turkeys-pyrrhic-victory-in-syria/
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Ενδεικτικό είναι ότι οι σχέσεις αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ έχουν πλέον 

αναβαθμιστεί σε Στρατηγικό Διάλογο από το Δεκέμβριο του 2018.272 Η Αμερικανική 

Ευκολία της Αεροπορικής Βάσης της Σούδας (ΑΕΑΒΣ) φαίνεται να έχει μεγαλύτερη 

σημασία από αυτή της τουρκικής βάσης του Ιντζιρλίκ και οι ΗΠΑ στην Ελλάδα 

ανακαλύπτουν εκ νέου έναν σύμμαχο που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην 

περιοχή αντίθετα από τον ανεξέλεγκτο Ερντογάν που για την προώθηση των 

συμφερόντων της χώρας του έχει επιλέξει τη δημιουργία μιας ζώνης ασάφειας στην 

περιφέρειά του. 

 

3.5 Η εργαλειοποίηση του προσφυγικού προβλήματος 

 

Για να αποφύγει το τέλμα των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων και για να 

εγκαταστήσει ένα σίγουρο δίαυλο επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία 

εργαλειοποίησε το ζήτημα των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη, που 

δημιουργήθηκαν από την αρχή του εμφυλίου της Συρίας. Ο ρόλος της Τουρκίας ήταν 

κομβικός στην διοχέτευση αυτών των κυμάτων. 

 Στην ΕΕ, παρατηρείται το οξύμωρο να μην έχει καταρτιστεί ένα κανονιστικό 

πλαίσιο υποδοχής και φιλοξενίας ανθρώπων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας 

σε κράτη-μέλη της ΕΕ, όμως αντίθετα να τους δίνεται η ευκαιρία απολαβής ασύλου, 

από τη στιγμή της συνήθως παράνομης άφιξης τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, 

εγκλωβίζοντάς τους στις χώρες υποδοχής, διαστρεβλώνοντας έτσι την ίδια την έννοια 

ασύλου. 

 Η Τουρκία το 2015 το εκμεταλλεύτηκε και το χρησιμοποίησε ως διπλωματικό 

εργαλείο. Το δημοσιονομικό βάρος της υποστήριξης του πλήθους των προσφύγων 

στο έδαφος της (σήμερα αριθμούν περί τα 3,7 εκατομμύρια) έπαιξε το ρόλο του και οι 

15 χιλιάδες λέμβοι γεμάτες μετανάστες προς τις Ελληνικές ακτές, χρησιμοποιήθηκαν 

εμφανώς ως μοχλός πίεσης. Εκμεταλλευόμενη τους κλυδωνισμούς στην Ευρώπη και 

την έλλειψη ενός κανονιστικού πλαισίου, η Τουρκία πολιτικοποίησε το ζήτημα των 

προσφυγικών ροών, και στη λογική ενός πακέτου ανταλλαγμάτων, απαίτησε μια σειρά 

μέτρων, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ την Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας. Παρ’ 

όλους τους τακτικισμούς της κυβέρνησης Ερντογάν , η Δήλωση έδειχνε να αντέχει, 

 
272 Κοινό Ανακοινωθέν του εναρκτήριου Στρατηγικού Διάλογου ΗΠΑ-Ελλάδας, 14 Δεκεμβρίου 2018, στην επίσημη ιστοσελίδα του 
ΥΠΕΞ https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/koino-anakoinothen-tou-enarkteriou-strategikou-dialogou-epa-
elladas.html  

https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/koino-anakoinothen-tou-enarkteriou-strategikou-dialogou-epa-elladas.html
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τουλάχιστον μέχρι το 2019, καθώς μόνο μια ολική ρήξη σχέσεων Άγκυρας – 

Βρυξελλών θα έφερνε το τέλος της.273 

Με πρόσχημα το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος της συντήρησης των 3,7 

εκατομμυρίων προσφύγων στο έδαφός της, αλλά στην ουσία αναζητώντας διέξοδο 

από τη ρωσική πίεση στη Συρία, η Τουρκία την 28 Φεβρουαρίου 2020 ανακοίνωσε ότι 

ανοίγει στους πρόσφυγες τα σύνορά της με την Ελλάδα με αποτέλεσμα να 

συσσωρευτούν δεκάδες χιλιάδες στα χερσαία, αλλά και ποτάμια, σύνορα του Έβρου 

ποταμού. Ο σκοπός της Τουρκίας ήταν από τη μία να εκβιάσει την οικονομική βοήθεια 

της ΕΕ και αφετέρου να νομιμοποιήσει την στρατιωτική παρουσία της στη Βόρειο 

Συρία.274 Παράλληλα, ακολουθώντας τη λογική του παιγνίου μηδενικού αθροίσματος 

που φαίνεται ότι διέπει τις σχέσεις της με την Ελλάδα, πόνταρε στην 

αποσταθεροποίηση της χώρας λόγω της αναμενόμενης αναταραχής στο εσωτερικό 

εξαιτίας της τεράστιας και απότομης εισόδου τόσου μεγάλου αριθμού προσφύγων και 

μεταναστών.  

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας της Ελλάδας (ΚΥΣΕΑ) 

χαρακτήρισε το γεγονός ως ασύμμετρη απειλή, δεδομένης της βίας με την οποία 

χιλιάδες άτομα επιχειρούν να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος.275 Επιπλέον, η 

ασυμμετρία της απειλής καταδεικνύεται από το ότι η Τουρκία ανάγκασε την Ελλάδα 

να κινητοποιήσει μεγάλες στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, λιμενικό και 

πολεμικό ναυτικό, χωρίς αυτή να χρειασθεί να κάνει το ίδιο. 

Ο εκβιασμός όμως δεν είχε αποτέλεσμα καθώς η Ελλάδα έδρασε αμέσως και 

αποτελεσματικά κλείνοντας τα σύνορά της και διεθνοποιώντας το πρόβλημα, 

ζητώντας έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ 

προκειμένου να καταδειχθεί εργαλειοποίηση της δυστυχίας εκατοντάδων χιλιάδων 

ανθρώπων από το καθεστώς Ερντογάν και η κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας 

ΕΕ-Τουρκίας από την Άγκυρα. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ 

Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επισκέφτηκαν την 

Ελλάδα και διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Έπειτα 

από αυτό η Ελλάδα εξασφάλισε την υποστήριξη της ΕΕ στην πολιτική κλειστών 

 
273 Κωνσταντίνος Φίλης (2017), Πρόσφυγες - Ευρώπη - Ανασφάλεια, Αθήνα, Παπαδόπουλος, σελ.20-21, σελ.63-64 
274 Reuters (27/02/2020), Turkey will no longer stop Syrian migrant flow to Europe: Turkish official, Reuters, 
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-migrants/turkey-will-no-longer-stop-syrian-migrant-flow-to-europe-
turkish-official-idUSKCN20L33V?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=0779384d49-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_28_05_37&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-0779384d49-190401613 
275 Η Καθημερινή (01/03/2020), ΚΥΣΕΑ: Ασύμμετρη απειλή κατά της Ελλάδας - Τα πέντε μέτρα για την ενίσχυση συνόρων, Η 
Καθημερινή https://www.kathimerini.gr/1067152/article/epikairothta/politikh/kysea-asymmetrh-apeilh-kata-ths-elladas---ta-
pente-metra-gia-thn-enisxysh-synorwn  

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-migrants/turkey-will-no-longer-stop-syrian-migrant-flow-to-europe-turkish-official-idUSKCN20L33V?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=0779384d49-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_28_05_37&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-0779384d49-190401613
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-migrants/turkey-will-no-longer-stop-syrian-migrant-flow-to-europe-turkish-official-idUSKCN20L33V?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=0779384d49-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_28_05_37&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-0779384d49-190401613
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συνόρων, τόσο οικονομική όσο και με προσωπικό που συμμετέχει στη φύλαξη, καθώς 

στο κοινό ανακοινωθέν της 4 Μαρτίου 2020, των 27 κρατών μελών της τονίστηκε ότι 

«η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δεν είναι αποδεκτή».276 

Μια ριζική αποσταθεροποίηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας θα καταργούσε και 

την πλατφόρμα επικοινωνίας σχετικά με τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο 

έδαφος της Τουρκίας, το οποίο θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την 

Ευρώπη και πρωτίστως για την Ελλάδα. Οι συνέπειες αυτές εκτείνονται σε πολλαπλά 

επίπεδα όπως το οικονομικό, το κοινωνικό, της ασφάλειας, το ανθρωπιστικό, το 

δημογραφικό, το πολιτισμικό και το πολιτικό.  

Η ΕΕ προσπαθεί για ένα μηχανισμό που αναγνωρίζει ως ένα βαθμό το 

δικαίωμα ασύλου για τους πρόσφυγες αλλά παράλληλα αποθαρρύνει δυο τακτικές 

που εφαρμόζουν πολλοί μετανάστες: τις τακτικές αναζήτησης του κράτους με το 

ευνοϊκότερο σύστημα (το λεγόμενο asylum shopping) και τις τακτικές ταυτόχρονης ή 

διαδοχικής υποβολής αιτήσεων ασύλου σε περισσότερα κράτη (οι λεγόμενοι refugees 

in orbit).277 Η ΕΕ αναζητεί ένα λειτουργικό modus operandi των ευρωτουρκικών 

σχέσεων σε ένα πραγματιστικό πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης με κυριότερους άξονες 

την οικονομία και την εμπορική συνεργασία, την ενέργεια και το προσφυγικό. Η 

διατήρηση της κοινής δήλωσης της ΕΕ – Τουρκίας για το ζήτημα των προσφυγικών 

και μεταναστευτικών ροών, είναι ζωτικής σημασίας για τις λιμνάζοντες σχέσεις μεταξύ 

τους.278  

 

3.6 Διαπιστώσεις 

 

Ενώ η Δύση βλέπει την Τουρκία ως γεωπολιτικό έστορα και χώρα μονωτή, αυτή 

προτιμά να βλέπει τον εαυτό της ως «παλαιστή βαρέων βαρών»279, που οφείλεται 

στην αύξηση της ισχύος της, η οποία είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τους 

γείτονες και συμμάχους της. Έτσι, απεμπολεί τους παραπάνω χαρακτηρισμούς καθώς 

επιθυμεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο ως περιφερειακός δρων, έχοντας βλέψεις 

να καταστεί και παγκόσμιος.  

 
276 Η Καθημερινή (04/03/2020), Οι 27 της ΕΕ «απορρίπτουν κατηγορηματικά» τον εκβιασμό της Τουρκίας στο μεταναστευτικό, 
Η Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/1067590/article/epikairothta/politikh/oi-27-ths-ee-aporriptoyn-kathgorhmatika-ton-
ekviasmo-ths-toyrkias-sto-metanasteytiko  
277 Κώστας Λάβδας (16/07/2019), Μέγιστη πρόκληση το μεταναστευτικό - Θετικά τα μέτρα, Συνέντευξη στον Ανδρέα Ζαμπούκα, 
Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/k-labdas-megisti-proklisi-to-metanasteutiko-thetika-ta-metra/259769  
278 Φίλης, Τουρκία, Ισλάμ, Ερντογάν, σελ.71-75 
279 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 235 

https://www.kathimerini.gr/1067590/article/epikairothta/politikh/oi-27-ths-ee-aporriptoyn-kathgorhmatika-ton-ekviasmo-ths-toyrkias-sto-metanasteytiko
https://www.kathimerini.gr/1067590/article/epikairothta/politikh/oi-27-ths-ee-aporriptoyn-kathgorhmatika-ton-ekviasmo-ths-toyrkias-sto-metanasteytiko
https://www.liberal.gr/apopsi/k-labdas-megisti-proklisi-to-metanasteutiko-thetika-ta-metra/259769
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Η Τουρκία δεν μπορεί και δεν επιθυμεί να παίξει το ρόλο του μονωτή στα 

υποσυστήματα Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής και προσεγγίζει τις μεγάλες 

δυνάμεις των γειτονικών περιφερειών, δηλαδή τη Ρωσία και το Ιράν, στην πορεία της 

να καταστεί και η ίδια μεγάλη δύναμη, όπως ακριβώς προβλέπει η θεωρία των 

Περιφερειακών Συστημάτων Ασφαλείας.  

Επιπλέον, η Τουρκία θα ήθελε να δει τον εαυτό της ως κράτος πυρήνα. Αυτό 

προϋποθέτει να την αποδεχτούν τα υπόλοιπα κράτη του Ισλάμ ως τη χώρα που 

συμβολίζει τον πολιτισμό τους, γεγονός απίθανο αν αναλογιστούμε την εθνική, 

δογματική και ιστορική διαφοροποίηση του μουσουλμανικού κόσμου. 

Μια χώρα όμως δεν γίνεται μεγάλη Δύναμη μόνο επειδή έχει τη δυναμική και τη 

βούληση να το προσπαθήσει. Πρέπει να έχει και την αναγνώριση από τους 

υπόλοιπους δρώντες του διεθνούς συστήματος, την οποία η Τουρκία μέχρις στιγμής 

στερείται. Έτσι στην προσπάθειά της να αναχθεί σε κράτος πυρήνα προκαλεί τριβές 

και συγκρουσιακές σχέσεις με τον μουσουλμανικό κόσμο, και στην προσπάθειά της 

να αναγορευτεί σε μεγάλη δύναμη προκαλεί αστάθεια και ανασφάλεια στον περίγυρό 

της. 

Η προσπάθειά της αυτή εξηγείται με όρους δομικού ρεαλισμού και θα 

συνεχιστεί στο μέλλον ανεξάρτητα αν θα είναι κοσμικό κράτος ή αν το πολιτικό ισλάμ 

θα εξακολουθήσει να έχει το πάνω χέρι. Έτσι η πολιτική μηδενικών προβλημάτων δεν 

αποτελεί παρά κάλυψη των ηγεμονικών της βλέψεων, η προβολή της ήπιας ισχύος 

γίνεται για να προστατευτούν από τη φθορά τα φορτία της σκληρής της ισχύος και τα 

πολιτισμικά και ιστορικά επιχειρήματα που προωθεί (σύνορα καρδιάς-γαλάζια 

πατρίδα) γίνονται διότι οι διεκδικήσεις της είναι ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο. 

Γίνεται επίσης φανερό ότι είμαστε θεατές στη διαδικασία αλλαγής ταυτότητας 

του τουρκικού λαού. Το πολυδιαφημισμένο τουρκικό μοντέλο μπορεί κάλλιστα να 

καταλήξει ως ένα σχήμα σταθερής απολυταρχικής διακυβέρνησης του τύπου Πούτιν, 

παρά ως ένα επιθυμητό φιλελεύθερο δημοκρατικό πρότυπο.280 Το αν η Τουρκία έχει 

αλλάξει υπόδειγμα παραμένει να απαντηθεί, αυτό που παρατηρείται όμως είναι ότι 

έχει αλλάξει υπόδειγμα εξωτερικής πολιτικής.281
  

Η σχέση της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ φαίνεται να επαληθεύει πλήρως 

τη θεωρία της σύμπλευσης για αποκόμιση κέρδους είτε ως κοσμική δημοκρατία είτε 

 
280 Marc Herzog (2015), Democracy, identity, and foreign policy in Turkey, by E. Fuat Keyman, Şebnem Gümüşçü, 
Democratization, 22:7, 1365-1366 
281 Alexander Murinson (2006), The strategic depth doctrine of Turkish foreign policy, Middle Eastern Studies, 42:6, 945-964 
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ως πολιτικό ισλάμ. Με τη διαφορά ότι το κέρδος της στην εποχή του κεμαλικού κράτους 

ήταν η επιβίωση, ενώ στην περίοδο του ΑΚΡ η ενίσχυση των φορτίων της σκληρής 

και της ήπιας ισχύος της.  

Όταν η Τουρκία ένοιωσε αρκετά ισχυρό σε αυτά τα φορτία, ξεκίνησε να 

χαράσσει μια αυτόνομη στρατηγική αναθεωρητικής δύναμης, με σκοπό την 

περιφερειακή ηγεμονία, που θα την οδηγούσε στο παλαιό μεγαλείο της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Όπως αξιώνει και η θεωρία, η πρωτοβουλία διακοπής αυτού του 

είδους της σύμπλευσης ανήκει στο συγκριτικά πιο αδύναμο μέρος. Η δύστροπη 

Τουρκία όμως, με την αναθεωρητική πολιτική της δείχνει να απομακρύνεται από τους 

Συμμάχους της, και αυτοί με τη σειρά τους να την απομονώνουν, ανεχόμενοι την 

«δύσθυμη συνεργασία» αποκλειστικά λόγω της γεωπολιτικής της αξίας. 

Η απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση έγινε πλέον αντιληπτή και από τη 

δεύτερη, η οποία μέχρι πρότινος έβλεπε τη ρητορική Ερντογάν σαν φωτοβολίδες για 

εσωτερική κατανάλωση και σίγουρα όχι αρκετή για να αποτελέσει την αιτία για να 

εγκαταλειφθεί η χώρα στη μοίρα της. Όμως τώρα, η ρητορική, οι προθέσεις και οι 

ενέργειες της τουρκικής κυβέρνησης ταυτίζονται μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, η Τουρκία 

με τις ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί εκνευρισμό και στον δεύτερο 

πυλώνα της Δύσης στην περιοχή, την ΕΕ. Ενώ οι επιλογές των ΗΠΑ για να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση είναι πολλές συμπεριλαμβανόμενων του παγώματος 

των κεφαλαίων τούρκων αξιωματούχων, το μπλοκάρισμα μεγάλων δανείων στην 

Τουρκία ή την πλήρη αποπομπή της από το αμερικανικό οικονομικό σύστημα,  το 

ερώτημα που εξακολουθεί να προβληματίζει είναι εάν η Τουρκία θα πρέπει να 

θεωρείται ακόμη αξιόπιστος σύμμαχος. Μπορεί το καταστατικό του ΝΑΤΟ να μην 

προβλέπει αποπομπή μέλους από τη Συμμαχία, αλλά υφίστανται σοβαρά πρακτικά 

ζητήματα όπως η παραμονή συμμαχικών βάσεων, προσωπικού και υλικού στη χώρα 

αυτή.282 

Η διπλωματική κρημνοβασία της Τουρκίας ενδέχεται να τη στριμώξει μεταξύ 

των παλιών της συμμάχων και των εύθραυστων νέων της σχέσεων. Και με τα λόγια 

του Galip Dalay «όταν αυτό συμβεί, δεν θα μπορεί να βασιστεί σε κανέναν από τους 

δυο».283 

 
282 Bloomberg Opinion (18/07/2019), Turkey Has Abandoned the West. Good Riddance, Bloomberg, 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-07-18/turkey-under-erdogan-has-abandoned-the-west  
283 Galip Dalay (05/04/2019), The sick man of NATO, Project Syndicate, https://www.project-syndicate.org/commentary/turkey-
russia-s-400-deal-conflict-with-nato-by-galip-dalay-2019-04  

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-07-18/turkey-under-erdogan-has-abandoned-the-west
https://www.project-syndicate.org/commentary/turkey-russia-s-400-deal-conflict-with-nato-by-galip-dalay-2019-04
https://www.project-syndicate.org/commentary/turkey-russia-s-400-deal-conflict-with-nato-by-galip-dalay-2019-04
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΔΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

4.1   Εισαγωγή 

 

Το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

διεθνών δρώντων για μια σειρά από λόγους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι τα 

πλούσια ενεργειακά αποθέματά της και το γεγονός ότι αποτελεί τον κύριο χώρο όπου 

λαμβάνει χώρα ένα τεράστιο ρεύμα μετακίνησης ανθρώπων, από την Αφρική και την 

Ασία προς την Ευρώπη. Αυτοί οι παράγοντες έχουν κινητοποιήσει την Τουρκία, που 

στην προσπάθεια της να αναδειχθεί ως περιφερειακή δύναμη αφενός επιθυμεί να 

αρπάξει τα αποθέματα υδρογονανθράκων που υπάρχουν στη λεκάνη της Ανατολικής 

Μεσογείου, καθώς για αυτήν αντιπροσωπεύουν φορτία ισχύος και αφετέρου 

χρησιμοποιεί τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα ως μοχλό πίεσης 

προκειμένου να υλοποιήσει τις επιδιώξεις της. Έτσι λοιπόν, το κατεξοχήν πεδίο 

άσκησης εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η Μέση Ανατολή, αρχίζει να επεκτείνεται 

προς την Ανατολική Μεσόγειο. 

Οι διακρατικές σχέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο όμως είναι τόσο περίπλοκες 

που άξια κατέχουν τον τίτλο του «γρίφου». Οι δεκαετίες και αιώνες πολιτικών 

ζυμώσεων ανάμεσα σε έθνη και κράτη με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές και 

οράματα για το μέλλον, έχουν υφάνει ένα υπόστρωμα σχέσεων φιλίας και εχθρότητας, 

που πάνω του χτίζεται ένα λαβυρινθώδες οικοδόμημα χαλαρής αλληλεξάρτησης και 

αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων. Στη σύγχρονη Ανατολική Μεσόγειο, εκτός από 

την Τουρκία, υπάρχουν κράτη όπως η Λιβύη και η Συρία που μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως «μαύρες τρύπες» καθώς κινδυνεύουν να καταστούν αποτυχημένα 

και πηγή ανασφάλειας για τους γείτονές τους. Εκεί βρίσκονται όμως και κράτη ισχυρά 

όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, με πλούσια πολιτισμική και ιστορική παράδοση, τα 

οποία ανήκουν στον κορμό του υποσυστήματος. Τέλος, αλλά όχι και ήσσονος 

σημασίας, η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί το σπίτι του ελληνισμού με την 

ανακάμπτουσα από την πολυετή οικονομική κρίση Ελλάδα και τη στρατιωτικά 

ασήμαντη, αλλά εμπορικά ακμάζουσα και διπλωματικά ενεργή Κύπρο, να διεκδικούν 

το δικό τους ρόλο στους ενεργειακούς σχεδιασμούς στην περιοχή. 

Το κεφάλαιο αυτό δεν σκοπεύει σε μια ενδελεχή εξιστόρηση της εξωτερικής 

πολιτικής αυτών των κρατών. Σκοπός του είναι να περιγράψει τα κύρια σημεία της 
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πολιτικής των δρώντων του υποσυστήματος τα τελευταία χρόνια, ούτως ώστε να 

σκιαγραφήσει τη στρατηγική που ακολουθούν αυτά τα κράτη για να υποστηρίξουν τα 

συμφέροντά τους στην περιοχή. Η ανάλυση γίνεται σε συστημικό πλαίσιο, 

λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική των διεθνών και περιφερειακών δρώντων στην 

Ανατολική Μεσόγειο, ενώ κομβικό ρόλο διαδραματίζουν οι αλληλεπιδράσεις των 

πόλων του υποσυστήματος με την Τουρκία που διεκδικεί το ρόλο της περιφερειακής 

ηγέτιδας καθώς και με τη χώρα μας. 

 

4.2   Η «μαύρη τρύπα» που λέγεται Λιβύη 

 

 Στο πλαίσιο της Αραβικής Άνοιξης, το Φεβρουάριο 2011, η εξέγερση στη Λιβύη 

εναντίον του καθεστώτος Καντάφι, που αριθμούσε τότε 4 δεκαετίες στην εξουσία, 

εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο και επέσυρε τη διεθνή στρατιωτική παρέμβαση τον 

Μάρτιο του ίδιου έτους. Οι συνασπισμένες δυνάμεις των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών 

κρατών, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκίνησαν τότε αεροπορικές 

επιδρομές με στόχο την εξουδετέρωση της λιβυκής αεροπορίας και αεράμυνας, ούτως 

ώστε να επιβληθεί η ζώνη απαγόρευσης πτήσεων που είχε εγκρίνει το Συμβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με την απόφαση 1973/2011. Την 27 Μαρτίου 2011 

τον έλεγχο των επιχειρήσεων ανέλαβε το ΝΑΤΟ, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους 

αντικαθεστωτικές δυνάμεις εκτέλεσαν τον πάλαι ποτέ ισχυρό συνταγματάρχη 

Καντάφι.284 

 Στη σημερινή Λιβύη βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος για την εξουσία, καθώς 

την αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, 

κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (Government of National Accord-GNA) της Λιβύης του 

Φαγιέζ ελ Σαρράζ αντιμάχεται ο στρατηγός Χαλίφα Χαφτάρ, ηγέτης του Εθνικού 

Στρατού της Λιβύης (Libyan National Army-LNA). Η έδρα του δεύτερου βρίσκεται στο 

Τομπρούκ μαζί με την Βουλή των Αντιπροσώπων. Τα πράγματα περιπλέκονται καθώς 

ο Χαφτάρ είναι από το Μάρτιο του 2015 διορισμένος ως Αρχηγός του Εθνικού Στρατού 

της Λιβύης (LNA) από τη νόμιμα εκλεγμένη Λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων (House 

of Representatives-HoR).285 

 
284 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Britannica https://www.britannica.com/event/Libya-Revolt-of-
2011  
285 BBC News (8/4/2019), Khalifa Haftar: The Libyan general with big ambitions, BBC News, https://www.bbc.com/news/world-
africa-27492354  

https://www.britannica.com/event/Libya-Revolt-of-2011
https://www.britannica.com/event/Libya-Revolt-of-2011
https://www.bbc.com/news/world-africa-27492354
https://www.bbc.com/news/world-africa-27492354
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Εντωμεταξύ, η απουσία μιας κεντρικής κυβέρνησης στη χώρα δημιούργησε ένα 

κενό που έσπευσε να εκμεταλλευτεί ο ISIS, μαχητές του οποίου κατέφτασαν το 2014-

15 στη Λιβύη, καταλαμβάνοντας τη Σύρτη. Αν και το 2016 διαλύθηκαν μετά από 

συνασπισμένες πολιτοφυλακές που είχαν την αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ, 

ισλαμιστικοί πυρήνες παραμένουν διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια της χώρας.286 Η 

κατάσταση στη χώρα είναι δραματική και η Λιβύη ήταν έως το 2018, όπου τα πρωτεία 

πήρε η Τυνησία, η κύρια χώρα αναχώρησης παράτυπων μεταναστών στον διάδρομο 

της Κεντρικής Μεσογείου.287  

Οι δύο πλευρές στην εσωτερική σύγκρουση της Λιβύης έχουν την υποστήριξη 

από εξωτερικούς διεθνείς δρώντες. Η κυβέρνηση του Σαρράζ ενισχύθηκε από την 

Τουρκία με στρατιωτικό υλικό και μη-επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ οι δυνάμεις του 

στρατηγού Χαφτάρ υποστηρίχθηκαν από τη Ρωσία τα ΗΑΕ και τη Γαλλία. Το γεγονός 

ότι δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υποστήριξαν εμπράκτως 

την πλευρά που στρέφεται εναντίον της αναγνωρισμένης από τα Ηνωμένα Έθνη 

κυβέρνησης γεννά αμφιβολίες για το κατά πόσο η στάση του ΟΗΕ όσον αφορά τη 

Λιβύη είναι συνεκτική. Όπως και να ‘χει το Λιβυκό ζήτημα έχει καταστεί πλέον 

συστημικό. 

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης αποτελείται από Αδελφούς 

Μουσουλμάνους, μια ιδεολογία που έχει την αμέριστη υποστήριξη της Τουρκίας του 

Ερντογάν, καθώς μέσω αυτής διεκδικείται η κυριαρχία στον διασπασμένο αραβικό 

κόσμο. Ο Ερντογάν, έχοντας αυτοαναγορευθεί στον ηγέτη των Αδελφών 

Μουσουλμάνων, στηρίζει ενεργά την κυβέρνηση Φαγιέζ ελ Σαρράζ, που βρίσκεται 

περιορισμένη στην Τρίπολη, με αποστολή οπλικών συστημάτων και στρατιωτικού 

εξοπλισμού, στην προσπάθειά του να επεκτείνει την ιδεολογική, οικονομική και 

πολιτική επιρροή του στον μουσουλμανικό και αραβικό κόσμο και εμμέσως να πλήξει 

την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που υποστηρίζουν 

στον Εμφύλιο πόλεμο τον στρατηγό Χαφτάρ. 

Η Ελλάδα υιοθέτησε τη στάση των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζοντας την 

κυβέρνηση Σαρράζ και η μετέπειτα στάση της χαρακτηρίζεται ως αυτή του παθητικού 

θεατή. Στον αντίποδα, την κατάσταση στη Λιβύη εκμεταλλεύεται η Τουρκία, που δεν 

διστάζει να προβαίνει σε ψευδείς κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας, όπως ότι «οι 

 
286 Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Britannica, https://www.britannica.com/place/Libya/History  
287 FRONTEX (2019), Migratory Routes, Central Mediterranean Route, FRONTEX, https://frontex.europa.eu/along-eu-
borders/migratory-routes/central-mediterranean-route/  

https://www.britannica.com/place/Libya/History
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/central-mediterranean-route/
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-routes/central-mediterranean-route/
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Έλληνες κλέβουν την ΑΟΖ της Λιβύης εκμεταλλευόμενοι την αστάθεια και την κρίση 

που επικράτησε μετά τον θάνατο του Καντάφι» ή ότι «η Ελλάδα στο πρόσωπο του 

Χαλίφα Χαφτάρ έχει βρει την υποστήριξη για να πετύχει αυτό το εγχείρημα της».288 Τα 

αναμενόμενα για τον Ερντογάν κέρδη δεν σταματούν όμως εδώ.  

Από το 2012 ο τούρκος ναύαρχος Cihat Yayci εξέδωσε άρθρο289 στο οποίο 

παρουσίαζε την επίσημη άποψη του τουρκικού κράτους όσον αφορά την οριοθέτηση 

των ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, η οποία αγνοεί την ύπαρξη των ελληνικών 

νησιών και των θαλάσσιων ζωνών τους που προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας. Το 

χειμώνα του 2018, με την επίσκεψη του τούρκου υπουργού Άμυνας Ακάρ στη Λιβύη 

και τη μετέπειτα συνάντηση Ερντογάν-Σαρράζ στην Άγκυρα, συζητήθηκαν τα όρια των 

ΑΟΖ των δύο κρατών, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη την Ελληνική υφαλοκρηπίδα 

στη Μεσόγειο μέχρι νότια της Ιεράπετρας και αγνοούν παντελώς την ΑΟΖ της Ρόδου 

και της Κρήτης, κατά την πάγια θεώρηση της Τουρκίας ότι τα νησιά ανεξαρτήτως 

μεγέθους δεν έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών υδάτων τους. 

Έτσι, η υποστήριξη προς τον Σαρράζ υποκρύπτει την αρπαγή290 μεγάλου τμήματος 

της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, καλυπτόμενη με το μανδύα 

της νομιμότητας μιας διμερούς συμφωνίας οριοθέτησης.291 Με αυτόν τον τρόπο η 

Τουρκία θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο της διεθνούς νομιμότητας στις κινήσεις της για 

την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτή τη 

νομιμότητα έχει πετύχει η Κύπρος, που έχει υπογράψει συμφωνίες οριοθέτησης της 

ΑΟΖ της με την Αίγυπτο (2004), το Λίβανο (2007) και το Ισραήλ (2010) και ακολούθως, 

με τρεις διεθνείς γύρους αδειοδοτήσεων κάλεσε διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες να 

αποκτήσουν δικαιώματα έρευνας και εκμεταλλεύσεως σε αυτές τις διεθνώς 

οριοθετημένες περιοχές. 

Στα τέλη Νοεμβρίου 2019, ανακοινώθηκε η υπογραφή ενός μνημονίου 

κατανόησης με την κυβέρνηση της Τρίπολης στη Λιβύη, που είχε δύο σκέλη: στο 

πρώτο οι δύο χώρες συμφωνούν να συνεργαστούν για τον «καθορισμό θαλάσσιων 

δικαιοδοσιών» και στο δεύτερο η Τουρκία δεσμεύεται να υποστηρίξει την κυβέρνηση 

 
288 Τζώρτζης Κουρουτζής (25/07/2019), Ο εμφύλιος πόλεμος στη Λιβύη και η Ελλάδα, Liberal, https://www.liberal.gr/diplomacy/o-
emfulios-polemos-sti-libui-kai-i-ellada/260877  
289 Cihat Yayci (2012), Delimitation of the Maritime Jurisdictional Areas between Turkey and Lybia in East Mediterenean, 
Supplement to Geostrategic Pulse no. 125, 05/07/2012,  
https://www.ingepo.ro/download-materiale/557/SuplimentBuletin125En050712.pdf  
290 Η διαδικασία της αρπαγής αφορά στη διεκδίκηση νέων φορτίων ισχύος και λαμβάνει τη διάσταση πολιτικής πράξης όταν 
εφαρμόζεται στο διεθνές περιβάλλον. Περισσότερα στην ανάλυση της αρπαγής στο Σπυρίδων Λίτσας (2014), Ιλιάδα και διεθνής 
πολιτική, μια θεωρητική προσέγγιση, Αθήνα, Ποιότητα, σελ. 35-92 
291 Νίκος Μελέτης (22/07/2019), Τι γυρεύει ο Ερντογάν στην Κεντρική Μεσόγειο και τη Λιβύη; Liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/ti-gureuei-o-erntogan-stin-kentriki-mesogeio-kai-ti-libui/260408  

https://www.liberal.gr/diplomacy/o-emfulios-polemos-sti-libui-kai-i-ellada/260877
https://www.liberal.gr/diplomacy/o-emfulios-polemos-sti-libui-kai-i-ellada/260877
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Σαρράζ με προσωπικό και όπλα. Το πρώτο σκέλος αντιβαίνει το Δίκαιο της Θάλασσας 

και το δεύτερο έρχεται αντιμέτωπο με το επιβληθέν εμπάργκο όπλων στη Λιβύη που 

έχει επιβάλλει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό το μνημόνιο υπεγράφη λίγο 

μετά την υποβολή από την Τουρκία επιστολής την 13η Νοεμβρίου στον ΟΗΕ, με την 

οποία προβάλει τις τουρκικές διεκδικήσεις δυτικά του 28ου μεσημβρινού, 

οριοθετώντας την υφαλοκρηπίδα ανάμεσα σε Τουρκία και Λιβύη και υποδεικνύοντας 

τη βούληση της για οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο, που πρακτικά εκμηδενίζει την 

επήρεια της Κύπρου και του Καστελλόριζου.292 Το ζήτημα για την Ελλάδα είναι κρίσιμο 

για τα συμφέροντά της καθώς οι σεισμικές έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων 

νότια της Κρήτης δείχνουν ότι ενδεχομένως να βρισκόμαστε σε μια ανακάλυψη ενός 

τεράστιου κοιτάσματος, παρόμοιου με το κοίτασμα Ζορ στην Αίγυπτο.293  

Αν και η αναμενόμενη ανάρτηση των συντεταγμένων οριοθέτησης, όπως 

περιγράφονται στο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, στη Διεύθυνση Ωκεάνιων Υποθέσεων 

και Δικαίου της Θάλασσας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Division for Ocean 

Affairs and the Law of the Sea / DOALOS) δεν συνεπάγεται και αποδοχή της 

νομιμότητας της οριοθέτησης εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία θεωρεί ότι 

ανοίγει ο δρόμος για έρευνες στην περιοχή νοτίως της Κρήτης.294  

Επιπλέον, η υλοποίηση του σκέλους του μνημονίου που αφορά στην αποστολή 

στρατευμάτων στη Λιβύη ελλοχεύει τον κίνδυνο μονιμοποίησης της στρατιωτικής 

παρουσίας της Τουρκίας στη Λιβύη295 και ιδιαίτερα η οικοδόμηση μιας ναυτικής βάσης 

στην πόλη Μισράτα, της οποίας οι κάτοικοι διεκδικούν τουρκική καταγωγή.296 Η 

αποστολή, όμως, στρατευμάτων και οπλισμού στη Λιβύη από την Τουρκία δεν είναι 

εύκολη προσπάθεια καθώς οι δύο χώρες δεν γειτονεύουν και το κόστος επιμελητείας 

ενός αξιόμαχου στρατεύματος σε τόσο μεγάλη απόσταση είναι μεγάλο για να το 

αντέξει η εύθραυστη Τουρκική οικονομία. Επιπλέον, λόγω της μεγάλης διαδρομής 

μεταφοράς, η τρωτότητα των στρατευμάτων αυξάνεται περεταίρω.297  

 
292 Βασίλης Νέδος (29/11/2019), Μνημόνιο Τουρκίας με Λιβύη, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1053976/gallery/epikairothta/politikh/mnhmonio-toyrkias-me-livyh  
293 Χρύσα Λιάγγου (31/10/2019), Ενδείξεις για μεγάλο κοίτασμα αερίου στην Ελλάδα, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1049546/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/endei3eis-gia-megalo-koitasma-aerioy-sthn-ellada  
294 Βασίλης Νέδος (16/2/2020), Αναρτώνται οι συντεταγμένες ΑΟΖ, Τουρκίας και Λιβύης από τον ΟΗΕ, η Καθημερινή,   
https://www.kathimerini.gr/1065109/article/epikairothta/politikh/anartwntai-oi-syntetagmenes-aoz-toyrkias-kai-livyhs-apo-ton-
ohe 
295 Βασίλης Νέδος (14/01/2020), Οι τρεις πονοκέφαλοι για την Αθήνα, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1060007/article/epikairothta/politikh/oi-treis-ponokefaloi-gia-thn-a8hna  
296 in.gr (9/1/2020), Ο στρατηγικός στόχος του Ερντογάν στη Λιβύη και η περικύκλωση της Ελλάδας, in.gr, 
https://www.in.gr/2020/01/09/politics/o-stratigikos-stoxos-tou-erntogan-sti-livyi-kai-perikyklosi-tis-elladas/  
297 Ηλίας Κουσκουβέλης (2019), Η αρχή του πολιτικού τέλους ή κινήσεις τακτικής του Ερντογάν; Απόψεις, 
https://www.apopseis.com/i-archi-toy-politikoy-teloys-i-kiniseis-taktikis-toy-erntogan/  
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Η Ελλάδα και η Αίγυπτος απέρριψαν το αναφερόμενο μνημόνιο, 

ανακοινώνοντας ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ298 και λίγο αργότερα ακολούθησε και 

το Ισραήλ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Αίγυπτος ασκεί επιρροή στον Χαφτάρ, που είναι 

κατά το ήμισυ Αιγύπτιος και εκπαιδεύτηκε εκεί. Το καθεστώς αλ Σίσι δύσκολα θα 

αποδεχτεί τουρκική επιρροή στο γειτονικό του κράτος.299 Στο ίδιο πνεύμα, οι ΗΠΑ το 

χαρακτηρίζει ως μη-χρήσιμο και προκλητικό300 και η Ρωσία, ενώ επιφυλάσσεται να 

αποτιμήσει νομικά το κείμενο που αφορά στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, 

υποστηρίζει ότι το κείμενο που αφορά στην ασφάλεια της Λιβύης αποτελεί κατάφωρη 

παραβίαση του επιβληθέντος εμπάργκο πώλησης όπλων στη χώρα, καλώντας 

Τουρκία και Λιβύη να επιδείξουν πολιτική σύνεση.301 

Η προσπάθεια ανατροπής των συμφωνιών της Κύπρου με τα γειτονικά της 

κράτη δυναμιτίζει τη σταθερότητα όλης της Ανατολικής Μεσογείου και πρόκειται για 

κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, καθώς η Τουρκία δεν 

γειτνιάζει γεωγραφικά με την υπό οριοθέτηση περιοχή και δεν έχει δικαιώματα, ενώ τα 

ελληνικά νησιά στην περιοχή είναι πολλά και αξιόλογα.302 

Η ενέργεια αυτή της Τουρκίας αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς 

της προσφέρει το δικαίωμα να ανατρέψει τους ελληνικούς σχεδιασμούς για 

υδρογονάνθρακες σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.303 Στην αναζήτηση νέων 

συμμάχων που θα την βγάλουν από το διπλωματικό της αδιέξοδο, έχει βρει στη Λιβύη 

έναν υποστηρικτή του ιδεολογήματος της Γαλάζιας Πατρίδας.304 Το μνημόνιο 

Τουρκίας-Λιβύης σηματοδοτεί την αρχή μιας προσπάθειας για την αλλαγή του νομικού 

καθεστώτος στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Είναι ενδιαφέρον ότι στη Διάσκεψη του Βερολίνου της 20ης  Ιανουαρίου 2020 

για την κατάσταση στη Λιβύη, στην οποία συμμετείχαν χώρες της ΕΕ και εκπρόσωποι 

των ΗΠΑ και της Ρωσίας, προσκλήθηκε και η Τουρκία ενώ η Ελλάδα όχι. Το γεγονός 

αυτό καταδεικνύει ότι η Τουρκία δεν είναι τόσο διπλωματικά απομονωμένη όσο νομίζει 

 
298 Νέδος (29/11/2019), Μνημόνιο Τουρκίας με Λιβύη 
299 Μάνος Καραγιάννης (15/01/2020), Η επόμενη μέρα στη Λιβύη και τα ελληνικά λάθη του παρελθόντος, Liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/i-epomeni-mera-sti-libui-kai-ta-ellinika-lathi-tou-parelthontos/281920 
300 ΑΠΕ-ΜΠΕ (03/12/2019), Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Προκλητικό και όχι χρήσιμο το μνημόνιο κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης, ΑΠΕ-
ΜΠΕ, https://www.amna.gr/home/article/412908/Steit-Ntipartment-Proklitiko-kai-ochi-chrisimo-to-mnimonio-katanoisis-Tourkias-
Libuis 
301 Η Καθημερινή (03/12/2019), Αποδοκιμάζει και η Μόσχα το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1054602/article/epikairothta/kosmos/apodokimazei-kai-h-mosxa-to-mnhmonio-toyrkias---livyhs 
302 Άγγελος Συρίγος (22/07/2019), Οριοθέτηση Τουρκίας - Λιβύης; Mία στρατηγική κίνηση, Η Καθημερινή,  
https://www.kathimerini.gr/1034923/article/epikairothta/politikh/orio8ethsh-toyrkias---livyhs-mia-strathgikh-kinhsh 
303 Συρίγος (22/07/2019), Οριοθέτηση Τουρκίας - Λιβύης; Mία στρατηγική κίνηση 
304 Μάνος Καραγιάννης (29/11/2019), «H συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης ανοίγει τον ασκό του Αιόλου», Liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-H-sumfonia-tourkias-libuis-anoigei-ton-asko-tou-aiolou-stin-an-
mesogeio/276215 

https://www.amna.gr/home/article/412908/Steit-Ntipartment-Proklitiko-kai-ochi-chrisimo-to-mnimonio-katanoisis-Tourkias-Libuis
https://www.amna.gr/home/article/412908/Steit-Ntipartment-Proklitiko-kai-ochi-chrisimo-to-mnimonio-katanoisis-Tourkias-Libuis
https://www.kathimerini.gr/1054602/article/epikairothta/kosmos/apodokimazei-kai-h-mosxa-to-mnhmonio-toyrkias---livyhs
https://www.kathimerini.gr/1034923/article/epikairothta/politikh/orio8ethsh-toyrkias---livyhs-mia-strathgikh-kinhsh
https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-H-sumfonia-tourkias-libuis-anoigei-ton-asko-tou-aiolou-stin-an-mesogeio/276215
https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-H-sumfonia-tourkias-libuis-anoigei-ton-asko-tou-aiolou-stin-an-mesogeio/276215


-113- 
 

 

η Ελλάδα. Επίσης, η παρουσία της Ρωσίας και της Τουρκίας στη σύσκεψη αυτή 

εδραιώνει την παρουσία τους στη Λιβύη, που είναι ανατρεπτική στους σχεδιασμούς 

της Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι ΗΠΑ δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να 

εμπλακούν ενεργά στις υποθέσεις του υποσυστήματος.305 

Ως ανάχωμα σε αυτήν τη στρατηγική της Τουρκίας, η Ελλάδα μπορεί να 

προτάξει μια αντίστοιχη συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών της με την 

Αίγυπτο και να επεκτείνει στον τομέα της ασφάλειας τα νέα σχήματα των συμμαχιών 

της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή στις τριμερείς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και 

Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ώστε να αποκτήσουν στρατηγικό χαρακτήρα.306 

 

4.3   Συρία: το καταστροφικό πέρασμα της Αραβικής Άνοιξης που 

την κατέστησε πεδίο διεθνούς αντιπαράθεσης  

 

Στο «Στρατηγικό Βάθος» ο Νταβούτογλου υποστηρίζει ότι η πολιτική στη 

Συρία307 είναι άμεσα εξαρτώμενη με το Κυπριακό, τα θέματα του Αιγαίου, τις σχέσεις 

Τουρκίας-Ισραήλ και των ενεργειακών αγωγών Μπακού-Τσεϊχάν. Υποστηρίζει ότι η 

τουρκοϊσραηλινή προσέγγιση άφηνε ανοικτό το πεδίο για την ανάπτυξη αντίστοιχων 

εξισορροπητικών ελληνοσυριακών σχέσεων, με αποτέλεσμα οι κερδισμένοι αυτού του 

τετραγώνου να είναι  το Ισραήλ και η Ελλάδα αντίστοιχα.  

Η κύρια πηγή τριβών με τη Συρία είναι η εκμετάλλευση των υδάτων του Τίγρη 

και του Ευφράτη από την Τουρκία με τα περίφημα φράγματά της, που σημαίνει την 

απομείωσή τους στη Συρία. Αυτό συνδέεται με τη δεύτερη διαφορά τους που είναι η 

υποστήριξη της Συρίας στους Κούρδους. Τρίτη πηγή τριβών αποτελεί η παραχώρηση 

της περιοχής της Αλεξανδρέττας από τους Γάλλους το 1939 στην Τουρκία. Σε όλα 

αυτά προστίθενται η αναγνώριση του Ισραήλ από την Τουρκία το 1948, η ένταξή της 

στο ΝΑΤΟ το 1952 και η υποστήριξη της Συρίας στην Ελλάδα και την Κύπρο ενάντια 

στην τουρκική εισβολή και κατοχή. 

 Οι σχέσεις τους άρχισαν να ξεπαγώνουν το 1998 όταν η Συρία εκδίωξε τον 

Οτσαλάν και τους Κούρδους αντάρτες του από τη χώρα. Κατά την περίοδο της 

διακυβέρνησης του ΑΚΡ οι σχέσεις τους αναθερμάνθηκαν με την υπογραφή 

 
305 Σπύρος Λίτσας (20/01/2020), Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης του Βερολίνου, capital.gr, 
https://www.capital.gr/arthra/3405672/ta-sumperasmata-tis-diaskepsis-tou-berolinou  
306 Άγγελος Συρίγος (02/12/2029), Ταχέως προς τουρκικά τετελεσμένα, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1054204/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-taxews-pros-toyrkika-tetelesmena 
307 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 599-607 
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μνημονίου της μεταξύ τους συνεργασίας το 2007 και ιδιαίτερα το 2008 με τη 

διαμεσολάβηση της Τουρκίας στις σχέσεις της Συρίας με το Ισραήλ και το Ιράκ. Οι 

τουρκοσυριακές σχέσεις κορυφώθηκαν το 2011 με την υπογραφή της συμφωνίας που 

αφορούσε στην εκπαίδευση των συριακών δυνάμεων ασφαλείας από την Τουρκία και 

από την από κοινού κατασκευή ενός «φράγματος φιλίας» στα σύνορά τους. Μέχρι το 

2011 η περίπτωση της Συρίας ήταν χαρακτηριστική ως προς την προσπάθεια της 

Τουρκίας να δημιουργήσει την εντύπωση πολιτικής μηδενικών προβλημάτων.308  

 Η Αραβική Άνοιξη έφερε απότομα τη ρήξη στις σχέσεις των δύο χωρών. Η 

ανοικτή υποστήριξη της Τουρκίας στην Συριακή αντιπολίτευση όταν ξέσπασε ο 

συριακός εμφύλιος πόλεμος και η κατάρριψη στις 22 Ιουνίου 2012 τουρκικού 

αναγνωριστικού αεροσκάφους από τη συριακή αεράμυνα οδήγησε στο κλείσιμο της 

τουρκικής πρεσβείας στη Δαμασκό. Με πρόσχημα τη συμμετοχή της Τουρκίας στον 

αγώνα εναντίον του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους, τουρκικές δυνάμεις, στις 

24 Αυγούστου 2016, πέρασαν τα σύνορα διεξάγοντας στρατιωτικές επιχειρήσεις με 

την ονομασία «Ασπίδα του Ευφράτη» στο συριακό έδαφος.309  

Το κουρδικό ζήτημα,310 που λειτούργησε ως αντικείμενο συνεργασίας μέχρι το 

2010, από το 2011 μέχρι σήμερα αποτελεί κύριο αίτιο τριβών μεταξύ Τουρκίας και 

Συρίας. Η αποχώρηση των συριακών δυνάμεων ασφαλείας από τα σύνορα των δύο 

κρατών, οδήγησε στην ανάληψη του ελέγχου της περιοχής από το κουρδικό Κόμμα 

Δημοκρατικής Ένωσης (PYD) που διατηρεί στενές σχέσεις με το ΡΚΚ. Αυτό 

δημιούργησε την de facto αυτόνομη περιοχή της Rojava, μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. 

Έτσι σχηματίστηκε ένας διάδρομος από τη Μουσούλη ως τη Μεσόγειο θάλασσα, που 

θα μπορούσε να σημάνει την ενεργειακή απεξάρτηση της περιοχής και τον ενεργειακό 

αποκλεισμό της Τουρκίας. Η τελευταία, μη μπορώντας να επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, 

εισέβαλε στις 20 Ιανουαρίου 2018 στην περιοχή του Αφρίν, με την επιχείρηση που την 

ονόμασε «Κλάδος Ελαίας», και κατάφερε να αποτρέψει τη συνένωση των δύο 

κουρδικών αυτόνομων περιοχών στο Ιράκ και τη Συρία και τη δημιουργία του 

παραπάνω διαδρόμου. 

Η Τουρκία διεκδικεί επιθετικά ρόλο στη μετά-εμφυλιακή εποχή στη Συρία και 

χρησιμοποιεί ως μοχλό πίεσης γι’ αυτό αφενός τους Κούρδους του YPG, που από το 

2004 αποτελούν την ένοπλη πτέρυγα του Κόμματος Δημοκρατικής Ένωσης, τους 

 
308 Κουσκουβέλης, Πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες ή προβληματική πολιτική; σελ. 30-33 
309 Global Security, Operation Euphrates Shield, https://www.globalsecurity.org/military/world/war/syria-euphrates-shield.htm  
310 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 237-239 

https://www.globalsecurity.org/military/world/war/syria-euphrates-shield.htm
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οποίους κατηγορεί ως τρομοκράτες, καθώς και τη μειονότητα των Τουρκμένων, με την 

οποία διατηρεί ισχυρές εθνοτικές και θρησκευτικές σχέσεις και έχει αναλάβει το ρόλο 

του προστάτη της.311
 Η επιθετική και ενεργητική υπέρ του δέοντος πολιτική αυτή 

επικρίθηκε έντονα,312 καθώς αφενός δεν πέτυχε το σκοπό της, που ήταν η ανατροπή 

του καθεστώτος Ασάντ και αφετέρου η ανάμιξη στα εσωτερικά της Συρίας μεγάλωσε 

τις ανησυχίες των άλλων αραβικών κρατών που προβληματίζονται για τις προθέσεις 

της. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η Τουρκία να μην θεωρείται πια κατάλληλος 

διαμεσολαβητής στην περιοχή.  

Ο ρόλος της Τουρκίας στην εξέγερση εναντίον της συριακής κυβέρνησης είχε 

ως αποτέλεσμα να φιλοξενήσει εκατομμύρια πρόσφυγες και να λειτουργήσουν στο 

έδαφός της πυρήνες του αποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους. Αυτά ανάγκασαν την 

Ουάσιγκτον να αμφισβητήσει τις τούρκο-αμερικανικές σχέσεις επιταχύνοντας έτσι την 

ανάπτυξη του YPG. Η πολιτική της Συρίας στην Άγκυρα είχε τελματωθεί,313 καθώς αντί 

να επεκτείνει την επικράτεια της, δημιουργούσε συνθήκες που μπορούν να 

επιταχύνουν την εμφάνιση ενός κουρδικού κράτους στην ανατολική Τουρκία. 

Αυτό το τέλμα, προκάλεσε την εισβολή της Τουρκίας με την επιχείρηση «Πηγή 

Ειρήνης» την 9 Οκτωβρίου 2019, όταν στρατεύματά της μπήκαν σε περιοχές που ήταν 

υπό τον έλεγχο Κούρδων, μαζί με τους Σύριους  αντάρτες που στηρίζει η Τουρκία. Ο 

στόχος της Τουρκίας ήταν διπλός: να απωθήσει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα μακριά 

από τα σύνορά της τους μαχητές του YPG και να δημιουργήσει μια λεγόμενη ζώνη 

ασφαλείας σε τμήμα της Συρίας που θα καταλάβει, όπου σχεδιάζει να εγκαταστήσει 

τα περίπου 4 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες που φιλοξενεί στο έδαφός της. Η 

επιχείρηση ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ άναψαν το πράσινο φως για τη σχεδιαζόμενη 

εισβολή ανακοινώνοντας ότι τα αμερικανικά στρατεύματα αποσύρονται από τη 

βορειοανατολική Συρία.314 

Σύμφωνα με τουίτ του ίδιου του Ερντογάν, με το οποίο ανακοίνωσε την έναρξη 

της επιχείρησης «Πηγή Ειρήνης», στόχος του είναι «η καταστροφή των γραμμών των 

τρομοκρατών, όπως και επίσης η επιστροφή της ειρήνης και της ηρεμίας».315 Το 

ζήτημα για την Τουρκία ήταν υπαρξιακό. Οι κρατικού τύπου δομές των Κούρδων στην 

 
311 Αρσονιάδης, Η Υψηλή Στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 312-314 
312 Ziya Öniş (2014), Turkey and the Arab Revolutions: Boundaries of Regional Power Influence in a Turbulent Middle East, 
Mediterranean Politics, 19:2, 203-219 
313 Paul Antonopoulos (2017), Turkey’s interests in the Syrian war: from neo-Ottomanism to counterinsurgency, Global Affairs, 
3:4-5, 405-419 
314 Zia Weise (17/10/2019), Turkey’s invasion of Syria explained, Politico, 17/10/19 (upd) https://www.politico.eu/article/8-
questions-about-turkeys-incursion-into-syria-answered/  
315 ΤοΒΗΜΑ Team (09/10/2019), «Πηγή Ειρήνης» το όνομα της τουρκικής εισβολής στη Συρία, Το Βήμα, 
https://www.tovima.gr/2019/10/09/world/pigi-eirinis-to-onoma-tis-tourkikis-eisvolis-sti-syria/  

https://www.politico.eu/article/8-questions-about-turkeys-incursion-into-syria-answered/
https://www.politico.eu/article/8-questions-about-turkeys-incursion-into-syria-answered/
https://www.tovima.gr/2019/10/09/world/pigi-eirinis-to-onoma-tis-tourkikis-eisvolis-sti-syria/
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μεθόριο μεταξύ Συρίας και Τουρκίας αποτελούσαν απειλή για την ενότητα του 

κράτους, δεδομένου του μεγάλου κουρδικού πληθυσμού που διαβιεί στην τουρκική 

πλευρά. Στόχος της Τουρκίας ήταν να εκκαθαρίσει τη συνοριακή περιοχή από τους 

Κούρδους, Αλεβίτες και Γιεζίντι, και να εγκαταστήσει στη θέση τους σουνίτες Άραβες, 

με απώτατο σκοπό να διασπάσει την εθνική και γεωγραφική ενότητα των Κούρδων 

από τη Συρία ως την Τουρκία.316  

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με άρθρο του 

στην εφημερίδα New York Times προσπάθησε να δικαιολογήσει την τουρκική εισβολή, 

ενδύοντάς την με ένα μανδύα νομιμότητας, αφού σύμφωνα με την τουρκική άποψη, 

αυτή καταφέρεται εναντίον της τρομοκρατίας και υποστήριξε ότι η δυτική άποψη για 

τις τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία έχει αποτυπωθεί διαστρεβλωτικά. Όπως γράφει 

χαρακτηριστικά «η Τουρκία άρχισε την επιχείρηση με στόχο να διασφαλίσει την εθνική 

της ασφάλεια, απομακρύνοντας τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν τρομοκράτες 

κατά μήκος των συνόρων της. Η επιχείρηση θα απελευθερώσει τους Σύριους της 

περιοχής από την τυραννία των τρομοκρατικών οργανώσεων και θα εξαλείψει την 

απειλή απέναντι στην εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ενότητα της Συρίας. Δύο 

εξελίξεις που θα διευκόλυναν την ασφαλή και εθελοντική επιστροφή των 

εκτοπισμένων Σύριων», καθώς και «οποιαδήποτε περιγραφή της κατάστασης ως 

“Τούρκοι εναντίον Κούρδων” είναι κακόβουλη και λανθασμένη. Οι Κούρδοι δεν είναι 

εχθροί μας».317 

 Η τουρκική επιχείρηση, με πρόσχημα, τις «απειλές ασφαλείας» και με 

«δόλωμα» για την Δύση τη Ζώνη Ασφαλείας, στην οποία όπως υποστηρίζεται θα 

επιστρέψουν εκατομμύρια πρόσφυγες, μπορεί να θεωρηθεί ως μια απροκάλυπτη 

εισβολή και προαναγγελία κατοχής εδάφους ενός ανεξάρτητου κράτους. Είναι 

χαρακτηριστική η προσπάθειά της να νομιμοποιήσει αυτή την εισβολή, επικαλούμενη 

το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ περί νόμιμης άμυνας και ψηφίσματα 

του ΣΑ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.318 Με την ενέργεια της Τουρκίας το 

Διεθνές Δίκαιο υπέστη πλήγμα όσον αφορά στο απαραβίαστο των συνόρων ενώ η 

 
316 Άγγελος Συρίγος (14/10/2019), Αρχίζουν τα δύσκολα για την Τουρκία στη Συρία, συνέντευξη στον Ανδρέα Ζαμπούκα, Liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-archizoun-ta-duskola-gia-tin-tourkia-stin-suria/270225  
317 Τα αποσπάσματα του άρθρο Τσαβούσογλου στους New York Times: Γιατί η Τουρκία πολεμά στη Συρία, λήφθηκαν από την 
ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής της 13/10/2019, https://www.kathimerini.gr/1046934/article/epikairothta/kosmos/ar8ro-
tsavoysogloy-stoys-new-york-times-giati-h-toyrkia-polema-sth-syria  
318 Νίκος Μελέτης (10/10/2019), Ο Ερντογάν βάζει φωτιά στη Μέση Ανατολή με την ανοχή Τραμπ και Πούτιν, Liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/isonpigi-eirinissin-tourkiki-eisboli-kai-proanaggelia-katochis-stin-suria-choris-isonimerominia-
lixissin/269749  

https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-archizoun-ta-duskola-gia-tin-tourkia-stin-suria/270225
https://www.kathimerini.gr/1046934/article/epikairothta/kosmos/ar8ro-tsavoysogloy-stoys-new-york-times-giati-h-toyrkia-polema-sth-syria
https://www.kathimerini.gr/1046934/article/epikairothta/kosmos/ar8ro-tsavoysogloy-stoys-new-york-times-giati-h-toyrkia-polema-sth-syria
https://www.liberal.gr/diplomacy/isonpigi-eirinissin-tourkiki-eisboli-kai-proanaggelia-katochis-stin-suria-choris-isonimerominia-lixissin/269749
https://www.liberal.gr/diplomacy/isonpigi-eirinissin-tourkiki-eisboli-kai-proanaggelia-katochis-stin-suria-choris-isonimerominia-lixissin/269749
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έκβαση της επιχείρησης, μετά τη σιωπή των ΗΠΑ και τη συμφωνία της Τουρκίας με τη 

Ρωσία της 22 Οκτωβρίου 2019, ενίσχυσε την αλαζονεία της Τουρκίας.319 

 Η αρχική αίσθηση ήταν ότι η μεγάλη κερδισμένη μετά την παραπάνω συμφωνία 

ήταν η Τουρκία. Όμως η πλάνη διαλύθηκε γρήγορα, μετά τις επιθέσεις του Συριακού 

στρατού, με την υποστήριξη ρωσικών δυνάμεων εναντίον των πολέμαρχων-

αντιπρόσωπων της Τουρκίας και τους βομβαρδισμούς του ρωσικού πυροβολικού, 

που προκάλεσαν ανθρώπινες απώλειες σε τουρκικές δυνάμεις που βρισκόταν σε 

περιοχές έξω από αυτές που είχαν συμφωνηθεί. Μετά από αυτό η Τουρκία αναζήτησε 

εκ νέου γέφυρες επικοινωνίας με τη Ρωσία, που αναθεωρούσε πλέον την εταιρική τους 

σχέση, η οποία από την αρχή έμοιαζε ετεροβαρής. Ταυτόχρονα, θυμήθηκε πως ήταν 

μέλος του ΝΑΤΟ και αιτήθηκε τη συνδρομή των δυτικών της συμμάχων για να βγει 

από τη δύσκολη θέση που είχε περιέλθει. Ενώ τα τουρκικά φυλάκια και στρατεύματα 

παραμένουν στις θέσεις τους, ο διάδρομος - ουδέτερη ζώνη, πλάτους 12 χλμ. κατά 

μήκος μέρους του αυτοκινητοδρόμου Μ4, ο οποίος συμφωνήθηκε να ελέγχεται με 

κοινές ρώσο-τουρκικές περιπολίες, δεν είναι η ζώνη ασφαλείας βάθους 30 χλμ. κατά 

μήκος των τουρκικών συνόρων, που επιθυμούσε η Τουρκία. Η Τουρκία παραμένει στη 

Συρία με στόχο να επιβάλλει μια de facto κατάσταση που θα της επιτρέψει να 

αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη. 

 Οι μεγαλύτεροι νικητές μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή είναι η 

Ρωσία και η Συρία. Η Ρωσία είναι πια ο αδιαφιλονίκητος ρυθμιστής των εξελίξεων στη 

Μέση Ανατολή, που ενδεχομένως να επεκτείνει τις βλέψεις της στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι παρά τη συμφωνία Μόσχας – Δαμασκού – Κούρδων, για 

τη Ρωσία είναι κομβικής σημασίας να διατηρήσει την Τουρκία σε κλίμα εμπιστοσύνης 

μαζί της και ταυτόχρονα σε τροχιά ρήξης με τη Δύση.320 Η Συρία, τέλος, δέχθηκε πίσω 

τους Κούρδους και απέκτησε τον έλεγχο στο σύνολο σχεδόν της επικράτειάς της. 

Η στρατηγική της Ρωσίας έναντι της Τουρκίας μοιάζει με τη στρατηγική 

κατατριβής τρίτων ή bait and bleed, που χρησιμοποιείται εναντίον περιφερειακών 

διεκδικητών. Ενώ φαινομενικά την προσκαλεί σε ένα πόλεμο κατατριβής, δεν πιστεύει 

ότι θα καταφέρει κάτι. Αντίθετα προσδοκά στην απομείωση της τουρκικής ισχύος της 

και την εξάρτησή της από το ρωσικό άρμα, χωρίς να διακινδυνεύσει τη διακοπή των 

 
319 Ηλίας Κουσκουβέλης (18/10/2019): συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας που σπάει το απαραβίαστο των συνόρων, συνέντευξη στο 
Γιώργο Σαχίνη, NeaKriti, https://www.neakriti.gr/article/editors-blogs/giorgos-sahinis-blog/1558225/il-kouskouvelis-sumfonia-ipa-
tourkias-pou-spaei-to-aparaviasto-ton-sunoron/  
320 Κωνσταντίνος Φίλης (20/10/2019), Τουρκικές επιδιώξεις και συριακή πραγματικότητα, in.gr, 
https://www.in.gr/2019/10/20/apopsi/tourkikes-epidiokseis-kai-syriaki-pragmatikotita/  

https://www.neakriti.gr/article/editors-blogs/giorgos-sahinis-blog/1558225/il-kouskouvelis-sumfonia-ipa-tourkias-pou-spaei-to-aparaviasto-ton-sunoron/
https://www.neakriti.gr/article/editors-blogs/giorgos-sahinis-blog/1558225/il-kouskouvelis-sumfonia-ipa-tourkias-pou-spaei-to-aparaviasto-ton-sunoron/
https://www.in.gr/2019/10/20/apopsi/tourkikes-epidiokseis-kai-syriaki-pragmatikotita/
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σχέσεών τους που λειτουργούν αποδομητικά για τους δυτικούς συμμάχους της 

Τουρκίας.321 

 Οι ΗΠΑ φαίνεται να ακολουθεί παρόμοια στρατηγική, για τους δικούς της 

λόγους. Η κατατριβή της Τουρκίας την εξυπηρετεί, καθώς εκτιμάται ότι θα περιορίσει 

την αυτόνομη στρατηγική της πορεία, αλλά δεν θα είναι τόσο δραματική ώστε να 

μειωθεί η αξία της ως στρατηγικού εταίρου της Δύσης. Επίσης, περιμένει ότι έπειτα 

από αυτό η Τουρκία θα στραφεί στρατηγικά προς αυτές, όπως έκανε σε όλη σχεδόν 

την περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.322 

 Οι εξελίξεις στη Συρία, όμως, δεν αποπροσανατολίζουν την Τουρκία από το 

παιχνίδι ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική προσπάθεια διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος με δημιουργία τετελεσμένων αφορά όλη την περιοχή του Αιγαίου και 

της Ανατολικής Μεσόγειου, που παραμένουν στις προτεραιότητές της.323 

 

4.4   Αίγυπτος: ένας από τους κύριους πόλους του υποσυστήματος 

της Ανατολικής Μεσογείου  

 

 Ο Νταβούτογλου παρουσιάζει στη θεωρία του ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, 

αυτό των τριγώνων ισορροπίας324 του υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής. Ξεκινά 

την ανάλυσή του με το περιφερειακό τρίγωνο ισορροπίας325, που ονομάζει και 

εξωτερικό, με πόλους την Τουρκία, το Ιράν και την Αίγυπτο. Για τον ίδιο, αυτό το 

τρίγωνο είναι «το ιστορικό και γεωπολιτικό κέντρο βάρους της Μέσης Ανατολής».326 Ο 

Νταβούτογλου στις χώρες του Ιράκ, Συρίας και Σαουδικής Αραβίας εντοπίζει τους 

πόλους ενός εσωτερικού τριγώνου ισορροπίας ισχύος.327 Ισχυρίζεται ότι, στην 

πραγματικότητα οι ισορροπίες αυτών των τριγώνων είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν, 

καθώς όταν δύο από χώρες του ενός προσεγγίζουν μια τρίτη χώρα από το άλλο, ο 

τρίτος πόλος αντιδρά. Για παράδειγμα, στη διαδικασία του Συμφώνου της Βαγδάτης 

 
321 Μάρκος Τρούλης (29/02/2020), Η Τουρκία «τσίμπησε» - Η Συρία δικαιώνει τις ΗΠΑ, Huffington Post, 
https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-seria-dikaionei-tis-epa_gr_5e591824c5b6450a30bd56cb  
322 Στο ίδιο 
323 Κώστας Λάβδας (8/10/2019), «Τροφή» για την τουρκική «γαλάζια πατρίδα» οι εξελίξεις με τη Συρία, συνέντευξη στον Γιώργο 
Φιντικάκη, Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/kostas-labdas-isontrofisin-gia-tin-tourkiki-isongalazia-patridasin-oi-exelixeis-me-
ti-suria/269457  
324 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 531-533 
325 Τα άλλα δύο είναι το εσωτερικό τρίγωνο Ιράκ-Συρία-Σαουδική Αραβία, στο οποίο θα γίνει αναφορά στην παράγραφο που 
πραγματεύεται τη Σαουδική Αραβία και το παθητικό τρίγωνο Λίβανος-Παλαιστίνη-Ιορδανία. 
326 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 651 
327 Στο ίδιο, σελ. 534 και 606 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-seria-dikaionei-tis-epa_gr_5e591824c5b6450a30bd56cb
https://www.liberal.gr/apopsi/kostas-labdas-isontrofisin-gia-tin-tourkiki-isongalazia-patridasin-oi-exelixeis-me-ti-suria/269457
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(1955) η προσέγγιση της Τουρκίας και του Ιράν με το Ιράκ, ανάγκασε την Αίγυπτο να 

έλθει κοντά στη Σαουδική Αραβία και τη Συρία. 

Ο παραπάνω ισχυρισμός του δεν πιστοποιήθηκε πλήρως από τις εξελίξεις των 

τελευταίων ετών όσον αφορά στο Συριακό Εμφύλιο. Ενώ η Τουρκία και το Ιράν -ενώ 

μέσω των αντιπροσώπων τους αντιμαχόταν ο ένας τον άλλο- κατέληξαν να κάθονται 

στο ίδιο τραπέζι, στη διαδικασία της Αστάνα,  ως εγγυήτριες χώρες μαζί με τη Ρωσία 

για την αποκλιμάκωση της σύρραξης στη Συρία, η Αίγυπτος, αποξενωμένη από την 

Τουρκία, προτίμησε να πάρει το δικό της δρόμο εσωτερικής ενδυνάμωσης και να 

προσεγγίσει δυνάμεις όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ, προκειμένου να ανορθωθεί έπειτα από 

την περιπέτεια της παρένθεσης των Αδελφών Μουσουλμάνων στην πολιτική της ζωή. 

 Η Αίγυπτος, όπως και η Τουρκία, κατατάσσεται στους γεωπολιτικούς άξονες, 

τα κράτη δηλαδή που οφείλουν τη σημασία τους όχι στην ισχύ τους αλλά στην κρίσιμη 

γεωπολιτική τους θέση. 328, 329 

 Ο Νταβούτογλου τοποθετεί την Αίγυπτο, μαζί με την Τουρκία και το Ιράν από 

όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στις περιφερειακές δυνάμεις που αναγκάστηκαν 

μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο να εξαρτήσουν την εξωτερική τους πολιτική από τις 

συγκυριακές, όπως τις αποκαλεί, πολιτικές μιας Υπερδύναμης.330 Τα βασικά στοιχεία 

της αιγυπτιακής ταυτότητας θεωρεί ότι είναι ο αφρικανισμός ως αίσθηση του ανήκειν, 

ο αραβισμός που βασίζεται στη γλώσσα και ο αιγυπτισμός που θεμελιώνεται στην 

μακραίωνη ιστορία της χώρας. Λόγω των χαρακτηριστικών της η Αίγυπτος οφείλεται 

να λαμβάνεται υπόψη στις ισορροπίες ισχύος στην Ασία, στην Αφρική και στη 

Μεσόγειο θάλασσα.331 

 Η Τουρκία για να υλοποιήσει τις ηγεμονικές της βλάψεις προσπάθησε να 

δημιουργήσει μια σουνιτική ζώνη στη Μέση Ανατολή προσεταιριζόμενη τους οπαδούς 

του σουνιτικού ισλάμ και τα πολιτικά κόμματα που υποστηρίζονται από τη 

Μουσουλμανική Αδελφότητα, προσπαθώντας να προωθήσει το μοντέλο της332 στην 

Αίγυπτο, όπου το ΑΚΡ μοιραζόταν πολλά κοινά στοιχεία με το κόμμα του Αδελφού 

Μουσουλμάνου Μοχάμεντ Μόρσι. Ως τα τέλη του 2013 το τουρκικό μοντέλο ήταν 

πράγματι δημοφιλές στην Αίγυπτο αλλά οι πολιτικό-θρησκευτικές ελίτ το έβλεπαν με 

 
328Chase et al (1996), Pivotal States and U.S. Strategy, Foreign Affairs, 75:1 https://www.foreignaffairs.com/articles/algeria/1996-
01-01/pivotal-states-and-us-strategy  
329Zbigniew Brzezinski (1997), A Geostrategy for Eurasia, Foreign Affairs,76:5,  https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1997-
09-01/geostrategy-eurasia  
330 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 131 
331 Στο ίδιο, σελ. 295 
332 Τζιάρρας & Μουδούρος (2016), Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδεολογικές όψεις εξωτερικής πολιτικής, Αθήνα, 
Τουρίκης, σελ. 111-115 

https://www.foreignaffairs.com/articles/algeria/1996-01-01/pivotal-states-and-us-strategy
https://www.foreignaffairs.com/articles/algeria/1996-01-01/pivotal-states-and-us-strategy
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1997-09-01/geostrategy-eurasia
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1997-09-01/geostrategy-eurasia
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καχυποψία καθώς αντιλαμβάνονταν ότι αυτό θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της 

Τουρκίας. Η Αίγυπτος κατ’ αυτούς είχε το δικό της μοντέλο διακυβέρνησης και δεν 

χρειαζόταν να υιοθετήσει κάποιο άλλο. Παρόλα αυτά, με τη Μουσουλμανική 

Αδελφότητα στην εξουσία333 της Αιγύπτου η τελευταία ανέπτυξε στενές σχέσεις με την 

Τουρκία και σκλήρηνε τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ. Παράλληλα, επιδεινώθηκαν 

οι σχέσεις της Αιγύπτου με τη Σαουδική Αραβία και ξεκίνησε μια προσέγγιση με τη 

Ρωσία, προς μεγάλη ανησυχία της Ουάσιγκτον. 

 Το 2013 η ανατροπή του καθεστώτος Μόρσι από το στρατηγό Αμπντέλ Φατάχ 

αλ Σίσι έφερε και την ανατροπή στις τουρκοαιγυπτιακές σχέσεις. Αυτές επιδεινώθηκαν 

και η σθεναρή υποστήριξη της Τουρκίας προς τους Αδελφούς Μουσουλμάνους τις 

οδήγησε στη ρήξη. Πλέον η Αίγυπτος βλέπει την Τουρκία ως απειλή και ανταγωνιστή 

περιφερειακής ισχύος και επιρροής.  

 Στην πορεία της προς την ισχυροποίηση της θέσης της στην Ανατολική 

Μεσόγειο, η Αίγυπτος έχει προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον της Κίνας, που στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας BRI επενδύει σε αυτήν, καθώς κρατά το κλειδί του 

θαλάσσιου εμπορίου από την Περσική στη Μεσόγειο θάλασσα, απαραίτητου για την 

υλοποίηση του θαλάσσιου διαδρόμου του νέου δρόμου του μεταξιού. Σύμφωνα με τον 

Πρέσβη της Κίνας στην Αίγυπτο, οι επενδύσεις της Κίνας στη χώρα ανέρχονται σε 7 

δισ. δολάρια, από τα οποία το 90% εισέρευσαν τα τελευταία πέντε χρόνια, 

προσφέροντας περίπου 40.000 ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα του Νείλου.334  

Ως εξισορρόπηση της Τουρκίας και με όραμα την εκμετάλλευση του 

ενεργειακού της πλούτου στην Ανατολική Μεσόγειο, με το κοίτασμα Ζορ335 να 

εκτιμάται σε 30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, η Αίγυπτος προτίμησε 

να εισέλθει στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, 

που έχει στόχο την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική 

Μεσόγειο.336 Η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Ρικ Πέρρυ και του 

υφυπουργού Εσωτερικών για θέματα ενεργειακών πόρων  Φράνσις Φάνον, στη 

διεθνής σύνοδο East Med Gas Forum την 24-25 Ιουλίου 2019, στο Κάιρο, αφενός 

δηλώνει το υψηλό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο και την 

 
333 Τζιάρρας & Μουδούρος, Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδεολογικές όψεις εξωτερικής πολιτικής, σελ. 165 
334 Economy Today (5/8/2019), "Εισβολή" νέων κινεζικών εταιριών στην Αίγυπτο για επενδύσεις, Economy Today, 
https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kosmos/11218_eisvoli-neon-kinezikon-etairion-stin-aigypto-gia-ependyseis  
335 Αντώνης Στυλιανού (01/09/2015), Το κοίτασμα Zohr της Αιγύπτου, Energy Press, https://energypress.gr/news/koitasma-zohr-
tis-aigyptoy  
336 ethnos.gr (10/02/2019), Τη Δευτέρα η τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, https://www.ethnos.gr/politiki/20801_ti-deytera-i-
trimeris-kyproy-elladas-aigyptoy  

https://economytoday.sigmalive.com/oikonomia/kosmos/11218_eisvoli-neon-kinezikon-etairion-stin-aigypto-gia-ependyseis
https://energypress.gr/news/koitasma-zohr-tis-aigyptoy
https://energypress.gr/news/koitasma-zohr-tis-aigyptoy
https://www.ethnos.gr/politiki/20801_ti-deytera-i-trimeris-kyproy-elladas-aigyptoy
https://www.ethnos.gr/politiki/20801_ti-deytera-i-trimeris-kyproy-elladas-aigyptoy
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υποστήριξή τους στο σχήμα 3+1 (δηλαδή της Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με την 

υποστήριξη των ΗΠΑ) και αφετέρου καταδεικνύει τη διπλωματική απομόνωση της 

Τουρκίας από τις ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή.337 Επιπλέον, η φιλοξενία του 

φόρουμ στο Κάιρο καταδεικνύει τόσο τη σημασία της Αιγύπτου για μελλοντική 

συμμετοχή της στην παραπάνω τριμερή, όσο και τη σπουδαιότητα της Αιγύπτου στο 

υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου.  

Η Ελλάδα επίσης συμμετέχει στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου 

Αιγύπτου, από το 2012. Ο τριμερής αυτός θεσμός έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα 

και είναι ανοικτός σε όλα τα κράτη της περιοχής που έχουν ως βάση της εξωτερικής 

πολιτικής τους και των σχέσεών τους με τους γείτονές τους τον σεβασμό προς το 

Διεθνές Δίκαιο και την εφαρμογή, στην πράξη, της αρχής της καλής γειτονίας. Αποτελεί 

ένα μοντέλο συνεργασίας με συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα των επενδύσεων, της 

ενέργειας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της νεολαίας, αξιοποιώντας και τη 

γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.338  

Προβληματισμό, παρόλα αυτά, δημιουργεί η καθυστέρηση οριοθέτησης της 

ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία είχε κολλήσει λόγω και της 

προβληματικής στάσης της γραφειοκρατίας των Αιγυπτιακών Υπουργείων 

Εξωτερικών και Άμυνας. Σύμφωνα με την τουρκική θεώρηση, η Ελλάδα και η Κύπρος 

έχουν θαλάσσιες ζώνες μόνον εντός των ορίων των χωρικών υδάτων των νησιών και 

φυσικά και το Καστελόριζο δεν διαθέτει παρά μόνο 6 ν.μ. υφαλοκρηπίδα. Αυτό 

σημαίνει, εκτός των άλλων, ότι δεν υπάρχει τριεθνές σημείο Ελλάδας, Κύπρου και 

Αιγύπτου στην Μεσόγειο, αλλά η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο μόνον 

σε μια μικρή θαλάσσια γραμμή, όπου το τριεθνές σημείο στην μια πλευρά είναι με την 

Τουρκία και στο άλλο με την Λιβύη.  

Αντιθέτως η οριοθέτηση σύμφωνα με την ελληνική θέση που βασίζεται και στο 

Δίκαιο της Θάλασσας, δίνει κοινά θαλάσσια σύνορα Ελλάδας και Κύπρου με 

πρόβλεψη πλήρους επήρειας του Καστελόριζου, αν και με βάση την νομολογία του 

Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σε περιπτώσεις όπως αυτή του Καστελόριζου ισχύει 

η αρχή της αναλογικότητας (η σχέση της επήρειας του νησιού, με το μήκος της έναντι 

ηπειρωτικής ακτής). Έτσι, στην Τουρκία προκαλεί εκνευρισμό το γεγονός της 

 
337 Άγγελος Συρίγος (25/07/2019), Η συνάντηση του Καΐρου αναδεικνύει την απομόνωση της Τουρκίας, Συνέντευξη στο Γιώργο 

Φιντικάκη, Liberal, https://www.liberal.gr/economy/a-surigos-i-sunantisi-tou-kairou-anadeiknuei-tin-apomonosi-tis-

tourkias/260890  
338 ΤοΒΗΜΑ Team (6/10/2019), Τα οφέλη και η σημασία της τριμερούς Αιγύπτου – Ελλάδας – Κύπρου, Το ΒΗΜΑ, 
https://www.tovima.gr/2019/10/06/politics/ta-ofeli-kai-i-simasia-tis-trimerous-aigyptou-elladas-kyprou/  

https://www.liberal.gr/economy/a-surigos-i-sunantisi-tou-kairou-anadeiknuei-tin-apomonosi-tis-tourkias/260890
https://www.liberal.gr/economy/a-surigos-i-sunantisi-tou-kairou-anadeiknuei-tin-apomonosi-tis-tourkias/260890
https://www.tovima.gr/2019/10/06/politics/ta-ofeli-kai-i-simasia-tis-trimerous-aigyptou-elladas-kyprou/
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αναφοράς στην βούληση των τριών χωρών να «προχωρήσουν στην οριοθέτηση των 

θαλασσίων ζωνών τους» στις τελευταίες τριμερείς της Ελλάδας, της Κύπρου και της 

Αιγύπτου.  

Η Αίγυπτος φέρεται να έχει υπαναχωρήσει στο θέμα του επίμαχου σημείου του 

Οικοπέδου 12 της κυπριακής ΑΟΖ, που η Τουρκία μονομερώς παρουσιάζει ως 

εξωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας της, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις περί 

αποδοχής της τουρκικής θεώρησης για διαμοιρασμό της υφαλοκρηπίδας στην 

Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου. Οι αιγυπτιακές αντιστάσεις 

παραμένουν πολλές, καθώς σύμφωνα με υπολογισμούς εάν γίνει αποδεκτή η 

ελληνική αντίληψη για την ΑΟΖ του Καστελόριζου θα υπάρξει για την Αίγυπτο απώλεια 

ΑΟΖ έκτασης 19.400 τ.χλμ.339 Έτσι δεν συμφωνεί πλήρως με την ελληνική άποψη της 

μέσης γραμμής, υπονοώντας ότι το αποτέλεσμα για αυτήν δεν θα ήταν δίκαιο και 

ουσιαστικά δεν αποδέχεται την πλήρη επήρεια του συμπλέγματος Καστελόριζου όπως 

και των νησίδων Κουφονησίου και Γαϊδουρονησίου νότια της Κρήτης, απαιτώντας την 

προς το Βορρά μετακίνηση της γραμμής οριοθέτησης. Παρόλα αυτά συμφώνησε το 

2012 στον σεβασμό της μέσης γραμμής ως προσωρινού θαλάσσιου ορίου με την 

Ελλάδα, ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης.340 

 

4.5   Ισραήλ: ο προμαχώνας της Δύσης στην περιοχή  

 

4.5.1 Σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ 

 

Η προσέγγιση της Τουρκίας με το Ισραήλ και η συμπόρευση με τις ΗΠΑ μετά 

τον Ψυχρό πόλεμο συνάντησε την επιφύλαξη της ΕΕ, της Ρωσίας και της Κίνας καθώς 

και την αρνητική στάση των αραβικών χωρών σε σημείο που άρχισε να γίνεται βάρος 

για την Τουρκία. Ο Νταβούτογλου υποστηρίζει ότι η σχέση αυτή είναι ετεροβαρής με 

μεγάλο χαμένο την Τουρκία, καθώς δεν της επιτρέπει να συμμετέχει στους 

ενεργειακούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή και γι’ αυτό το λόγο θα έπρεπε να 

αναθεωρηθεί εκ βάθρων.341 Ο Νταβούτογλου κατακρίνει την πολιτική της εσωτερικής 

εξισορρόπησης του κεμαλικού κράτους, που έκανε την Τουρκία να αδρανήσει στη 

 
339 Νίκος Μελέτης (2018), Η οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο: Θα δούμε άραγε θεαματικά και ουσιαστικά αποτελέσματα; 
https://hellasjournal.com/2018/10/i-oriothetisi-tis-aoz-me-tin-aigypto-tha-doyme-arage-theamatika-kai-oysiastika-apotelesmata/  
340 Νίκος Μελέτης (25/2/2020), Οριοθέτηση με Λιβύη - Αίγυπτο: Τα κρυφά εμπόδια και οι δύσκολες επιλογές για την Ελλάδα, 
liberal, https://www.liberal.gr/diplomacy/ta-krufa-empodia-kai-oi-duskoles-epiloges-gia-tin-ellada/288100 
341 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 624-636 

https://hellasjournal.com/2018/10/i-oriothetisi-tis-aoz-me-tin-aigypto-tha-doyme-arage-theamatika-kai-oysiastika-apotelesmata/
https://www.liberal.gr/diplomacy/ta-krufa-empodia-kai-oi-duskoles-epiloges-gia-tin-ellada/288100
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Μέση Ανατολή και να δώσει την ευκαιρία στο μόλις 50 ετών Ισραήλ να 

πρωταγωνιστήσει στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο342 η Τουρκία οφείλει να 

διεκδικήσει κυρίαρχο ρόλο στη Μέση Ανατολή εξαιτίας της τεράστιας γεωπολιτικής 

σημασίας της περιοχής, της Οθωμανικής κληρονομιάς της Τουρκίας που της δίνει το 

έρεισμα για να δράσει, καθώς και των πλούσιων πηγών ύδατος και ενέργειας, που 

βάζουν τη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος διαχρονικά. Το 

ενδιαφέρον της Τουρκίας, έπειτα από της τελευταίες ανακαλύψεις πλούσιων 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, έχει πλέον επεκταθεί και στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Το Ισραήλ είναι από τα κράτη που αποτελεί κορμό του υποσυστήματος της Ανατολικής 

Μεσογείου και πόλο του υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής και για αυτό το λόγο οι 

σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ είναι πολύ σημαντική για τη μελέτη της περιοχής. 

Βάση για τις μέχρι πρότινος καλές σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ ήταν η κοινή τους 

ένταξη στις δομές της Δύσης, οι προνομιακές τους σχέσεις με τις ΗΠΑ και η ιστορική 

αντιπαλότητα με τις γειτονικές τους χώρες. Στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου και οι 

δύο επωφελήθηκαν από τις επιλογές της αμερικανικής αλλά και της βρετανικής 

πολιτικής. 

Η μεταξύ τους σχέση κορυφώθηκε το 2007, όταν οι πρόεδροι Σεζέρ και Πέρες 

αντάλλαξαν επισκέψεις μεταξύ τους. Το ίδιο έτος έλαβε χώρα και η πρωτοβουλία 

διαμεσολάβησης της Τουρκίας μεταξύ του Ισραήλ για τα θέματα της Συρίας και των 

Παλαιστινίων. Όμως η Τουρκία για να ξεπεράσει το πρόβλημα της εμπιστοσύνης που 

αντιμετώπιζε από τις αραβικές χώρες, αναμίχθηκε παραπάνω από όσο της επέτρεπε 

το Ισραήλ στο Παλαιστινιακό.343 Είναι άλλωστε πολύ χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις 

όπου η Τουρκία αναλαμβάνει την καλλιέργεια των σχέσεων με αδύναμες 

μουσουλμανικές κοινότητες με σκοπό να τις θέσει υπό την προστασία της.344 Η 

αντίστροφη μέτρηση για τη ρήξη των μεταξύ τους σχέσεων είχε αρχίσει. 

Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία άρχισαν να επιδεινώνονται με την 

επιχείρηση Cast Lead του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας το 2008,345 που 

σηματοδότησε την κατάρρευση της μεσολαβητικής προσπάθειας της Τουρκίας για 

ειρήνη μεταξύ Ισραήλ-Συρίας. Στη συνέχεια ακολούθησε το φραστικό επεισόδιο 

μεταξύ του Ερντογάν, που τότε κατείχε το αξίωμα του πρωθυπουργού και του τότε 

 
342 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 489-508 
343 Κουσκουβέλης, Πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες ή προβληματική πολιτική; σελ. 40-41 
344 Amicham Nachmani (2013), Η Ανατολική Μεσόγειος: δραματικές αλλαγές, δραματικές ευκαιρίες, Κωνσταντίνος Κολιόπουλος 
(μτφ), από το συλλογικό «Το Στρατηγικό Βάθος και η Τουρκία», Κουσκουβέλης & Λίτσας (επιμ), Αθήνα, Ποιότητα, σελ.138 
345 Nachmani, Η Ανατολική Μεσόγειος: δραματικές αλλαγές, δραματικές ευκαιρίες, σελ.107 
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προέδρου του Ισραήλ, Σιμόν Πέρες, τον Ιανουάριο του 2009 στο Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπου διαπληκτίστηκαν έντονα με αφορμή την 

ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης. Η τελευταία 

σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι έγινε με το επεισόδιο παρεμπόδισης του στολίσκου 

της ανθρωπιστικής βοήθειας που έστειλε η Τουρκία στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, η 

οποία έληξε με την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας στο πλοίο Mavi 

Marmara, αφήνοντας 8 τούρκους πολίτες νεκρούς. Μετά από αυτό, το Παλαιστινιακό 

ζήτημα συνδέθηκε άμεσα με τις τουρκοϊσραηλινές σχέσεις. Παράλληλα, επιπλέον 

τριβές προκλήθηκαν, μετά τη συμφωνία μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ για την οριοθέτηση 

των μεταξύ τους ΑΟΖ το 2011, με την οποία αποκλείστηκε η Τουρκία από την 

εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της περιοχής. 

 Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2011 η Τουρκία υποβάθμισε τις διπλωματικές της 

σχέσεις με το Ισραήλ με τον Υπουργό Εξωτερικών Νταβούτογλου να δηλώνει ότι 

«ήρθε ο καιρός το Ισραήλ να πληρώσει για τις παράνομες πράξεις του»346 

ακυρώνοντας κάθε στρατιωτική συνεργασία μαζί του. Το 2013 έγινε προσπάθεια 

επαναπροσέγγισης των δύο χωρών, όταν μετά από τη μεσολάβηση των ΗΠΑ ο 

πρωθυπουργός του Ισραήλ προχώρησε σε μερική ικανοποίηση των αιτημάτων της 

Τουρκίας για το επεισόδιο Mavi Marmara. Παρόλα αυτά η σχέση τους ποτέ δεν έφτασε 

στα προ του 2008 επίπεδα, γεγονός που οφείλεται στο ότι η Τουρκία προτιμά να παίξει 

το ρόλο της ηγέτιδας του μουσουλμανικού κόσμου από τη φιλία του Ισραήλ-και 

συνεπώς και των ΗΠΑ.347 Το πιο πρόσφατο επεισόδιο που υπογραμμίζει την 

ψυχρότητα στις μεταξύ τους σχέσεις ήταν το Σεπτέμβριο του 2019, όταν ο Ερντογάν 

από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αφού εμφανίσθηκε ως προστάτης 

των απανταχού μουσουλμάνων, επιτέθηκε στο Ισραήλ και στον πρωθυπουργό 

Νετανιάχου για την πολιτική του έναντι των Παλαιστινίων και παρουσίασε μια σειρά 

χαρτών για να δείξει πώς το Ισραήλ επεκτάθηκε σταδιακά από την ίδρυση του εις 

βάρος των Παλαιστινίων.348 Επιπρόσθετα, το ότι το Ισραήλ βλέπει με ιδιαίτερα καλό 

μάτι τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν, που θα αποδυνάμωνε τόσο την 

Τουρκία όσο και το Ιράν, αποτελεί ένα ακόμα σημείο τριβής των δύο κρατών.349 

 
346 BBC News (02/09/2019), Turkey expels Israeli ambassador over Gaza flotilla row, https://www.bbc.com/news/world-europe-
14762475  
347 Αρσονιάδης, Η Υψηλή Στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 314-318 
348 Νίκος Μελέτης (27/9/2019), Έστησε «καυγά» ο Ερντογάν, μεγαλώνει το χάσμα με Ισραήλ – Αίγυπτο, Liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/stinei-isonkaugasin-o-erntogan-megalonei-to-chasma-me-israil-kai-aigupto/268247  
349 Αρσονιάδης, Η Υψηλή Στρατηγική της Τουρκίας, σελ. 240 

https://www.bbc.com/news/world-europe-14762475
https://www.bbc.com/news/world-europe-14762475
https://www.liberal.gr/apopsi/stinei-isonkaugasin-o-erntogan-megalonei-to-chasma-me-israil-kai-aigupto/268247
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Η επιδείνωση των σχέσεων με το Ισραήλ φαίνεται ότι δεν αποτελεί στόχο αλλά 

μέσο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής για να ενισχύσει τη θέση της στα μάτια των 

αραβικών κρατών.350 Όμως η κύρια αιτία πίσω από τη διαμάχη μεταξύ Τουρκίας και 

Ισραήλ είναι το γεγονός ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής και του υποσυστήματος 

της Ανατολικής Μεσογείου έχει αυξημένη γεωγραφική, στρατηγική και πολιτιστική 

σημασία. Η Άγκυρα έχει πλήρη επίγνωση ότι, με την επέκταση της επιρροής της στην 

περιοχή, τα φορτία ισχύος της ενισχύονται επιπλέον. Η σημερινή συμπεριφορά της 

Τουρκίας έναντι του Ισραήλ μπορεί να ερμηνευθεί ως εφαρμογή της πολιτικής του ΑΚΡ 

προκειμένου να αυξηθεί η δημοτικότητά του μεταξύ των αντισημιτικών και των 

ισλαμιστικών κύκλων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, η 

επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ δεν αποτελεί έναν καλυμμένο 

αντισημιτισμό, αλλά είναι πολιτική επιλογή της Τουρκίας για την προώθηση του 

στρατηγικού της ρόλου στην περιοχή. Η Τουρκία επέλεξε να υπονομεύσει τους 

δεσμούς της με το Ισραήλ σε μια προσπάθεια σύμπλευσης προς αποκόμιση κέρδους 

για να μεγιστοποιήσει την ισχύ της και να προωθήσει το αναθεωρητικό στρατηγικό της 

πρόγραμμα. Αυτή η συμπεριφορά, ωστόσο, έχει παραγάγει «το σύνδρομο του 

Βρούτου», κατά το οποίο ο στενότερος σύμμαχος του ισχυρού γεωπολιτικού δρώντα 

στρέφεται στο τέλος εναντίον του, προκειμένου να επιτύχει ένα πρώτο βήμα προς την 

πραγματοποίηση των αναθεωρητικών του βλέψεων.351 

Η νέο-οθωμανική πολιτική του ΑΚΡ εξάντλησε τις πηγές της στρατηγικής 

συνεργασίας με το Ισραήλ.352 Αν και το Ισραήλ δεν είναι άμεσος γείτονας της Τουρκίας, 

ήταν το κράτος που είχε τις στενότερες σχέσεις μαζί της. Στην περίπτωσή του έχουμε 

την πλήρη αποτυχία της πολιτικής των μηδενικών προβλημάτων.353 

Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση που κάνει ο Νταβούτογλου στο Στρατηγικό 

Βάθος, ότι ενώ η περιθωριοποίηση ενός από τους τρεις πόλους του περιφερειακού 

τριγώνου ισορροπίας της Μέσης Ανατολής (Τουρκία-Αίγυπτος-Ιράν) αποτελεί την 

κανονικότητα, η ταυτόχρονη περιθωριοποίηση δύο κρατών δημιουργεί τεράστιο άχθος 

στο υποσύστημα. Έτσι, όσο εξωθείται η Αίγυπτος από το σύστημα τόσο πιο κεντρική 

θέση καταλαμβάνει το Ιράν, που υποστηρίζεται από την Τουρκία. Αντίθετα όσο η 

Αίγυπτος κάνει αισθητή την παρουσία της, τόσο το Ιράν απωθείται και η Τουρκία 

 
350 Nachmani, Η Ανατολική Μεσόγειος: δραματικές αλλαγές, δραματικές ευκαιρίες, σελ.110 
351 Spyridon N. Litsas (2014), Bandwagoning for profit and Turkey: alliance formations and volatility in the Middle East, Israel 
Affairs, 20:1, 125-139 
352 Banu Eligür (2012), Crisis in Turkish–Israeli Relations (December 2008–June 2011): From Partnership to Enmity, Middle 
Eastern Studies, 48:3, p. 429-459 
353 Κουσκουβέλης, Πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες ή προβληματική πολιτική; σελ. 42 
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αναγκάζεται να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση ισορροπίας. Παρατηρεί επίσης κάτι 

το πολύ ενδιαφέρον, ότι η αποβαλλόμενη χώρα διάκειται εχθρικά προς το Ισραήλ, 

όπως η Αίγυπτος μέχρι τη δεκαετία του 1970 και το Ιράν μετά τη δεκαετία του 1980. 

Συνεπώς, καταλήγει ότι η Τουρκία οφείλει να δείξει ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να μην 

αποξενωθεί από το περιφερειακό τρίγωνο ισορροπίας Τουρκίας-Ιράν-Αιγύπτου354 το 

οποίο επιπλέον επηρεάζει τις εσωτερικές δυναμικές της Ανατολικής Μεσογείου. Τα 

παραπάνω δεν επιβεβαιώνονται πλήρως από τα τελευταία γεγονότα, αλλά δεν 

παύουν να κρύβουν κάποιες αλήθειες. Οι περιφερειακές βλέψεις της Τουρκίας και του 

Ιράν τις έχουν αποξενώσει από τα περισσότερα κράτη του υποσυστήματος της Μέσης 

Ανατολής, το οποίο μαστίζεται από την αστάθεια και τις πολεμικές συγκρούσεις,  και 

τις έχουν οδηγήσει στο δρόμο της σκληρής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ. 

 

4.5.2 Η σύμπλευση του Ισραήλ με τις ΗΠΑ 

 

Το 2016 ο τότε σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ Jakub Grygiel με τον 

βοηθό γραμματέα εξωτερικής πολιτικής στα ευρωπαϊκά και ευρασιατικά θέματα Wess 

Mitchell εξέδωσαν το βιβλίο “The Unquiet Frontier”, στο οποίο παρουσίαζαν την 

πρόταση τους για τη στρατηγική των ΗΠΑ στο σημερινό ασταθές διεθνές 

περιβάλλον.355 Από τις πρώτες σελίδες διαπιστώνεται η ειδική σχέση που διατηρούν 

οι ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες με το δημοκρατικό σύμμαχό τους το Ισραήλ,(σελ. 1) το οποίο 

αποτελεί εξαίρεση ανάμεσα στους συμμάχους τους, μαζί με την Ιαπωνία, καθώς 

διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο στρατιωτικής αυτάρκειας σε περίπτωση γενικευμένης 

κρίσης (σελ. 3). Η συμμαχία των ΗΠΑ με το Ισραήλ υπήρξε θεμελιώδης για τη 

σταθερότητα της περιοχής, παρέχοντας τη βάση για μια βιώσιμη ειρήνη με την 

Αίγυπτο, αποθαρρύνοντας ταυτόχρονα τα αραβικά κράτη της περιοχής να 

συνασπιστούν προκειμένου να το εκμηδενίσουν, όπως επιχειρήθηκε το 1948, το 1967 

και το 1973 πριν από την καθιέρωση στενότερων δεσμών με την Ουάσιγκτον (σελ. 

124). 

 Το Ισραήλ ανήκει σε μια ομάδα κρατών, που χαρακτηρίζονται από τις ΗΠΑ ως 

κράτη-ακρίτες (frontier states), τα οποία εξυπηρετούν την αμερικανική στρατηγική της 

 
354 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 606 
355 Grygiel & Mitchell (2017), The Unquiet Frontier, Rising Rivals, Vulnerable Allies, and the Crisis of American Power, Princeton 
and Oxford, Princeton University Press, Kindle Edition [e-book]. Το τμήμα του κεφαλαίου που ακολουθεί στηρίζεται σε αυτό το 
βιβλίο. Για τη βοήθεια του αναγνώστη, οι σελίδες των τμημάτων του βιβλίου στα οποία βασίζονται οι διαπιστώσεις, αναγράφονται 
μέσα στο κείμενο 
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περίσχεσης των γεωπολιτικών τους αντιπάλων στην Ευρασιατική Ήπειρο. Η 

αμερικανική υποστήριξη των κρατών αυτών, όμως, συνεπάγεται πιθανό στρατηγικό 

κόστος, καθώς αυτά βρίσκονται στα όρια έκτασης της αμερικανικής ισχύος και 

απαιτούν από τις ΗΠΑ επαναλαμβανόμενες δηλώσεις φυσικής υποστήριξης έναντι 

των επίδοξων επιβουλέων. Για να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία και την ασφάλεια 

αυτών των κρατών, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν για δεκαετίες οικοδομήσει ένα ευρύ 

φάσμα υποστήριξης που περιλαμβάνει τόσο μηχανισμούς που είναι συνηθισμένοι σε 

συμμαχίες (επίσημες ή ανεπίσημες εγγυήσεις ασφάλειας, στρατιωτικές βάσεις, 

κάλυψη κάτω από την αμερικανική πυρηνική ομπρέλα) όσο και άλλες ειδικές μορφές 

υποστήριξης που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών αυτών των κρατών, όπως η 

στρατιωτική χρηματοδότηση, οι στρατιωτικές ασκήσεις, οι πολεμικές επιχειρήσεις, οι 

μεταφορές τεχνολογίας, η πρόσβαση σε ειδικά αμερικανικά οπλικά συστήματα και 

διάφορες μορφές οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής βοήθειας. Στο διπλωματικό 

πεδίο, η Ουάσιγκτον καταβάλει ένα είδος χορηγίας για αυτά τα κράτη, παρέχοντας τη 

στήριξη της σε περιφερειακές διαμάχες στις οποίες, αναπόφευκτα, πολλοί δρώντες 

βρίσκονται εμπεπλεγμένοι· και, όσο πιο εκτεθειμένος είναι ο σύμμαχος, όπως το 

Ισραήλ, τόσο υψηλότερη είναι αυτή η χορηγία (σελ. 4). 

 Εδώ και κάποια χρόνια εγείρονται προβληματισμοί από τις ΗΠΑ, που αφορούν 

στο κατά πόσο γεωπολιτικά ευαίσθητα  κράτη-ακρίτες προσφέρουν στον ανταγωνισμό 

της με τους περιφερειακούς διεκδικητές, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα διάφορα 

προβλήματα ασφαλείας σε συνάρτηση με των περιορισμό των δημοσιονομικών 

εξόδων καθιστούν εύθραυστη τη διατήρηση τέτοιων συμμαχιών (σελ. 7). Από την άλλη 

πλευρά, για το Ισραήλ η ολοένα φθίνουσα αξία της προεκτεινόμενης αποτροπής 

(extended deterrence)356 που προσφέρεται από τις ΗΠΑ, την κάνει να 

αντιπροσωπεύει ένα πρόβλημα εθνικής ασφαλείας, το οποίο εάν δεν μετριαστεί 

δύναται να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο την ευημερία των πολιτών και την ανεξαρτησία 

του κράτους αλλά διακυβεύει ακόμη και την ίδια του την ύπαρξη (σελ. 79). 

 Έτσι, η έλλειψη αξιόπιστης αμερικανικής εγγύησης για την ασφάλειά του, κάνει  

το Ισραήλ να ακολουθήσει μια επιθετική στρατηγική εναντίον των επιβουλέων του, που 

σκοπός της δεν είναι τα εδαφικά κέρδη αλλά η εξάρθρωση των δυνατοτήτων των 

 
356 Η προεκτεινόμενη αποτροπή συνίσταται στην αποτροπή εχθρικών προσβολών εναντίον τρίτων. Ακριβώς επειδή η 
προεκτεινόμενη αποτροπή αποσκοπεί στο να αποτρέψει ενέργειες πέραν των συνόρων του αποτρέποντος, έχει το εγγενές 
πρόβλημα της αξιοπιστίας. Καθώς ο αποτρέπων δεν υπερασπίζει τον κρατικό του χώρο, ο αποτρεπόμενος μπορεί κάλλιστα να 
μη θεωρήσει τις αποτρεπτικές του απειλές αξιόπιστες. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος (2008), Η στρατηγική σκέψη από την 
αρχαιότητα έως σήμερα, Αθήνα, Ποιότητα, σελ.24-25 
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αναθεωρητικών αντιπάλων του πριν αυτές αναπτυχθούν πλήρως, ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνουν την ελκυστικότητα του ως μελλοντικό σύμμαχο. Το Ισραήλ ανέπτυξε ένα 

πολύ επιθετικό στρατιωτικό δόγμα που υπογραμμίζει τη χρήση δυσανάλογης βίας που 

εφαρμόζεται μέσω αιφνιδιαστικών χτυπημάτων βαθιά στην εχθρική επικράτεια για την 

αποτροπή ή την τιμωρία επιθέσεων εναντίον του. Η λογική πίσω από αυτή τη 

στρατηγική είναι τριπλή: Πρώτον, το μικρό μέγεθος του Ισραήλ το καθιστά πολύ 

ευαίσθητο σε ανθρώπινες απώλειες για να εμπλακεί σε διεξαγωγή μακρών 

επιχειρήσεων και πόλεμο φθοράς. Δεύτερον, η έλλειψη βάθους του Ισραήλ καθιστά 

απαραίτητο να αναληφθεί ο αγώνας μέσα στην εχθρική επικράτεια με προληπτικά 

χτυπήματα εάν απαιτηθεί. Τρίτον, η ανάγκη αποτροπής απαιτεί κάθε γύρος 

εχθροπραξιών να τελειώνει με ένα συντριπτικό πλήγμα εναντίον των αντιπάλων του 

(σελ. 92). Η επιτυχία της ισραηλινής στρατηγικής είναι πιθανό να οδηγήσει τα κράτη 

της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου να υιοθετήσουν παρόμοιες επιθετικές 

στρατηγικές, έπειτα από τη στρατηγική απόσυρση των ΗΠΑ από την περιοχή, αντί 

αυτά να καθηλωθούν σε μια πιο αμυντική στάση (σελ. 114). 

Σήμερα, η στρατηγική των ΗΠΑ εστιάζεται στην  οικοδόμηση εκείνων των 

τοπικών συμμαχιών, που είναι διατεθειμένες και ικανές να αντισταθούν σε 

περιφερειακές αναθεωρητικές δυνάμεις και να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-ακρίτες ως 

κομβικά σημεία οργάνωσης αντίστασης, μέσα σε ευρύτερες συμμαχίες. Βασικός 

περιφερειακός κόμβος μιας τέτοιας στρατηγικής είναι το Ισραήλ (σελ. 172). Από 

στρατηγική άποψη, το Ισραήλ αντιπροσωπεύει για τις ΗΠΑ τον κυριότερο προμαχώνα 

κατά των περιφερειακών απειλών. Σκοπός των ΗΠΑ είναι να υπάρχουν μετά τη 

στρατηγική τους αποχώρηση, κράτη-ακρίτες, επαρκώς εξοπλισμένα, ώστε αφενός να 

είναι αδιαπέραστα σε εχθρική επίθεση από αναθεωρητικές δυνάμεις και αφετέρου 

ικανά να αναλάβουν ανεξάρτητα χτυπήματα εναντίον τους (σελ. 181). 

Τα αναθεωρητικά κράτη, όπως η Τουρκία και το Ιράν, θέλουν να πιστεύουν ότι 

οι μακρινές περιφερειακές συμμαχίες είναι άχθος για τις ΗΠΑ και ότι η παγίδευση σε 

αυτές τους φοβίζει περισσότερο από το φόβο της διεθνούς απομόνωσης. Μη έχοντας 

καταφέρει να συμπήξουν εκτεταμένες συμμαχίες οι ίδιες, στοιχηματίζουν πως αυτές οι 

δομές θα καταντήσουν μειονέκτημα στη στρατηγική των ΗΠΑ. Έτσι στοχεύουν αυτές 

τις συμμαχικές δομές φοβούμενες την προστιθέμενη ισχύ που αυτές προσδίδουν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιθετική συμπεριφορά τους στοχεύει στην αποδυνάμωση 

αυτών των συμμαχιών και αποκοπή των ΗΠΑ από τα περιφερειακά υποσυστήματα, 

ελαχιστοποιώντας έτσι την αξιοπιστία των ΗΠΑ και την προεκτεινόμενη αποτροπή 
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που προσφέρουν στους συμμάχους τους. Η επιθετική συμπεριφορά τους ενισχύεται 

από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ διστάζουν να εμπλακούν σε μικρού μεγέθους 

περιφερειακές συγκρούσεις που ενέχουν όμως τον κίνδυνο της κλιμάκωσης. (σελ. 

189) 

Αυτό δεν είναι ολωσδιόλου αναληθές, αφού για τις ΗΠΑ μια επιθετική 

συμπεριφορά που δημιουργεί ένα γρήγορο και μικρό τετελεσμένο γεγονός (fait 

accompli), είτε πρόκειται για εδαφικές ρυθμίσεις είτε αλλαγή στην οριοθέτηση ΑΟΖ είτε 

περιορισμένη εισβολή σε εδαφική επικράτεια, θεωρείται κάτω από το κατώφλι της 

προεκτεινόμενης αποτροπής. Το πρόβλημα προκύπτει όταν οι ΗΠΑ είναι απίθανο να 

αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προκλήσεις και η απροθυμία τους αυτή είναι 

αποτέλεσμα του φόβου τους για κλιμάκωση ή της περιορισμένης εχθρικής ενέργειας. 

Η άποψη των ΗΠΑ είναι ότι μόνο το κράτος που έχει στοχοποιηθεί πρέπει να παράσχει  

στον εαυτό του την απαιτούμενη αποτροπή και, εφόσον αυτή καταρρεύσει,  τη 

δυνατότητα άμυνας έναντι του αναθεωρητισμού του αντιπάλου του (σελ. 179). 

Την άποψη αυτή φαίνεται να ενστερνίζεται και το Ισραήλ, το οποίο μετά την 

εγκατάλειψη των Κούρδων μαχητών από τους μέχρι πρόσφατα αμερικανούς 

συμμάχους τους, τους κάνει να αναρωτιούνται εάν θα είναι αυτοί που στη συνέχεια θα 

εγκαταλειφθούν από τις ΗΠΑ. Έτσι, ενώ στρέφονται σε διεθνείς συνεργασίες, με κύριο 

παράδειγμα την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, 

εμπιστεύονται περισσότερο το δρόμο της εσωτερικής ενδυνάμωσης και της ανάπτυξης 

των στρατιωτικών του δυνατοτήτων. Αυτό τόνισε και ο πρέσβης του Ισραήλ στην 

Αθήνα, Γιόσι Αμράνι, σε συνέντευξή του σε ελληνική εφημερίδα, σχολιάζοντας τις 

ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, από τη Συρία έως την Ανατολική Μεσόγειο και 

συγκεκριμένα την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας: 

«Ως προς το ερώτημά σας για τη συνέχεια πολιτικής ή τη σταθερότητα των 

πολιτικών, στις ζωές μας χρειάζεται να απαντάμε σε μεταβαλλόμενες πραγματικότητες. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι στον κόσμο μας μπορεί να πρέπει να προσαρμόζεσαι σε 

διαφορετικές πολιτικές, ανάλογα με τις αλλαγές στις κυβερνήσεις και τις συνθήκες. Στο 

τέλος της ημέρας, η ισραηλινή εμπειρία υπαγορεύει ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι τον 

εαυτό σου. Σύμφωνα με την ισραηλινή εμπειρία, δεν πρέπει να αναθέτεις σε κανέναν 

άλλο τα εθνικά συμφέροντα ή την εθνική άμυνά σου. Και το αναφέρω αυτό ως ένα 

μήνυμα σε εσάς και στους καλούς Κύπριους φίλους μας ότι πρέπει να επενδύσετε στην 
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εθνική ασφάλειά σας, να αναπτύξετε τις δικές σας εθνικές δυνάμεις και να καθιερώσετε 

τις συμμαχίες σας».357 

 

4.6   Το φαινόμενο της Κύπρου  

 

 Η πολιτική της Τουρκίας στην Κύπρο, μόνο ως πολιτική μηδενικών 

προβλημάτων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο Νταβούτογλου στηρίζει τις υποθέσεις 

του στις ίδιες εκτιμήσεις που έκαναν και οι κεμαλιστές αναφέροντας χαρακτηριστικά 

«…Μια χώρα που παραμελεί την Κύπρο δεν είναι δυνατό να έχει αποφασιστικό λόγο 

στις παγκόσμιες και περιφερειακές πολιτικές. Δεν μπορεί να είναι δραστήρια στις 

παγκόσμιες πολιτικές…Ακόμη κι αν δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος 

εκεί, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί ένα Κυπριακό ζήτημα».358 Με οδηγό το δόγμα 

Νταβούτογλου η Τουρκία δεν συμβάλλει στην άρση της εισβολής και αρνείται να 

εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας του 2005, παρά το δηλωμένο ενδιαφέρον της 

για ένταξη στην ΕΕ.359 

Ο Νταβούτογλου δεν συνδέει το Κυπριακό με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά 

το ανάγει σε ιδιαίτερο ζήτημα και υποστηρίζει ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική 

απέναντι στην Κύπρο οφείλει να εργαστεί για την εξασφάλιση και την προστασία του 

τουρκικού πληθυσμού στο νησί,360 απευθυνόμενος στα μουσουλμανικά ακροατήρια 

των μειονοτήτων των Βαλκανίων και αλλού όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

μοχλός άσκησης διπλωματικής πίεσης. 

 Η Τουρκία, ήδη από την έναρξη τους, αντέδρασε στις έρευνες για 

υδρογονάνθρακες στην Κυπριακή ΑΟΖ δηλώνοντας ότι έχει και αυτή δικαιώματα στην 

περιοχή.361 Προειδοποίησε την Κύπρο για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχουν 

αυτές οι έρευνες για το Κυπριακό και προσπαθεί συνεχώς να αποτρέψει την Κύπρο 

να προχωρήσει σε αυτές. Επιπλέον έχει προβεί σε παράνομη οριοθέτηση 

υφαλοκρηπίδας μεταξύ της και του ψευδοκράτους,362 για να νομιμοποιήσει τις δικές 

της έρευνες στην περιοχή. Γενικά δημιουργεί ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο 

 
357 Η Καθημερινή (21/10/2019), Γιόσι Αμράνι στην «Κ»: Επενδύστε στην εθνική ασφάλεια, συνέντευξη στο Βασίλη Νέδο, Η 
Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/1047886/gallery/proswpa/synentey3eis/giosi-amrani-sthn-k-ependyste-sthn-e8nikh-
asfaleia  
358 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 274-275 
359 Κουσκουβέλης, Πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες ή προβληματική πολιτική; σελ. 22 
360 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σελ. 278-279 
361 Vassilios Damiras (9/1/2015), Greece, Cyprus and Israel in an era of geostrategic friendship and geoeconomic cooperation, 
Mediterranean Affairs, http://mediterraneanaffairs.com/greece-cyprus-and-israel-in-an-era-of-geostrategic-friendship-and-
geoeconomic-cooperation/  
362 Daloglu Tulin (27/10/2014), Why do Greek Cypriots call Turkey the aggressor? al monitor, https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2014/10/turkey-greece-cypriots-agressor-peace-talks.html#ixzz5kjAgzpOY   

https://www.kathimerini.gr/1047886/gallery/proswpa/synentey3eis/giosi-amrani-sthn-k-ependyste-sthn-e8nikh-asfaleia
https://www.kathimerini.gr/1047886/gallery/proswpa/synentey3eis/giosi-amrani-sthn-k-ependyste-sthn-e8nikh-asfaleia
http://mediterraneanaffairs.com/greece-cyprus-and-israel-in-an-era-of-geostrategic-friendship-and-geoeconomic-cooperation/
http://mediterraneanaffairs.com/greece-cyprus-and-israel-in-an-era-of-geostrategic-friendship-and-geoeconomic-cooperation/
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/turkey-greece-cypriots-agressor-peace-talks.html#ixzz5kjAgzpOY
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/turkey-greece-cypriots-agressor-peace-talks.html#ixzz5kjAgzpOY
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προκαλώντας τις αντιδράσεις του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των κρατών των οποίων οι 

πολυεθνικές εταιρίες ενδιαφέρονται για τα ενεργειακά κοιτάσματα της Κυπριακής 

ΑΟΖ.363 

Η Κύπρος ξεκίνησε το ενεργειακό της πρόγραμμα το 2011, όταν έπειτα από 

γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της η μικρομεσαία εταιρεία αμερικανό-ισραηλινών 

συμφερόντων Ντέλεκ, ανακάλυψε το κοίτασμα «Αφροδίτη» στο τεμάχιο 12. 

Ακολούθησε η ανακάλυψη και άλλων κοιτασμάτων στην περιοχή με σπουδαιότερη 

αυτή του «Ζορ» στην αιγυπτιακή ΑΟΖ, πολύ κοντά στα σύνορα με την κυπριακή. Αυτό 

τράβηξε το ενδιαφέρον πετρελαϊκών κολοσσών, όπως η γαλλική Total και η 

αμερικανική Exxon-Mobil, που έχουν πάρει δικαιώματα για έρευνα και εκμετάλλευση 

σε τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ.  

Η Τουρκία που βρέθηκε χωρίς να το περιμένει εκτός του ενεργειακού τοπίου 

της Ανατολικής Μεσογείου, επιχείρησε να εμποδίσει το κυπριακό ενεργειακό 

πρόγραμμα στρατιωτικοποιώντας τις εξελίξεις που αφορούν στις γεωτρήσεις και 

επιλέγοντας να διενεργήσει δικές της γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ, ακόμα και 

σε τεμάχια για τα οποία έχουν λάβει αδειοδότηση πολυεθνικές εταιρείες, θεωρώντας 

ότι έτσι θα ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η αποφασιστικότητά της για αυτό καταδεικνύεται 

τόσο από το ποσό των τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει επενδύσει για 

την αγορά και ναυπήγηση ερευνητικών πλοίων και γεωτρύπανων όσο και από τις 

ονομασίες που έχει δώσει σε αυτά τα πλοία: «Μπαρμπαρός» και «Ορούτς Ρέις», που 

αναφέρονται στον πειρατή Μπαρμπαρόσα και τον επίσης πειρατή αδελφό του, 

«Γιαβούζ» που θα πει αποφασιστικός και «Φατίχ» που σημαίνει Πορθητής, που 

αντικατοπτρίζουν επιπρόσθετα και τις αντιλήψεις της Τουρκίας. 

Για τον Ερντογάν η Ανατολική Μεσόγειος και η Κύπρος αποτελούν διακύβευμα 

του προσωπικού του κύρους και της ηγεσίας του και δεν διστάζει να επιχειρήσει 

δυναμικές παρεμβάσεις για να ανατρέψει αυτά που θεωρεί ως τετελεσμένα στις 

ενεργειακές εξελίξεις της περιοχής. 364 

Η συνεργασία της Κύπρου με το Ισραήλ στο ζήτημα της συνεκμετάλλευσης των 

υδρογονανθράκων, αντιμετωπίζεται με μεγάλη δυσαρέσκεια από την Τουρκία. 

Αντιδρά υποστηρίζοντας ότι και το ψευδοκράτος έχει ίσα δικαιώματα σε αυτό. Οι 

δηλώσεις συνοδεύονται από απειλές αποστολής πολεμικού ναυτικού και πολεμικής 

 
363 Κουσκουβέλης, Πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες ή προβληματική πολιτική; σελ. 23 
364 Νίκος Μελέτης (24/06/2019), Η ήττα Ερντογάν φέρνει στο τραπέζι το χαρτί της ισχυρής Τουρκίας, Liberal, 

https://www.liberal.gr/apopsi/i-itta-erntogan-fernei-sto-trapezi-to-charti-tis-isonischuris-tourkiassin/256864  

https://www.liberal.gr/apopsi/i-itta-erntogan-fernei-sto-trapezi-to-charti-tis-isonischuris-tourkiassin/256864
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αεροπορίας για την προστασία των ερευνητικών της πλοίων στην περιοχή,365 καθώς 

και επιστολής στον ΟΗΕ όπου δηλώνεται η πρόθεση για τουρκικές γεωτρήσεις στην 

κυπριακή ΑΟΖ.366 Διαφαίνεται ότι σκοπός της Τουρκίας είναι η αρπαγή των φυσικών 

πόρων της περιοχής, που γι’  αυτήν αντιπροσωπεύουν φορτία ισχύος. 

Η εκτέλεση γεωτρήσεων από την Τουρκία στην κυπριακή ΑΟΖ έχουν μεγάλη 

βαρύτητα διότι συνδέουν το γεωτρύπανο με το βυθό και επιβεβαιώνουν την άσκηση 

από μέρους της κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επιχειρήσει 

να εκμεταλλευτεί τυχόν κοιτάσματα εφόσον ανευρεθούν.367 Στο σύνολό τους οι 

αναλύσεις στο θέμα των τουρκικών γεωτρήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ συγκλίνουν στο 

ότι αποτελούν μια από τις πλέον σοβαρές επιθέσεις κατά ανεξάρτητου κράτους που 

έχουν σημειωθεί παγκοσμίως από την εποχή της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου368 και ότι αποτελούν παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου διότι 

σχετίζονται άμεσα με την έννοια της υφαλοκρηπίδας του νησιού. Σύμφωνα με την 

απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για την Υφαλοκρηπίδα της Βορείου 

Θάλασσας (1969), τα δικαιώματα ενός Κράτους στην υφαλοκρηπίδα του υφίστανται 

ipso facto και ab initio, δηλαδή υπάρχουν χάρη στην εθνική κυριαρχία του επί της 

ξηράς και συνιστούν σύμφυτο δικαίωμα ως προέκταση της άσκησης της εθνικής 

κυριαρχίας, με σκοπό την εξερεύνηση του βυθού και την εκμετάλλευση των φυσικών 

του πόρων.369  

Στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη, που υποστηρίζει πως μια τουρκική 

γεώτρηση στο βυθό που η Ελλάδα θεωρεί  με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας ως δικιά 

της υφαλοκρηπίδα, δεν συνιστά εισβολή στο έδαφος, διότι η υφαλοκρηπίδα, νομικά, 

δεν αποτελεί έδαφος κράτους ώστε αυτό να έχει κυριαρχικά δικαιώματα επί αυτού 

αλλά είναι περιοχή όπου το κράτος έχει αποκλειστικά  λειτουργικά δικαιώματα 

εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πόρων του βυθού και του 

υπεδάφους του. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της ΑΟΖ, όπου το κράτος δεν έχει 

 
365 Nachmani, Η Ανατολική Μεσόγειος: δραματικές αλλαγές, δραματικές ευκαιρίες, σελ.114-115 
366 Μελέτης Νίκος21/04/2019, Νέα επιστολή - Τελεσίγραφο στον ΟΗΕ: Συνεκμετάλλευση με ψευδοκράτος ή γεωτρήσεις νότια της 
Κύπρου, Liberal.gr, https://www.liberal.gr/arthro/249020/amyna--diplomatia/2019/telesigrafo-me-nea-epistoli-ston-oie-
isonsunekmetalleusi-tis-aoz-me-to-pseudokratos-i-diaforetika-geotriseis-sta-notia-tis-kuprousin.html  
367 Άγγελος Συρίγος (17/06/2019), Η Τουρκία κινείται στα άκρα για να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι, συνέντευξη στον Ανδρέα 

Ζαμπούκα, Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-i-tourkia-kineitai-sta-aakra-gia-na-mpei-sto-energeiako-

paichnidi/256065  
368 Κώστας Γρίβας (16/06/2019), Στην επίθεση της Τουρκίας αντιπαραθέτουμε φοβική «ψυχραιμία»! SLPress.gr, 

https://slpress.gr/ethnika/stin-epithesi-tis-toyrkias-antiparathetoyme-foviki-psychraimia   
369 Διονύσιος Τσιριγώτης (27/06/2019), Το αντίδοτο του Ανδρέα στην τοξική κληρονομία του Νταβούτογλου, SLPress.gr, 

https://slpress.gr/ethnika/to-antidoto-toy-andrea-stin-toxiki-klironomia-toy-ntavoytogloy/  

https://www.liberal.gr/arthro/249020/amyna--diplomatia/2019/telesigrafo-me-nea-epistoli-ston-oie-isonsunekmetalleusi-tis-aoz-me-to-pseudokratos-i-diaforetika-geotriseis-sta-notia-tis-kuprousin.html
https://www.liberal.gr/arthro/249020/amyna--diplomatia/2019/telesigrafo-me-nea-epistoli-ston-oie-isonsunekmetalleusi-tis-aoz-me-to-pseudokratos-i-diaforetika-geotriseis-sta-notia-tis-kuprousin.html
https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-i-tourkia-kineitai-sta-aakra-gia-na-mpei-sto-energeiako-paichnidi/256065
https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-i-tourkia-kineitai-sta-aakra-gia-na-mpei-sto-energeiako-paichnidi/256065
https://slpress.gr/ethnika/stin-epithesi-tis-toyrkias-antiparathetoyme-foviki-psychraimia
https://slpress.gr/ethnika/to-antidoto-toy-andrea-stin-toxiki-klironomia-toy-ntavoytogloy/
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κυριαρχία αλλά λειτουργικά δικαιώματα, πιο εκτεταμένα είναι η αλήθεια από αυτά που 

της δίνει η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας.370 

Η παραβίαση όμως των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου στην ΑΟΖ της 

και η παράνομη άσκησή τους από την Τουρκία δημιουργεί de facto καταστάσεις και 

αναγορεύει την Τουρκία σε βασικό δρώντα και ρυθμιστή των ενεργειακών εξελίξεων 

της Ανατολικής Μεσογείου ή έτσι τουλάχιστον θέλει η ίδια να πιστεύει. Εάν έχει 

αναγνωσθεί ορθά η στρατηγική της Τουρκίας, με τη συνέχιση των γεωτρήσεων σε 

σημεία δυτικά της Κύπρου και την πραγματοποίηση γεωτρήσεων σε οριοθετημένα 

τεμάχια νοτίως του νησιού, ακόμη και σε αυτά που έχουν αδειοδοτηθεί σε ξένες 

πετρελαϊκές εταιρείες, θα μπορούσε ενδεχομένως να επιχειρήσει γεώτρηση στην 

ελληνική υφαλοκρηπίδα νοτίως του Καστελλόριζου ή της Κρήτης, αμφισβητώντας 

τόσο τις ελληνικές θέσεις περί ενότητας του ελληνικού συμπλέγματος νήσων σε Αιγαίο 

και Ανατολική Μεσόγειο όσο και την ανεπίσημη σχεδίαση της ελληνικής ΑΟΖ που στο 

ανατολικό της άκρο συνορεύει με αυτήν της Κύπρου. Όλα αυτά ενώ η Αθήνα δεν έχει 

ετοιμάσει τη στρατηγική της στην περίπτωση που οι Τούρκοι αναλάβουν παρόμοιες 

ενέργειες στην περιοχή του Καστελλόριζου ή της Κρήτης, εμμένοντας στην ανάγκη 

διατήρησης ενός μετριοπαθούς διπλωματικού προφίλ, ανεξαρτήτως των τουρκικών 

προκλήσεων.371 

Με τις ερευνητικές της ενέργειες και τις γεωτρήσεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ η 

Τουρκία θέλει να αυξήσει το κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία, γκριζάροντας 

περιοχές της ΑΟΖ της και δημιουργώντας de facto τετελεσμένα σε περιοχές όπου με 

βάση το Διεθνές Δίκαιο η Κύπρος έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Προσδοκά τη μερική 

αναστολή του Κυπριακού ενεργειακού προγράμματος και τη συμμετοχή των 

Τουρκοκυπρίων στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων μέσω της δημιουργίας ενός 

ταμείου συνεκμετάλλευσης με τον ΟΗΕ ή την ΕΕ στο ρόλο του θεματοφύλακα. Η 

Τουρκία όμως δεν θα αρκεστεί σε αυτό αλλά θα επιδιώξει να συμπεριληφθεί στους 

μελλοντικούς πελάτες αλλά και να καταστεί διακομιστής του φυσικού αερίου στην 

ευρωπαϊκή αγορά.372 Η Τουρκία επίσης χρησιμοποιεί το ενεργειακό ως εργαλείο 

επίλυσης του Κυπριακού, κομμένης και ραμμένης στα μέτρα της. Εξετάζει επίσης και 

 
370 Χρήστος Ροζάκης (01/07/2019), Οι τουρκικές διεκδικήσεις και το Δίκαιο της Θάλασσας, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1031437/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-oi-toyrkikes-diekdikhseis-kai-to-dikaio-ths-
8alassas  
371 Βασίλης Νέδος (10/06/2019), Ανησυχία σε Αθήνα και Λευκωσία για την τουρκική επέκταση των δραστηριοτήτων μέσα στην 
κυπριακή ΑΟΖ, Η Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/1028369/article/epikairothta/politikh/anhsyxia-se-a8hna-kai-leykwsia-
gia-thn-toyrkikh-epektash-twn-drasthriothtwn-esa-sthn-kypriakh-aoz  
372 Κωνσταντίνος Φίλης (24/06/2019), Τουρκικές επιδιώξεις και αδιέξοδα, in.gr , https://www.in.gr/2019/06/24/apopsi/tourkikes-
epidiokseis-kai-adieksoda/  

https://www.kathimerini.gr/1031437/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-oi-toyrkikes-diekdikhseis-kai-to-dikaio-ths-8alassas
https://www.kathimerini.gr/1031437/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-oi-toyrkikes-diekdikhseis-kai-to-dikaio-ths-8alassas
https://www.kathimerini.gr/1028369/article/epikairothta/politikh/anhsyxia-se-a8hna-kai-leykwsia-gia-thn-toyrkikh-epektash-twn-drasthriothtwn-esa-sthn-kypriakh-aoz
https://www.kathimerini.gr/1028369/article/epikairothta/politikh/anhsyxia-se-a8hna-kai-leykwsia-gia-thn-toyrkikh-epektash-twn-drasthriothtwn-esa-sthn-kypriakh-aoz
https://www.in.gr/2019/06/24/apopsi/tourkikes-epidiokseis-kai-adieksoda/
https://www.in.gr/2019/06/24/apopsi/tourkikes-epidiokseis-kai-adieksoda/
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τα σενάρια διχοτόμησης, αν και αυτά περιορίζουν τη χρησιμότητα των Τουρκοκυπρίων 

ως μοχλού πίεσης. Προσδοκά πάντως, ακόμα και υπό αυτό το σενάριο, έλεγχο ακόμα 

μεγαλύτερων θαλασσίων ζωνών επικαλούμενη τα δικαιώματα του ψευδοκράτους επί 

αυτών. 

Η Τουρκία επιλέγει την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο ώστε 

να πετύχει την αναδίπλωση της Κύπρου από το ενεργειακό της πρόγραμμα και 

βάζοντας μέσα στο παιχνίδι τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων εργαλειοποιώντας 

σύμφωνα με τα συμφέροντά της αυτήν την κοινότητα της οποίας η ηγεσία  λειτουργεί 

πειθήνια στις επιταγές της. Ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Τσαβούσογλου ζητά να 

γίνει διαμοιρασμός του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και υποστηρίζει ότι 

το μόνο που θέλει η Τουρκία είναι να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα Τουρκοκυπρίων. 

«Ένα πράγμα θέλουμε: να εγγυηθούμε ότι τα δικαιώματα Τουρκοκυπρίων θα γίνουν 

δεκτά από την ελληνοκυπριακή διοίκηση (όπως αποκαλούν οι Τούρκοι την Κυπριακή 

Δημοκρατία), την Ελλάδα, την ΕΕ και όλους» σχολιάζοντας παράλληλα ότι οι πολιτικές 

λύσεις θα προκύψουν όταν κάποιοι «μάθουν να μοιράζονται, σύμφωνα με το νόμο».373 

  Όπως ήταν αναμενόμενο, η Τουρκία δια του Υπουργού Εξωτερικών της 

Μεβλούτ Τσαβούσογλου έβαλε τέλος και στις συζητήσεις για ομοσπονδία στην Κύπρο, 

δηλώνοντας ότι στο Κραν Μοντανα ήταν η τελευταία φορά που η Τουρκία συζήτησε 

αυτό το θέμα, επειδή «οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτε με τους 

Τουρκοκύπριους». Η Κυπριακή Δημοκρατία με τη σειρά της προτείνει σειρά 

εναλλακτικών προτάσεων για μια βιώσιμη και λειτουργική λύση, στο πλαίσιο των 

σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, δηλαδή στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής-διζωνικής 

ομοσπονδίας. Ο σκοπός της Τουρκίας είναι να βάλει όλα τα προβλήματα και τις 

διαφορές που έχει με την Ελλάδα σε ένα πακέτο, είτε πρόκειται για το Αιγαίο είτε για 

την Ανατολική Μεσόγειο, με την επιδίωξη να εντάξει στις συζητήσεις όλες τις 

μονομερείς επιδιώξεις και διεκδικήσεις της.374 

Επειδή μέχρι στιγμής αυτά δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα η Τουρκία 

κλιμακώνει την επιθετικότητά της κυκλώνοντας ολόκληρο το νησί. Μπορεί βέβαια να 

μεν έχει δημιουργήσει τετελεσμένα με τη νομική έννοια του όρου, έχει όμως de facto 

 
373 Newsroom Iefimerida (19/06/2019), Τσαβούσογλου: Να μοιραστούμε το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, iefimerida, 
https://www.iefimerida.gr/kosmos/tsaboysogloy-na-moirastoyme-fysiko-aerio-mesogeio  
374 Νίκος Μελέτης (23/07/2019), «Θάβει» την Ομοσπονδιακή λύση στην Κύπρο η Άγκυρα, θέλει «πακέτο» στο Αιγαίο, Liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/agkura-thabei-tin-omospondiaki-lusi-stin-kupro-thelei-isonpaketosin-sto-aigaio/260646  

https://www.iefimerida.gr/kosmos/tsaboysogloy-na-moirastoyme-fysiko-aerio-mesogeio
https://www.liberal.gr/diplomacy/agkura-thabei-tin-omospondiaki-lusi-stin-kupro-thelei-isonpaketosin-sto-aigaio/260646
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αδρανοποιήσει την πλήρη άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της 

Κύπρου.375 

Επιπλέον, στέλνει ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι συμμαχίες που 

έχουν γίνει στην ανατολική Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, 

Ισραήλ, Αιγύπτου, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ αλλά και ευρωπαϊκή στήριξη, είναι 

ανερμάτιστες χωρίς αυτήν. Θεωρώντας ότι η ίδια είναι μια περιφερειακή δύναμη, 

ουσιαστικά δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει αυτές τις συμμαχίες. Η 

Τουρκία κινείται με βάση τη λογική δημιουργίας τετελεσμένων και τη δημιουργία 

πίεσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, για να προκαλέσει μία διαπραγμάτευση και 

να επιφέρει, ουσιαστικά, την πρόσβαση της ίδιας στην αξιοποίηση των 

υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου.376 

Η Κύπρος σε αυτό απαντά με τη δική της μακροπρόθεσμη «μικρή αλλά 

έξυπνη» στρατηγική.377 Έχει εκδώσει διεθνή εντάλματα για όσους συνεργάζονται με 

την Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων εντός της οριοθετημένης ΑΟΖ της. Αυτό 

αποθαρρύνει εταιρείες αλλά και μη -Τούρκους ιδιώτες από το να συνεργαστούν με την 

Τουρκία. Βέβαια, και στο παρελθόν η Τουρκία είχε έλθει στην ίδια δύσκολη θέση, στα 

θέματα γεώτρησης, από την οποία κατάφερε να ξεφύγει αγοράζοντας δικά της 

γεωτρύπανα. Ίσως είναι θέμα χρόνου να στελεχώσει τις κενές θέσεις με Τούρκους και 

να προβεί ανεμπόδιστη από τέτοιου είδους εντάλματα, στις ενέργειες που έχει 

σχεδιάσει.378 

Στις δηλώσεις βρετανού αξιωματούχου ότι η περιοχή είναι διαφιλονικούμενη, η 

Κύπρος απαντά ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα της και στην 

ΑΟΖ δεν μπορούν να καταργηθούν από ανακοίνωση τρίτου κράτους που εγείρει εκεί 

διεκδικήσεις. Για να υπάρξει μια γνήσια διαφορά απαιτείται από το τρίτο κράτος να 

στοιχειοθετήσει μια εύλογη  νομική διεκδίκηση και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να στερήσει 

το δικαίωμα της  Κυπριακής Δημοκρατίας από τα δικαιώματά της σύμφωνα με το 

 
375 Κωνσταντίνος Φίλης (07/07/19), Πώς ξεδιπλώνει η Τουρκία την ατζέντα της, in.gr, https://www.in.gr/2019/07/07/apopsi/pos-
ksediplonei-tourkia-tin-atzenta-tis/  
376 Κωνσταντίνος Φίλης (17/06/2019), Τουρκία: Γι’ αυτό «τσαμπουκαλεύεται» ο Ερντογάν στην κυπριακή ΑΟΖ!, συνέντευξη στην 
Έφη Κουλοχέρη, Νewsit.gr, https://www.newsit.gr/kosmos/tourkia-gi-ayto-tsampoukaleyetai-o-erntogan-stin-kypriaki-aoz-
2/2804937/  
377 Pedi & Kouskouvelis (12/04/2017), Cyprus' Reunification: from the "Momentum" Trap to a "Small but Smart" State Strategy, 
Journal of International Relations, European, Economic and Social Studies, https://www.researchgate.net/publication/315516620  
378 Καθημερινή Κύπρου (14/06/2019), «Οχυρώνεται» νομικά η Λευκωσία για το ενδεχόμενο έναρξης της γεώτρησης, Η 
Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/1029164/gallery/epikairothta/kosmos/oxyrwnetai-nomika-h-leykwsia-gia-to-
endexomeno-enar3hs-ths-gewtrhshs  

https://www.in.gr/2019/07/07/apopsi/pos-ksediplonei-tourkia-tin-atzenta-tis/
https://www.in.gr/2019/07/07/apopsi/pos-ksediplonei-tourkia-tin-atzenta-tis/
https://www.newsit.gr/kosmos/tourkia-gi-ayto-tsampoukaleyetai-o-erntogan-stin-kypriaki-aoz-2/2804937/
https://www.newsit.gr/kosmos/tourkia-gi-ayto-tsampoukaleyetai-o-erntogan-stin-kypriaki-aoz-2/2804937/
https://www.researchgate.net/publication/315516620
https://www.kathimerini.gr/1029164/gallery/epikairothta/kosmos/oxyrwnetai-nomika-h-leykwsia-gia-to-endexomeno-enar3hs-ths-gewtrhshs
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διεθνές δίκαιο ή να απαιτήσει την εγκατάλειψη της άσκησης αυτών των 

δικαιωμάτων.379 

Η Κύπρος αποφεύγει να συμμορφωθεί στην ασκούμενη πίεση της Τουρκίας 

αφήνοντας το Κυπριακό ζήτημα ανοικτό και επιδιώκοντας τη διαμόρφωση μιας 

κατάστασης, που να ευνοεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, χωρίς να χρειαστεί να 

ακολουθήσει την Τουρκία στη στρατιωτικοποίηση της κρίσης. Στόχος της είναι η 

ολοκλήρωση του ενεργειακού της προγράμματος και η διατήρηση της πρωτοβουλίας 

των κινήσεων, καθώς η ανακάλυψη και άλλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 

μπορεί να αλλάξει το καθεστώς που δημιούργησε η εισβολή και κατοχή το 1974. Έτσι 

η στρατηγική της επικεντρώνεται αφενός στην ανάθεση σε πολυεθνικές πετρελαϊκές 

εταιρείες και των υπολοίπων τεμαχίων της ΑΟΖ της και αφετέρου στην επιβολή 

κυρώσεων σε βάρος της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου TPAO στο επίπεδο 

της ΕΕ. Αυτό γίνεται να επιτευχθεί με έκδοση ενταλμάτων συλλήψεως, εκτός από 

αλλοδαπό προσωπικό της, στο διοικητικό της συμβούλιο, καθώς και στην εκδίωξή της 

από έργα στην ΕΕ, όπως αυτά που έχει αναλάβει στην Κροατία. Επιπρόσθετα, 

προτείνει την εξέταση κυρώσεων ως προς την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 

για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ανάλογες με αυτές που έχουν 

επιβληθεί σε ιρανικές πετρελαϊκές εταιρείες.380 

Η αναβάθμιση της διεθνούς της θέσης δεν αποτελεί για την Κύπρο αυτοσκοπό 

αλλά μέσο τόσο για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού όσο και για την εκμετάλλευση 

των πλούσιων ενεργειακών κοιτασμάτων που πρόσφατα ανακαλύφθηκαν στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Πράγματι, αυτή η στρατηγική381 την έκανε έναν από τους κύριους 

δρώντες, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν επίσημα του αγωγού EastMed το εγχείρημα 

στην Ανατολική Μεσόγειο,382 με την παρουσία του επικεφαλής των εξωτερικών 

υποθέσεων Μάικ Πομπέο στην τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στην 

Ιερουσαλήμ την 20 Μαρτίου 2019, όπου αποδοκιμάστηκαν οι τουρκικές προκλήσεις 

στην περιοχή, παραγκωνίζοντας την Τουρκία που ακολουθεί σταθερά μια 

αναθεωρητική πολιτικά στην περιοχή. 

 

 
379 Καθημερινή Κύπρου (14/06/2019), «Οχυρώνεται» νομικά η Λευκωσία για το ενδεχόμενο έναρξης της γεώτρησης, Η 
Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/1029164/gallery/epikairothta/kosmos/oxyrwnetai-nomika-h-leykwsia-gia-to-
endexomeno-enar3hs-ths-gewtrhshs  
380 Άγγελος Συρίγος (17/06/2019), Η Τουρκία κινείται στα άκρα για να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι, συνέντευξη στον Ανδρέα 
Ζαμπούκα, Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-i-tourkia-kineitai-sta-aakra-gia-na-mpei-sto-energeiako-
paichnidi/256065  
381 Βλέπε και Pedi & Kouskouvelis (2018), Cyprus in the Eastern Mediterranean: A small state seeking for status, στο Litsas & 
Tziampiris, The new Eastern Mediterranean, theory, politics and states in a volatile era, Switzerland, Springer  
382 George Tzogopoulos (10/04/2019), A New EastMed Friendship, with US Support, BESA Center Perspectives Paper No. 1,137 

https://www.kathimerini.gr/1029164/gallery/epikairothta/kosmos/oxyrwnetai-nomika-h-leykwsia-gia-to-endexomeno-enar3hs-ths-gewtrhshs
https://www.kathimerini.gr/1029164/gallery/epikairothta/kosmos/oxyrwnetai-nomika-h-leykwsia-gia-to-endexomeno-enar3hs-ths-gewtrhshs
https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-i-tourkia-kineitai-sta-aakra-gia-na-mpei-sto-energeiako-paichnidi/256065
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4.7   Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ   

 

 Το 2010 το Ισραήλ αποφάσισε να διευρύνει τις συμμαχίες το στην Ανατολική 

Μεσόγειο, στρεφόμενο προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι τρεις χώρες έχουν 

επεκτείνει τη συνεργασία τους σε πολλούς τομείς σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής 

ξεπερνώντας στερεότυπα πολιτικής συμπεριφοράς και αγκυλώσεις του παρελθόντος. 

Ήδη οι τριμερείς συναντήσεις κορυφής αποτελούν την πλατφόρμα για τις συζητήσεις 

πάνω σε θέματα ενέργειας, ασφάλειας εμπορίου και πολιτισμού που απασχολούν την 

περιφέρεια. Η δυναμική στην Ανατολική Μεσόγειο μετατοπίζεται από την Τουρκία 

προς την τριμερή, η οποία προσελκύει και άλλα κράτη της περιφέρειας όπως η 

Αίγυπτος, η Ιορδανία και ο Λίβανος, καθώς και την Παλαιστινιακή Αρχή. 

Την έκτη σύσκεψη που έλαβε χώρα στην Ιερουσαλήμ την 20 Μαρτίου 2019 

παρακολούθησε και ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών Μάικ Πομπέο, δείχνοντας 

με αυτόν τον τρόπο την υποστήριξη των ΗΠΑ στην τριμερή, που θεωρείται ότι θα 

αποτελέσει το θεμέλιο της ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου για το υπόλοιπο του 

αιώνα, καθώς τη σχέση αυτή υπαγορεύει η ανάγκη. Όσο ανακαλύπτονται νέα 

κοιτάσματα τόσο η Ρωσία θα θελήσει να αποκτήσει κάποιον βαθμό ελέγχου στην 

περιοχή ευθυγραμμίζοντας τη Συρία και το Ιράν με την πολιτική της και ενισχύοντας 

τους δεσμούς με την Τουρκία, γεγονός που ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά των ΗΠΑ 

και ισχυροποιεί την περιφερειακή συνεργασία.  

Η Ουάσιγκτον, όχι μόνο έχει αποφασίσει την ενίσχυση των διπλωματικών της 

σχέσεων με την Ελλάδα, αλλά και να θέσει σε λειτουργία το τριμερές σχήμα Ελλάδας-

Κύπρου-Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ευθυγραμμίζοντάς το με την αμερικανική 

στάση στην περιοχή. Στην κορυφή της ατζέντας αυτού του σχήματος βρίσκεται η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά στη συνέχεια η προτεραιότητα δίδεται στην 

άμυνα και στην ενέργεια. Ο τομέας της άμυνας έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, 

που δεν διαθέτει τις δυνατότητες για να υπερασπίσει τα συμφέροντά της. Ακόμη, οι 

συζητήσεις με τη Γαλλία για τη δημιουργία ναυτικού σταθμού για τα πολεμικά της 

πλοία και, με την Αμερική για την άρση της απαγόρευσης πώλησης όπλων, σε 

συνδυασμό με τα προσδοκώμενα κέρδη από τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων 
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της, φαίνονται να ενισχύουν το αμυντικό προφίλ του μικρού -συγκριτικά- αυτού 

κράτους.383 

 Η σκέψη, από πλευράς ΗΠΑ, ενός αμυντικού-ενεργειακού σχήματος στην 

περιοχή δεν είναι νέα. Το γεγονός επιβεβαιώνεται από το χάρτη, που βγήκε στη 

δημοσιότητα την Άνοιξη του 2019, με τα πιθανά ενεργειακά κοιτάσματα στην 

Ανατολική Μεσόγειο και τα αμερικανικά σχέδια για τη δημιουργία ενός ενεργειακού 

σχήματος ανταγωνιστικού προς τη Ρωσία, που θα περιελάμβανε κράτη όπως η 

Ελλάδα, η Τουρκία, το Ισραήλ, η Κύπρος και ο Λίβανος. Αυτό το σχήμα σχεδιαζόταν 

να συμπεριλάβει και τη δημιουργία μιας τουρκικής στρατιωτικής βάσης στην Κύπρο, 

ώστε να ικανοποιήσει την Τουρκία, αλλά σήμερα το στρατηγικό περιβάλλον έχει 

αλλάξει. Ενώ η δημιουργία σταθερών δομών στην περιοχή παραμένει στόχος των 

ΗΠΑ, η Τουρκία φαίνεται να επιλέγει έναν άλλο ασαφή δρόμο που να καλύπτει τις 

περιφερειακές της φιλοδοξίες.384 

 Στις ΗΠΑ, την 25 Ιουνίου 2019, η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της 

Γερουσίας υπερψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία το «Νομοσχέδιο για την Ασφάλεια 

και την Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο», ή «East Med Act» όπως 

ονομάζεται ανεπίσημα, το οποίο κατατέθηκε στην ολομέλεια του Νομοθετικού 

Σώματος και εγκρίθηκε την 20 Δεκεμβρίου 2020 από τον Aμερικανό πρόεδρο.  Το 

νομοσχέδιο τονίζει τη σημασία της στρατηγικής σημασίας των ΗΠΑ με το τρίγωνο 

Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και ό,τι αυτό σημαίνει για την ασφάλεια της περιοχής. 

Επιπλέον, τονίζει τη σημασία της αναβάθμισης της συνεργασίας των ΗΠΑ για 

ζητήματα ασφαλείας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ επισημαίνει και την ανάγκη να 

αποκρουστεί η προσπάθεια ρωσικής επιρροής στην ευρύτερη περιοχή. Στηρίζει το 

σχεδιασμό και υλοποίηση των δύο μεγάλων αγωγών μεταφοράς ενέργειας, ΤΑΡ και 

East Med ενώ ταυτόχρονα τονίζει και την ανάγκη διαμόρφωσης σταθμών 

υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή, τους οποίους προτιμά η αγορά των 

ΗΠΑ. Διαπιστώνει επίσης την ικανότητα της Κύπρου να φιλοξενήσει ένα Κέντρο 

Ενεργειακών Κρίσεων που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και 

διάσωσης σε περίπτωση ατυχήματος. Το πιο σημαντικό είναι ότι στο East Med Act 

αίρεται η άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία 

διατηρώντας το εμπάργκο σε ό,τι αφορά το ψευδοκράτος. Όσον αφορά στην Τουρκία 

 
383 Βασίλης Νέδος (10/06/2019), Ανησυχία σε Αθήνα και Λευκωσία για την τουρκική επέκταση των δραστηριοτήτων μέσα στην 
κυπριακή ΑΟΖ, Η Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/1028369/article/epikairothta/politikh/anhsyxia-se-a8hna-kai-leykwsia-
gia-thn-toyrkikh-epektash-twn-drasthriothtwn-esa-sthn-kypriakh-aoz  
384 Στο ίδιο 

https://www.kathimerini.gr/1028369/article/epikairothta/politikh/anhsyxia-se-a8hna-kai-leykwsia-gia-thn-toyrkikh-epektash-twn-drasthriothtwn-esa-sthn-kypriakh-aoz
https://www.kathimerini.gr/1028369/article/epikairothta/politikh/anhsyxia-se-a8hna-kai-leykwsia-gia-thn-toyrkikh-epektash-twn-drasthriothtwn-esa-sthn-kypriakh-aoz
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το νομοσχέδιο ζητά τη σύνταξη έκθεσης για τις παραβιάσεις και αμφισβητήσεις της 

ΑΟΖ της Κύπρου και του ελληνικού εναέριου χώρου. Παρόλα αυτά, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι υπάρχουν και ισχυρές φωνές στις ΗΠΑ που υποστηρίζουν ότι δεν θα 

πρέπει να επέλθει ολική ρήξη με την Τουρκία, αλλά αντίθετα πρέπει να αναζητηθεί ένα 

σημείο ισορροπίας σε σχέση με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και σε σχέση αυτά της 

εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων.385 

 Η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ θεωρείται ως αποτέλεσμα των 

συστημικών γεωπολιτικών συνθηκών, που ανάγκασαν τα τρία κράτη να προσεγγίσουν 

το ένα το άλλο. Αποτελεί ανάχωμα στις βλέψεις της Τουρκίας, που προκαλεί την 

Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και του Ιράν που απειλεί το Ισραήλ.386  

 Αν και η τριμερής είχε δοκιμαστεί στην περίοδο 2013-2015, με τον πρόεδρο 

Νετανιάχου να απολογείτο για το ζήτημα του τουρκικού στολίσκου στη Γάζα και το 

φόβο για ενδείξεις αντισημιτισμού της ελληνικής κυβέρνησης, σήμερα το χάσμα 

Ισραήλ-Τουρκίας μοιάζει αγεφύρωτο ενώ τα ελληνικά κόμματα όλου του πολιτικού 

φάσματος είναι υπέρ αυτής της συνεργασίας.  

Η τριμερής αυτή δεν σταματά σε θέματα ενεργειακής συνεργασίας, που 

συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση της περιοχής αλλά και σε 

αξιακά θέματα δημοκρατίας, που η ερντογανική Τουρκία δείχνει να περιφρονεί τόσο 

στο εσωτερικό της χώρας του όσο και με τις αποσταθεροποιητικές ενέργειές της στη 

Συρία και στην Κύπρο. Ειδικά στην περίπτωση της δεύτερης, ευελπιστεί ότι με την 

ανακάλυψη των ενεργειακών κοιτασμάτων η κατοχή του βορείου τμήματος θα 

αποδώσει επιτέλους γεωπολιτικούς καρπούς, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την απειλή της 

κλιμάκωσης στην περιοχή για να πετύχει το φαινόμενο της εθνικής συσπείρωσης (rally 

round the flag effect). Επιπλέον, με τον προσηλυτισμό μιας ολόκληρης νέας γενιάς 

στις αξίες του ισλαμισμού, θεωρείται απίθανο η μετά-Ερντογάν Τουρκία να αλλάξει τη 

στρατηγική της. Η στρατηγική συνεργασία της Τουρκίας με την αυταρχική Ρωσία την 

απομακρύνει περεταίρω από τη Δύση, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη 

σημασία στη συνεργασία των τριών αυτών δημοκρατικών κρατών. 

 
385 In.gr (27/06/2019), Αμερικανική ανατροπή στη Μεσόγειο – Τι θα σημαίνει το East Med Act εάν εγκριθεί, in.gr, 
https://www.in.gr/2019/06/27/world/amerikaniki-anatropi-sti-mesogeio-ti-tha-simainei-east-med-act-ean-egkrithei/ και Κατερίνα 
Σώκου (25/12/2019), East Med Act: Νομοθεσία και εφαρμογή της ,Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1057762/opinion/epikairothta/politikh/east-med-act-nomo8esia-kai-efarmogh-ths 
386 Ο σχολιασμός και η κριτική του τριμερούς σχήματος Ελλάδας-Κύπρου Ισραήλ που ακολουθεί αντλήθηκε από το George N. 
Tzogopoulos (29/07/2019), DEBATE: What Is the Future of the Israel-Greece-Cyprus Partnership? The Begin-Sadat Center for 
Strategic Studies, https://besacenter.org/online-debates/israel-greece-cyprus-partnership/  

https://www.in.gr/2019/06/27/world/amerikaniki-anatropi-sti-mesogeio-ti-tha-simainei-east-med-act-ean-egkrithei/
https://www.kathimerini.gr/1057762/opinion/epikairothta/politikh/east-med-act-nomo8esia-kai-efarmogh-ths
https://besacenter.org/online-debates/israel-greece-cyprus-partnership/
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Η ενεργειακή συνεργασία των τριών κρατών μετατρέπεται επιπλέον σε όχημα 

συνεργασίας για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη βάση της Σούδας και 

την Κύπρο να αποτελούν την εναλλακτική της Δύσης στη βάση του Ιντσιρλίκ. Κατά μία 

άποψη η συνεργασία στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της 

διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, της έρευνας και διάσωσης και της θαλάσσιας 

ασφάλειας μπορεί να μην εξελιχθεί σε αμυντική συμμαχία, μολοταύτα η τριμερής θα 

προστατεύσει τις ενεργειακές οδούς στην περιοχή. Ένα βήμα που θα μπορούσε να 

προωθήσει την εξέλιξη της τριμερούς σε συμμαχία θα ήταν η παγιοποίηση των 

θεσμικών οργάνων της, όπως το Φόρουμ Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (Eastern 

Mediterranean Gas Forum), καθώς και η μόνιμη γραμματεία που συστάθηκε στην 

Κύπρο. Η δημιουργία το 2019 του Φόρουμ Αερίου Ανατολικής Μεσογείου θεωρείται 

ως μια κορυφαία διεθνής εξέλιξη καθώς πρόκειται για έναν περιφερειακό οργανισμό, 

ο οποίος, σε συνδυασμό με τις τριμερείς συνεργασίες, δημιουργεί μια στρατηγική 

αρχιτεκτονική και μια στρατηγική συμμαχία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, η 

οποία είναι σημαντική, τόσο για το Ισραήλ όσο και για την Ελλάδα και την Αίγυπτο.387 

Σε αυτό συμμετέχουν η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Ιταλία, η Αιγύπτος, η Ιορδανία 

και η Παλαιστινιακή Αρχή. 

Μέχρι τώρα, η τριμερής ασχολείται με θέματα χαμηλής πολιτικής ενώ η 

ενεργειακή συνεργασία δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Η ίδρυση του Eastern 

Mediterranean Gas Forum είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά οι συζητήσεις για 

την ασφάλεια δεν είναι αρκετά σαφείς αναφορικά με τον καθορισμό των κοινών 

προκλήσεων και απειλών που καλείται να αντιμετωπίσει η τριμερής. Χωρίς την 

απαιτούμενη εμβάθυνση των μεταξύ τους σχέσεων, η συνεργασία των τριών κρατών 

μπορεί να δοκιμαστεί από τυχόν νέες συστημικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της τριμερούς είναι η ανάλωση της σε συνομιλίες και 

συζητήσεις ενώ η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν ήδη υλοποιήσει τον αγωγό TurkStream 

και θέλουν να τον επεκτείνουν επιπλέον. Την ίδια στιγμή η Τουρκία παρά τις όσες 

καταδίκες συνεχίζει να αμφισβητεί την Κυπριακή ΑΟΖ και να προβάλλει δυναμικά τις 

φιλοδοξίες της στην περιοχή. 

 

 

 
387 Εράν Λέρμαν (28/01/2020), Η στρατηγική συμμαχία δυνάμεων στην Αν. Μεσόγειο θα φρενάρει τον Ερντογάν, Συνέντευξη 
στον Γαβριήλ Χ. Σερέτη, liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/i-stratigiki-summachia-dunameon-stin-an-mesogeio-tha-frenarei-
ton-erntogan/283832  

https://www.liberal.gr/apopsi/i-stratigiki-summachia-dunameon-stin-an-mesogeio-tha-frenarei-ton-erntogan/283832
https://www.liberal.gr/apopsi/i-stratigiki-summachia-dunameon-stin-an-mesogeio-tha-frenarei-ton-erntogan/283832
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4.7   Διαπιστώσεις 

 

Η Τουρκία είναι μια υπολογίσιμη δύναμη και πριν την έκρηξη της Αραβικής 

Άνοιξης και ενώ η πολιτική της ήπιας ισχύος και των μηδενικών προβλημάτων 

εφαρμοζόταν ήδη, η Δύση έβλεπε την Τουρκία σαν τη γέφυρα που θα 

χρησιμοποιούσαν για να έχουν πρόσβαση στα υποσυστήματα της Μέσης Ανατολής 

και της Ανατολικής Μεσογείου.388 Όμως, το τουρκικό μοντέλο που προβλήθηκε έντονα 

μετά την Αραβική Άνοιξη389 ξεθώριασε με την εμπλοκή της στο συριακό εμφύλιο. Η 

εμπλοκή της στο Ιράκ, τη Συρία αλλά και πρόσφατα στη Λιβύη την εμποδίζει να πάρει 

το ρόλο του διαμεσολαβητή και αυτό έχει επιπλοκές τόσο στην εμπορική της πολιτική 

όσο και στην πολιτική της ήπιας ισχύος στην περιοχή. Γεγονός ότι τα κράτη του 

υποσυστήματος την αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό είναι η απουσία της από τους 

περιφερειακούς Διεθνείς Οργανισμούς, πλην του Οργανισμού Ισλαμικών Κρατών. 

Έτσι η θέση της Τουρκίας είναι περιφερειακή δύναμη και όχι περιφερειακή ηγέτιδα.390 

 Στην Τουρκία κυριαρχεί ένα κλίμα κατά της Δύσης391, το οποίο εκμεταλλεύεται 

ο Ερντογάν εμμένοντας στην στρατηγική του που αποσκοπεί τη στρατηγική 

απεξάρτηση της Τουρκίας και την καθιέρωσή της ως περιφερειακού δρώντα στο 

διεθνές σύστημα. Η πολιτική αυτή προσομοιάζει  με εκείνη που παραδοσιακά είχε η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η αποσταθεροποιητική πολιτική της Τουρκίας οδηγεί, 

«σχεδόν νομοτελειακά» στη σύγκρουση.392 Όσο η Τουρκία δεν βρίσκει αναγνώριση 

της περιφερειακής ηγεμονίας που πιστεύει πως έχει, τόσο περισσότερο εμμένει σε μια 

στρατηγική προώθησης περιφερειακής αστάθειας, ώστε να πιέσει τους γείτονές της 

να αποδεχτούν τις θέσεις της.393 

Ο στόχος της στρατηγικής της Τουρκίας είναι η αρπαγή φορτίων ισχύος, όπως 

αποτυπώνονται στα ενεργειακά κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, από τα κράτη 

του υποσυστήματος. Είναι επίσης η ακύρωση της στρατηγικής των ΗΠΑ, οι οποίες 

 
388 Stephen Larrabee (2007), Turkey Rediscovers the Middle East, Foreign Affairs ; New York Vol. 86, Iss. 4, (Jul/Aug 2007): p. 
103-114 
389 Parlar Dal & Erşen (2014), Reassessing the “Turkish Model” in the Post-Cold War Era: A Role Theory Perspective, Turkish 
Studies, 15:2, 258-282 
390 Emel Parlar Dal (2016) Conceptualising and testing the ‘emerging regional power’ of Turkey in the shifting international order, 
Third World Quarterly, 37:8, p.1425-1453 
391 Σύμφωνα με μελέτη του έγκυρου αμερικανικού Κέντρου Ερευνών Pew, για τον αντιαμερικανισμό σε 38 χώρες, η Τουρκία 
σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό με 72% των ερωτηθέντων να χαρακτηρίζουν τις ΗΠΑ ως τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική 
ασφάλεια. Μάνος Καραγιάννης (18/07/2019), Ο Ερντογάν δεν μπλοφάρει – Κυρίαρχο το αντιδυτικό ρεύμα στην Τουρκία, 
Συνέντευξη στον Ανδρέα Ζαμπούκα, Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-o-erntogan-den-mplofarei-
kuriarcho-to-antidutiko-reuma-stin-tourkia/260064   
392 Καραγιάννης, Ο Ερντογάν δεν μπλοφάρει – Κυρίαρχο το αντιδυτικό ρεύμα στην Τουρκία, Συνέντευξη στον Ανδρέα Ζαμπούκα 
393 Κωνσταντίνος Φίλης (16/07/2019), Τουρκία: εσωτερικές ανατροπές και εξωτερική πολιτική, in.gr, 
https://www.in.gr/2019/07/16/apopsi/tourkia-esoterikes-anatropes-kai-eksoteriki-politiki/  

https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-o-erntogan-den-mplofarei-kuriarcho-to-antidutiko-reuma-stin-tourkia/260064
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πιέζουν την Τουρκία ποικιλοτρόπως με αφορμή την αγορά των S-400, την στάση της 

στο Συριακό κ.α. Με τον ίδιο τρόπο η Τουρκία πιέζει τις ΗΠΑ δείχνοντας ότι δύναται 

να βρει εναλλακτικό στρατηγικό εταίρο στο πρόσωπο της Ρωσίας, που έπειτα από το 

αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 δείχνει να την εμπιστεύεται περισσότερο. 

Επιπρόσθετα, η υποστηρικτική της στάση προς το Ιράν και, αντίθετα, η ανοικτή 

εχθρότητα με το Ισραήλ και το καθεστώς Αλ-Σίσι στην Αίγυπτο δείχνουν ότι η 

αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ προσλαμβάνει στρατηγικά χαρακτηριστικά. Τα 

αντανακλαστικά της ενεργοποιούνται επιπλέον όταν αντιλαμβάνεται την στήριξη των 

ΗΠΑ στην τριμερή και στο σχήμα 3+1 που αντιπροσωπεύει το East Med Gas Forum, 

το οποίο θεωρεί ως ανάχωμα στις βλέψεις της.394 

 Η Λιβύη έγινε ο από μηχανής θεός για την Τουρκία, που με το μνημόνιο που 

υπέγραψε μαζί της, βρήκε το έρεισμα το οποίο είχε ανάγκη για να βάλει προσκόμματα 

στις τριμερείς συνεργασίες των κρατών του υποσυστήματος, αλλά και να εγκαθιδρύσει 

μόνιμη στρατιωτική παρουσία στο δυτικό άκρο της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι 

αμφίβολο κατά πόσο θα τα καταφέρει, αφού οι δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ έχουν 

επιδοθεί τόσο σε απειλητικές προειδοποιήσεις στην Τουρκία να μην προχωρήσει στα 

σχέδιά της όσο και σε στρατιωτικά χτυπήματα εναντίον των τουρκικών δυνάμεων και 

των Σύριων αντιπροσώπων τους. Επιπλέον η Ρωσία ενώ είναι κατηγορηματικά 

αντίθετη με την επιχειρούμενη τουρκική διείσδυση στην περιοχή. Η ίδια η Λιβύη είναι 

διαιρεμένη με τον Σαρράζ να προσβλέπει στην τουρκική συνδρομή στην κυβέρνησή 

του ενώ βλέπει τις δυνάμεις του Χαφτάρ να κυκλώνουν την πρωτεύουσα Τρίπολη. Η 

Λιβύη έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει μια «νέα Συρία»: διαλυμένες κρατικές 

δομές, πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα, ανεξέλεγκτους πολέμαρχους και 

αντιπροσώπους ξένων δυνάμεων. Η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας και της 

Τουρκίας αποτελεί αγκάθι στα μάτια της Δύσης αλλά τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ είναι 

απρόθυμες να δράσουν για αυτό δυναμικά. 

 Στη Συρία, η κυβέρνηση του Ασάντ έχει συνδέσει τη μοίρα της με τη Ρωσία, 

αλλά και η Ρωσία με τη σειρά της έχει συνδέσει την επιστροφή της στα θερμά ύδατα 

της Ανατολικής Μεσογείου με την επιβίωση του καθεστώτος Άσαντ. Αυτό δεν 

πρόκειται να το θυσιάσει είτε για τον Ερντογάν ή είτε για οποιονδήποτε άλλον. Όσον 

αφορά την Τουρκία δεν την αφήνει να ολοκληρώσει το ηγεμονικό όραμά της στη Συρία, 

 
394 Κωσταντίνος Φίλης (07/08/2019), Η επιβολή ισχύος στην Αν. Μεσόγειο, το μοναδικό εργαλείο της Άγκυρας, συνέντευξη στον 
Γιώργο Φιντικάκη, Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/kostantinos-filis-i-epiboli-ischuos-stin-an-mesogeio-to-monadiko-
ergaleio-tis-agkuras/262350  

https://www.liberal.gr/apopsi/kostantinos-filis-i-epiboli-ischuos-stin-an-mesogeio-to-monadiko-ergaleio-tis-agkuras/262350
https://www.liberal.gr/apopsi/kostantinos-filis-i-epiboli-ischuos-stin-an-mesogeio-to-monadiko-ergaleio-tis-agkuras/262350
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αλλά τη δελεάζει όσο χρειάζεται ώστε να την έχει εγκλωβισμένη σε ένα πόλεμο 

κατατριβής που την φθείρει στον ανθρώπινο και οικονομικό παράγοντα. 

 Η Αίγυπτος, μετά τις πολιτειακές ταραχές που προκάλεσε η Αραβική Άνοιξη και 

η παρένθεση των Αδελφών Μουσουλμάνων στην εξουσία, ακολουθεί το δρόμο της 

εσωτερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης και φαίνεται πως είναι και το κράτος που 

έχει αποκομίσει τα περισσότερα κέρδη στην περιοχή καθώς έχει στην κατοχή της το 

πλούσιο κοίτασμα Ζορ, τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την υγροποίηση των 

εξορυσσόμενων υδρογονανθράκων και τον έλεγχο της διώρυγας του Σουέζ μέσω της 

οποίας αυτοί θα διακινηθούν. Οι σχέσεις με την Τουρκία είναι ξεκάθαρα εχθρικές, όχι 

μόνο εξαιτίας της υποστήριξης που παρείχε στους Αδελφούς Μουσουλμάνους αλλά 

και λόγω της προσπάθειας στρατιωτικής διείσδυσής της στη Λιβύη. Εκτός τους 

δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της Αιγύπτου με τον στρατηγό Χαφτάρ, η Αίγυπτος 

δεν είναι διατιθέμενη να αποδεχτεί τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη 

γειτονική της Λιβύη. 

 Το Ισραήλ, περικυκλωμένο από εχθρούς, έκανε το μεγάλο βήμα 

συνεργαζόμενο με την Αίγυπτο, συμμετέχει και αυτό σε σχήματα συνεργασίας, αλλά 

εμμένει στη στρατηγική του, της εσωτερικής ενδυνάμωσης, εμπιστευόμενο πάνω από 

όλα τη σκληρή ισχύ του, δηλώνοντας ότι δεν θα πολεμήσει για τα συμφέροντα άλλων 

κρατών. Παρόλα αυτά, ο «δημοκρατικός άξονας» Ιερουσαλήμ-Λευκωσίας- Αθήνας 

έχει παγιωθεί στην αντίληψη ευρωπαίων και Αμερικανών και έχει προσλάβει 

διακομματικά χαρακτηριστικά, κάτι σπάνιο για την Ελλάδα, που επιτρέπουν σωρεία 

δράσεων, από κοινές στρατιωτικές ασκήσεις μέχρι εμπορική και οικονομική 

συνεργασία.395 

Στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, η Άγκυρα δείχνει απτόητη στην 

παραβίαση της κυπριακής ΑΟΖ μεν, θέλοντας να διαφοροποιήσει τα σε βάρος της 

δεδομένα στο ενεργειακό πεδίο, εντούτοις, προσμετρά στους σχεδιασμούς της τα 

περιφερειακά σχήματα και την υποστήριξη που προσφέρουν σε αυτά οι ΗΠΑ. 396 Η 

εκατέρωθεν κλονισμένη εμπιστοσύνη με τις ΗΠΑ – παρά τις αμοιβαίες προσπάθειες 

μερικής αποκατάστασης των σχέσεων – και η επιθυμία της Ουάσιγκτον να εδραιώσει 

ένα περιφερειακό σχήμα αναχαίτισης της ρωσικής και κινεζικής επιρροής, δεν της 

επιτρέπουν να υλοποιήσει τα σχέδιά της στο βαθμό που θα ήθελε η ίδια. 

 
395 Αθανάσιος Έλλις (20/06/2019), Η ένταση στο Αιγαίο, Κύπρο, ο Τραμπ και ο Ερντογάν, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1029918/opinion/epikairothta/politikh/h-entash-se-aigaio-kypro-o-tramp-kai-o-erntogan  
396 Κωνσταντίνος Φίλης (20/08/2019), Τουρκία, κυπριακή ΑΟΖ και Καστελόριζο, in.gr, 
https://www.in.gr/2019/08/20/apopsi/tourkia-kypriaki-aoz-kai-kastellorizo/  

https://www.kathimerini.gr/1029918/opinion/epikairothta/politikh/h-entash-se-aigaio-kypro-o-tramp-kai-o-erntogan
https://www.in.gr/2019/08/20/apopsi/tourkia-kypriaki-aoz-kai-kastellorizo/
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Όμως ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος δεν είναι δυνατόν να συρθούν σε 

διαπραγματεύσεις όσο αμφισβητούνται τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. Αυτό που 

μπορούν να κάνουν είναι να δημιουργήσουν νέες συμμαχίες και να ενισχύσουν τις ήδη 

υπάρχουσες και να ισχυροποιήσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις τους, αγοράζοντας έτσι 

χρόνο. Η Κύπρος ασκώντας δεξιοτεχνική διπλωματία, κατάφερε να έχει κέρδη τόσο 

πολιτικά έναντι της Τουρκίας, όσο και οικονομικά, τέτοια που να συμμετέχει στα 

πολυμερή σχήματα του υποσυστήματος και να κερδίζει τις υποστηρικτικές δηλώσεις 

των ΗΠΑ. 

Η προσπάθεια της Τουρκίας για διαμόρφωση του στρατηγικού περιβάλλοντος 

έχει καταλήξει σε μια δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας τόσο για την ίδια όσο και για 

την ευρύτερη περιοχή. Από μια άποψη, η πολιτική της ισχύος στο υποσύστημα της 

Ανατολικής Μεσογείου από την Τουρκία αποτελεί για την ίδια μονόδρομο, καθώς οι 

εχθρικές σχέσεις της με το Ισραήλ και την Αίγυπτο -την Κύπρο δεν αναγνωρίζει καν- 

δεν αφήνουν περιθώριο για διπλωματικές ή άλλου τύπου επιλογές. Εφόσον συνεχίζει 

να ετεροκαθορίζεται σε σχέση με την Ελλάδα και έχοντας κατά νου ότι το παιχνίδι της 

ισχύος είναι μηδενικού αθροίσματος και ουδεμία σχέση έχει με το win-win που 

προτάσσει στις σχέσεις της με τους γείτονες, αντιλαμβάνεται το όποιο κέρδος της 

Ελλάδας ως ήττα για την ίδια.397 

Επειδή καμία συστημική μετάβαση δεν στερείται απροόπτων και κινδύνων, η 

Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και των 

υπολοίπων υποσυστημάτων που επηρεάζονται, επαγρυπνεί και σχεδιάζει την εθνική 

στρατηγική της. Ο ρόλος και η στρατηγική της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι 

το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου. 

 

 
397 Βασίλης Νέδος (18/07/2019), Η τουρκική εκκρεμότητα, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1034476/opinion/epikairothta/politikh/h-toyrkikh-ekkremothta  

https://www.kathimerini.gr/1034476/opinion/epikairothta/politikh/h-toyrkikh-ekkremothta
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 

5.1  Τι συνιστά απειλή για την Ελλάδα και τι για την Τουρκία 

 

 Η κύρια απειλή για την Ελλάδα είναι η Τουρκία. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γνωστό398 

και ταυτόχρονα παράδοξο, καθώς αυτή είναι ένα κράτος γειτονικό, σύμμαχος και 

δυνητικός εταίρος στην ΕΕ, αν και αυτή η προοπτική μοιάζει καθημερινά να 

απομακρύνεται. Αυτή η απειλή επιτάσσει τη διατήρηση από την Ελλάδα Ενόπλων 

Δυνάμεων ικανού μεγέθους και δυνατοτήτων ώστε να αποτρέπεται η εκδήλωση της 

όποιας επιθετικότητας. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστεί η ελληνική αποτροπή και οι 

αδυναμίες της και, αντί για καταληκτικές διαπιστώσεις, στο τέλος του κεφαλαίου θα 

παρουσιαστούν προτάσεις εθνικής στρατηγικής. Η έναρξη της ανάλυσης γίνεται με την 

εξέταση της έννοιας της απειλής.  

Η έννοια της απειλής περιγράφει τη δηλωμένη πρόθεση, με λόγια ή ενέργειες 

της μίας πλευράς να προκαλέσει ζημία στα συμφέροντα της άλλης στην περίπτωση 

που δεν συμμορφωθεί με τη βούλησή της. Αυτό νοείται ως απειλή για τα περισσότερα 

κράτη του Διεθνούς Συστήματος, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα, που υποστηρίζουν 

ταυτόχρονα και το υφιστάμενο status quo. Για να εκτοξευτεί αξιόπιστα μια απειλή 

πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα τόσο οι δυνατότητες όσο και η βούληση ενός δρώντα 

για να υλοποιήσει τις εξαγγελίες του. Ένας υποκειμενικός παράγοντας που 

υπεισέρχεται στη λειτουργία της απειλής είναι αυτός της μπλόφας, δηλαδή της 

διαφοράς μεταξύ των διακηρύξεων με τις πραγματικές δυνατότητες, προθέσεις ή 

στόχους αυτού που την εκτοξεύει. Η μπλόφα πρέπει να θεωρείται ως αναπόσπαστο 

σκέλος μιας απειλής για τον απλό λόγο ότι έτσι εξοικονομούνται πόροι. Μια μπλόφα 

που μεταδίδεται αξιόπιστα ενισχύει τον πειθαναγκασμό ή την αποτροπή, της πλευράς 

που την χρησιμοποιεί. Παρόλα αυτά η απειλή οφείλει να είναι αξιόπιστη καθώς οι 

μεγάλες μπλόφες συνήθως καταρρέουν αποδυναμώνοντας το κράτος και αφήνοντάς 

το με κουρελιασμένο το γόητρο στη διεθνή σκηνή. 

Όσον αφορά στην τουρκική στρατηγική, είναι διαπιστωμένο ότι αυτή συνίσταται 

στη διαμόρφωση του στρατηγικού περιβάλλοντος ώστε οι στόχοι της να προωθούνται 

 
398 Είναι δηλωμένο με εύσχημο τρόπο στη Λευκή Βίβλο 2014, σελ. 134, που εξέδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας. 
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με μικρότερο κόστος για την ίδια. Αυτό έχει διαμορφώσει την εικόνα ότι «η Τουρκία δεν 

μπλοφάρει». Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιεί τη μπλόφα, όπως και όλοι οι διεθνείς 

δρώντες στις μεταξύ τους σχέσεις, όχι όμως τόσο άκριτα ώστε να αναγκαστεί εύκολα 

να την εγκαταλείψει, χάνοντας παράλληλα μέρους του διεθνούς της κύρους. 

 Αντίθετα με τα κράτη υπέρ του status quo, η Τουρκία έχει διαφορετική αντίληψη 

για την έννοια της απειλής. Για τα αναθεωρητικά κράτη όπως η Τουρκία η απειλή είναι 

έννοια υπαρξιακού χαρακτήρα. Συνδέεται με την ιστορική της πορεία ως έθνους και 

τις επιδιώξεις της να καταστεί μια περιφερειακή ηγέτιδα που να συνομιλεί με ίσους 

όρους με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη τη Ρωσία και την Κίνα. Για την Τουρκία απειλή συνιστά 

ο,τιδήποτε στέκεται εμπόδιο στις περιφερειακές της βλέψεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η 

Τουρκία ένιωσε κατά καιρούς  ότι απειλήθηκε και από τους τέσσερις 

προαναφερόμενους διεθνείς δρώντες. Η Ελλάδα για αυτήν αποτελεί απειλή και αυτό 

διαφαίνεται και στο βιβλίο Το Στρατηγικό Βάθος του Νταβούτογλου. Ο Ήφαιστος τη 

χαρακτηρίζει απέραντη απειλή,399 καθώς εάν υλοποιηθεί τα σύνορα Ελλάδας-

Τουρκίας θα μετακινηθούν μέχρι εκεί που θα καταφέρει να φτάσει ο επιτιθέμενος. 

 

5.2 Η Ελληνοτουρκική αντιπαλότητα και η μεταφορά της από το 

Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο 

 

 Η Τουρκία έχει θέσει εδώ και δεκαετίες ένα μεγάλο πλήθος ζητημάτων που 

δυναμιτίζουν τις ελληνοτουρκικές θέσεις. Απαριθμώντας τα χρονολογικά, αυτά είναι:400 

-  Η απαίτηση για την αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του 

Αιγαίου (1964-1974). 

-  Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, καθώς αγνοεί την επήρεια 

των ελληνικών νησιών κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας και τη θέλει να 

ορίζεται με γραμμές βάσεις τις ηπειρωτικές ακτογραμμές των δύο κρατών  (1974). 

-  Τα όρια της περιοχής ευθύνης για τον έλεγχο του εναερίου χώρου (Flight 

Information Region-FIR), τα οποία αμφισβητεί και τα διεκδικεί ως το μέσο του Αιγαίου 

(1974).  

 
399 Παναγιώτης Ήφαιστος (19/06/2019), Η Τουρκική απειλή, συμμαχίες και η αξιοπιστία της εθνικής στρατηγικής, Huffington Post, 
https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-toerkike-apeile-semmachies-kai-e-axiopistia-tes-ethnikes-
strateyikes_gr_5d08e967e4b06ad4d256105d  
400 Άγγελος Συρίγος (24/12/2019), Τι θα πάμε στη Χάγη; syrigos.gr, https://www.syrigos.gr/2019/12/24/%cf%84%ce%b9-
%ce%b8%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%ac%ce%b3%ce%b7/  

https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-toerkike-apeile-semmachies-kai-e-axiopistia-tes-ethnikes-strateyikes_gr_5d08e967e4b06ad4d256105d
https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-toerkike-apeile-semmachies-kai-e-axiopistia-tes-ethnikes-strateyikes_gr_5d08e967e4b06ad4d256105d
https://www.syrigos.gr/2019/12/24/%cf%84%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%ac%ce%b3%ce%b7/
https://www.syrigos.gr/2019/12/24/%cf%84%ce%b9-%ce%b8%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%ac%ce%b3%ce%b7/
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-  Η μη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν του σημερινού ορίου 

των 6 ναυτικών μιλίων (1974) που συνδέεται με την απειλή χρήσεως βίας – casus belli 

(1974) σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, αλλά και με τον 

ορισμό συγκεκριμένων θαλάσσιων περασμάτων στο Αιγαίο, από τα πολλά που 

υπάρχουν, ως «διεθνών στενών» ναυσιπλοΐας (1982). 

-  Η μη αναγνώριση του εύρος του ελληνικού εναερίου χώρου των 10 ναυτικών 

μιλίων σε σχέση προς χωρικά ύδατα που εκτείνονται στα 6 ναυτικά μίλια (1975). 

-  Η αμφισβήτηση των ορίων της Ζώνης Έρευνας και Διασώσεως-SAR στο 

Αιγαίο, η οποία διεθνώς συμπίπτει με τα όρια του  FIR, ενώ η Τουρκία την θέλει 

περιορισμένη στον 25ο μεσημβρινό, στο μέσο του Αιγαίου (1980). 

-  Το γκριζάρισμα της κυριαρχίας απροσδιόριστου αριθμού ελληνικών νησιών 

στο Αιγαίο και γύρω από την Κρήτη (1996). 

-  Η μη αναγνώριση υφαλοκρηπίδας στα νησιά του συμπλέγματος του 

Καστελλόριζου (2012). 

-  Η μη αναγνώριση υφαλοκρηπίδας σε Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο και Κρήτη 

(2019).401 

Η σημερινή όμως ελληνοτουρκική διαμάχη δεν οφείλεται στις διαχρονικές αιτίες 

αντιπαλότητας των δύο κρατών αλλά σε αντικρουόμενα συμφέροντα σχετικά με το 

ρόλο που θέλουν να διαδραματίσουν τα δύο κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο, στα 

Βαλκάνια και στον Εύξεινο Πόντο. Το πρώτο έρεισμα της Ελλάδας στην Ανατολική 

Μεσόγειο είναι η Κύπρος, που τη συνδέει με τη Μέση Ανατολή, και το δεύτερο είναι το 

Αιγαίο που ελέγχει τη δίοδο προς τον Εύξεινο Πόντο. Σε αυτά τα δύο σημεία η Τουρκία 

επιχειρεί να ακυρώσει την ελληνική παρουσία για να επιτύχει το σκοπό της.402 Οι 

τουρκικές γεωτρήσεις σε περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ και οι συνεχείς παραβιάσεις 

του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου αποτελούν στρατηγική επιλογή της Τουρκίας 

και δεν γίνονται για να αποσπάσουν απλώς το εσωτερικό ακροατήριο από τα 

προβλήματά του. Η ευθεία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τόσο της 

Ελλάδας όσο και της Κύπρου εντάσσεται σε μια μακρόπνοη στρατηγική ψυχολογικής 

εξουθένωσης, με απειλή χρήσης στρατιωτικής ισχύος. Αυτή η στρατηγική έχει την 

 
401 Τα ζητήματα που αφορούν την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, τα όρια των 
χωρικών υδάτων, του εναέριου χώρου και του FIR Αθηνών, καθώς και των αμφισβητούμενων μικρονησίδων, αναφέρονται σαφώς 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs (1996), 
Background Note on Aegean Disputes, Turkey’s General Approach, http://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-
disputes.en.mfa  
402 Άγγελος Μ. Συρίγος (08/07/2019), Ελληνοτουρκικές σχέσεις 2019, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1032577/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-ellhnotoyrkikes-sxeseis-2019  

http://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-disputes.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/background-note-on-aegean-disputes.en.mfa
https://www.kathimerini.gr/1032577/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-ellhnotoyrkikes-sxeseis-2019
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στήριξη των Τούρκων πολιτών, καθώς η άσκηση εξωτερικής πολιτικής μέσω των 

Ένοπλων Δυνάμεων δεν είναι ασύμβατη με τη νοοτροπία του μέσου Τούρκου. Οι 

τουρκικές προτάσεις για συνδιαχείριση ή συνεκμετάλλευση της Ανατολικής 

Μεσογείου, ακόμη και σε περιοχές νότια της Κρήτης ή στην κυπριακή ΑΟΖ, 

καταδεικνύει την τουρκική πεποίθηση ότι η  ότι η Τουρκία θεωρεί η υπόλοιπη 

Ανατολική Μεσόγειος της ανήκει. 

 Όπως επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, τα προβλήματα 

Ελλάδας-Τουρκίας είναι γνωστά αλλά πλέον διαφέρουν οι συνθήκες. Η αποφασιστική 

διαφορά είναι η ανεύρεση κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ και η 

πιθανότητα ύπαρξης κι άλλων περισσότερων στις ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου. 

 Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ενώ 

επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων της χώρας, διστάζει 

να το εφαρμόσει καθώς θεωρείται πιθανό να προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις για την 

Ελλάδα. Ως παράδειγμα προτάσσεται η αύξηση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 

12 ναυτικά μίλια που, όπως ισχυρίζεται, θα καταστήσει το σύνολο σχεδόν του 

Κεντρικού Αιγαίου σε μια επιτηρούμενη από την Ελλάδα θάλασσα, με εξαίρεση 

ορισμένες περιοχές που θα υπάρχουν στενά. Σε αυτά τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας, 

που θα είναι λιγοστά, ισχύει ο κανόνας ότι η συγκεκριμένη διέλευση «δεν μπορεί να 

παρεμποδιστεί ή διακοπεί από το παράκτιο κράτος για λόγους ασφαλείας». 

Θεωρώντας ότι επειδή μια πιθανή επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας θα 

προκαλέσει αντιδράσεις όχι μόνο από την Τουρκία αλλά και από πολλές άλλες χώρες 

των οποίων τα πλοία διέρχονται τώρα ελεύθερα, όπως η Ρωσία και η Ρουμανία, η 

Ελλάδα θα πρέπει να ρυθμίσει το ζήτημα με τον καθορισμό ελευθέρων ζωνών 

ναυσιπλοΐας, που προϋποθέτει συνεννοήσεις και συμφωνίες με τις χώρες των οποίων 

τα πλοία πλέουν κατά κανόνα στο Αιγαίο. 

Ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό υποστηρίζει ότι η μονομερής οριοθέτηση της 

Ελληνικής ΑΟΖ και η κατάθεση των συντεταγμένων της στον ΟΗΕ, χωρίς 

προηγούμενη ρύθμιση με την Τουρκία ή και μεταξύ τρίτων κρατών σύμφωνα με το 

διεθνές δίκαιο, θα οδηγήσει σε αντίστοιχη κίνηση της Τουρκίας με απώτερο σκοπό τη 

διευθέτηση της διαφοράς από το Διεθνές Δικαστήριο. Όσον αφορά το τελευταίο, 

επικρατεί αβεβαιότητα για το είδος της απόφασης που μπορεί να λάβει ενώ μια 

συμβιβαστική λύση που δύναται να εκδοθεί δεν είναι σίγουρο πως θα ήταν προς το 
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συμφέρον της Ελλάδας.403 Όπως η Τουρκία δήλωσε προφορικά τις συντεταγμένες 

οριοθέτησης έτσι μπορεί να κάνει και η Ελλάδα. Όμως και στις δύο περιπτώσεις το 

γεγονός αυτά δεν δημιουργεί τετελεσμένα εάν απουσιάζει διμερής συμφωνία. 

 Ο πρώην πρωθυπουργός εκλαμβάνει, επίσης, τα μηνύματα αξιωματούχων της 

εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ που μιλούν για «ανάγκη σταθερότητας στην Ανατολική 

Μεσόγειο και εξίσου επωφελείς συμφωνίες για τα εμπλεκόμενα μέρη» ως μία 

επιφυλακτική στάση που τηρείται καθώς θεωρούν ότι η ένταση που δημιουργείται στην 

περιοχή μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών και στην 

ισχυροποίηση των θέσεων τους στην περιοχή.404 Ο ακόλουθος τύπου στην πρεσβεία 

των ΗΠΑ στην Αθήνα, Μπιλ Μιούραντ, έσπευσε να διευκρινίσει τις δηλώσεις του 

πρέσβη Πάιατ στις οποίες αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός, παραθέτοντας και 

την απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων στην επίσημη ιστοσελίδα της πρεσβείας των 

ΗΠΑ. Στις δηλώσεις του ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρεται στην έμφαση που 

αποδίδουν οι ΗΠΑ στην αποφυγή προκλητικών και κλιμακούμενων ενεργειών, στην 

υποστήριξη προς την τριμερή Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου και στην πεποίθηση ότι «τα 

ενεργειακά ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να αποτελέσουν κινητήρια 

δύναμη συνεργασίας win-win σε αντίθεση με έναν οδηγό για συγκρούσεις».405 

 Διαπιστώνεται ότι οι δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων, όπως αυτή του 

πρέσβη Πάιατ, σκοπό έχουν να καλύψουν την ένταση που διαπερνά τις σχέσεις των 

ΗΠΑ με την Τουρκία. Αυτή η ένταση πηγάζει τόσο με τη συμπόρευση της τελευταίας 

με τη Ρωσία όσο και με την επιθυμητή τελική κατάσταση που έχουν οι δύο χώρες 

αναφορικά με το Συριακό ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, ούτε οι ΗΠΑ θέλουν να αλλάξει 

στρατόπεδο η Τουρκία, ούτε η Τουρκία επιθυμεί την πλήρη ρήξη στην αναζήτησή της 

για έναν πιο αυτόνομο ρόλο στην περιοχή. Έτσι, οι δηλώσεις των αμερικανών 

αξιωματούχων μπορούν να τύχουν τριών ειδών αλληλοσυμπληρούμενες 

αναγνώσεις:406 

 Η πρώτη είναι ότι η Κύπρος, παρότι νησί, δικαιούται ΑΟΖ απορρίπτοντας την 

οπτική της Τουρκίας, που όπως είπε και ο πρώην σύμβουλος επικεφαλής της 

αμερικανικής διπλωματίας Wess Mitchel «μειοψηφεί έναντι του υπόλοιπου κόσμου». 

 
403 Κώστας Σημίτης (09/06/2019), Αιγιαλίτιδα Ζώνη, ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα: προσοχή τώρα, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1028367/article/epikairothta/politikh/aigialitida-zwnh--aoz--yfalokrhpida-prosoxh-twra  
404 Σημίτης (09/06/2019), Αιγιαλίτιδα Ζώνη, ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα: προσοχή τώρα 
405 Η Καθημερινή (12/06/2019) Μπιλ Μιούραντ στην «Κ»: Το άρθρο Σημίτη, οι δηλώσεις Πάιατ, η υφαλοκρηπίδα και η κυπριακή 
ΑΟΖ, Η Καθημερινή, https://www.kathimerini.gr/1028761/article/epikairothta/politikh/mpil-mioyrant-sthn-k-to-ar8ro-shmith-oi-
dhlwseis-paiat-h-yfalokrhpida-kai-h-kypriakh-aoz  
406 Παναγιώτης Σωτήρης (21/06/2019), Ο Σημίτης, η ΑΟΖ, τα σενάρια πολέμου και ο ρόλος των Αμερικανών, in.gr, 
https://www.in.gr/2019/06/21/politics/o-simitis-aoz-ta-senaria-polemou-kai-o-rolos-ton-amerikanon/  

https://www.kathimerini.gr/1028367/article/epikairothta/politikh/aigialitida-zwnh--aoz--yfalokrhpida-prosoxh-twra
https://www.kathimerini.gr/1028761/article/epikairothta/politikh/mpil-mioyrant-sthn-k-to-ar8ro-shmith-oi-dhlwseis-paiat-h-yfalokrhpida-kai-h-kypriakh-aoz
https://www.kathimerini.gr/1028761/article/epikairothta/politikh/mpil-mioyrant-sthn-k-to-ar8ro-shmith-oi-dhlwseis-paiat-h-yfalokrhpida-kai-h-kypriakh-aoz
https://www.in.gr/2019/06/21/politics/o-simitis-aoz-ta-senaria-polemou-kai-o-rolos-ton-amerikanon/
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 Η δεύτερη είναι η ανάγνωση ως έκκληση για αποφυγή εντάσεων, η οποία όμως 

δεν αποτελεί ξεκάθαρη υποστήριξη της Ελλάδας, παρά τις αναβαθμισμένες 

στρατηγικές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας. Αυτή η ανάγνωση δίνει λαβή σε ευρωπαϊκές 

χώρες να μείνουν μόνο σε φραστικές καταγγελίες εναντίον της Τουρκίας και όχι να 

προχωρήσουν σε κάποια μέτρα και κυρώσεις. 

 Τέλος, η τρίτη ανάγνωση αφορά στο δίκαιο καταμερισμό των ενεργειακών 

πόρων, με την Τουρκία να μην μένει έξω από τις εξελίξεις. 

 Οι παραδοχές του πρώην πρωθυπουργού θεωρούνται επισφαλείς και κάποιες 

φορές αβάσιμες. 407 Για παράδειγμα, στα διεθνή στενά, που θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν στην περίπτωση αύξησης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας από 6 

σε 12 ναυτικά μίλια, θα ίσχυαν τα άρθρα 37-44 της Συμβάσεως για το Δίκαιο της 

Θάλασσας, περί του δικαιώματος διέλευσης τράνζιτ (ή πλους διελεύσεως) που όχι 

μόνον δεν υπόκειται στις οδηγίες του παράκτιου κράτους, αλλά δεν μπορεί να 

παρεμποδιστεί ή διακοπεί από το παράκτιο κράτος ούτε για λόγους ασφαλείας. 

 Επίσης, ο ισχυρισμός ότι η κατάθεση από ελληνικής πλευράς, των 

συντεταγμένων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας επισείει τον κίνδυνο της άμεσης 

κατάθεσης αντίστοιχων τουρκικών συντεταγμένων ασύμβατων με των ελληνικών 

καταρρίπτεται αφού η Τουρκία έχει ήδη ανακοινώσει στον ΟΗΕ με δύο ρηματικές 

διακοινώσεις της (2004/Turkuno DT/4739, 2 Μαρτίου 2004 και 2013/14136816/22273, 

12 Μαρτίου 2013) των συντεταγμένων που θεωρεί πως οριοθετούν την υφαλοκρηπίδα 

της και, επιπλέον, έχει ανακοινώσει στον ΟΗΕ και δημοσιεύσεις της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησής της (16 Ιουλίου 2009 και 27 Απριλίου 2012), με τις οποίες έχει 

παραχωρήσει στην ΤΡΑΟ μεγάλες περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι μετά την υπογραφή του τούρκο-λιβυκού 

μνημονίου για την οριοθέτηση των μεταξύ τους ΑΟΖ, την οποία η Ελλάδα απορρίπτει 

ως απαράδεκτη, η Τουρκία έχει δηλώσει πως θα καταθέσει και θα αναρτήσει τις 

συντεταγμένες της οριοθέτησης στα Ηνωμένα Έθνη. 

 Η κατάθεση των συντεταγμένων οριοθέτησης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας 

στον ΟΗΕ, που συνιστά νομική υποχρέωσή μας σύμφωνα με το άρθρο 84.2 της 

Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και όχι μονομερής ενέργεια οριοθέτησης, 

κατοχυρώνει το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς περί παράνομων τουρκικών 

 
407 Άγγελος Συρίγος (18/06/2019), Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων βάσει του διεθνούς δικαίου, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1029228/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-taktopoihsh-ekkremothtwn-vasei-toy-
die8noys-dikaioy  

https://www.kathimerini.gr/1029228/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-taktopoihsh-ekkremothtwn-vasei-toy-die8noys-dikaioy
https://www.kathimerini.gr/1029228/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-taktopoihsh-ekkremothtwn-vasei-toy-die8noys-dikaioy
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γεωτρήσεων, σε περιοχές όπου και τα δύο κράτη θεωρούν ότι ανήκουν στις 

υφαλοκρηπίδες τους. 

 Ο δισταγμός της Ελλάδας να εφαρμόσει το Δίκαιο της Θάλασσας υποκρύπτει 

ένα πνεύμα κατευνασμού της Τουρκίας, καθώς σκόπιμα αποφεύγει την άσκηση των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων της στο Αιγαίο για να μην προκύψουν αμφισβητήσεις και 

αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα. Κατά το διεθνές δίκαιο, όμως, η μακροχρόνια 

αποφυγή ασκήσεως νόμιμων δικαιωμάτων από κάποια χώρα πιθανό να καταλήξει 

στην αποδυνάμωσή τους. Αυτό ισχύει πρωτίστως στις περιπτώσεις όπου ένα άλλο 

κράτος αμφισβητεί ή διεκδικεί το ίδιο δικαίωμα. Σε αυτήν την περίπτωση η διεθνής 

νομολογία αναζητεί πράξεις κρατικής κυριαρχίας για να επιβεβαιώσει τα δικαιώματα 

ενός κράτους. Έτσι η πολιτική του κατευνασμού αντί να οδηγήσει την Άγκυρα να 

σταματήσει ή να περιορίσει τις διεκδικήσεις της, αλλά αντίθετα την οδήγησε να 

διεκδικεί ακόμη και θαλάσσιες περιοχές νότια της Κύπρου και της Κρήτης με τις οποίες 

δεν έχει γεωγραφική συνέχεια.  

Λαμβάνοντας όμως ως κομβικό σημείο τη σημερινή διεθνή αμφισβήτηση των 

στρατηγικών επιλογών της Τουρκίας, που φτάνει στο σημείο της διεθνούς 

απομόνωσης, η τακτοποίηση των μεταξύ μας διαφορών είναι εφικτή με βάση το 

Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συμμαχίες που στηρίζουν τις αξίες του δυτικού 

πολιτισμού. 

 Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία βλέποντας ότι παραγκωνίζεται από τις 

ενεργειακές εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου, ξεκίνησε να εμφανίζει χάρτες που 

απεικονίζουν τις διεκδικήσεις της στην περιοχή. Κατά την πάγια τακτική της και 

αδιαφορώντας για το Δίκαιο της Θάλασσας, αγνοεί την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών 

νησιών όπως και της Κύπρου καθώς θεωρεί, ως ιστορικά χερσαία δύναμη, ότι 

υφαλοκρηπίδα έχουν τα χερσαία κράτη και όχι τα νησιά. Επιπλέον, καλλιεργώντας μια 

γεωπολιτική θεωρία που βασίζεται στη δύναμη των αριθμών, υποστηρίζει ότι εφόσον 

είναι το κράτος με την μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο θα πρέπει να έχει και 

την μεγαλύτερη σε έκταση υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ∙ η Τουρκία αυτό το ονομάζει 

ευθυδικία. Έτσι στους χάρτες που παρουσιάζει διεκδικεί ως ΑΟΖ όλο το βόρειο μέρος 

της Ανατολικής Μεσογείου, αναγνωρίζοντας στην Κύπρο μόνο τα χωρικά της ύδατα 

και μία ελάχιστη θαλάσσια ζώνη στα νότια του νησιού και, αγνοεί ολοκληρωτικά την 

ελληνική υφαλοκρηπίδα που παράγεται από τις γραμμές βάσης των νησιών της 

Δωδεκανήσου συμπεριλαμβανομένου του Καστελλόριζου και προβάλλεται στη 

θαλάσσια αυτή περιοχή.  
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Αυτοί οι χάρτες έχουν μηδαμινή αξία καθώς αποτελούν μονομερή ενέργεια της 

Τουρκίας που δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, καθώς μια τέτοια οριοθέτηση 

προϋποθέτει διμερείς συμφωνίες με τα εμπλεκόμενα κράτη, δηλαδή στην περίπτωσή 

αυτή την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι χάρτες που εμφανίζει η Τουρκία έχουν έναν 

στρατηγικό σκοπό: να προκαλέσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να επιδιώξουν την 

άρση της μεταξύ τους διαφοράς με διαπραγματεύσεις, που μπορεί να οδηγηθούν στη 

δικαστική οδό αν αποβούν άκαρπες ή εφόσον αφορούν σε συμφωνία για παραπομπή 

της υπόθεσης στο Διεθνές Δικαστήριο.408 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ενόχληση της Τουρκίας για 

τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο είναι προσχηματική. Ο αγωγός EastMed 

σχεδιάστηκε ήδη από το 2012 και δεν απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Τουρκίας στη 

μεταφορά αερίου από την Ανατολή προς την Ευρώπη, καθώς από το τουρκικό έδαφος 

περνούν ήδη δύο ρωσικοί, ένας ιρανικός κι ένας αζέρικος αγωγός αερίου∙ οι τριμερής 

συνεργασίες δεν αποτελούν ακόμη στρατιωτικές συμμαχίες∙ η μη συμμετοχή της στην 

οριοθέτηση της ΑΟΖ της Κύπρου με άλλα κράτη οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους: 

δεν υπάρχει γεωγραφική γειτνίαση. Διαφαίνεται λοιπόν ότι η τουρκική στρατηγική δεν 

είναι προϊόν αντίδρασης αλλά συνδέεται με τον νέο-οθωμανισμό του πολιτικού Ισλάμ, 

ο οποίος εξελίχθηκε στη συνέχεια στον ερντογανισμό, που θέλει την Τουρκία να ασκεί 

ηγεμονική επιρροή πέραν των συνόρων της.409 Το επιχείρημα αυτό μπορεί να 

επεκταθεί και στις ελληνοτουρκικές διαφορές∙ ακόμη κι αν επιτευχθεί η επίλυσή τους 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θεωρείται πως πάντα η Τουρκία θα θέτει στο τραπέζι 

νέα θέματα προκειμένου να εμπεδώσει στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι αυτή 

ηγεμονεύει στην περιοχή. 

 Όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές διαφορές, οι δύο περίοδοι κατά τις οποίες 

υπήρξε σοβαρή συζήτηση για την επίλυσή τους ήταν αυτές των 2002-2004 και 2010-

2012. Στην πρώτη περίοδο φαίνεται να υπήρχε μία συναντίληψη ως προς την 

επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε όλες τις ηπειρωτικές ακτές της 

Ελλάδας και, προφανώς, στο Αιγαίο. Η Ελλάδα, ως προς τούτο τασσόταν υπέρ μιας 

κλιμακωτής επέκτασης (6, 8, 9 και 12), ώστε να μην εμποδίζεται η διεθνής ναυσιπλοΐα, 

ενώ η τουρκική πλευρά είχε μια διαφορετική ερμηνεία, καθώς εξέφραζε ενστάσεις για 

 
408 Χρήστος Ροζάκης (01/07/2019), Οι τουρκικές διεκδικήσεις και το Δίκαιο της Θάλασσας, Η Καθημερινή, 
,https://www.kathimerini.gr/1031437/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-oi-toyrkikes-diekdikhseis-kai-to-dikaio-ths-
8alassas  
409 Άγγελος Συρίγος (20/01/2020), Οι διαφορετικές φάσεις του νεοοθωμανισμού, Η Καθημερινή,  
https://www.kathimerini.gr/1060915/article/epikairothta/politikh/oi-diaforetikes-faseis-toy-neoo8wmanismoy  

https://www.kathimerini.gr/1031437/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-oi-toyrkikes-diekdikhseis-kai-to-dikaio-ths-8alassas
https://www.kathimerini.gr/1031437/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-oi-toyrkikes-diekdikhseis-kai-to-dikaio-ths-8alassas
https://www.kathimerini.gr/1060915/article/epikairothta/politikh/oi-diaforetikes-faseis-toy-neoo8wmanismoy
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την κλιμακωτή επέκταση, τασσόμενη αλλού υπέρ των 6 και αλλού υπέρ των 12 νμ. 

Όπως υπολογιζόταν τότε, η Ελλάδα θα είχε υπό την  εθνική της επικράτεια (χωρικά 

ύδατα) περίπου το 60% του Αιγαίου, με την Τουρκία να κινείται, αντιστοίχως στο 8%-

9%. Η υπόλοιπη έκταση θα αποτελούσε διεθνή ύδατα, με την ελεύθερη ναυσιπλοΐα να 

είναι υπερκείμενη των εθνικών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Πάνω 

σε αυτό το ζήτημα ο Τούρκος πρώην διπλωμάτης Μπιολιούκμπασι, στο βιβλίο του «Η 

αποβάθρα του υπουργείου Εξωτερικών – 34 χρόνια στο υπουργείο», που δεν έχει 

μεταφραστεί στα ελληνικά, υποστηρίζει ότι εκτός από το θέμα των χωρικών υδάτων, 

οι «συνοριακές διαφορές» που συζητήθηκαν περιλάμβαναν επίσης, πέραν της 

οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, θέματα εναέριου χώρου στο Αιγαίο, την 

αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και το καθεστώς των 

νησιών, βραχονησίδων και βράχων, η κυριαρχία των οποίων αμφισβητείται. Παρόλα 

αυτά το ενδιαφέρον των Τούρκων μετατέθηκε από το Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο 

λόγω των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο και τις συνομιλίες της 

Κύπρου με τα γειτονικά της κράτη ως προς την οριοθέτηση της ΑΟΖ της.410 

 Οι συνομιλίες Ελλάδας και Τουρκίας αναζωπυρώθηκαν το 2009 σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε αμερικανικά τηλεγραφήματα από την πρεσβεία της Άγκυρας εμφάνιζαν 

την Τουρκία πρόθυμη να μελετήσει την επιλεκτική επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας 

ζώνης. Ωστόσο ο ερχομός της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και το αποτυχημένο 

πραξικόπημα κατά του Ερντογάν στην Τουρκία πάγωσαν αυτές τις προσπάθειες. 

 

5.2.1 Η εμμονική προσκόλληση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και το ζήτημα 

των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία 

 

 Η επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, που απαριθμήθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε όλες τις μεταπολιτευτικές 

κυβερνήσεις της Ελλάδας. Όλα αυτά τα χρόνια στο δημόσιο διάλογο της Ελλάδας 

προβάλλεται η επίλυσή τους μέσω της προσφυγής στο  Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 

η μόνη οριστική και αδιαμφισβήτητη λύση.411 Η προσφυγή στη Χάγη όμως 

αμφισβητείται πλέον έντονα. Η κύρια ένσταση προκύπτει από την αίσθηση ότι τυχόν 

 
410 Βασίλης Νέδος (17/06/2019), Το χρονικό της αθόρυβης διπλωματίας για το Αιγαίο, Η Καθημερινή, 
http://www.kathimerini.gr/1029226/article/epikairothta/politikh/to-xroniko-ths-a8oryvhs-diplwmatias-gia-to-aigaio 
411 Χρήστος Ροζάκης (09/12/2019), Το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης και τα ελληνικά νησιά, Η Καθημερινή 
https://www.kathimerini.gr/1055255/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-to-mnhmonio-toyrkias---livyhs-kai-ta-ellhnika-
nhsia  

http://www.kathimerini.gr/1029226/article/epikairothta/politikh/to-xroniko-ths-a8oryvhs-diplwmatias-gia-to-aigaio
https://www.kathimerini.gr/1055255/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-to-mnhmonio-toyrkias---livyhs-kai-ta-ellhnika-nhsia
https://www.kathimerini.gr/1055255/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-to-mnhmonio-toyrkias---livyhs-kai-ta-ellhnika-nhsia
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προσφυγή δεν θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον τουρκικό αναθεωρητισμό, όπως 

πίστευε η Ελλάδα τόσα χρόνια.412 

 Η Τουρκία θέλει να θέσει όλα τα ζητήματα σε ένα πακέτο για να επιδιώξει 

ευχερέστερα τους αναθεωρητικούς σκοπούς της και με δήλωση του Υπουργείου 

Εξωτερικών της δεν αποκλείει οποιοδήποτε μέσο ειρηνικής διευθέτησής τους, 

συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαστηρίου.413 Για την Ελλάδα η προσφυγή στη 

Χάγη θεμάτων εθνικής ασφάλειας και εδαφικής κυριαρχίας είναι απαράδεκτη, όχι διότι 

υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης στη διεθνή δικαιοσύνη αλλά διότι ως κυρίαρχη χώρα 

δεν δέχεται την σχετικοποίηση της κυριαρχίας της.414 Έχει λοιπόν εξαιρέσει από την 

αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου τη στρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών 

του Αιγαίου, όπως επίσης και τις τουρκικές διεκδικήσεις σε μικρονήσους και 

βραχονησίδες που η Τουρκία προσπαθεί να γκριζάρει. Τα όρια του FIR Αθηνών και 

αυτά της έρευνας και διάσωσης καθορίζονται από διεθνείς συνθήκες που η Τουρκία 

δεν ζητά την ερμηνεία τους αλλά την αλλαγή τους, οπότε ούτε αυτά υπάγονται στη 

δικαιοδοσία του Δικαστηρίου. Το ζήτημα του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου είναι 

το μοναδικό που η Τουρκία διαθέτει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, αλλά συνδέεται 

άμεσα με την επέκταση των ορίων των χωρικών υδάτων. Το πρόβλημα λοιπόν, 

λύνεται με επέκταση των χωρικών υδάτων στα 10 ή 12 ναυτικά μίλια, το οποίο η 

Τουρκία θεωρεί casus belli. Επειδή όμως η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι 

νόμιμο δικαίωμα της κάθε χώρας και δεν απαιτεί σύναψη διεθνούς συμφωνίας, δεν 

υπάρχει τίποτε το οποίο που να μπορεί να εκδικάσει το Διεθνές Δικαστήριο. Έτσι 

καταλήγουμε ότι το μόνο που μπορεί η Ελλάδα να θέσει υπό την κρίση του 

Δικαστηρίου είναι αυτό της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας, αλλά και της 

αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η 

έννοια της ΑΟΖ όταν τέθηκε το ζήτημα, ήταν άγνωστη ακόμα.415  

Η προσκόλληση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο ως το μόνο μέσο επίλυσης 

των ελληνοτουρκικών διαφορών φτάνει στα όρια της εμμονής. Χαρακτηριστική ως 

προς αυτό είναι η άποψη, που θεωρεί ότι οι θέσεις και των δύο πλευρών πάσχουν 

από μονομέρεια και δεδομένης της όξυνσης των μεταξύ τους σχέσεων προκρίνει την 

προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο ως τη μόνη λύση για τον τερματισμό των διαφορών 

 
412 Κώστας Υφαντής (16/02/2020), Και ξαφνικά θα μας διχάσει η «Χάγη», Το Βήμα, Νέες Εποχές, 16/02/2020, σελ. 4-5 
413 Η Καθημερινή (24/01/2020), Τουρκικό ΥΠΕΞ: Διευθέτηση των διαφορών στο Αιγαίο ακόμα και στο Διεθνές Δικαστήριο, Η 
Καθημερινή,  https://www.kathimerini.gr/1061803/article/epikairothta/politikh/toyrkiko-ype3-diey8ethsh-twn-diaforwn-sto-aigaio-
akoma-kai-sto-die8nes-dikasthrio 
414 Υφαντής, Και ξαφνικά θα μας διχάσει η «Χάγη» 
415 Συρίγος, Τι θα πάμε στη Χάγη;  

https://www.kathimerini.gr/1061803/article/epikairothta/politikh/toyrkiko-ype3-diey8ethsh-twn-diaforwn-sto-aigaio-akoma-kai-sto-die8nes-dikasthrio
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τους.416 Αυτή η προσφυγή συνεπάγεται την επανέναρξη των διερευνητικών 

συνομιλιών και τις διμερείς διαπραγματεύσεις για τη συνομολόγηση μιας συμφωνίας, 

ενός συνυποσχετικού, ότι τα δύο μέρη θα απέχουν από ενέργειες που θα δυσχέραιναν 

την επίλυση του ζητήματος.417  Η παραπάνω άποψη κάνει λόγο για συνολική λύση 

που να περιλαμβάνει όλο το πακέτο των διαφορών που θέτουν οι Τούρκοι στο τραπέζι 

της διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου. Αναφορικά με το ζήτημα 

των τουρκικών προκλήσεων, θεωρείται ότι η έλλειψη επικοινωνίας των δύο πλευρών, 

που επηρεάζει αρνητικά τον ψύχραιμο έλεγχο των καταστάσεων, μπορεί να καταλήξει 

σε ατύχημα. 

Με αυτόν τον τρόπο, όμως, η στάση της Ελλάδας καταντά υποχωρητική, η 

άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και δικαιωμάτων έρευνας και 

εκμετάλλευσης που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο προβληματική και η αντιμετώπιση της 

Τουρκίας φοβική.418 

Το πρόβλημα είναι το πώς θα αναγκαστεί να συρθεί η Τουρκία στο Διεθνές 

Δικαστήριο, ενώ όλα αυτά τα χρόνια δεν το έχει πράξει. Εάν ο μόνος μοχλός πίεσης 

που μπορεί να ασκηθεί είναι μέσω της οικονομικής βοήθειας από την ΕΕ, καθόσον η 

οιονεί χρεωκοπημένη Τουρκία την έχει ανάγκη για να σώσει την οικονομία της, τότε 

αυτό το εργαλείο κρίνεται από τη διεθνή εμπειρία αναποτελεσματικό και ο τρόπος με 

τον οποίο χρησιμοποιεί η Ελλάδα το Διεθνές Δίκαιο ατελέσφορος.  

Εφόσον η άσκηση από την πλευρά της Ελλάδας των νόμιμων δικαιωμάτων της 

θεωρείται μονομέρεια και ο αντίπαλος έχει δηλώσει επίσημα ότι τηρεί το δικαίωμα να 

χαρακτηρίσει ως casus belli ενέργειες έρευνας και εκμετάλλευσης στην ελληνική 

υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, η Ελλάδα αναγκάζεται να τηρήσει μία υποχωρητική στάση 

έναντι της Τουρκίας. Όμως με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να ξεκινά 

διαπραγματεύσεις με την Τουρκία έχοντας ως βάση ότι εμείς πρέπει να κάνουμε 

 
416 Ροζάκης, Οι τουρκικές διεκδικήσεις και το Δίκαιο της Θάλασσας 
417 Χρήστος Ροζάκης (09/12/2019), Το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης και τα ελληνικά νησιά, Η Καθημερινή 
https://www.kathimerini.gr/1055255/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-to-mnhmonio-toyrkias---livyhs-kai-ta-ellhnika-
nhsia  
418  Κατά τον καθηγητή Καραγιάννη το τουρκικό στρατηγικό σχέδιο αμφισβήτησης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, 
συντηρείται και ενισχύεται από την εικόνα μιας Ελλάδας η οποία υποχωρεί συνεχώς, δίχως να βάζει κόκκινες γραμμές. Όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά «η προσήλωση μας στις αρχές και κανόνες τους διεθνούς δικαίου δεν τιθασεύει στο ελάχιστο την 
τουρκική επιθετικότητα. Καλά κάνουμε και λέμε ότι λέμε, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια νέα αντίληψη στα θέματα 
άμυνας. Η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο είναι φυσικά το πρώτο βήμα για αλλαγή συνόρων. Εξάλλου, ο Ερντογάν έχει μιλήσει 
ανοικτά για αναθεώρηση της Συμφωνίας της Λωζάνης». Μάνος Καραγιάννης (15/05/2019), Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο ανοίγει 
δρόμο για αλλαγή συνόρων, συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη, liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-sunekmetalleusi-sto-aigaio-anoigei-dromo-gia-allagi-sunoron/251751   

https://www.kathimerini.gr/1055255/article/epikairothta/politikh/xrhstos-rozakhs-to-mnhmonio-toyrkias---livyhs-kai-ta-ellhnika-nhsia
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υποχωρήσεις, ότι μπορεί το Διεθνές Δίκαιο να μην μας δικαιώνει πλήρως και ότι για 

χάρη της ειρήνης να δεχθούμε όχι ευχάριστες λύσεις.419 

Επί του θέματος σημειώνεται ότι, το Δίκαιο της Θάλασσας έχει δυναμική έννοια 

και εξελίσσεται. Έτσι οι πάγιες ελληνικές θέσεις περί σεβασμού εκ μέρους της 

Τουρκίας του Διεθνούς Δικαίου, κινδυνεύουν να καταστούν στο μέλλον ανερμάτιστες, 

καθώς η Τουρκία παράγει κατά έναν τρόπο με τις ενέργειές της δίκαιο, αφού δεν 

βρίσκεται κανένας στο δρόμο της για να την εμποδίσει.420 

Επιπλέον, δεν αρκεί να πιστεύει ένα κράτος στη νομιμότητα των θέσεών του 

επικαλούμενο το Διεθνές Δίκαιο, αλλά παράλληλα οφείλει να έχει τη δυνατότητα να 

υπερασπίσει τα εθνικά του συμφέροντα. Με αυτόν τον τρόπο, η προσφυγή στη Διεθνή 

Δικαιοσύνη έχει νόημα μόνο όταν το κράτος που την επιδιώκει είναι έτοιμο να 

αποδεχθεί την απόφασή της και να αξιώσει τον σεβασμό της από τρίτους.421 

Σημειώνεται ότι η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς 

Δικαστηρίου και είναι αμφίβολο εάν θα αποδεχτεί κάποια απόφαση που θα κινείται 

ενάντια στα εθνικά της συμφέροντα. 

Άραγε για πόσο καιρό ακόμα η Ελλάδα θα συνεχίσει να επικαλείται το Διεθνές 

Δίκαιο για να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντά της; Πόσο μάλλον όταν το ίδιο το 

Διεθνές Δίκαιο προτάσσει τη σύναψη διμερών ή διεθνών συνθηκών για την επίλυση 

των διακρατικών διαφορών και η Τουρκία αρνείται να αποκλίνει έστω και λίγο από τη 

σκληρή αναθεωρητική γραμμή της. Κι όμως, η Ελλάδα εξακολουθεί να επιμένει στην 

ίδια στείρα διπλωματική γραμμή που κουράζει τους συμμάχους και αγνοείται 

επιδεικτικά από τους αντιπάλους.422 Και αυτό διότι στον αξιακό πυρήνα των κρατών 

που ασπάζονται τη ρεαλιστική θεώρηση των διεθνών σχέσεων βρίσκεται η εθνική 

επιβίωση και το εθνικό συμφέρον. Αυτά είναι οι ρυθμιστές της εξωτερικής πολιτικής 

των κρατών του διεθνούς συστήματος και όχι η προσκόλληση σε κανόνες διεθνούς 

δικαίου.423  

Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να προσέλθει σε διάλογο με την Τουρκία χωρίς να 

αποφύγει τη διαπραγμάτευση, διότι θεωρείται βέβαιο ότι η Ελλάδα θα δεχθεί ισχυρές 

 
419 Νίκος Μελέτης (11/06/2019), Τι δεν είπε ο κ. Σημίτης και τι διατυμπανίζει ο Υπ. Άμυνας, Liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/ti-den-eipe-o-k-simitis-kai-ti-diatumpanizei-o-yp-amunas/255301  
420 Κώστας Γρίβας (16/06/2019), Στην επίθεση της Τουρκίας αντιπαραθέτουμε φοβική «ψυχραιμία»! SLPress.gr, 
https://slpress.gr/ethnika/stin-epithesi-tis-toyrkias-antiparathetoyme-foviki-psychraimia/  
421 Ευάγγελος Βενιζέλος (08/12/2019), Εθνική στρατηγική αυτοσυνειδησία, Η Καθημερινή 
https://www.kathimerini.gr/1055256/article/epikairothta/politikh/eyaggelos-venizelos-e8nikh-strathgikh-aytosyneidhsia   
422 Spyridon Litsas (14/05/2019), Outside-the-box diplomacy, ekathimerini.com, 
 http://www.ekathimerini.com/240424/opinion/ekathimerini/comment/outside-the-box-diplomacy  
423 Λάμπρος Τζούμης (28/11/2019), Διεθνές Δίκαιο και εθνική επιβίωση, Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/diethnes-dikaio-
kai-ethniki-epibiosi/275999  
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πιέσεις για να μετατραπεί ο διάλογος αυτός σε διαπραγμάτευση. Αυτό που μπορεί να 

κάνει η Ελλάδα είναι να πάψει να βρίσκεται ένα βήμα πίσω από τις τουρκικές κινήσεις, 

να αναλάβει την πρωτοβουλία στο πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου και να εργαστεί 

σοβαρά στη διαμόρφωση των συμμαχιών στην περιοχή, ορίζοντας έτσι αυτή το 

περιβάλλον στο οποίο θα κινηθεί η διπλωματική της προσπάθεια.424 

 Το διακύβευμα της προσφυγής των ελληνοτουρκικών διαφορών στη Διεθνή 

Δικαιοσύνη είναι το κύρος της Ελλάδας, καθώς πέραν των παραπάνω διαφορών, η 

απόφαση της Χάγης θα διαμορφώσει το συνεργατικό πλαίσιο στην εκμετάλλευση των 

ενεργειακών κοιτασμάτων του Αιγαίου. Μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία σε 

θέματα εθνικής κυριαρχίας θεωρείται ότι θα στείλει το λάθος μήνυμα στα υπόλοιπα 

κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, συμμάχους και ανταγωνιστές, τη στιγμή που η 

Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της ως περιφερειακή δύναμη, πού όχι μόνο δεν κάνει την 

παραμικρή κίνηση καλής θέλησης και γειτονίας, αλλά ως στρατηγικός δρων διεκδικεί 

λόγω ισχύος. Έτσι, η προσφυγή στη Διεθνή Δικαιοσύνη θεωρείται ότι θα θέσει για 

ακόμη μια φορά σε κίνηση τους κατευναστικούς μηχανισμούς της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής έναντι στη δηλωμένη επιθετικότητα της Τουρκίας.425 

Μία συνολική συμφωνία με την Τουρκία, ενδεχομένως θα απελευθέρωνε 

τεράστιους πόρους και θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις ευημερίας και ανάπτυξης 

στη χώρα. Οι συνεχείς όμως διεκδικήσεις της Τουρκίας έχουν ως συνέπεια οι θέσεις 

της Ελλάδας να φθίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Εάν σε αυτά προστεθεί ο 

κίνδυνος ενός ατυχήματος, ο οποίος υπονοείται συχνά μέσω δηλώσεων Ελλήνων 

αξιωματούχων, τότε η προσπάθεια κλεισίματος μιας συμφωνίας με την Τουρκία 

καθίσταται προβληματική. Αυτό διότι, εάν η Ελλάδα συρθεί σε διαπραγματεύσεις υπό 

το φόβο ενός θερμού επεισοδίου, θα είναι το ίδιο σαν το θερμό επεισόδιο να είχε 

πράγματι συμβεί, γεγονός που αποτελεί ευσεβή πόθο και επιδίωξη της Τουρκίας 

διαχρονικά. Έπειτα, οι κατευναστικές κινήσεις της Ελλάδας δύναται να οδηγήσουν σε 

νέες αμφισβητήσεις από πλευράς Τουρκίας στο μέλλον. Οι θέσεις της Τουρκίας όσον 

αφορά την υφαλοκρηπίδα των νησιών, στα οποία την αρνούνται, από μόνη της κάνει 

την όλη συζήτηση απαγορευτική για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Τέλος, η 

απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση, δυσκολεύει η κατάσταση για την ΕΕ και τις 

ΗΠΑ να καταστούν εγγυητές και μεσολαβητές σε μια έντιμη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας 

 
424 Άγγελος Μ. Συρίγος (08/07/2019), Ελληνοτουρκικές σχέσεις 2019, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1032577/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-ellhnotoyrkikes-sxeseis-2019   
425 Λάβδας & Λίτσας (16/02/2020), Προσφέρει η Χάγη ευκαιρία βιώσιμης συνεννόησης με την Τουρκία; Το Βήμα, Νέες Εποχές, 
16/02/2020, σελ. 2-3 

https://www.kathimerini.gr/1032577/article/epikairothta/politikh/aggelos-m-syrigos-ellhnotoyrkikes-sxeseis-2019
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και Τουρκίας.426 Όλα αυτά κάνουν την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 

να μοιάζει όχι με λύση, αλλά κατάληξη της χρόνιας πολιτικής κατευνασμού προς την 

Τουρκική επιθετικότητα.427 

 Επιπλέον, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να καθίσει στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων, καθώς η Τουρκία δεν αποδέχεται ούτε τη διαδικασία  της 

διαπραγμάτευσης, όπως αυτή νοείται διεθνώς, ούτε το πλαίσιο της που είναι το 

διεθνές δίκαιο. Από τη στιγμή που οι σχέσεις που επιδιώκει είναι μηδενικού 

αθροίσματος, στην ουσία η Τουρκία ζητά πράγματα που η Ελλάδα δεν μπορεί να 

δώσει. Οι διαπραγματεύσεις που ζητά δεν έχουν νομικά αλλά πολιτικά επιχειρήματα. 

Η σύγχρονη εμπειρία καταδεικνύει ότι από το προσφυγικό μέχρι την εισβολή της στη 

Συρία και το μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη, η Τουρκία τίποτε δεν πράττει που 

να είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο.428 Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, όμως, δεν 

μπορεί να συνεχίσουν να εξελίσσονται μέσα στο πλαίσιο του μηδενικού αθροίσματος 

αφού η προσέγγιση αυτή ευνοεί μόνο τα επιχειρήματα της Τουρκικής πλευράς, που 

βλέπει την Ανατολική Μεσόγειο ως ζώνη σταθερής στρατηγικής αντιπαράθεσης και 

όχι ως πεδίο συνεργασιών.429 

 Όσον αφορά την προσφυγή των ελληνοτουρκικών διαφορών στη Χάγη, η 

Ελλάδα οφείλει να δείξει ιδιαίτερη προσοχή. Η Διεθνής Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι 

το μοναδικό της όπλο, αλλά χρειάζεται να παραμείνει ως ζωτικής σημασίας εργαλείο 

στη στρατηγική της. Καθώς η τουρκική εξωτερική πολιτική την καλεί να επιλύσουν τις 

διαφορές τους στο Διεθνές Δικαστήριο, τυχόν εξοβελισμός της προσφυγής στη Χάγη 

από την στρατηγική εργαλειοθήκη ενδέχεται να την φέρει την Ελλάδα στην άβολη θέση 

των αντεστραμμένων ρόλων με την Τουρκία, με την τελευταία να παρουσιάζεται ως ο 

τιμητής του Διεθνούς Δικαίου στην περιοχή.430 

 Κλείνοντας, καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι οι επιτυχημένες 

διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο αντιπάλων έχουν ως βάση την ισορροπία ισχύος και 

όχι την καλή τους θέληση. Ενδεικτικό είναι αυτό που παρατηρεί ο Παναγιώτης 

Κονδύλης: «οι εχθροί συναντιούνται στο τραπέζι των συζητήσεων εν μέρει για να 

βολιδοσκοπήσουν τις απόψεις και την αγωνιστική ετοιμότητα της άλλης πλευράς, εν 

 
426 Γιάννης Κουτσομύτης (16/06/2019), Το μετέωρο βήμα της Τουρκίας και η κλιμάκωση στην Αν. Μεσόγειο, Liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/to-meteoro-bima-tis-tourkias-kai-i-klimakosi-stin-an-mesogeio/255992  
427 Σπύρος Λίτσας (20/01/2020), Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης του Βερολίνου, capital.gr, 
https://www.capital.gr/arthra/3405672/ta-sumperasmata-tis-diaskepsis-tou-berolinou 
428 Αλέξανδρος Δρίβας (05/12/2019), Τι θα αποδώσει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/H-sunantisi-mitsotaki-erntogan-kai-i-exantlisi-ton-diplomatikon-prospatheion/276964  
429 Σπύρος Λίτσας (24/03/2019), Εξωτερική Πολιτική και "Ανέμελες Προσεγγίσεις", capital.gr, 
https://www.capital.gr/arthra/3350542/exoteriki-politiki-kai-anemeles-proseggiseis  
430  Υφαντής, Και ξαφνικά θα μας διχάσει η Χάγη 

https://www.liberal.gr/apopsi/to-meteoro-bima-tis-tourkias-kai-i-klimakosi-stin-an-mesogeio/255992
https://www.capital.gr/arthra/3405672/ta-sumperasmata-tis-diaskepsis-tou-berolinou
https://www.liberal.gr/diplomacy/H-sunantisi-mitsotaki-erntogan-kai-i-exantlisi-ton-diplomatikon-prospatheion/276964
https://www.capital.gr/arthra/3350542/exoteriki-politiki-kai-anemeles-proseggiseis
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μέρει για να κάμουν τακτικά σκόπιμους συμβιβασμούς κι εν μέρει για να πείσουν (ο 

καθένας για λογαριασμό του) μιαν ακόμη ταλαντευόμενη κοινή γνώμη (αλλά και τον ίδιο 

τον εαυτό τους), ότι σέβονται τη θεμελιώδη αρχή της κοινωνικής πειθάρχησης, ότι 

δηλαδή είναι πρόθυμοι να δείξουν αυτοσυγκράτηση και ‘λογική’ παίρνοντας υπόψη 

τους τα γενικά συμφέροντα. Τέτοιες εχθρικές, αν και συχνά ευγενικές, συναντήσεις 

προϋποθέτουν μια κατά προσέγγιση τουλάχιστον ισορροπία δυνάμεων, κι αν ποτέ 

έχουν επιτυχία, ο λόγος πρέπει να αποδοθεί τελικά στην υφιστάμενη κατανομή των 

δυνάμεων και όχι στον ίδιο το διάλογο, ο οποίος έχει μάλλον τεχνική σημασία».431 

 

5.2.2 Το τουρκικό εύρημα της «συνεκμετάλλευσης» 

 

Το 1975 η Τουρκία αντιλήφθηκε ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν 

εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις της στο Αιγαίο. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ελληνικών 

νησιών που σχημάτιζαν μακρές αλυσίδες σε όλο το Αιγαίο περιόριζε τις τουρκικές 

διεκδικήσεις σε μια ζώνη παράλληλη με τις μικρασιατικές ακτές. Για να ξεπεράσει το 

εμπόδιο, η Άγκυρα διατύπωσε μια καινοφανή πρόταση για κοινή έρευνα και 

εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Οι δύο χώρες θα είχαν το αποκλειστικό 

δικαίωμα να εκμεταλλευθούν πλουτοπαραγωγικές πηγές που βρισκόταν εντός των 

χωρικών τους υδάτων, δηλαδή έως έξι μίλια από τις ακτές τους. Έξω από τα χωρικά 

ύδατα όμως, το υπέδαφος του Αιγαίου θα αποτελούσε ζώνη κοινής εκμεταλλεύσεως 

ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Στη ζώνη αυτή τα κέρδη θα διανέμονταν εξίσου 

μεταξύ των δύο χωρών. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενώ η Τουρκία δικαιούται ένα περιορισμένο τμήμα 

υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, μέσω της συνεκμετάλλευσης ευελπιστούσε ότι θα 

αποκτήσει το 50% ή, έστω, ένα σημαντικό ποσοστό της. Επιπλέον, θα αποκτούσε 

δικαιώματα σε οποιοδήποτε κοίτασμα υδρογονανθράκων υπήρχε οπουδήποτε στην 

υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, είτε ήταν ανάμεσα στη Λέσβο και στη Λήμνο είτε ήταν στον 

Θερμαϊκό Κόλπο ή στο Κρητικό Πέλαγος. Στην ουσία, η συνεκμετάλλευση θα έφερνε 

τη συγκυριαρχία στο Αιγαίο. 

Η Ελλάδα απέρριψε αμέσως την τουρκική πρόταση. Το Σεπτέμβριο του 1976, 

που το θέμα συζητήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ετέθησαν οι εξής τρεις 

προϋποθέσεις για συνεκμετάλλευση: πρώτον, οι δύο χώρες θα οριοθετούσαν την 

 
431 Παναγιώτης Κονδύλης (1991), Ισχύς και απόφαση-η διαμόρφωση των κοσμοεικόνων και το πρόβλημα των αξιών, Αθήνα, 
Στιγμή, εκδ. 2012, σελ. 137-138 
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υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου· δεύτερο, μετά την οριοθέτηση θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί περιορισμένη ζώνη κοινής εκμετάλλευσης μόνον εκατέρωθεν του ορίου 

των δύο υφαλοκρηπίδων που θα περιελάμβανε τμήματα υφαλοκρηπίδας και από τις 

δύο χώρες και, τρίτον, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές που θα ανακαλύπτονταν σε αυτή 

τη ζώνη θα ήταν εκ των προτέρων μοιρασμένες βάσει συγκεκριμένων ποσοστών. Οι 

τρεις προϋποθέσεις της Αθήνας αντικατοπτρίζουν τη σχετική διεθνή πρακτική. Πρώτα 

χαράσσεται το όριο της υφαλοκρηπίδας (ή, σήμερα, της ΑΟΖ). Εάν βρεθούν 

κοιτάσματα που βρίσκονται πάνω στο όριο, μία από τις λύσεις που ακολουθούνται 

είναι η συνεκμετάλλευση. Επί παραδείγματι, Κύπρος και Αίγυπτος έχουν υπογράψει 

συμφωνία για συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων που μπορεί να βρεθούν στην περιοχή 

εκατέρωθεν του ορίου των ΑΟΖ των δύο κρατών. 

Η Τουρκία χαρακτηρίζοντας τη συνεκμετάλλευση «ευθύδικη λύση» (equitable 

solution), προέβαλε την πρότασή της ως πρακτική, ρεαλιστική και ανταποκρινόμενη 

στις μοναδικές –κατά τη γνώμη της– γεωγραφικές συνθήκες του Αιγαίου. Ο τελευταίος 

Τούρκος ηγέτης που αναφέρθηκε επισήμως σε συνεκμετάλλευση ήταν ο Τουργκούτ 

Οζάλ το 1988. Έκτοτε το θέμα παρέμεινε εν υπνώσει. 

Στις αρχές του 2000 το τουρκικό ενδιαφέρον για υδρογονάνθρακες 

μετατοπίστηκε στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον Απρίλιο του 2012 η Τουρκία διεκδίκησε 

επισήμως όλη την περιοχή δυτικά της Κύπρου έως και νότια της Ρόδου (από τον 28ο 

έως τον 32ο μεσημβρινό). Κατά πάγια τουρκική πρακτική, η διεκδίκηση πήρε τη μορφή 

εκχώρησης όλης αυτής της περιοχής στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, 

ΤΡΑΟ. Ακολούθως, τον Μάρτιο του 2013 ο Ερντογάν στο τέλος ακόμη μιας 

ελληνοτουρκικής συνάντησης ανέφερε τη φράση «καζάν-καζάν». Είναι η τουρκική 

μετάφραση του αμερικανικού όρου «win-win» που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις 

αμοιβαίου οφέλους. Στόχος είναι μέσα από μια διαπραγμάτευση να βγουν ωφελημένα 

και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο Ερντογάν με τη φράση του επανάφερε τη συνεκμετάλλευση της 

υφαλοκρηπίδας. Δεν περιοριζόταν, όμως, πλέον στο Αιγαίο, όπου είναι άγνωστη η 

ύπαρξη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Τον ενδιέφερε η Ανατολική 

Μεσόγειος, όπου αποδεδειγμένα υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Το μήνυμα 

ήταν απλό: οι εκατέρωθεν διεκδικήσεις Ελλάδος - Τουρκίας δεν θα επιτρέψουν σε 

κανένα από τα δύο κράτη να προχωρήσει σε εκμετάλλευση. Αντί για αντιπαράθεση, 

μπορεί να υπάρξει συνεκμετάλλευση ή συνδιαχείριση. Φυσικά, εάν υπάρξει 

συνεκμετάλλευση τέτοιου τύπου, περιττεύει και η οριοθέτηση. Εκεί εντάσσεται και το 
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μήνυμα περί «καζάν-καζάν». Κατά την τουρκική άποψη, σε μια τέτοια περίπτωση και 

οι δύο χώρες θα βρεθούν κερδισμένες. 

Η πρόταση Ερντογάν εξηγεί πλήρως και το δόγμα της γαλάζια πατρίδας που 

διακινούν οι Τούρκοι. Πρόκειται για μια τεράστια περιοχή που καλύπτει το ήμισυ της 

Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτήν περιλαμβάνονται, εκτός από την υφαλοκρηπίδα της 

Τουρκίας, η ΑΟΖ ολόκληρης της Κύπρου και οι υφαλοκρηπίδες Καστελλόριζου, 

Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου και του ανατολικού τμήματος της Κρήτης. Σε πολλές από 

αυτές τις περιοχές οι τουρκικές διεκδικήσεις είναι εντελώς παράλογες από πλευράς 

διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία ούτε γειτνιάζει με αυτές τις περιοχές ούτε έχει θαλάσσιο 

μέτωπο. Τις αναφέρει, όμως, επειδή προσβλέπει στη συνεκμετάλλευση ή 

συνδιαχείριση. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Τουρκία εξαιρεί από την πρότασή της όσες περιοχές 

διεκδίκησε τον Απρίλιο του 2012 (28ος έως 32ος μεσημβρινός). Επί παραδείγματι, δεν 

συζητεί για συνεκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας της Ανατολίας ή έστω του 

Καστελλόριζου. Θεωρεί τις συγκεκριμένες περιοχές δικές της. Ζητεί συνεκμετάλλευση 

για τις περιοχές νοτίως της Κύπρου ή της Κρήτης, πρόταση που αρμόζει σε χώρες 

μειωμένης κυριαρχίας.432 

 Το ζήτημα της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, σύμφωνα με τους υποστηρικτές 

του, βγάζει τις δύο χώρες από τις αδιέξοδες συζητήσεις και, έχοντας ως παράδειγμα 

τη συνεκμετάλλευση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Βόρειας Θάλασσας από το 

Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία, θα οδηγήσει την Ελλάδα και την Τουρκία σε 

διαρκή ειρήνη μέσα από μια συνεργασία αμοιβαίου οφέλους. Όμως αυτό εννοεί ο 

Ερντογάν όταν μιλά για πρόταση win-win ή καζάν-καζάν στη γλώσσα του;  

Οι όποιες προτάσεις συνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων με την Τουρκία 

θεωρούνται κενές περιεχόμενου, καθώς «δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική 

συνεργασία με την απειλή του πιστολιού στον κρόταφο».433 Η Τουρκία έχει δηλώσει 

ανοιχτά τον αναθεωρητισμό της, ο οποίος δεν στέκεται μόνο στο ενεργειακό ζήτημα 

αλλά και στο καθεστώς κυριαρχίας των βραχονησίδων, στην αποστρατικοποίηση των 

νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκανήσων, στην αμφισβήτηση του εθνικού μας 

εναέριου χώρου και άλλα πολλά. Το γεγονός ότι δεν αποδέχεται τη δικαιοδοσία του 

 
432 Άγγελος Συρίγος (19/08/2019), Συνεκμετάλλευση; Η Καθημερινή, 
 https://www.kathimerini.gr/1038835/article/epikairothta/politikh/synekmetalleysh  
433 Μάνος Καραγιάννης (29/11/2019), «H συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης ανοίγει τον ασκό του Αιόλου», συνέντευξη στον Γιώργο 
Φιντικάκη, liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-H-sumfonia-tourkias-libuis-anoigei-ton-asko-tou-aiolou-stin-
an-mesogeio/276215    

https://www.kathimerini.gr/1038835/article/epikairothta/politikh/synekmetalleysh
https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-H-sumfonia-tourkias-libuis-anoigei-ton-asko-tou-aiolou-stin-an-mesogeio/276215
https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-H-sumfonia-tourkias-libuis-anoigei-ton-asko-tou-aiolou-stin-an-mesogeio/276215
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Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και επιθυμεί απευθείας διμερείς διαπραγματεύσεις 

επιβεβαιώνει τον αναθεωρητισμό της και την προτίμησή της για τη γλώσσα του 

πειθαναγκασμού και των απειλών από αυτήν του Διεθνούς Δικαίου.434 Έτσι η σχέση 

της συνεκμετάλλευσης δεν φαίνεται να μοιάζει με γάμο δύο ευτυχισμένων συζύγων 

αλλά μάλλον με παραδοσιακό ισλαμικό γάμο με τη γυναίκα να έχει μηδαμινά 

δικαιώματα και υποχρεωμένη να εκτελεί το θέλημα του ανδρός της. 

 Η συνδιαχείριση των πόρων του Αιγαίου με την Ελλάδα δεν είναι όμως ο 

πρωταρχικός στόχος της Τουρκίας. Αποτελεί πραγματικά μια από τις επιδιώξεις της, 

αλλά η ανακάλυψη των τεράστιων ενεργειακών κοιτασμάτων στην Ανατολική 

Μεσόγειο δεν αφήνει την Τουρκία ασυγκίνητη στο βαθμό ώστε να χρησιμοποιήσει την 

Κύπρο ως αντιπερισπασμό απλά για να επιτύχει τους σκοπούς της στο Αιγαίο.435 

 

5.2.3 Οι στόχοι της τουρκικής στρατηγικής έναντι της Ελλάδας 

  

Ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής στρατηγικής είναι η σχολαστική προετοιμασία 

του περιβάλλοντος στο οποίο στοχεύει να δράσει γεωπολιτικά, με άλλα λόγια η 

διαμόρφωση ενός στρατηγικού περιβάλλοντος ευνοϊκού προς τις βλέψεις της. Έτσι, 

υλοποιεί τα μηνύματα που έχουν προηγηθεί με τις δηλώσεις των αξιωματούχων της 

κυβέρνησής της, όπως αυτών του Ερντογάν «ότι η χώρα [του] δεν πρόκειται να δεχθεί 

τετελεσμένα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου απεμπολώντας 

τα δικαιώματα της» ή αυτών του Υπουργού Άμυνας Χακάρ που συχνά-πυκνά αξιώνει 

άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στα  «462.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων της 

Γαλάζιας Πατρίδας».436 Εάν προχωρήσουμε την ανάλυση στο πρόσφατο παρελθόν 

παρατηρούμε ότι οι θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τουρκίας αντανακλώνται και στο 

«Στρατηγικό Βάθος» του Νταβούτογλου,437 που προβάλλονται ως «αναζήτηση του 

χαμένου θαλάσσιου ζωτικού χώρου» και ως απόρροια μιας «συνεχούς θαλάσσιας 

στρατηγικής».438  

 
434 Παναγιώτης Σωτήρης (04/07/2019), Πόσο εφικτή είναι η λογική της συνεκμετάλλευσης του ενεργειακού πλούτου στο Αιγαίο; 
in.gr, https://www.in.gr/2019/07/04/politics/poso-efikti-einai-logiki-tis-synekmetalleysis-tou-energeiakou-ploutou-sto-aigaio/  
435 Αλεξάνδρα Φωτάκη (06/07/2019), Τα παζάρια της Τουρκίας στη Μεσόγειο και τα σενάρια συνδιαχείρισης στο Αιγαίο, Τα Νέα, 
https://www.tanea.gr/2019/07/06/opinions/ta-pazaria-tis-tourkias-sti-mesogeio-kai-ta-senaria-syndiaxeirisis-sto-aigaio/  
436 Βλέπε ενδεικτικά https://www.in.gr/2019/07/06/politics/akar-synexizoume-ton-agona-gia-ta-462-000-xlm-galazias-patridas/ , 
http://www.philenews.com/eidiseis/kosmos/article/633815/akar-nees-diloseis-peri-glazias-patridas και 
http://www.philenews.com/eidiseis/ellada/article/674935/akar-mas-anikei-i-thalassa-kai-o-bythos-toy-aigioy-kai-tis-kyproy  
437 Νταβούτογλου, Το Στρατηγικό Βάθος, σ.244 
438 Διονύσιος Τσιριγώτης (27/06/2019), Το αντίδοτο του Ανδρέα στην τοξική κληρονομία του Νταβούτογλου, SLPress.gr, 
https://slpress.gr/ethnika/to-antidoto-toy-andrea-stin-toxiki-klironomia-toy-ntavoytogloy/  

https://www.in.gr/2019/07/04/politics/poso-efikti-einai-logiki-tis-synekmetalleysis-tou-energeiakou-ploutou-sto-aigaio/
https://www.tanea.gr/2019/07/06/opinions/ta-pazaria-tis-tourkias-sti-mesogeio-kai-ta-senaria-syndiaxeirisis-sto-aigaio/
https://www.in.gr/2019/07/06/politics/akar-synexizoume-ton-agona-gia-ta-462-000-xlm-galazias-patridas/
http://www.philenews.com/eidiseis/kosmos/article/633815/akar-nees-diloseis-peri-glazias-patridas
http://www.philenews.com/eidiseis/ellada/article/674935/akar-mas-anikei-i-thalassa-kai-o-bythos-toy-aigioy-kai-tis-kyproy
https://slpress.gr/ethnika/to-antidoto-toy-andrea-stin-toxiki-klironomia-toy-ntavoytogloy/
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Η σχέση Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο ήταν ανέκαθεν προβληματική. 

Οι ναυτικές ασκήσεις «Γαλάζια Πατρίδα» και «Θαλασσόλυκος» εντάσσονται σε αυτό 

το πλαίσιο δημιουργίας έντασης, το ίδιο και η επίσημη ρητορική από τα χείλη 

αξιωματούχων της Τουρκικής Κυβέρνησης, καθώς και η κρίση με την αγορά των S-

400, που εάν ενεργοποιηθούν θα αλλάξουν το επιχειρησιακό περιβάλλον στη 

Ανατολική Μεσόγειο και η οποία αποτελεί από μόνη της θέμα τριβής μεταξύ Τουρκίας 

και ΗΠΑ. 

Η Τουρκία από το κοσμικό κράτος του Κεμάλ έχει περάσει στην απολυταρχία 

του Ερντογάν. Ο Ερντογάν, όμως,  βρίσκει απέναντί του ένα μεγάλο κομμάτι της 

τουρκικής κοινωνίας όχι μόνο επειδή η ατζέντα του πολιτικού Ισλάμ δεν το αφορά αλλά 

κυρίως διότι η οικονομική πολιτική του οδήγησε την τουρκική οικονομία σε 

παρατεταμένο αδιέξοδο. Η σύγκρουση με τις ΗΠΑ και την ΕΕ έχει ευρύτερες 

επιπτώσεις για τη χώρα και αυτό καταγράφεται στην άνοδο του πληθωρισμού και της 

ανεργίας και στη μείωση της αξίας της τουρκικής λίρας.439 Η οικονομική κατάσταση 

της χώρας, αποδυναμώνει συνεχώς την πολιτική του μονοκρατορία. Όπως διδάσκει 

κατά καιρούς  η Ιστορία, οι ηγέτες που νιώθουν να χάνουν μερίδιο από την ισχύ τους 

έχουν κίνητρο να οργανώσουν μια επίδειξη δύναμης για να συσπειρώσουν τη βάση 

τους με πρόσχημα έναν εξωτερικό εχθρό. Και αυτός ο εχθρός είναι ο παραδοσιακός 

αντίπαλος της Τουρκίας - και ταυτόχρονα παραδοσιακός σύμμαχος της Κύπρου - η 

Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο η μακρόχρονη στρατηγική της Τουρκίας προς την 

Ελλάδα, η απαγόρευση εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων στο Αιγαίο από τη χώρα μας 

και η δημιουργία επεισοδίων ώστε το ζήτημα να τεθεί υπό διαπραγμάτευση, 

μεταφέρεται στην κυπριακή ΑΟΖ με παρόμοιο στόχο.440 

 Η Τουρκία εν μέσω των πολλαπλών κρίσεων λόγω των δυσμενών 

αποτελεσμάτων για τον Ερντογάν, των εκλογών στην Κωνσταντινούπολη, της 

συνεχιζόμενης έντασης με τις ΗΠΑ για την προμήθεια των S400 και των συνεχόμενων 

διπλωματικών ήττων της Τουρκίας στις διεκδικήσεις της στην Κυπριακή ΑΟΖ και της 

καθοδικής πορείας της τουρκικής οικονομίας, δεν θέλει απλώς να εξάγει την κρίση 

αναζητώντας διέξοδο, αλλά και να την χρησιμοποιήσει προς όφελος της προκειμένου 

 
439 Βασίλης Νέδος (18/07/2019), Η τουρκική εκκρεμότητα, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1034476/opinion/epikairothta/politikh/h-toyrkikh-ekkremothta  
440 Yiannis Barboulias (21/05/2019), Turkey is Hungry for War with Cyprus, Foreign Policy, 
https://foreignpolicy.com/2019/05/21/turkey-is-hungry-for-war-with-cyprus-erdogan/  

https://www.kathimerini.gr/1034476/opinion/epikairothta/politikh/h-toyrkikh-ekkremothta
https://foreignpolicy.com/2019/05/21/turkey-is-hungry-for-war-with-cyprus-erdogan/
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να διαπραγματευτεί την παρουσία της στο ευρύτερο παιχνίδι στην Ανατολική 

Μεσόγειο.441 

 Στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην κυπριακή ΑΟΖ η Τουρκία 

ασκεί πιέσεις εφαρμόζοντας τη συνηθισμένη Ναυτική Στρατηγική της, που συνιστάται 

στην εφαρμογή της άρνησης πρόσβασης του αντιπάλου (επί του προκειμένου της 

Ελλάδας) στο θαλάσσιο χώρο, με δέσμευση μεγάλων θαλάσσιων περιοχών επί 

μακρόν και των ελεγχόμενων παραβιάσεων σε σημαντικά σημεία ελέγχου. Αυτό είναι 

πολύ παραγωγικότερο  από την  προσπάθεια να κυριαρχήσει σε όλο το θαλάσσιο 

περιβάλλον με στόχο την προβολή ισχύος  από την ξηρά και την εξασφάλιση 

θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας. 

 Επιπλέον, χρησιμοποιεί τη δημόσια διπλωματία για να εμπεδώσει τα 

επιχειρήματα στο εσωτερικό ακροατήριο, αλλά κυρίως στο ακροατήριο τρίτων κρατών. 

Έτσι, επικαλείται μια παλαιότερη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης 

σχετικά με τη διαφορά Νορβηγίας και Ισλανδίας και υποστηρίζει βασιζόμενη σε αυτήν, 

ότι το Καστελόριζο βρίσκεται στη λανθασμένη πλευρά της μέσης γραμμής μεταξύ 

ηπειρωτικής Ελλάδας και Τουρκίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να διακόψει την 

ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας ούτε την ΑΟΖ της. Στο επιχείρημα αυτό 

παραλείπεται η αναφορά στο δίκαιο της θάλασσας που ρητά αναγνωρίζει στα νησιά 

υφαλοκρηπίδα.442 

 Πέραν αυτών, η Τουρκία εφαρμόζει και μια δεύτερη μη-γραμμική στρατηγική: 

την ανάληψη ενεργειών υψηλού ρίσκου, ως αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων της 

έναντι αυτών που θεωρεί ανταγωνιστές, όπως οι ΗΠΑ και η ΕΕ.  Η Τουρκία έχει 

αναπτύξει ένα σύνολο μεθόδων που αποσκοπούν στη διάδοση αναταραχών πέρα 

από τα σύνορά της με σκοπό να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου αυτός που 

αντιμετωπίζει καλύτερα το χάος, κερδίζει. Σε σχέση με τους γείτονές της, όπως η 

Ελλάδα, με τη στρατηγική αυτή η Τουρκία αποβλέπει στην δορυφοριοποίηση τους και 

στην αρπαγή των πόρων που κατέχουν.443 

 Από την πορεία των τουρκικών προκλήσεων και σε ότι αφορά στην Ελλάδα, 

διαφαίνεται οι  ενέργειες της Τουρκίας ως στρατηγικό σκοπό έχουν την ευρύτερη 

 
441 Γιάννης Κουτσομύτης (16/06/2019), Το μετέωρο βήμα της Τουρκίας και η κλιμάκωση στην Αν. Μεσόγειο, Liberal, 
https://www.liberal.gr/apopsi/to-meteoro-bima-tis-tourkias-kai-i-klimakosi-stin-an-mesogeio/255992  
442 Βασίλης Νέδος (13/1/2020), Κόκκινο τηλέφωνο μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1059709/article/epikairothta/politikh/kokkino-thlefwno-meta3y-hpa-kai-elladas  
443 Δημήτρης Τσαϊλάς (14/06/2019), «Το χάος ως Στρατηγική» της Τουρκίας, Liberal, https://www.liberal.gr/diplomacy/isonto-
chaos-os-stratigikisin-tis-tourkias/255766  

https://www.liberal.gr/apopsi/to-meteoro-bima-tis-tourkias-kai-i-klimakosi-stin-an-mesogeio/255992
https://www.kathimerini.gr/1059709/article/epikairothta/politikh/kokkino-thlefwno-meta3y-hpa-kai-elladas
https://www.liberal.gr/diplomacy/isonto-chaos-os-stratigikisin-tis-tourkias/255766
https://www.liberal.gr/diplomacy/isonto-chaos-os-stratigikisin-tis-tourkias/255766


-165- 
 

 

θαλάσσια περιοχή στο σύμπλεγμα του Καστελλόριζου.444 Αυτό ενισχύεται επιπλέον 

από τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, όπως και αυτές του προέδρου Ερντογάν, 

που λειτουργούν ως υπενθύμιση του στρατηγικού σχεδιασμού της Τουρκίας στην 

Ανατολική Μεσόγειο, η οποία συνίσταται στη δημιουργία τετελεσμένων στη περιοχή 

τα οποία δύσκολα η Ελλάδα και η Κύπρος να ανατρέψουν. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι σε κάθε παραπάνω δήλωση εμφανίζονται παγίως δύο σημεία. Το 

πρώτο αναφέρεται στα δίκαια της Τουρκίας, ως του κράτους με τη μεγαλύτερη 

ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς κατά την προσφιλή τουρκική 

επιχειρηματολογία, που εδραιώθηκε με το δόγμα Νταβούτογλου, τα ιστορικά, τα 

γεωγραφικά και τα πολιτισμικά δίκαια της χώρας έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από το 

διεθνές δίκαιο. Το δεύτερο σημείο είναι η προστασία των δικαιωμάτων του «αδελφού 

Τουρκοκυπριακού λαού», που και πάλι δεν πρέπει να μας εκπλήσσει αφού είναι 

γνωστή η τακτική της Τουρκίας που εργαλειοποιεί τις διάφορες μουσουλμανικές ή 

εθνοτικές μειονότητες, πόσο μάλλον τους Τουρκοκυπρίους, για να δημιουργεί 

προβλήματα και να ασκεί πιέσεις σε κράτη της περιφέρειας. 

 Επιπλέον, με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης Τουρκίας-Λιβύης, που 

αφορά στην οριοθέτηση των ΑΟΖ μεταξύ τους, η Τουρκία μεταφέρει τη διεκδίκηση των 

συμφερόντων της, από το Καστελόριζο στην Κρήτη, πιστεύοντας ότι έτσι ισχυροποιεί 

τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική της να 

δημιουργεί τετελεσμένα εκεί που δεν υπάρχουν.445 

 Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να ειπωθεί ότι η κατάσταση μπορεί να προσομοιωθεί 

με όρους chicken game διότι οι δύο πλευρές αφήνουν ανοικτούς διαύλους 

επικοινωνίας, όπως οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές επισκέψεων αντιπροσωπιών για 

να οικοδομηθούν μέτρα εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. 

 Η Τουρκία ενώ προβάλλει διεκδικήσεις και συντηρεί ένα κλίμα έντασης, 

αποφεύγει τις προκλήσεις που θα ανάγκαζαν της Ελλάδα να απαντήσει δυναμικά. 

Αυτό βασίζεται σε πέντε λόγους:446 

 Ο πρώτος λόγος είναι ότι το βαθιά συντηρητικό καθεστώς Ερντογάν δεν θα 

διακινδύνευε μια ελληνοτουρκική σύρραξη που θα έδινε μεγάλη αυτονομία κινήσεων 

 
444 Βασίλης Νέδος (26/06/2019), Ο Ερντογάν κλιμακώνει και απειλεί, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1030800/article/epikairothta/politikh/o-erntogan-klimakwnei-kai-apeilei  
445 Άγγελος Συρίγος (01/12/2019), Ο Ερντογάν μεταφέρει την αντιπαράθεση από το Καστελόριζο στην Κρήτη, συνέντευξη στον 
Ανδρέα Ζαμπούκα, liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/a-surigos-o-erntogan-metaferei-tin-antiparathesi-apo-to-kastelorizo-stin-
kriti/276434  
446 Σταύρος Λυγερός (17/06/2019), Γιατί ο στριμωγμένος Ερντογάν δεν θα προκαλέσει θερμό επεισόδιο, SLPress.gr, 
https://slpress.gr/ethnika/giati-o-strimogmenos-erntogan-den-tha-prokalesei-thermo-epeisodio/  
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στους στρατηγούς του, οι οποίοι θα μπορούσαν να την εκμεταλλευτούν για να τον 

ανατρέψουν. Δεύτερον, παρά τα μεγάλα εξοπλιστικά τους προγράμματα οι τουρκικές 

ένοπλες δυνάμεις, λόγω των εκτεταμένων εκκαθαρίσεων έχουν χαμηλό ηθικό. Είναι 

ποιοτικά διαφορετική η περίπτωση σύρραξης με την Ελλάδα σε σύγκριση με τη 

σύρραξη στη Συρία. 

 Η σύγκρουση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και συνακόλουθα με τη Δύση, δεν της 

επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί δυναμικά ένα θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα. Αν και η 

Δύση δεν θα είναι αυτή που θα διακόψει πρώτη τις σχέσεις της με την Τουρκία και, 

επιπλέον έχει την υπομονή να περιμένει την έξοδο του Ερντογάν από το πολιτικό 

τοπίο, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι η μετά-Ερντογάν ελίτ θα επιστρέψει πίσω στους 

κόλπους της. 

 Ένας ακόμα λόγος είναι οι διαπραγματεύσεις που κάνει με τις ΗΠΑ για τους S-

400. Αν επιλυθεί το θέμα τότε τα ελληνοτουρκικά θα μπουν σε νέα τροχιά. Αν όχι τότε 

η Δύση θα έχει ακόμη μεγαλύτερο συμφέρον να αποτρέψει την τουρκική επιθετικότητα. 

Τέλος, ακόμη κι αν αυτό φαντάζει απίθανο, ο Ερντογάν φοβάται ότι οι ΗΠΑ θα 

μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο επεισόδιο για να τον ανατρέψουν. Το 

καλύτερο που μπορεί να κάνει η Ελλάδα είναι να αποφύγει τις τουρκικές προκλήσεις 

που θα μπορούσαν να την εμπλέξουν σε θερμό επεισόδιο και να περιμένει να λάβουν 

οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις μια σταθερή κατεύθυνση ώστε να είναι σαφές το 

περιβάλλον στο οποίο θα ενεργήσει για να ανασχέσει τις τουρκικές διεκδικήσεις. 

 Οι συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή μπορούν να τύχουν 

διπλής ανάγνωσης. Αφενός καταδεικνύουν την τουρκική αποφασιστικότητα που 

φτάνει σε σημείο ανοίγματος ενός νέου μετώπου με τη Δύση, από την οποία εξάλλου 

έχει ήδη απομακρυνθεί, προσθέτοντας έναν ακόμη μοχλό πίεσης στις ΗΠΑ και την 

ΕΕ. Αφετέρου, επιβεβαιώνουν τη επιλογή της για στρατηγική εξουθένωση των 

αντιπάλων της μέσω της συντήρησης της έντασης στην περιοχή, πράγμα που φαίνεται 

ότι επιτυγχάνει.447 

Όπως διαφαίνεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι δηλώσεις της Τουρκίας δεν 

είναι του τύπου μπλόφας αλλά σκοπεύουν στην διαμόρφωση του στρατηγικού 

περιβάλλοντος ώστε αυτή να προχωρήσει στις ενέργειες που έχει σχεδιάσει. Άλλωστε, 

η θεσμική αμηχανία με την οποία η Ελλάδα αντιδρά στις διεκδικήσεις της Τουρκίας 

 
447 Βασίλης Νέδος (06/07/2019), Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1032576/article/epikairothta/politikh/oi-kokkines-grammes-ths-a8hnas  

https://www.kathimerini.gr/1032576/article/epikairothta/politikh/oi-kokkines-grammes-ths-a8hnas
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από τη δεκαετία του 1980, ενθαρρύνει τη δεύτερη να προχωρήσει σε ακόμη 

περισσότερες.448 

Επιπλέον, η Τουρκία στις σχέσεις της με την Ελλάδα φαίνεται να εφαρμόζει 

έναν ιδιόμορφο υβριδικό πόλεμο,449 τον οποίο τροφοδοτούν εν αγνοία τους τα 

ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Η συνεχής και καθημερινή αναμετάδοση της 

οποιαδήποτε δήλωσης τούρκων πολιτικών και αξιωματούχων, με ταυτόχρονη 

προβολή εικόνων από τις στρατιωτικές του δυνατότητες, ενδεδυμένες συχνά με 

υποβλητική μουσική υπόκρουση, χάνει το χαρακτήρα της ενημέρωσης και 

προσλαμβάνει τον τύπο της επιθετικής υποβολής της τουρκικής υπεροπλίας και 

αποφασιστικότητας στη συνείδηση των τηλεθεατών, που κατά βάση απαιτούν 

περισσότερα στοιχεία για να αξιολογήσουν αυτά που βλέπουν και ακούν. Ο φόβος 

που δημιουργείται αποκτά στοιχεία συλλογικού υποσυνείδητου, που με τη σειρά του 

δημιουργεί διλλήματα ασφαλείας για τους υποψιασμένους πολίτες, αλλά και διλλήματα 

ανασφάλειας σε όλο και περισσότερους συμπατριώτες μας. Από το δίλημμα 

ανασφάλειας πηγάζουν οι απόψεις περί της ματαιότητας ενασχόλησης του κράτους 

με ζητήματα εθνικής ασφάλειας καθώς ο αντίπαλος είναι ανίκητος και θα κάνει ότι του 

υποβάλλει η βούλησή του. Σε αυτό ακριβώς ποντάρει η τουρκική πολιτική ηγεσία διότι 

γνωρίζει πως οι κάθε είδους δηλώσεις της κατά πάσα πιθανότητα θα αναμεταδοθούν 

ακολουθώντας το προαναφερόμενο μοτίβο. 

 Τα είκοσι χρόνια σχετικής ύφεσης που απολάμβανε η Ελλάδα στις σχέσεις της 

με την Τουρκία, κλείνουν με εντάσεις που θυμίζουν παλαιότερες εποχές. Η Τουρκία 

θεωρώντας ότι η ελληνική αποτροπή έχει καταρρεύσει είτε λόγω έλλειψης ισχύος είτε 

λόγω έλλειψης βούλησης και βλέποντας ότι οι προσπάθειές της για οριοθέτηση ΑΟΖ 

με τρίτα κράτη παρακάμπτοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα απέτυχαν, 

αντιλαμβάνεται ότι η δημιουργία τετελεσμένων προς εξασφάλιση μεριδίου στην 

ενεργειακή πίτα της Ανατολικής Μεσογείου είναι μονόδρομος. Αυτό δεν σημαίνει 

απαραίτητα και την πρόκληση θερμού επεισοδίου με κάποια από τα δύο κράτη. Ενώ 

όμως ένα θερμό επεισόδιο δεν είναι αυτοσκοπός, μία ένταση που θα μπορούσε να 

εξελιχθεί σε κρίση είναι μέσα στα σενάρια της τουρκικής ηγεσίας. Αν στην Άγκυρα 

έχουν πειστεί ότι έτσι θα αποκτήσουν θέση στο τραπέζι των εξελίξεων, τότε η ανάλυση 

 
448 Βασίλης Νέδος (13/07/2019), Πολλοί άγνωστοι στην εξίσωση, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1033831/opinion/epikairothta/politikh/polloi-agnwstoi-sthn-e3iswsh  
449 Ηλίας Κουσκουβέλης (2019), Μπορούσε ν’ αποτραπεί η εισβολή στην ΑΟΖ-  Δεν είναι πιθανόν ένα θερμό επεισόδιο με Τουρκία, 
συνέντευξη στον Κώστα Βενιζέλο, Απόψεις, στο https://www.apopseis.com/ilias-koyskoyvelis-mporoyse-n-apotrapei-i-eisvoli-
stin-aoz-den-einai-pithanon-ena-thermo-epeisodio-me-toyrkia/  

https://www.kathimerini.gr/1033831/opinion/epikairothta/politikh/polloi-agnwstoi-sthn-e3iswsh
https://www.apopseis.com/ilias-koyskoyvelis-mporoyse-n-apotrapei-i-eisvoli-stin-aoz-den-einai-pithanon-ena-thermo-epeisodio-me-toyrkia/
https://www.apopseis.com/ilias-koyskoyvelis-mporoyse-n-apotrapei-i-eisvoli-stin-aoz-den-einai-pithanon-ena-thermo-epeisodio-me-toyrkia/
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κόστους-οφέλους για το ενδεχόμενο μιας κρίσης αποκτά θετικό πρόσημο. Η εκτίμηση 

αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η Τουρκία αυτοδιαφημιζόμενη ως εγγυήτρια 

δύναμη της Κύπρου δεν θα άντεχε μια διεθνή διπλωματική ήττα που θα επιβεβαίωνε 

τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.450 

 

5.3 Οι αδυναμίες της ελληνικής αποτροπής 

 

Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια αποτρεπτική στρατηγική έναντι της 

τουρκικής επιθετικότητας και αναθεωρητισμού. Για πολλά χρόνια όμως ακολούθησε 

μια στρατηγική που δύσκολα θα χαρακτηριζόταν ως τέτοια. Η στρατηγική που 

ακολουθήθηκε ήταν αυτή του κατευνασμού, η χειρότερη επιλογή για ένα κράτος που 

υποστηρίζει τη διατήρηση του status quo. Ο κατευνασμός δεν αφορούσε μόνο την 

επίσημη πολιτική του κράτους αλλά διαπερνούσε όλες τις πτυχές της κοινωνικής του 

ζωής.451 

Μετά την απόφαση της συνόδου κορυφής της ΕΕ στο Ελσίνκι το 1999, που 

αφορούσε στις ενταξιακές διαδικασίες της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

Ελλάδα επιδόθηκε σε μια προσπάθεια προσέγγισης με την Τουρκία η οποία σκόπευε 

να εμπεδώσει στην ελληνική κοινή γνώμη ότι έπρεπε να πάψει να αντιμετωπίζει την 

Τουρκία ως επεκτατική δύναμη και φυσικό εχθρό του Ελληνισμού όπως και ότι αυτά 

τα οποία αντιλαμβανόταν ως εθνικά δίκαια, υπονοώντας την επέκταση των χωρικών 

υδάτων, δεν ήταν αυτονόητα δικαιώματα, αλλά αποτελούσαν εθνικιστικές αντιλήψεις 

που εμπόδιζαν την προσέγγιση μαζί της. Σε αυτό το πνεύμα η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία αποτουρκοποιήθηκε και έγινε πολυπολιτισμική Ανατολή, που δεν ήταν 

απαραίτητα ζυγός των χριστιανών υπηκόων της. Η προσπάθεια προσέγγισης με την 

Τουρκία, έτσι όπως επιχειρήθηκε, σύντομα έχασε το στόχο της και εξελίχθηκε σε 

προσπάθεια να ταυτισθεί ο πατριωτισμός με τον εθνικισμό και να αποδομηθεί η 

ελληνική εθνική ταυτότητα.452  

 
450 Κώστας Υφαντής (26/06/2019), Η Τουρκία δεν μπλοφάρει, Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/i-tourkia-den-
mplofarei/257166  
451 Spyridon N. Litsas (2017), From Sentimental Idealism and Incompetent Realism Towards a New Greek Grand Strategy: 
Searching for Ariadne’s Thread, in Litsas & Tziampiris (eds.), Foreign Policy under austerity: Greece’s return to normality? 
Palgrave Macmillan UK, Kindle Edition 
452 Άγγελος Συρίγος (27/12/2019), Το «Ελσίνκι» 20 χρόνια μετά – Η πλύση εγκεφάλου και η «διπλωματία των σεισμών», 
syrigos.gr, https://www.syrigos.gr/2019/12/27/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%ba%ce%b9-
20-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b7-
%cf%80%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b5/  

https://www.liberal.gr/apopsi/i-tourkia-den-mplofarei/257166
https://www.liberal.gr/apopsi/i-tourkia-den-mplofarei/257166
https://www.syrigos.gr/2019/12/27/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%ba%ce%b9-20-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b5/
https://www.syrigos.gr/2019/12/27/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%ba%ce%b9-20-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b5/
https://www.syrigos.gr/2019/12/27/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%ba%ce%b9-20-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b5/
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Η στρατηγική αυτή είχε ως προαπαιτούμενο ότι η Τουρκία θα δεχόταν να 

ακυρώσει τις επεκτατικές της διεκδικήσεις προκειμένου να ενταχθεί στην ΕΕ. Η 

Τουρκία όμως, δεν έδειχνε διατεθειμένη να αλλάξει τη στάση της έναντι της Ελλάδος, 

Αντίθετα, επεδίωκε να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ, έχοντας ακόμη περισσότερες 

διεκδικήσεις.453 Για πάνω από μία δεκαετία, εφαρμόζοντας το δόγμα Νταβούτογλου 

και την πολιτική ήπιας ισχύος και μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες, 

οικοδομούσε την σκληρή ισχύ της και δεν απεμπόλησε τις ηγεμονικές βλέψεις της. Την 

ίδια στιγμή η Ελλάδα γινόταν όλο και περισσότερο υποχωρητική. Η ελληνική κοινωνία 

είχε εκπαιδευτεί να βλέπει την Τουρκία ως ένα γίγαντα με απεριόριστες δυνατότητες 

και, αντίθετα, τον εαυτό της ως ένα κατευναστικό νάνο. Μέσα από αυτές τις 

υπεραπλουστεύσεις η κοινή γνώμη άρχισε να αντιμετωπίζει την κρίση στο Αιγαίο με 

απάθεια και ψυχολογική παραίτηση. Αυτή η νοοτροπία διαχύθηκε και στην άσκηση 

της εξωτερικής της πολιτικής με αποτέλεσμα να καταστεί παρατηρητής αντί δρων.454 

Όταν συζητούμε για αποτροπή, εννοούμε την κατάσταση όπου επιτυγχάνεται η 

διατήρηση του status quo με απειλή χρήσης βίας. Απειλή χρήσης βίας εναντίον της 

Ελλάδας, για αναθεωρητικούς σκοπούς όμως, κάνει και η Τουρκία. Αυτή η στρατηγική 

ονομάζεται πειθαναγκασμός (ή εξαναγκασμός ή καταναγκασμός κλπ) ακριβώς διότι 

αποσκοπεί στην αλλαγή του υφιστάμενου status quo.455 Για να έχουμε αποτροπή 

πρέπει να υφίστανται ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις: πρώτον, να υπάρχει η φυσική 

δυνατότητα χρήσης βίας για να είναι αξιόπιστη η απειλή που εκτοξεύεται και, δεύτερο, 

να υπάρχει η βούληση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας να γίνει η χρήση βίας 

με την οποία απειλεί τον αντίπαλο, που με τη σειρά του ασκεί πειθαναγκασμό. Αυτές 

οι δύο προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για να καταστεί η αποτροπή αξιόπιστη. Η 

αξιοπιστία της αποτροπής αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο456 που επάνω της 

οικοδομείται η αποτρεπτική στρατηγική και χωρίς αυτή η απειλή χρήσης βίας που 

εκτοξεύεται λαμβάνει το χαρακτήρα της μπλόφας, η οποία κινδυνεύει να αποκαλυφθεί 

ανά πάσα στιγμή, καθώς ο αντίπαλος πάντοτε θα προσπαθήσει να εξερευνήσει τα 

όρια υποχωρητικότητας του γεωπολιτικού ανταγωνιστή του. Η αποκάλυψη της 

 
453 Άγγελος Συρίγος (26/12/2019), Το «Ελσίνκι» 20 χρόνια μετά - Οι «τρύπες» της νέας στρατηγικής, syrigos.gr, 
https://www.syrigos.gr/2019/12/26/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%ba%ce%b9-20-
%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%bf%ce%b9-
%cf%84%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%82-%cf%84/  
454 Litsas (2017), From Sentimental Idealism and Incompetent Realism Towards a New Greek Grand Strategy: Searching for 

Ariadne’s Thread 
455 Οι ορισμοί της αποτροπής και του πειθαναγκασμού λήφθηκαν από το Κωνσταντίνος Κολιόπουλος (2008), Η στρατηγική σκέψη 
από την αρχαιότητα έως σήμερα, Αθήνα, Ποιότητα, σελ. 21 
456 Στο ίδιο, σελ. 22-23 

https://www.syrigos.gr/2019/12/26/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%ba%ce%b9-20-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%82-%cf%84/
https://www.syrigos.gr/2019/12/26/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%ba%ce%b9-20-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%82-%cf%84/
https://www.syrigos.gr/2019/12/26/%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bb%cf%83%ce%af%ce%bd%ce%ba%ce%b9-20-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%81%cf%8d%cf%80%ce%b5%cf%82-%cf%84/


-170- 
 

 

μπλόφας έχει πάντοτε δυσάρεστα αποτελέσματα για το κύρος του δρώντα που 

μπλοφάρει ή, ακόμα χειρότερα, έχει επιπτώσεις στην εδαφική ακεραιότητα και την 

εθνική ανεξαρτησία του κράτους. Βασικό συστατικό στοιχείο της αποτροπής είναι η 

έννοια του σχετικού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι ο αντίπαλος θα πρέπει να βρίσκεται 

σε χειρότερη θέση αν δεν συμμορφωθεί με την απειλή του αποτρέποντα, από ότι αν 

θα είχε συμμορφωθεί.457 

Παρά τη στρατιωτική και διπλωματική κινητοποίηση της Ελλάδας όταν ασκείται 

πειθαναγκασμός εκ μέρους της Τουρκίας, με την άμεση διεξαγωγή ασκήσεων και την 

άσκηση πιέσεων στην ΕΕ για τη λήψη μέτρων κατά της Τουρκίας, παρατηρείται εκ 

μέρους της Ελλάδας μια αδυναμία κατανόησης του πώς λειτουργεί η αποτροπή, 

συνέπεια της οποίας είναι η στρατηγική αποδυνάμωση της. Η αποτροπή λειτουργεί 

μέσω της ξεκάθαρης μετάδοσης του μηνύματος επιβολής κόστους και άρνησης 

υλοποίησης της στρατηγικής του αντιπάλου όταν αυτός επιδιώκει αλλαγή του status 

quo και επιβουλεύεται τα εθνικά συμφέροντα. Ως κρίσιμος παράγοντας της εθνικής 

αξιοπιστίας, που καθιστά με τη σειρά του αξιόπιστη και την αποτροπή, είναι η σταθερή 

και ξεκάθαρη πολιτική βούληση για την πραγματοποίηση των απειλών που 

εκτοξεύονται προς τον αντίπαλο. Το να ταυτίζεται η έννοια της αποτροπής με την 

απομάκρυνση του κινδύνου του πολέμου, ή έστω ενός θερμού επεισοδίου, δείχνει 

μάλλον υποχωρητικότητα και κατευνασμό, παρά ο,τιδήποτε άλλο. Αυτό συμβαίνει 

διότι απουσιάζει το στοιχείο της επιβολής κόστους  -εξαιρουμένων των οικονομικών 

κυρώσεων που κι αυτές είναι αμφίβολες καθώς δεν τις επιβάλλει η ίδια η Ελλάδα αλλά 

ένας τρίτος δρων- αλλά και η θέληση για την επιβολή κόστους στον αντίπαλο. Για μία 

τέτοια ελλειμματική αποτροπή ισχύει ότι «μια μάχη που δεν δόθηκε ισοδυναμεί με 

μάχη που χάθηκε» διότι ο λόγος που δεν δόθηκε είναι η απουσία της πεποίθησης 

νίκης. Έτσι η αποτροπή καταρρέει και χάνει τη σημασία της.  

Οι λόγοι για τους οποίους η ελληνική αποτροπή καθίσταται ελλειμματική 

μπορούν να συνοψιστούν στην υιοθέτηση της επιχειρηματολογίας του αντιπάλου, 

στην εμμονή σε μια ρητορική περί «ατυχημάτων» και στην απουσία μιας ολιστικής και 

συνεκτικής στρατηγικής. 

 

 

 

 
457 Στο ίδιο, σελ. 22 
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5.3.1 Η υιοθέτηση της επιχειρηματολογίας του αντιπάλου 

 

Ουσιαστική αδυναμία της αξιοπιστίας της ελληνικής αποτροπής είναι η έμμεση 

νομιμοποίηση των αναθεωρητικών τουρκικών αξιώσεων  με την υιοθέτηση της 

τουρκικής επιχειρηματολογίας.458 Δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων όπως «να μην 

είμαστε μοναχοφάηδες» ή «η Τουρκία έχει μεγάλα θαλάσσια σύνορα» ή 

αμφιταλαντεύσεις για το που βρίσκεται το Καστελόριζο και, τέλος, η αποδοχή 

δικαιωμάτων που έχει η Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι 

δυνατόν να γίνονται αποδεκτές ως ανέμελες ή αφελείς, καθώς αυτές αποτελούν πάγια 

επιχειρήματα των επιδιώξεων της Τουρκίας. Τη στιγμή που η Τουρκία της αμφισβητεί 

όχι μόνο το Καστελόριζο, αλλά το δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου και της 

Κρήτης, και πειθαναγκάζει την Κύπρο ώστε να μην ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα 

της όπως είναι οι γεωτρήσεις για φυσικό αέριο, τέτοιου είδους δηλώσεις υπονοούν 

υποχώρηση και κατευνασμό. Κι αυτό γιατί από τη μια στέλνονται λάθος μηνύματα 

προς το διεθνές σύστημα αναφορικά με τις διαθέσεις της Αθήνας σε επίπεδο Υψηλής 

Στρατηγικής, ενώ από την άλλη δημιουργούνται φρούδες ελπίδες στην Τουρκία 

ενισχύοντας τις αναθεωρητικές φωνές στο εσωτερικό της, που θεωρούν ότι διαθέτουν 

δικαιώματα πεπρωμένου στην περιοχή και ότι αυτά πρέπει να γίνονται σεβαστά από 

όλους τους υπόλοιπους.459 Επιπλέον, η έκφραση «μοναχοφάηδες», δίνει λανθασμένη 

εικόνα τόσο για την υπό τουρκική κατοχή Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα η οποία 

υπό την σκιά του casus belli δεν έχει ασκήσει επί δεκαετίες τα κυριαρχικά δικαιώματα 

της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.460 

Ο Παναγιώτης Κονδύλης στο μνημειώδες έργο του «Ισχύς και απόφαση» μας 

διδάσκει ότι «η οπτική του υποκειμένου της απόφασης αποτελεί τη συγκεκριμένη 

έκφραση της ταυτότητάς του, κι αυτό πάλι σημαίνει ότι η ταυτότητα του υποκειμένου 

διαμορφώνεται παράλληλα με την κοσμοεικόνα του».461 Καθώς ο εχθρός είναι «(το) 

καθετί, το οποίο εμπνέει φόβο, από το οποίο προέρχεται κίνδυνος»462 η απόφασή μας, 

δηλαδή η εικόνα που φτιάχνουμε για τον κόσμο, «συνίσταται στο ότι διαμορφώνεται 

 
458 Παναγιώτης Ήφαιστος (19/06/2019), Η Τουρκική απειλή, συμμαχίες και η αξιοπιστία της εθνικής στρατηγικής, Huffington 
Post,https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-toerkike-apeile-semmachies-kai-e-axiopistia-tes-ethnikes-
strateyikes_gr_5d08e967e4b06ad4d256105d  
459 Λίτσας (24/03/2019), Εξωτερική Πολιτική και "Ανέμελες Προσεγγίσεις" 
460 Νίκος Μελέτης (5/03/2019),«Να μην είμαστε μοναχοφάηδες»: Και θέμα Καστελόριζου από... Ν. Κοτζιά, liberal, 
https://www.liberal.gr/arthro/242771/amyna--diplomatia/2019/isonna-min-eimaste-monachofaidessin-kai-thema-kastelorizou-
apo-n-kotzia.html  
461 Παναγιώτης Κονδύλης (1991), Ισχύς και απόφαση-η διαμόρφωση των κοσμοεικόνων και το πρόβλημα των αξιών, Αθήνα, 
Στιγμή, εκδ. 2012, σελ. 29 
462 Στο ίδιο, σελ. 62 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-toerkike-apeile-semmachies-kai-e-axiopistia-tes-ethnikes-strateyikes_gr_5d08e967e4b06ad4d256105d
https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-toerkike-apeile-semmachies-kai-e-axiopistia-tes-ethnikes-strateyikes_gr_5d08e967e4b06ad4d256105d
https://www.liberal.gr/arthro/242771/amyna--diplomatia/2019/isonna-min-eimaste-monachofaidessin-kai-thema-kastelorizou-apo-n-kotzia.html
https://www.liberal.gr/arthro/242771/amyna--diplomatia/2019/isonna-min-eimaste-monachofaidessin-kai-thema-kastelorizou-apo-n-kotzia.html
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έχοντας το μάτι καρφωμένο σε έναν εχθρό, ο οποίος είναι ιστορικά δεδομένος και δεν 

είναι δυνατό να παρακαμφθεί».463 Αυτή η ετεροαναφορά στον εχθρό είναι καθοριστική 

για το υποκείμενο που παίρνει την απόφαση, στην περίπτωσή μας το κράτος που 

διαμορφώνει την εικόνα ενός κόσμου όπως θα ήθελε αυτός να είναι. Εφόσον αυτό το 

υποκείμενο επιθυμεί να διατηρήσει την ταυτότητά του, «η απόφαση (του) πρέπει να 

επιδιώκεται και να ενσαρκώνει το αντίθετο των όσων εκπροσωπεί ο εχθρός».464 

Κλείνοντας τον ισχυρισμό του ασύμβατου της αποτρεπτικής στρατηγικής με την 

ταυτόχρονη παραδοχή της επιχειρηματολογίας του εχθρού, παρατίθεται η αξίωση 

«γενικά ισχύει ότι κάθε θεωρητική θέση γεννιέται ως αντί-θεση. Εσφαλμένο είναι ό,τι 

ισχυρίζεται ο εχθρός, ό,τι λειτουργεί ως αλήθεια μέσα στην απόφαση του εχθρού· η 

οικεία αλήθεια πρέπει λοιπόν να επενεργήσει καταστρεπτικά πάνω στην απόφαση και 

στην ταυτότητα του εχθρού».465 

Στην πραγματικότητα, το Αιγαίο αποτελεί ζώνη πρωτογενούς ζωτικού 

συμφέροντος για την Αθήνα και τυχόν μεταβολή του υφιστάμενου status quo ακουμπά 

τις λίγες αλλά υφιστάμενες κόκκινες γραμμές της Ελληνικής Υψηλής Στρατηγικής. 

Στέλνοντας λάθος μηνύματα σε αυτό το επίπεδο η Αθήνα υποβαθμίζει τη στρατηγική 

της υπεραξία σε μια χρονική στιγμή που η Ανατολική Μεσόγειος έχει αποκτήσει 

σημασία υποσυστήματος και όχι απλώς ζώνη σύνδεσης της Ν.Α. Ευρώπης με τη 

Μέση Ανατολή και το αντίστροφο.466 

Έτσι, για όλους τους διεθνείς δρώντες που γνωρίζουν τις περιφερειακές 

βλέψεις της Τουρκίας και, αναγνωρίζουν στην υιοθέτηση των τουρκικών 

επιχειρημάτων το έλλειμμα αξιοπιστίας της ελληνικής αποτρεπτικής αποτροπής, είναι 

ορθολογικότερο να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική ασφάλειας στο υποσύστημα της 

Ανατολικής Μεσογείου υπέρ της γείτονος παρά υπέρ της χώρας μας. 

Η υιοθέτηση και η αναπαραγωγή των τουρκικών επιχειρημάτων καταδεικνύει 

την αδυναμία της Ελλάδας να διαχειριστεί το φοβικό σύνδρομο του διλήμματος 

ασφαλείας που παράγει η Τουρκία. Αυτό μπορεί να ονομαστεί «μιθριδατισμός»,467 ως 

αναφορά στο βασιλιά που δηλητηρίαζε τον εαυτό του για να καταφέρει να έχει ανοσία 

στα δηλητήρια των εχθρών του. Ο Μιθριδάτης πράγματι το κατάφερε. Αυτό που δεν 

 
463 Στο ίδιο, σελ. 64 
464 Στο ίδιο, σελ. 64 
465 Στο ίδιο, σελ. 173 
466Λίτσας, Εξωτερική Πολιτική και "Ανέμελες Προσεγγίσεις" 
467 Αλέξανδρος Θ. Δρίβας (21/06/2019), Οι ευθύνες της Δύσης για την αποθράσυνση της Τουρκίας και το τέλος του Ερντογάν, 
Huffington Post, https://www.huffingtonpost.gr/entry/oi-eethenes-tes-deses-yia-ten-apothrasense-tes-toerkias-kai-to-telos-toe-
erntoyan_gr_5d0c954be4b07ae90d9b3027  
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μπόρεσε να καταφέρει είναι να ενισχύσει τη χώρα του ώστε να μην κατακτηθεί από 

τον εχθρό και, όταν συνέβη το τελευταίο, μη μπορώντας να αυτοκτονήσει με δηλητήριο 

διέταξε έναν από τους μισθοφόρους του να τον φονεύσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα 

κράτη που αδυνατούν να ζήσουν με το αρχέγονο φόβο του αντιπάλου∙ καταλήγουν να 

παράγουν διλλήματα ανασφάλειας και αργά ή γρήγορα καταλήγουν βορά των 

ορέξεων των εχθρών τους. Στην αυτοκτονική αυτή διάθεση φαίνεται να είχε εισέλθει 

για κάποια χρόνια η πολιτική πορεία της ελληνικής κυβέρνησης. 

Η χρησιμοποίησης της τουρκικής επιχειρηματολογίας από κυβερνητικούς 

αξιωματούχους και συγκεκριμένα το ότι «και η Ελλάδα αποτελεί πηγή έντασης στο 

Αιγαίο, όχι μόνο η τουρκική προκλητικότητα», ελλοχεύει τον κίνδυνο της υιοθέτησης 

θέσεων της Τουρκίας, όπως ο « κώδικας συμπεριφοράς» (code of conduct) στο 

Αιγαίο, που θα σημάνει συν-δικαιοδοσία και στη συνέχεια συγκυριαρχία.468 

Επιπρόσθετα, η άκριτη αναπαραγωγή εξαγγελιών του τύπου «η Τουρκία μετά 

την Κύπρο έχει σχέδια για το Καστελόριζο» που βγαίνουν από χείλη αξιωματούχων, 

(η συγκεκριμένη ανήκει στον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη), 

το μόνο που καταφέρνουν είναι να δρουν πολλαπλασιαστικά στον υβριδικό πόλεμο 

της Τουρκίας, που αποσκοπεί είτε με ενέργειές της στην περιοχή είτε με δηλώσεις για 

τις μελλοντικές της κινήσεις, στη διακοπή του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου 

και στον εξαναγκασμό της Ελλάδας σε διαπραγματεύσεις και συνομιλίες για την 

αποκοπή του Καστελόριζου από το ενιαίο του ελληνικού αιγιακού χώρου και εξέτασή 

του ως μεμονωμένης μικρής νήσου απέναντι στην τεράστια ακτογραμμή της Τουρκίας 

στην Ανατολική Μεσόγειο.469 Έχοντας το πνεύμα του στρατιωτικού, ο πρώην 

υπουργός με αυτήν τη δήλωση επιθυμεί να συνεγείρει την προσοχή των Ελλήνων 

στην ευαίσθητη περιοχή του Καστελόριζου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν απευθύνεται 

πλέον σε στρατιώτες, αλλά σε ένα τηλεοπτικό ακροατήριο και ένα αναγνωστικό κοινό, 

στο οποίο το μήνυμα μεταφέρεται σύμφωνα με τους κανόνες των μέσων επικοινωνίας. 

Έτσι, δηλώσεις όπως αυτές του πρώην υπουργού, διαστρεβλωμένες από την 

επιφανειακή παρουσίαση τους από πολλά ελληνικά ΜΜΕ, κινδυνεύουν να 

μετατραπούν σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, προσκαλώντας την Τουρκία να 

προκαλέσει εντάσεις ακόμη κι αν δεν το είχε σχεδιάσει, που ενδέχεται να οδηγήσουν 

τη χώρα μας στο διαπραγματευτικό τραπέζι, υπό μειονεκτικές συνθήκες. 

 
468 Κων/νος Λουκόπουλος (19/06/2019), Ξεσκεπάζει την Κυβέρνηση η λανθάνουσα γλώσσα του κ. Αποστολάκη, Liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/xeskepazei-tin-kubernisi-i-lanthanousa-glossa-tou-k-apostolaki/256295  
469 Νίκος Μελέτης (11/06/2019), Τι δεν είπε ο κ. Σημίτης και τι διατυμπανίζει ο Υπ. Άμυνας, Liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/ti-den-eipe-o-k-simitis-kai-ti-diatumpanizei-o-yp-amunas/255301  
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5.3.2 Η ρητορική περί «ατυχημάτων» 

 

 Οι τουρκικές απειλές θεωρούνται ότι αποτελούν ένα είδος modus operandi της 

Τουρκίας στην προσπάθεια της να πετύχει τους στόχους της με μηδενικό ή μειωμένο 

κόστος για την ίδια. Εκτιμάται όμως ότι ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου είναι 

μακρινός, χωρίς βέβαια να αποκλειστεί η περίπτωση ενός ατυχήματος.470 Αυτή η 

εκτίμηση βασίζεται αφενός στην όχι και τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα των 

τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που παρατηρήθηκε στις επιχειρήσεις εναντίον 

ατάκτων στη Συρία και επιβεβαιώνεται από την αποδυνάμωσή τους, ιδίως στην 

πολεμική τους αεροπορία, μετά τις διώξεις στελεχών που ακολούθησαν το 

αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Αφετέρου, η Τουρκία έχει ένα πλήθος 

προκλήσεων να αντιμετωπίσει, όπως η στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ, η φθίνουσα 

πορεία της οικονομίας της, το Κουρδικό, το Συριακό κ.α. που απασχολούν το 

μεγαλύτερο μέρος του διπλωματικού και στρατιωτικού της κεφαλαίου και δεν αφήνουν 

χώρο για σχεδίαση ενός επεισοδίου με στόχο την Ελλάδα. 

 Οι συνεχόμενες δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων και η κινδυνολογία περί 

ατυχημάτων εκτρέπουν την αποτρεπτική στρατηγική της Ελλάδας, στέλνοντας λάθος 

μήνυμα. Αρκεί να σταλεί μέσω διπλωματικών βημάτων ένα απλό και αξιόπιστο μήνυμα 

αποτροπής. Τα κλισέ του τύπου «αν η Τουρκία κάνει το λάθος να ανοίξει την πόρτα 

του φρενοκομείου, η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να μπει κι αυτή μέσα»471 όμως, δεν 

συνεισφέρουν με τη σειρά τους στην αποτροπή. Η πολύχρονη χρησιμοποίησή τους 

τα έχει καταντήσει μία κοινότυπη πολιτική ρητορική, στα όρια της γραφικότητας, 

στερώντας το όποιο στοιχείο αξιοπιστίας στην εκτοξευόμενη απειλή. 

 Η συζήτηση περί ατυχημάτων στο Αιγαίο και, προεκτείνοντας το στρατηγικό 

περιβάλλον, στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνει στο ακροατήριό της μια αίσθηση 

υποχωρητικότητας. Συνεισφέρει στην διπλωματική απραξία, υπονοώντας ότι εάν 

θέλουμε να έχουμε την ησυχία μας δεν θα πρέπει να προκαλούμε εντάσεις στην 

περιοχή. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας δεν είναι οι εντάσεις στο Αιγαίο 

και στην Ανατολική Μεσόγειο που πρέπει να κατευναστούν, αλλά η επαπειλούμενη 

 
470 Ηλίας Κουσκουβέλης (2019): Μπορούσε ν’ αποτραπεί η εισβολή στην ΑΟΖ-  Δεν είναι πιθανόν ένα θερμό επεισόδιο με Τουρκία, 
συνέντευξη στον Κώστα Βενιζέλο, Απόψεις, https://www.apopseis.com/ilias-koyskoyvelis-mporoyse-n-apotrapei-i-eisvoli-stin-
aoz-den-einai-pithanon-ena-thermo-epeisodio-me-toyrkia/  
471 Θάνος Ντόκος (20/06/2019), Μην τρέφουμε ανεδαφικές προσδοκίες από την Ευρώπη, συνέντευξη στο Γιώργο Φιντικάκη, 
Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/thanos-ntokos-min-trefoume-anedafikes-prosdokies-apo-tin-europi/256452  

https://www.apopseis.com/ilias-koyskoyvelis-mporoyse-n-apotrapei-i-eisvoli-stin-aoz-den-einai-pithanon-ena-thermo-epeisodio-me-toyrkia/
https://www.apopseis.com/ilias-koyskoyvelis-mporoyse-n-apotrapei-i-eisvoli-stin-aoz-den-einai-pithanon-ena-thermo-epeisodio-me-toyrkia/
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αρπαγή φορτίων ισχύος από την Τουρκία που πρέπει να αντιμετωπιστεί 

αποφασιστικά.  

 Επισημαίνεται ότι και ο ίδιος ο Ερντογάν, με τις δηλώσεις και τις ενέργειές του, 

έχει αυτοπαγιδευτεί υποθηκεύοντας το κύρος της Τουρκίας και συνεπώς θα συνεχίσει 

την επικίνδυνη διπλωματική του κρημνοβασία. Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι υπαρκτός 

αλλά θα οφείλεται αποκλειστικά στην τουρκική υπερδραστηριότητα. Στην περίπτωση 

που θα συμβεί, οι κυβερνήσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικές στο χειρισμό που θα κάνουν, ώστε να αποτρέψουν το γκριζάρισμα 

θαλασσίων ζωνών που σίγουρα θα επιχειρήσει η Άγκυρα.472 

 

5.3.3  Η απουσία μιας ολιστικής και συνεκτικής στρατηγικής 

 

Η ελλειμματική αξιοπιστία της ελληνικής στρατηγικής επιβεβαιώνεται, εκτός 

από τις κατευναστικές δηλώσεις από χείλη αξιωματούχων, από την απουσία μιας 

ολιστικής και συνεκτικής στρατηγικής,473 που να τυγχάνει πολιτικής συναίνεσης, η 

οποία να έχει ένα σταθερό προσανατολισμό και δηλωμένες κόκκινες γραμμές, που με 

τη σειρά τους να υποστηρίζονται από ένα ρητό και αξιόπιστο κόστος που θα επιβληθεί 

στον αντίπαλο εφόσον τις ξεπεράσει. Επιπλέον, παρατηρείται ότι αυτό που 

συνηθίζεται να ονομάζεται στη χώρα μας στρατηγική, κατά κύριο λόγο αποτελείται από 

τακτικές κινήσεις, πολλές φορές ξεκομμένες από τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες δεν 

εκτελούνται κατόπιν σχεδιασμού, αλλά ως αντίδραση σε ενέργειες της Τουρκίας. Ως 

εκ τούτου, επειδή αφενός απουσιάζει ένας ευδιάκριτος μακροπρόθεσμος στόχος και 

αφετέρου στερούνται πρωτοβουλίας, δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα 

ελληνικό ισοδύναμο του OODA loop του John Boyd.474 Μάλλον πρόκειται για ένα 

κακέκτυπο του τύπου «βλέποντας και κάνοντας». 

Όπως σημειώνει ο Κονδύλης, η αδρανοποίηση της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής λόγω των συνεχιζόμενων ακατάπαυστα τουρκικών παραβιάσεων θα αποβεί 

μοιραία για τη χώρα μας καθώς  «στο βαθμό όπου η Ελλάδα θα καθίσταται 

ανεπαίσθητα γεωπολιτικός δορυφόρος της Τουρκίας, ο κίνδυνος πολέμου θα 

 
472 Σπύρος Λίτσας (21/06/2019), Ο Ερντογάν έχει αυτοπαγιδευτεί, συνέντευξη στο Γιάννη Κουτσομύτη, Φιλελεύθερος, 21-23 
Ιουνίου 2019, σελ. 32 
473 Ήφαιστος, Η Τουρκική απειλή, συμμαχίες και η αξιοπιστία της εθνικής στρατηγικής 
474 Η κομψή και μικρής εμβέλειας στη στρατηγική θεωρία του Boyd στηρίζεται σε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο παρατήρησης 
(observation)- προσανατολισμού (orientation)-απόφασης (decision) και ενέργειας (action), στηρίζεται στην ταχύτητα και την 
ακρίβεια και οδηγεί σε μια ορθή λήψη απόφασης. Παρόλα αυτά τυγχάνει μικρής εμβέλειας στη στρατηγική, Από το Κωνσταντίνος 
Κολιόπουλος (2008), Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, σελ. 246 
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απομακρύνεται, οι ψευδαισθήσεις θα αβγατίζουν και η παράλυση θα γίνεται ακόμα 

ηδονικότερη, εφ’ όσον η υποχωρητικότητα θα αμείβεται με αμερικανικούς και 

ευρωπαϊκούς επαίνους […]. Υπ’ αυτές τις συνθήκες ό,τι στην πραγματικότητα θα 

συνιστά κάμψη της ελληνικής αντίστασης κάτω από την πίεση του υπέρτερου 

τουρκικού δυναμικού, οι Έλληνες θα συνηθίσουν σιγά-σιγά να το ονομάζουν 

“πολιτισμένη συμπεριφορά”, “υπέρβαση του εθνικισμού” και “εξευρωπαϊσμό”».475  

Υποστηρίζεται σχετικά, ότι η στρατηγική ψυχραιμία με την οποία θα πρέπει να 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα την τουρκική προκλητικότητα, έχει μετατραπεί σε στρατηγική 

ακινησία λόγω της χρονίζουσας ελληνικής απραξίας, φτάνοντας σε σημείο 

χαρακτηρίζεται ως «ληθαργική ψυχραιμία».476 

Η διαφορά της κινητικότητας της κυπριακής διπλωματίας, ενός κράτους με 

ισχνές στρατιωτικές δυνατότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη ελληνική, είναι 

αποκαλυπτική. Παρά τις πιέσεις και τους εκφοβισμούς της Τουρκίας, η Κύπρος έχει 

προβεί σε οριοθέτηση της ΑΟΖ της, έχει εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης για το 

προσωπικό που εργάζεται στα τουρκικά πλωτά γεωτρύπανα που δραστηριοποιούνται 

εντός της κυπριακής ΑΟΖ και, σε πείσμα των τουρκικών προσπαθειών, υπέγραψε την 

άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος «Αφροδίτη» με την Κοινοπραξία Noble Energy, 

Shell και Delek για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος που ανακαλύφθηκε το 2011 και 

προβλέπει την πώληση του αερίου και τη μεταφορά του στο Idku, έναν από τους δυο 

αιγυπτιακούς σταθμούς LNG. Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει στην πράξη την Κύπρο σε 

παραγωγό και εναλλακτική πηγή εφοδιασμού φυσικού αερίου της ΕΕ, ακυρώνοντας 

τους σχεδιασμούς της Τουρκίας, που αφορούσε στη διακοπή του ερευνητικού 

προγράμματος της Κύπρου και στην επιβολή της συμμετοχής της, στις χώρες της 

περιοχής, στην εκμετάλλευση και εξαγωγή των υδρογονανθράκων που 

ανακαλύπτονται στις δικές τους θαλάσσιες ζώνες.477 

Αποκαλυπτική της απουσίας μιας σταθερής και μακρόπνοης ελληνικής 

στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν η σύγκληση του ΚΥΣΕΑ την Κυριακή του 

Αγίου Πνεύματος (16 Ιουνίου 2019), έπειτα από την πρώτη προσπάθεια τουρκικής 

γεώτρησης στην κυπριακή ΑΟΖ. Αυτή η σύγκληση κρίθηκε ως «μικροπολιτική 

προσπάθεια της Κυβέρνησης χωρίς περιεχόμενο». Το γεγονός επιβεβαιώθηκε και 

 
475 Παναγιώτης Κονδύλης (1997), Θεωρία του πολέμου, Αθήνα, Θεμέλιο, εκδ. δ΄, σελ. 410  
476 Κώστας Γρίβας (16/06/2019), Στην επίθεση της Τουρκίας αντιπαραθέτουμε φοβική «ψυχραιμία»! SLPress.gr, 
https://slpress.gr/ethnika/stin-epithesi-tis-toyrkias-antiparathetoyme-foviki-psychraimia/  
477 Νίκος Μελέτης (11/11/2019), «Τρομάζουν» την Τουρκία εξελίξεις στο ενεργειακό παζλ της Αν. Μεσογείου, Liberal, 
https://www.liberal.gr/diplomacy/oi-eidiseis-apo-to-energeiako-pazl-tis-anatolikis-mesogeiou-pou-isontromazounsin-tin-
tourkia/273751  

https://slpress.gr/ethnika/stin-epithesi-tis-toyrkias-antiparathetoyme-foviki-psychraimia/
https://www.liberal.gr/diplomacy/oi-eidiseis-apo-to-energeiako-pazl-tis-anatolikis-mesogeiou-pou-isontromazounsin-tin-tourkia/273751
https://www.liberal.gr/diplomacy/oi-eidiseis-apo-to-energeiako-pazl-tis-anatolikis-mesogeiou-pou-isontromazounsin-tin-tourkia/273751
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από τις μετέπειτα δηλώσεις πως δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας, τη στιγμή που η 

όποια ανησυχία προκλήθηκε από την είδηση της σύγκλησης αυτού του οργάνου και 

μάλιστα σε μια τέτοια μέρα αργίας. Ως επίρρωση αυτών, την επόμενη ημέρα το πρωί 

αναχώρησε για την Τουρκία η επιτροπή που συζητά με τους γείτονες ομολόγους της 

τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κρατών, ακυρώνοντας στην 

πράξη τη σοβαρότητα της σύγκλησης αυτού του οργάνου εθνικής άμυνας και 

εξωτερικής πολιτικής.478 

Ενώ οι ακραίες συμπεριφορές της Τουρκίας θυμίζουν “rogue state” και οι 

διεθνείς δρώντες, πλην ίσως ΗΠΑ και Γαλλίας, παρακολουθούν τα τεκταινόμενα  

έτοιμοι να κινηθούν προς την πλευρά που θα εξυπηρετήσει τα εθνικά και εμπορικά 

συμφέροντά τους, η Ελλάδα (αλλά και η Κύπρος) βρίσκεται στη μέση χωρίς να 

προβάλει ένα ολιστικό και αξιόπιστο σχέδιο με αποφασιστικότητα.479 

Παρατηρείται επίσης ότι η συζήτηση στην Ελλάδα περιορίζεται στον 

ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό και στο αν οι τακτικές κινήσεις των παλαιοτέρων 

κυβερνήσεων ήταν περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένες. Αυτό καταδεικνύει την 

απουσία μιας ελληνική συνολική στρατηγική με καινοτόμες προσεγγίσεις και 

θαρραλέες πρωτοβουλίες, όπου θα επεξεργαζόταν όλες οι εναλλακτικές, με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και όχι να επαναλαμβάνονται οι γνωστές 

τετριμμένες και αδιέξοδες θέσεις οι οποίες μας οδήγησαν στην γεωπολιτική 

στασιμότητα. Σημειώνεται ότι οι ισχυρές διπλωματικά χώρες διατηρούν fora όπου 

επικρατεί απόλυτη ελευθερία του λόγου,  με χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου 

θεσμού το Chatham House, το Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στην Αγγλία.480 

Οι δηλώσεις ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων μπορεί να αποτελούν 

θετική εξέλιξη για τη χώρα μας, δεν είναι όμως καθοριστικές για τις εξελίξεις στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα δεν έχει καταρτίσει ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική 

έναντι της Τουρκίας αλλά στηρίζεται κυρίως στις θέσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ. Δεν έχει 

ιδρύσει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το οποίο κρίνεται κομβικό σε μια ολιστική και 

συνεκτική στρατηγική αφού με αυτό θα προωθείται η εθνική συναίνεση σε θέματα 

εθνικής ασφάλειας, με την υλοποίηση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και 

αντιπολίτευσης σε κρίσιμα εθνικά θέματα, καθώς και θα επιτυγχάνεται ο 

 
478 Γεώργιος Μαλούκος (22/06/2019), Τα άγνωστα παρασκήνια ενός ΚΥΣΕΑ, Τα Νέα Σαββατοκύριακο, 22-23 Ιουνίου 2019, σελ. 
4-5 
479 Χρήστος Βαΐτσης (22/06/2019), Η πυξίδα για την ελληνική ασφάλεια, Τα Νέα Σαββατοκύριακο, 22-23 Ιουνίου 2019, σελ. 5 
480 Γιώργος Πρεβελάκης (16/06/2019), Γεωπολιτικά ελλείμματα, Η Καθημερινή,  
https://www.kathimerini.gr/1029302/opinion/epikairothta/politikh/gewpolitika-elleimmata  

https://www.kathimerini.gr/1029302/opinion/epikairothta/politikh/gewpolitika-elleimmata
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αποτελεσματικός συντονισμός συναρμοδίων υπουργείων (Εξωτερικών, Εθνικής 

Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, αλλά και Εθνικής Οικονομίας, Ενέργειας, 

Εσωτερικών, Παιδείας κ.ά.) και φορέων σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και 

διαχείρισης κρίσεων.481 

Η Ελλάδα επίσης δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, όπως έχει 

εξαγγελθεί, μια εικόνα αναξιοπιστίας. Ομοίως παραμένει αδρανής και δυσκίνητος ο 

εθνικός σχεδιασμός για τις γεωτρήσεις, όπου κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι 

υφίστανται προβλήματα λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων.482 

Η Τουρκία δεν φαίνεται να αποχωρεί από την Κυπριακή ΑΟΖ και τυχόν 

αναδίπλωσή της θα είναι προσωρινή. Το στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας είναι να 

αποκτήσει ισότιμη θέση με τους άλλους δρώντες στο ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής 

Μεσογείου. Εάν υπαναχωρήσει τότε το status quo παγιώνεται υπέρ της Κύπρου και η 

Τουρκία αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Όμως αντίθετα ένα θερμό επεισόδιο στην 

ελληνική ΑΟΖ και FIR δεν την εξυπηρετεί προς το παρόν.  

 

5.4 Η συμμετοχή της Ελλάδας σε συμμαχίες και η «εθνική μας 

μοναξιά» 

 

 Ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης έχει δηλώσει 

αρκετές φορές ότι σε περίπτωση σύγκρουσης η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Με την 

τεσσάρων δεκαετιών εμπειρία του ως Αξιωματικός έχει συνηθίσει να επεξεργάζεται το 

χειρότερο δυνατό σενάριο, ενώ τέτοιου είδους κουβέντες συνεγείρουν το στρατιωτικό 

προσωπικό, κάνοντάς το να αντιμετωπίζει την αποστολή του με την προσήκουσα 

σοβαρότητα και δεν είναι ασυνήθιστες μεταξύ στρατιωτικών. Τι γίνεται όμως όταν 

απευθύνονται σε Έλληνες πολίτες, από το στόμα ενός κυβερνητικού αξιωματούχου; 

Πόσο μπορεί η καλλιέργεια συμπεριφορών «εθνικής μοναξιάς» να ανταπεξέλθει στο 

δίλημμα ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και για πόσο οι Έλληνες πολίτες θα 

αντέξουν τη διχοτομία της αλληλεξάρτησης με τα άλλα έθνη-κράτη από τη μια και την 

αίσθηση της πολιτικής απομόνωσής τους από την άλλη;  

 
481 Διακοπουλος & Ντοκος (13/1/2020), Ο ρόλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας,  η Καθημερινή,  
https://www.kathimerini.gr/1059711/article/epikairothta/politikh/o-rolos-toy-symvoylioy-e8nikhs-asfaleias  
482 Γιάννης Σιδέρης (18/06/2019), Το φιτίλι έτοιμο αλλά σβηστό στην Ανατολική Μεσόγειο, Liberal, https://www.liberal.gr/politics/to-
fitili-etoimo-alla-sbisto-akomi-stin-anatoliki-mesogeio/256131  
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https://www.liberal.gr/politics/to-fitili-etoimo-alla-sbisto-akomi-stin-anatoliki-mesogeio/256131
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Τέτοιες δηλώσεις ενός πολιτικού μπορεί να δημιουργήσουν βλάβη, είτε σε 

επίπεδο λειτουργίας της κυβέρνησης είτε σε επίπεδο συλλογικής συνείδησης της 

κοινωνίας, εάν η προσπάθεια επικοινωνίας τους ξεπερνά την πραγματική σημασία 

τους. Η διάσταση της «εθνικής μοναξιάς» έχει γίνει του συρμού και σίγουρα εμπεριέχει 

και μια ισχυρή δόση σοφίας από το Θουκυδίδη, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι τα 

πράγματα λειτουργούν έτσι στη σημερινή εποχή του εδραιωμένου πολυπολισμού, 

μέσα στον οποίο εξελίσσονται οι διεθνείς σχέσεις τον 21ο αιώνα. Η θεωρία της 

διεθνούς πολιτικής μας διδάσκει ότι καμία σύγκρουση δεν γίνεται ερήμην των 

στρατηγικών, οικονομικών και διπλωματικών αλληλεπιδράσεων που διαπερνούν το 

διεθνές σύστημα.483  

 Επιπρόσθετα, η θεωρία των συμμαχιών μας διδάσκει ότι όσο μεγαλύτερη είναι 

η διεθνής δικτύωση ενός κράτους τόσο ενισχύεται η δυνατότητα της διπλωματικής 

αποτροπής του. Ακόμα και στην περίπτωση κατάρρευσης της αποτροπής, η 

διπλωματία θα λειτουργήσει προς αναζήτηση τρόπων εκτόνωσης της σύγκρουσης. 

Όσο λοιπόν μεγαλύτερη είναι η διπλωματική δικτύωση ενός κράτους τόσο πιο έντονες 

και συντονισμένες θα είναι και οι κινήσεις εκτόνωσης σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, 

δεν δρα αποτρεπτικά μόνο η δικτύωση σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και σε 

πολιτισμικό και σε ακαδημαϊκό. Η Ελλάδα θεωρείται ότι δεν θα είναι μόνη της σε 

περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Ένας από τους τρόπους αύξησης της εθνικής 

αποτρεπτικής μας ικανότητας είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας 

ώστε να αυξηθεί η στρατηγική της υπεραξία μέσω της συμμετοχής της σε διεθνή δίκτυα 

συμμαχικών μηχανισμών.484 

Στην περίπτωση της προσφυγικής κρίσης του 2015, η ΕΕ αντιμετώπισε την 

Τουρκία ως «ιερή αγελάδα»485 κλείνοντας τα μάτια στην εργαλειοποίηση των 

προσφύγων και στην παραβίαση των ίδιων της των αρχών και αξιών. Δεν συνέβη 

όμως το ίδιο στην προσφυγική κρίση στον Έβρο το 2020, καθώς η Ελλάδα αφενός 

επέδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και αφετέρου διεθνοποίησε το πρόβλημα 

πετυχαίνοντας την υποστήριξη της ΕΕ τόσο σε επίπεδο δηλώσεων όσο και σε 

ενίσχυση με δυνάμεις και μέσα.  

Στην περίπτωση, επίσης, των τουρκικών γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ, το 

τουρκικό αφήγημα περί κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο δέχθηκε 

 
483 Σπύρος Λίτσας, Μόνοι μας ασφαλώς και δεν θα είμαστε, Το Βήμα της Κυριακής, 30 Ιουνίου 2019, σελ. 29 
484 Σπύρος Λίτσας, Μόνοι μας ασφαλώς και δεν θα είμαστε, Το Βήμα της Κυριακής, 30 Ιουνίου 2019, σελ. 29 
485 Ρεβέκκα Παιδή (18/07/2019), Η διπλωματική νίκη της Κύπρου και η ευκαιρία για Αθήνα και Λευκωσία, ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
https://www.amna.gr/balkans/article/378361/I-diplomatiki-niki-tis-Kuprou-kai-i-eukairia-gia-Athina-kai-Leukosia  
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πλήγμα από την καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που εκτός 

από τις διπλωματικές και πολιτικές επιπτώσεις που επιφέρει, ευαισθητοποίησε τους 

ευρωπαίους πολίτες ενημερώνοντάς τους σχετικά. Με αυτόν τον τρόπο αποδείχθηκε 

η ορθότητα της απόφασης συμμετοχής της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια και 

αρχίζει να αποδομείται η μοιρολατρική αποτίμηση Ελλήνων αξιωματούχων ότι «σε 

περίοδο κρίσης θα είμαστε μόνοι». Αυτή η δήλωση ίσως να είναι αυτονόητη στο 

προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, για λόγους σωστής επιχειρησιακής σχεδίασης 

αφενός και σωστής πολεμικής προετοιμασίας αφετέρου. Όταν όμως διαδίδεται στο 

σύνολο της ελληνικής κοινωνίας χωρίς την οφειλόμενη σοβαρότητα, χάνει την ουσία 

της και υποβαθμίζεται στο επίπεδο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, οδηγώντας 

την στην ηττοπάθεια. Όπως και να ’χει, η στρατηγική θέση της Κύπρου στο 

υποσύστημα έχει αναβαθμιστεί, γεγονός που  προκαλεί άγχος και ξυπνά τα 

αντανακλαστικά της Τουρκίας. 

Όσον αφορά τις συμμαχίες, επισημαίνεται ότι ενώ δεν αμφισβητείται η σημασία 

συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς, που της δίνουν τη δυνατότητα να 

ωφεληθεί εκμεταλλευόμενη τον πολλαπλασιαστικό παράγοντα της σύγκλισης των 

διεθνών συμφερόντων με τα δικά της, οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς τη 

λειτουργία τους σε καιρό σύγκρουσης με τρίτο κράτος. Κύριο σημείο είναι η 

αβεβαιότητα στρατιωτικής συνδρομής από τους συμμάχους,486 που πιθανότερο είναι 

να περιοριστούν σε διπλωματικού και πολιτικού τύπου πιέσεις. Ιστορικά οι 

ισχυρότερες συμμαχίες είναι άτυπες, όπως αυτή μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και, 

επιπλέον, στηρίζονται σε συμφέροντα που ταυτίζονται και απειλούνται ταυτόχρονα και 

σκοπός τους είναι να εξισορροπήσουν την απειλή και όχι την ισχύ του διεκδικητή της 

περιφερειακής ηγεμονίας. Ενώ λοιπόν οι διεθνείς οργανισμοί είναι πολύτιμα πεδία 

διπλωματίας, ανταλλαγής πληροφοριών και εξωτερικής νομιμοποίησης ενός κράτους 

δεν μπορούν να αποτελέσουν τον κύριο πυλώνα μιας εθνικής στρατηγικής.  

Ο αποφασιστικότερος παράγοντας διαμόρφωσης της δράσης των συμμάχων 

είναι το πόσο αξιόπιστη είναι η αποτρεπτική στρατηγική του κράτους που απειλείται.487 

Όντας ορθολογικοί δρώντες και κάνοντας τον υπολογισμό κόστους-οφέλους, στον 

οποίο κυνικά καταλήγουν οι παίκτες σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον, το κύριο κριτήριο 

που θα συνηγορήσει στη δράση τους είναι οι δυνατότητες και η βούληση του 

απειλούμενου κράτους-συμμάχου να αποκρούσει την εχθρική επίθεση και στη 

 
486 Ήφαιστος, Η Τουρκική απειλή, συμμαχίες και η αξιοπιστία της εθνικής στρατηγικής 
487 Στο ίδιο 
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συνέχεια να αντεπιτεθεί. Για κράτη που δεν έχουν είτε την αμυντική δυνατότητα είτε τη 

βούληση να πολεμήσουν, οι σύμμαχοι είναι απίθανο να κινδυνέψουν τις ζωές των 

πολιτών τους και την οικονομική πρόοδο της πατρίδας τους. 

 

5.5 Αντί διαπιστώσεων: προτάσεις εθνικής στρατηγικής 

 

 Κατά μία άποψη, τα ελληνοτουρκικά προβλήματα δεν πρέπει να λυθούν με 

όρους ισχύος, αλλά με αξιοποίηση της ΕΕ, ως το πλαίσιο όπου η Ελλάδα έχει την 

ισχυρότερη παρουσία. Αυτή η άποψη υποστηρίζει ότι η προσπάθεια της Ελλάδας 

πρέπει να κινηθεί προς την επανασύνδεση της Τουρκίας με τη Δύση και όχι προς την 

απομόνωσή της από αυτήν, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι πρόκειται για διχασμένη, 

κατά τον Huntington, χώρα. Η άποψη στηρίζεται στην υπόθεση ότι ούτε οι ΗΠΑ θα 

εμπλακούν σε μια πιθανή ελληνοτουρκική σύρραξη ως τιμωρός της Τουρκίας, αλλά 

ούτε και η ΕΕ, η οποία ούτως ή άλλως δεν έχει στρατιωτικές δυνατότητες ενώ ο χρόνος 

που περνά έχει βλαπτικές ιδιότητες ως προς τα ελληνικά συμφέροντα. Έτσι 

υποστηρίζεται ότι η Αθήνα δεν πρέπει να παγιδευτεί στη λογική της Τουρκίας 

συμβάλλοντας στην ένταση, αλλά με αποφασιστικότητα, νηφαλιότητα και ψυχραιμία 

να διαχειριστεί την όποια κρίση, θέτοντας συνεχώς το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου 

μέσω των συμμαχιών της. Εν ολίγοις θεωρείται ότι μία «στριμωγμένη» και 

απομονωμένη Τουρκία είναι πολύ πιο επικίνδυνη και απρόβλεπτη από μια Τουρκία 

ενσωματωμένη στη Δύση και τους θεσμούς της.488 

 Στον αντίποδα των παραπάνω υπάρχει και η άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει και 

αυτή να καταφύγει στην ίδια «στρατηγική του χάους» που εφαρμόζει η Τουρκία, 

εκπέμποντας ένα αξιόπιστο μήνυμα, ότι δύναται να φορτώσει με ερωτηματικά τις 

μεθόδους που ο αντίπαλος σχεδιάζει να εφαρμόσει.489  

 Κατά πόσο οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να αντέξουν στο χρόνο και να 

αποτελέσουν βάση για μια μακρόπνοη ελληνική στρατηγική; Πώς μπορεί να λυθούν 

διεθνείς διαφορές χωρίς το στοιχείο της ισχύος, που αποτελεί και το νόμισμα της 

διεθνούς πολιτικής; Και, πώς η δημιουργία μιας ζώνης ανασφάλειας και ασάφειας 

γύρω από την Ελλάδα θα την βοηθήσει να εκπληρώσει τους γεωπολιτικούς της 

σκοπούς; Ούτε οι χαμηλοί τόνοι και η αποφυγή να προσδιορίσουμε τα όρια των 

 
488 Παναγιώτης Ιωακειμίδης (18/06/2019), Η Αθήνα δεν πρέπει να παγιδευτεί στη λογική της Τουρκίας, συνέντευξη στον Ανδρέα 
Ζαμπούκα, Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/panagiotis-ioakeimidis-i-athina-den-prepei-na-pagideutei-sti-logiki-tis-
tourkias/256142  
489 Τσαϊλάς, «Το χάος ως Στρατηγική» της Τουρκίας 

https://www.liberal.gr/apopsi/panagiotis-ioakeimidis-i-athina-den-prepei-na-pagideutei-sti-logiki-tis-tourkias/256142
https://www.liberal.gr/apopsi/panagiotis-ioakeimidis-i-athina-den-prepei-na-pagideutei-sti-logiki-tis-tourkias/256142
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δικαιωμάτων που μας δίνει το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν επιβάλλεται από καμία 

«ανώτατη αρχή» και αφήνει στην Τουρκία την πρωτοβουλία των κινήσεων, ούτε η 

προμήθεια υπερβολικά πολλών οπλικών συστημάτων και η συντήρηση πολυέξοδων 

ενόπλων δυνάμεων, που δεν δείχνει να συγκρατεί τις τουρκικές βλέψεις, συνιστούν 

αποτελεσματική στρατηγική.490 Μια στρατιωτική σύγκρουση είναι αμφίβολο κατά πόσο 

θα δώσει λύση σε κάποιο από τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Η φύση της δυάδας 

Ελλάδα-Τουρκία εγγυάται ότι η κατάσταση που θα παγιωθεί μετά από μια στρατιωτική 

σύγκρουση δύσκολά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νίκη.491 Η απάντηση ίσως 

πρέπει να αναζητηθεί αλλού. 

 Η Ελλάδα οφείλει να εργαστεί πάνω στην αναβάθμιση των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση η φθορά τόσο για την Αθήνα όσο και για την 

Άγκυρα θα είναι τεράστια. Στο σημείο αυτό έχουμε την αλγοριθμική ανατροπή του 

παιγνίου του μηδενικού αθροίσματος και την ανάδειξη της συμβατικής αμοιβαίας 

επιβεβαιωμένης φθοράς (Conventional Mutual Assured Decay), που καθορίζει πλέον 

τον πυρήνα των Ελληνοτουρκικών σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας.492 Η αναβάθμιση, 

όμως, αυτή περνά πρωτίστως από την Τουρκία, η οποία πρέπει να πειστεί να 

τερματίσει τις τακτικές της που αφορούν στην εργαλειοποίηση των μουσουλμανικών 

μειονοτήτων και των προσφύγων, όπως επίσης και των διεκδικήσεών της στο Αιγαίο, 

την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, που παράγουν ανασφάλεια στους γείτονές 

της και αστάθεια στην περιοχή. 

 Όπως έχει καταδείξει η σύγχρονη ιστορία, παράγοντες στους οποίους 

στηρίζεται το τουρκικό αφήγημα περί κυριαρχικών δικαιωμάτων στο χώρο της 

Ανατολικής Μεσογείου όπως η γεωγραφική εγγύτητα και οι κοινοί πολιτισμικοί και 

ιστορικοί δεσμοί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπερνικούνται εφόσον τεθεί σε 

δράση ρεαλιστικός στρατηγικός σχεδιασμός υποστηριζόμενος από ισχυρή πολιτική 

βούληση.493 Η ελληνική στρατηγική, λοιπόν, θα πρέπει να κινηθεί σε δύο 

κατευθύνσεις.  

 
490 Άγγελος Συρίγος (17/12/2019), Ποια στρατηγική θέλουμε; syrigos.gr,  
https://www.syrigos.gr/2019/12/17/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-
%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/  
491 Υφαντής, Και ξαφνικά θα μας διχάσει η «Χάγη» 
492 Λίτσας, Εξωτερική Πολιτική και "Ανέμελες Προσεγγίσεις" 
493 Ηλίας Κουσκουβέλης (2019): Μπορούσε ν’ αποτραπεί η εισβολή στην ΑΟΖ-  Δεν είναι πιθανόν ένα θερμό επεισόδιο με Τουρκία, 
συνέντευξη στον Κώστα Βενιζέλο 

https://www.syrigos.gr/2019/12/17/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/
https://www.syrigos.gr/2019/12/17/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/
https://www.syrigos.gr/2019/12/17/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/
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Η πρώτη, αποτρεπτική,494 είναι να δοθεί το μήνυμα στην Τουρκία ότι εάν 

επιχειρήσει τη διενέργεια γεώτρησης σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας θα 

αντιμετωπισθεί άμεσα και με αποφασιστικότητα, όπως δόθηκε πρόσφατα με τον 

Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας που δήλωσε ότι, σε περίπτωση που οι Τούρκοι 

επιχειρήσουν απόβαση σε βραχονησίδα, αυτή απλά θα ισοπεδωθεί.495 Επ’ αυτού, 

θεωρείται ότι η Ελλάδα, μέσω του  δίαυλου επικοινωνίας με την Τουρκία και του 

διαλόγου για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (και όχι των επικοινωνιακών 

κορωνών που εκτοξεύονται κατά καιρούς) έχει κάνει πλήρως κατανοητή τη γραμμή 

που θα ακολουθήσει στην περίπτωση που η Τουρκία θα αμφισβητήσει την ελληνική 

κυριαρχία στην περιοχή του Καστελλόριζου.496  

Η Ελλάδα οφείλει να αποκαταστήσει επιτακτικά τις αποτρεπτικές της 

δυνατότητες. Αυτό οφείλει να το πράξει με τα διαθέσιμα οπλικά συστήματα, που 

θεωρείται ότι είναι υπεραρκετά, αλλά επίσης και να διαμορφώσει στρατηγικές 

αποτροπής εκμεταλλευόμενη τις εξελίξεις της στρατιωτικής τεχνολογίας, όπως η 

ανάπτυξη πλέγματος αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής (Anti Access/ Area 

Denial-A2AD) και τα προϊόντα της πυραυλικής επανάστασης που αφορούν σε φθηνά 

πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς ενταγμένα σε δικτυοκεντρικά δομημένα 

πλαίσια μάχης.497 

Η δεύτερη κατεύθυνση της ελληνικής στρατηγικής, είναι η κατοχύρωση των 

κυριαρχικών μας δικαιωμάτων μέσω του Διεθνούς δικαίου, με την κατάθεση στον ΟΗΕ 

των γεωγραφικών συντεταγμένων με τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας στην 

ανατολική Μεσόγειο,498 τα οποία σήμερα παραμένουν διεθνώς άγνωστα. Η κατάθεση 

αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε κράτους (άρθρα 75 και 85 της Σύμβασης για το 

Δίκαιο της Θάλασσας). Μόνο έτσι θα μπορέσει η Ελλάδα να ισχυριστεί ότι τυχόν 

τουρκική γεώτρηση είναι παράνομη. 

 Τα παραπάνω, όσο ορθά κι αν είναι, αποτελούν μια στρατηγική λίγο-πολύ 

συμβατική και συνηθισμένη. Η στρατηγική ενός κράτους δεν μπορεί να θεωρηθεί 

 
494 Άγγελος Συρίγος (17/06/2019), Η Τουρκία κινείται στα άκρα για να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι, συνέντευξη στον Ανδρέα 
Ζαμπούκα, Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-i-tourkia-kineitai-sta-aakra-gia-na-mpei-sto-energeiako-
paichnidi/256065  
495 Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής Κουσκουβέλης «πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στην λογική της αποτροπής και την 
διατήρηση των απαραιτήτων επιπέδων ισχύος προς τούτο. Αποτροπή δεν σημαίνει και δεν είναι απλώς άμυνα. Σημαίνει ικανότητα 
επιβολής κόστους στον αντίπαλο. Σημαίνει επίσης και δηλοποιημένη αποφασιστικότητα προς τούτο, χωρίς αυτή η 
αποφασιστικότητα να υποσκάπτεται από δηλώσεις κατευνασμού». Ηλίας Κουσκουβέλης, Η αντιμετώπιση της τουρκικής 
επιθετικότητας,  GR Times, 20/03/2019, https://www.grtimes.gr/apopsi/i-antimetopisi-tis-toyrkikis-epithetikotitas  
496 Βασίλης Νέδος (06/07/2019), Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας, Η Καθημερινή,  
https://www.kathimerini.gr/1032576/article/epikairothta/politikh/oi-kokkines-grammes-ths-a8hnas 
497 Γρίβας, Στην επίθεση της Τουρκίας αντιπαραθέτουμε φοβική «ψυχραιμία»! 
498 Συρίγος, Η Τουρκία κινείται στα άκρα για να μπει στο ενεργειακό παιχνίδι 

https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-i-tourkia-kineitai-sta-aakra-gia-na-mpei-sto-energeiako-paichnidi/256065
https://www.liberal.gr/apopsi/aggelos-surigos-i-tourkia-kineitai-sta-aakra-gia-na-mpei-sto-energeiako-paichnidi/256065
https://www.grtimes.gr/apopsi/i-antimetopisi-tis-toyrkikis-epithetikotitas
https://www.kathimerini.gr/1032576/article/epikairothta/politikh/oi-kokkines-grammes-ths-a8hnas
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πλέον ως η διαχείριση των στοιχείων της σκληρής ισχύος του στην ειρήνη και τον 

πόλεμο. Αφορά στην καθημερινή διαχείριση κάθε διαθέσιμου στοιχείου σκληρής ή 

ήπιας ισχύος, όσο μεγάλο ή μικρό είναι αυτό, που διαθέτει το κράτος. Επιπλέον, η 

επιβίωση του κράτους, η βασική επιδίωξη της εθνικής στρατηγικής, θεωρείται ότι 

συνδέεται και με άλλες όψεις της διεθνούς πολιτικής, πρωτίστως της οικονομίας, όπως 

κατέδειξε η υπέρ-δεκαετής οικονομική κρίση της Ελλάδας.499  

Αυτές οι ενέργειες μπορούν να συμπληρωθούν και να ενισχυθούν και με 

διάφορες άλλες κινήσεις στον διπλωματικό και επικοινωνιακό τομέα. 

Η Αθήνα και η Λευκωσία μπορούν να εκτείνουν την ενημέρωση σε όλα τα διεθνή fora 

για τους κινδύνους που ενέχει η στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 

διεθνοποιώντας το ζήτημα. Παράλληλα θα πρέπει να επικοινωνηθούν κατάλληλα, σε 

διεθνή fora, διεθνή ΜΜΕ ή με διαγγέλματα προς τον Ελληνικό λαό, οι κόκκινες γραμμές 

που θέτει η Αθήνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να περαστεί το 

μήνυμα ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη της, ειδάλλως απεμπολείται το στρατηγικό 

πλεονέκτημα της χώρας μας, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία, που αποτελεί κομβικό 

δρώντα στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, είναι τμήμα του ελληνισμού και 

της ευρύτερης εθνικής στρατηγικής.500 

Τέτοια διπλωματικά μέσα είναι δυνατό να αποβούν επωφελή σε πολλά επίπεδα 

καθώς θα φέρουν τα ζητήματα με τον επισημότερο τρόπο στο διεθνές προσκήνιο, θα 

δηλοποιήσουν και την διά της διπλωματίας αποτρεπτική μας διάθεση, ενδεχομένως 

να συμβάλουν στο να μειωθεί τουλάχιστον η πίεση στο Αιγαίο και στην Κύπρο και θα 

φέρουν την Τουρκία σε θέση άμυνας αναγκάζοντάς την να ξοδέψει διπλωματικό 

κεφάλαιο. Στην  περίπτωση κάποιας δυσάρεστης και απευκταίας εξέλιξης οι 

διπλωματικές κινήσεις της χώρας μας εξασφαλίζουν ότι όλοι οι διεθνείς παράγοντες 

θα είναι ενήμεροι για τα επιχειρήματα και τη στάση της Ελλάδας.501 

 Ένα βήμα προς μία έξυπνη διπλωματία θα ήταν η δημοσίευση των στοιχείων 

του κόστους των τουρκικών ενεργειών και του πόσο επιβαρύνουν τον Τούρκο 

φορολογούμενο. Επιπλέον, η δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν 

στις τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου μας, που δεν συνάδουν με 

τη συμμαχική σχέση Ελλάδας-Τουρκίας.502 

 
499 Litsas (2017), From Sentimental Idealism and Incompetent Realism Towards a New Greek Grand Strategy: Searching for 
Ariadne’s Thread 
500 Σπύρος Λίτσας (21/06/2019), Ο Ερντογάν έχει αυτοπαγιδευτεί, συνέντευξη στο Γιάννη Κουτσομύτη, Φιλελεύθερος, 21-23 
Ιουνίου 2019, σελ. 32 
501 Κουσκουβέλης, Η αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας 
502 Λίτσας, Ο Ερντογάν έχει αυτοπαγιδευτεί 
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Μία καινοτόμος πρόταση είναι να ανανεωθεί η διπλωματική αντιμετώπιση των 

ελληνοτουρκικών διαφορών με έναν έξυπνο τρόπο, που να κάνει χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας στην επικοινωνία και παίρνοντας μαθήματα από την τελευταία 

και ταυτόχρονα εξαιρετικά αποδοτική στρατηγική του μάνατζμεντ, την «επαγρυπνούσα 

διαφήμιση» (woke advertising).503 Η τελευταία δεν διαφημίζει το προϊόν, αλλά παίρνει 

θέση σε κρίσιμα κοινωνικά θέματα, όπως ο ρατσισμός ή η σεξουαλική παρενόχληση, 

υπό την κάλυψη του brand name του προϊόντος. Ο τηλεθεατής με αυτόν τον τρόπο 

ταυτίζεται με τις συμπεριφορές που προβάλλονται και με αυτόν τον τρόπο ταυτίζει την 

ορθή επιλογή συμπεριφοράς με την ορθή επιλογή του προϊόντος, που διαφημίζεται 

έτσι με έμμεσο τρόπο. 

 Στην περίπτωσή μας, ενώ η συνεχόμενη επίκληση του Διεθνούς Δικαίου από 

την πλευρά μας έχει αρχίσει να κουράζει και εμάς τους ίδιους εφόσον 

επαναλαμβάνεται μονότονα χωρίς να ανανεώνεται, το ξεκίνημα των περιοδικών 

αναφορών των τουρκικών παραβάσεων και το κόστος που επιφέρει η αναχαίτισή τους 

στην γονατισμένη ελληνική οικονομία -στο ΝΑΤΟ, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ αλλά και 

διεθνώς- είναι κάτι το νέο, μπορεί να συνταθεί με τη χρήση της τεχνολογίας εύκολα και 

ταυτόχρονα μπορεί να ευαισθητοποιήσει τις δυτικές κυβερνήσεις για το κόστος που 

μας επιβάλλει η Τουρκία από το 1974 με τις παράνομες διεκδικήσεις της.504 

Η Τουρκία επίσης θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η επιθετικότητά της έχει κόστος 

και για την ίδια. Δεν είναι δύσκολο να υπολογιστεί το κόστος με το οποίο οι ενέργειές 

της επιβαρύνουν την αδύναμη πλέον τουρκική οικονομία και επηρεάζουν δυσμενώς 

το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Με τη μέθοδο της «επαγρυπνούσας διαφήμισης» 

μπορεί να επικοινωνηθεί αυτό το πολιτικό μήνυμα σε όλον τον κόσμο και να 

προκαλέσει πολιτικό κόστος στην Τουρκία πολύ μεγαλύτερο από τις νομικές 

επιπλοκές που δημιουργούνται από τις αναθεωρητικές ενέργειες της γείτονος, για τις 

οποίες τόσο η ίδια η Τουρκία όσο και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν πάψει από καιρό να 

ενδιαφέρονται. 

Κλείνοντας την ανάλυση περί των κατευθύνσεων που πρέπει να λάβει η 

ελληνική στρατηγική, είναι σημαντικό να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει 

η Ελλάδα να επιστρέψει με αξιώσεις στο διεθνές στερέωμα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα 

πρέπει να οικοδομηθεί μια υψηλή στρατηγική που να εμβαθύνει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, 

 
503 Spyridon Litsas (14/05/2019), Outside-the-box diplomacy, ekathimerini.com, 
http://www.ekathimerini.com/240424/opinion/ekathimerini/comment/outside-the-box-diplomacy  
504 Litsas, Outside-the-box diplomacy 

http://www.ekathimerini.com/240424/opinion/ekathimerini/comment/outside-the-box-diplomacy
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πχ. να γίνει η χώρα μας το πρώτο κράτος που να συζητά για διατλαντισμό στην 

Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και να γίνει πιο δραστήρια σε επιχειρησιακό επίπεδο 

εντός του ΝΑΤΟ, κερδίζοντας εμπειρία και προβάλλοντας τη σημαία μας διεθνώς. Η 

Ελλάδα οφείλει να εργαστεί στην ποιοτική αναβάθμιση της θέσεις της στις δυτικές 

συμμαχικές δομές με την υιοθέτηση πρωτοβουλιών στρατηγικής υπεραξίας όπως η 

ενίσχυση του ευρωατλαντισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα οφείλει επίσης 

να στηρίξει το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βαδίζοντας σε ρεαλιστικά 

μονοπάτια που οδηγούν σε οικονομική και θεσμική εμβάθυνση και όχι σε ευχολόγια. 

Τέλος, να συνεχίσει την κομβική συνεργασία της με τον πυλώνα της Δύσης στην 

περιοχή, το Ισραήλ, σε τομείς όπως η αμυντική τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη 

ούτως ώστε να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας 

της με όρους της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.505

 
505  Λάβδας & Λίτσας, Προσφέρει η Χάγη ευκαιρία βιώσιμης συνεννόησης με την Τουρκία; και Λίτσας, Ο Ερντογάν έχει 
αυτοπαγιδευτεί 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η Ανατολική Μεσόγειος, αν και υπήρχε γεωγραφικά για αιώνες, δεν ήταν τίποτε 

περισσότερο από κομμάτι της Μεσογείου, μιας περιοχής που ο χαμηλός βαθμός 

συνοχής της δεν την καθιστά περιφερειακό υποσύστημα. Στην Ανατολική Μεσόγειο, 

όμως, σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο γεωγραφικός παράγοντας, η 

διάσταση της ασφάλειας, τα μοτίβα φιλίας, εχθρότητας και συνοχής της περιοχής, το 

κοινό ιστορικό υπόβαθρο, καθώς και η πιθανή οικονομική αλληλεξάρτηση που μπορεί 

να επιφέρει η ύπαρξη πλούσιων ενεργειακών κοιτασμάτων, κάνουν την  Ανατολική 

Μεσόγειο ένα διακριτό περιφερειακό υποσύστημα. Το υποσύστημα αυτό παρουσιάζει 

μια μέτρια συνοχή και οικονομική αλληλεξάρτηση και τα κράτη που το συγκροτούν 

μοιράζονται κοινό ιστορικό παρελθόν. Επιπλέον, έχει υψηλή εσωτερική αναγνώριση 

(αλλά πιθανόν μικρότερη εξωτερική) και λειτουργεί ως σύνορο μεταξύ Ανατολής και 

Δύσης, διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στην ασφάλεια, με την έννοια που της δίνει 

η σημερινή διεθνής πολιτική. Ως κορμός του μπορεί να θεωρηθούν η Ελλάδα, η 

Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και η Τουρκία. 

Ένας από τους βασικότερους λόγους ανάδυσης της Ανατολικής Μεσογείου ως 

περιφερειακού υποσυστήματος είναι ο πολυπολισμός, που δείχνει να έχει εδραιωθεί 

στο διεθνές στερέωμα, ανάγοντας τα περιφερειακά υποσυστήματα ασφαλείας κομβικά 

στη διεθνή ασφάλεια και τη διεθνή και περιφερειακή πολιτική. 

Η ανάδυση της Ανατολικής Μεσογείου ως περιφερειακό υποσύστημα, εν 

πολλοίς οφείλεται στις τελευταίες ανακαλύψεις τεράστιων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων, που αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για την οικονομική ανάπτυξη των 

κρατών της περιοχής, αν σκεφτούμε ότι θαλάσσια λεκάνη της στο σύνολό της 

παραμένει ουσιαστικά ανεξερεύνητη. Η σημασία αυτών των υδρογονανθράκων 

εκτοξεύεται, αφού επιπλέον ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων και ένας λειτουργικός 

μηχανισμός εκμετάλλευσης και διαμετακόμισής τους μπορεί να σημάνουν την 

ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.  

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα (όπως και η Τουρκία), που δεν έχει διαπιστωμένα 

ενεργειακά κοιτάσματα και, μόνο αν βρεθούν εκμεταλλεύσιμες ποσότητες αερίου στις 

ελληνικές θάλασσες αυτή θα αποκτήσει ισότιμη θέση με τα υπόλοιπα κράτη του 

υποσυστήματος όπως η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Το γεγονός όμως ότι είναι 



-188- 
 

 

κράτος-μέλος της ΕΕ και η κομβική της θέση στην ενεργειακή δικτύωση της Ευρώπης 

την καθιστούν πύλη εισόδου της ενέργειας στη Γηραιά Ήπειρο. Οι επενδύσεις που έχει 

κάνει τα τελευταία χρόνια στις υποδομές ενέργειας, όπως o πλωτός σταθμός 

υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) υγροποιημένου 

φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, καθώς και οι πρωτοβουλίες της για η 

υλοποίηση του EastMed, αντισταθμίζουν την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση με 

γεωπολιτικά οφέλη. Συγκεκριμένα, ενισχύουν τις τριμερείς συνεργασίες Ελλάδας - 

Κύπρου - Ισραήλ και Ελλάδας - Κύπρου – Αιγύπτου, οι οποίες μολονότι έχουν ως 

προμετωπίδα την ενεργειακή συνεργασία μπορούν να αποτελέσουν την απαρχή ενός 

περιφερειακού ευρωατλαντικού συστήματος ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, το 

οποίο είναι προαπαιτούμενο για την ομαλή διαδικασία εξόρυξης και μεταφοράς των 

υδρογονανθράκων προς τις αγορές της Ευρώπης. 

Εκτός από την μεγάλη αυτή ευκαιρία, στην περιοχή κυριαρχεί και μία μεγάλη 

απειλή, αυτή των τεράστιων κυμάτων προσφύγων και μεταναστών. Η προσφυγική 

κρίση θεωρείται ως μια κατάσταση υψηλού κινδύνου και αποτελεί μια από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα μας. Η αιτία της κρίσης είναι οι συγκρούσεις και 

η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, καθώς και η απροθυμία ή η αδυναμία της διεθνούς 

πολιτικής να λάβει κοινά, αποφασιστικά και αποτελεσματικά μέτρα για την 

αντιμετώπισή της. Η προσφυγική κρίση συνδέεται με τρία διαφορετικά είδη 

ασύμμετρων απειλών που σχετίζονται κυρίως με την τρομοκρατία: τους ξένους 

μαχητές, τους πρόσφυγες πολεμιστές, και τους κοινωνικούς φόβους και την πόλωση 

που παρατηρούνται στις χώρες υποδοχής.  

Η Ανατολική Μεσόγειος έχει κερδίσει επάξια το χαρακτηρισμό «γρίφος». Οι 

πολιτικές αλληλεξαρτήσεις και τα διαπλεκόμενα στρατηγικά συμφέροντα στην 

περιοχή, των ΗΠΑ και των άλλων μεγάλων δρώντων -διεθνών όπως η Κίνα και η 

Ρωσία, αλλά και περιφερειακών όπως το Ιράν- αναγκάζουν τα κράτη της περιοχής να 

διαμορφώσουν τη στρατηγική τους προσεκτικά, ώστε οι πολιτικές επιλογές τους να 

ταυτίζονται με τα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους παίκτες. 

Προς το παρόν, η  απρόθυμη αυτοκρατορία που λέγεται ΗΠΑ, καθώς δεν 

επιθυμεί πλέον να εμπλέκεται σε κάθε διεθνές ζήτημα και ενώ διαφαίνεται η στροφή 

της προς την Ασία, για να αντιμετωπίσει τον ανερχόμενο ανταγωνιστή της, την Κίνα, 

χρησιμοποιεί την στρατιωτική, την οικονομική και την πολιτική της επιρροή για να 

εκμεταλλευτεί περιφερειακές συγκρούσεις που προκαλούν φθορά στους επίδοξους 

υπονομευτές της ηγεμονίας τους. Αυτό έκανε, με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία στη 
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Συριακή εμπλοκή, αλλά κατέληξε στο τέλος να πράττει ένα γεωπολιτικό σφάλμα. 

Αφενός εγκαταλείποντας τους μέχρι πρότινος Κούρδους συμμάχους τους προκάλεσε 

ανασφάλεια στους υπόλοιπους συμμάχους της στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στο 

Ισραήλ και, αφετέρου άφησε το πεδίο ελεύθερο στη Ρωσία, που έχει εδραιώσει τη 

θέση της στη Συρία, επηρεάζοντας τις εξελίξεις τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην 

Ανατολική Μεσόγειο και εμφανίζεται ως ο απόλυτος κυρίαρχος και ο νικητής στην 

περιοχή. Ως απότοκο αυτών των γεγονότων, το Ιράν προσεγγίζει όλο και περισσότερο 

τη Ρωσία -αλλά και την Τουρκία- για να διασφαλίσει τα συμφέροντά του στην περιοχή. 

Η απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με τη στρατηγική σύγχυση 

των ΗΠΑ, την επανεμφάνιση της Ρωσίας και την ήπια ισχύ που προβάλλει η Κίνα στην 

περιοχή, με εργαλείο το νέο δρόμο του μεταξιού, που είναι γνωστός ως  πρωτοβουλία 

"Belt and Road Initiative" (BRI), το οικονομικό δέλεαρ του οποίου είναι μεγάλο για τις 

ευρωπαϊκές χώρες που φαίνεται να μην εμπνέονται από το όραμα μιας 

ολοκληρωμένης ΕΕ, δημιουργεί τις συνθήκες για ανάδυση και νέων περιφερειακών 

παικτών. Ένα από τα πλέον σοβαρά γεωπολιτικά ζητήματα που ανέκυψαν από την 

απόφαση της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή, είναι η αποκάλυψη της 

αυταρχικής, νέο-οθωμανικής και αναθεωρητικής φύσης της ερντογανικής Τουρκίας. 

Μια από τις πιο σοβαρές ελλείψεις της στρατηγικής των ΗΠΑ είναι η αδυναμία 

τους να εντοπίσουν τους «σωστούς» συμμάχους που να υποστηρίζουν τη διεθνή τους 

πολιτική. Η στρατηγική σχέση ΗΠΑ-Τουρκίας φυτοζωεί, αλλά αυτό το αντιλαμβάνεται 

μόνο η Τουρκία. Αντίθετα οι ΗΠΑ, αλλά και η Δύση σχεδόν στο σύνολό της, δεν 

μπορούν να αποκόψουν τις σχέσεις της με την Τουρκία, καθώς τη θεωρούν κομβική 

στην αντιμετώπιση του ρώσο-κινεζικού άξονα. Η Τουρκία θεωρεί εαυτόν ως ηγεμονική 

δύναμη και αξιώνει την αρπαγή φορτίων ισχύος, όπως αποτυπώνονται στα ενεργειακά 

κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, από τα κράτη της περιοχής και την ακύρωση 

της στρατηγικής των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Τουρκία πιέζει τις ΗΠΑ δείχνοντας ότι 

μπορεί να βρει εναλλακτικό στρατηγικό εταίρο στη Ρωσία, που έπειτα από το 

αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 την εμπιστεύεται όλο και περισσότερο. Οι 

πιέσεις που ασκεί η Τουρκία στη Δύση εκτείνονται σε τέσσερις διαπλεκόμενους 

άξονες: στην απόκτηση των ρωσικών S-400, στην απειλή απελευθέρωσης των 

προσφυγικών ροών, στο Συριακό ζήτημα όπου τα συμφέροντά της είναι διαφορετικά 

και στις προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ. Επιπρόσθετα, η υποστήριξή της στο Ιράν 

και η ανοικτή εχθρότητα προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο δείχνουν ότι η αντιπαράθεση 

με τις ΗΠΑ προσλαμβάνει στρατηγικά χαρακτηριστικά.  
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 Η Τουρκία θέλει να αναδειχθεί σε παγκόσμιο δρώντα. Η μακροχρόνια πορείας 

της, είτε ως κοσμικό κράτος είτε ως πολιτικό ισλάμ, είχε ως σκοπό την αποκόμιση 

κέρδους μέσω της συμμαχίας της με τη Δύση, με τη διαφορά ότι το κέρδος της στην 

εποχή του κεμαλικού κράτους ήταν η επιβίωση, ενώ στην περίοδο του ΑΚΡ η ενίσχυση 

των φορτίων της σκληρής και της ήπιας ισχύος της. Σήμερα που νιώθει αρκετά ισχυρή 

σε αυτά τα φορτία, ξεκίνησε να χαράσσει μια αυτόνομη στρατηγική αναθεωρητικής 

δύναμης, με σκοπό την περιφερειακή ηγεμονία. Η προσπάθειά της αυτή εξηγείται με 

όρους δομικού ρεαλισμού και θα συνεχιστεί στο μέλλον ανεξάρτητα αν το πολιτικό 

ισλάμ θα εξακολουθήσει να έχει το πάνω χέρι ή αν θα είναι κοσμικό κράτος. 

 Για να προωθήσει τους στόχους της, η Τουρκία προκαλεί αστάθεια και 

ανασφάλεια στον περίγυρό της. Δεν πρόκειται για συμπεριφορά «κακομαθημένου 

παιδιού» που θέλει να γίνεται το δικό του, αλλά μια καλά σχεδιασμένη επιχείρηση 

διαμόρφωσης του στρατηγικού περιβάλλοντος. Επειδή καμία συστημική μετάβαση δεν 

στερείται απροόπτων και κινδύνων, η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της 

Ανατολικής Μεσογείου, οφείλει να επαγρυπνεί και να είναι προσηλωμένη στην εθνική 

στρατηγική της.  

Η Τουρκία επιθυμεί να ενισχυθεί σε φορτία ισχύος της, ανατρέποντας τις μέχρι 

τώρα διεθνείς συμφωνίες για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην περιοχή 

ώστε να εξασφαλίσει μερίδιο από τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Ο κύριος στόχος της είναι η ανατροπή των ενεργειακών δεδομένων στην Κύπρο. Η 

τουρκική επιχειρηματολογία έχει δύο σημεία: το πρώτο είναι ότι τα νησιά δεν έχουν 

υφαλοκρηπίδα, οπότε είναι δίκαιο για αυτήν να καρπωθεί τους πόρους των 

θαλάσσιων περιοχών τους· το δεύτερο είναι η προστασία των δικαίων των «αδελφών 

Τουρκοκυπρίων». Η Κύπρος, διαβάζοντας την κατάσταση σωστά, πρότεινε τα έσοδα 

από τα κοιτάσματα των υποθαλάσσιων πόρων να μεταβιβάζονται σε λογαριασμό 

μεσεγγύησης, εγγυώμενη έτσι την ισοκατανομή τους. Η τουρκική αντίδραση είναι η 

αμφισβήτηση των κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων που ανοίγει το δρόμο για τη 

διχοτόμηση της νήσου και την τουρκική συγκυριαρχία. Για την Τουρκία η λύση του 

ενεργειακού ταυτίζεται με τη λύση -με τους δικούς της όρους- του Κυπριακού. 

Από τα κράτη που συνιστούν τον κορμό του υποσυστήματος της Ανατολικής 

Μεσογείου, η Αίγυπτος φαίνεται πως είναι και το κράτος που έχει αποκομίσει τα 

περισσότερα κέρδη στην περιοχή καθώς έχει στην κατοχή της το πλούσιο κοίτασμα 

Ζορ, τις εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την υγροποίηση των εξορυσσόμενων 

υδρογονανθράκων και τον έλεγχο της διώρυγας του Σουέζ μέσω της οποίας αυτοί θα 
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διακινηθούν. Η Κύπρος με τη δεξιοτεχνική διπλωματία της, κατάφερε να έχει κέρδη 

τόσο πολιτικά έναντι της Τουρκίας, όσο και οικονομικά, τέτοια που να συμμετέχει στα 

πολυμερή σχήματα και να κερδίζει τις υποστηρικτικές δηλώσεις των ΗΠΑ. Το Ισραήλ, 

τέλος, περικυκλωμένο από εχθρούς, έκανε το μεγάλο βήμα συνεργαζόμενο με την 

Αίγυπτο, συμμετέχει και αυτό σε σχήματα συνεργασίας και, εμμένει στη στρατηγική 

του, της εσωτερικής ενδυνάμωσης, εμπιστευόμενο πάνω από όλα τη σκληρή ισχύ του, 

δηλώνοντας ότι δεν θα πολεμήσει για τα συμφέροντα άλλων κρατών. 

Μέσα σε αυτόν τον γρίφο πρέπει να διαμορφωθεί η εθνική μας στρατηγική ώστε 

να αναβαθμιστεί η θέση της Ελλάδας στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Η 

στρατηγική αξία της Ελλάδας στο παραπάνω υποσύστημα καθορίζεται από την 

κεντρική της θέση σε αυτό και από το γεγονός ότι έχει καταστεί ακραίο σημείο της 

ζώνης της ειρήνης δίπλα στην ζώνη του πολέμου. Το ειδικό βάρος της Ελλάδας 

ενισχύεται περαιτέρω καθόσον αποτελεί το μοναδικό κράτος στην περιοχή που μετέχει 

ενεργά ως πλήρες μέλος σε όλους τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς 

ασφαλείας όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ η ΕΕ και ο ΟΑΣΕ. 

Η διεκδίκηση ενός καίριου ρόλου στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι δυνατό να 

γίνει μόνο με επίκληση στο διεθνές δίκαιο, αφήνοντας στην άκρη, ωσάν να ήταν κάτι 

το ενοχλητικό, τους όρους ισχύος. Ούτε όμως μπορεί η Ελλάδα να υιοθετήσει τις 

συμπεριφορές της Τουρκίας και να γίνει κι αυτή πηγή προβλημάτων και ασάφειας στην 

περιοχή, καθώς αυτό θα την καταντούσε περιφερειακή ενόχληση. 

Η διαμόρφωση μιας μακρόπνοης και σταθερής εθνικής στρατηγικής δεν είναι 

κάτι που επιτυγχάνεται με μια δυναμική κίνηση. Τέτοιες μαγικές κινήσεις υπάρχουν 

μόνο στο χώρο του μεταφυσικού. Αντίθετα, είναι μια κοπιώδης προσπάθεια που 

αποτελεί άθροισμα πολλών και διαφόρων στρατηγικών, που ενδεχομένως να μην 

αποβούν όλες τους το ίδιο επιτυχημένες.  

Από την στιγμή που κατανοήσουμε τι ακριβώς κάνει η Τουρκία, θα μπορέσουμε 

να αντιμετωπίσουμε η συμπεριφορά της. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να εξαλειφθούν 

τα όποια στοιχεία συμπεριφοράς κατευνασμού απέναντί της και να επιδειχθεί μία 

ψύχραιμη αποφασιστικότητα.506 Ψύχραιμή διότι, όπως προειδοποίησε ο Θουκυδίδης, 

 
506 Ο καθηγητής Κουσκουβέλης, έπειτα από ενδελεχή μελέτη του έργου του Θουκυδίδη, είναι ο εμπνευστής του όρου, που ο ίδιος 
αποκαλεί ως «νηφάλια αποφασιστικότητα». Για μεγαλύτερη εμβάθυνση βλ. Ηλίας Κουσκουβέλης (17/04/2018), Νηφάλια 
αποφασιστικότητα, η απάντηση στη λαγνεία ή στο φόβο του πολέμου με την Τουρκία, Ηλεκτρονική έκδοση Huffington Post, 
https://www.huffingtonpost.gr/entry/nefalia-apofasistikoteta-e-apantese-ste-layneia-e-sto-fovo-toe-polemoe-me-ten-
toerkia_gr_5ace1bb2e4b06a6aac8df8e7 και Ηλίας Κουσκουβέλης (04/04/2019), Τουρκία: οι «πολιτικές αφ’ υψηλού» ενός δήθεν 
«παλαιστή βαρέων βαρών», Ηλεκτρονική έκδοση Huffington Post https://www.huffingtonpost.gr/entry/toerkia-oi-politikes-af-
epseloe-enos-dethen-palaiste-vareon-varon_gr_5ca5b771e4b0409b0ec3bac7  

https://www.huffingtonpost.gr/entry/nefalia-apofasistikoteta-e-apantese-ste-layneia-e-sto-fovo-toe-polemoe-me-ten-toerkia_gr_5ace1bb2e4b06a6aac8df8e7
https://www.huffingtonpost.gr/entry/nefalia-apofasistikoteta-e-apantese-ste-layneia-e-sto-fovo-toe-polemoe-me-ten-toerkia_gr_5ace1bb2e4b06a6aac8df8e7
https://www.huffingtonpost.gr/entry/toerkia-oi-politikes-af-epseloe-enos-dethen-palaiste-vareon-varon_gr_5ca5b771e4b0409b0ec3bac7
https://www.huffingtonpost.gr/entry/toerkia-oi-politikes-af-epseloe-enos-dethen-palaiste-vareon-varon_gr_5ca5b771e4b0409b0ec3bac7
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μία πολεμική σύγκρουση είναι άγνωστο το πώς θα εξελιχθεί (ἄδηλα γὰρ τὰ τῶν 

πολέμων, 2.11). Ο ίδιος τόνισε και τη σημασία της αποφασιστικότητας, καθώς τον 

όποιο επιδρομέα αποτρέπουν εκείνοι που είτε δρουν προληπτικά είτε δεν του 

αφήνουν καμία αμφιβολία ότι θα αντισταθούν (6.24).  

Ψύχραιμη αποφασιστικότητα σημαίνει αποφυγή αντιπαράθεσης στις 

προκλητικές δηλώσεις του οποιουδήποτε Τούρκου αξιωματούχου. Σημαίνει την 

επιβολή κόστους διαφόρων μορφών, στα πεδία της πολιτικής, της οικονομίας και της 

επικοινωνίας, έχοντας υπόψη και τη στρατιωτική επιλογή. Κάθε κίνηση θα πρέπει να 

υπακούει σε μία γενικότερη πολιτική απέναντι στην Τουρκία, η οποία οφείλει να τύχει 

ευρείας αποδοχής από όλους. Σημαίνει τέλος τη δηλοποίηση στην αντίπαλη πλευρά 

της ικανότητας και της αποφασιστικότητάς  μας για δράση, ώστε να μην υπάρχουν 

περιθώρια παρερμηνείας των προθέσεών μας και των δυνατοτήτων μας. 

Η εθνική μας στρατηγική θα πρέπει να κινηθεί τόσο στην κατεύθυνση της 

κατοχύρωσης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων μέσω του διεθνούς δικαίου, με την 

κατάθεση στον ΟΗΕ των γεωγραφικών συντεταγμένων με τα εξωτερικά όρια της 

υφαλοκρηπίδας μας στην ανατολική Μεσόγειο, όσο και στην κατεύθυνση της 

αποτροπής. 

Όσον αφορά την αποτρεπτική στρατηγική αυτή έχει πολλές όψεις. Είναι 

επιτακτικό η Ελλάδα, να πάρει παραδείγματα από το Ισραήλ, που μας δείχνει πώς μια 

μικρή χώρα δύναται να αναπτύξει ισχυρή αμυντική βιομηχανία στα πλαίσια της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης. Η Ελλάδα μπορεί να μάθει πολλά πράγματα από το 

Ισραήλ ώστε να οικοδομήσει το δικό της μοντέλο. Η ανάπτυξη της ρομποτικής και της 

τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε μεγαλύτερη επιχειρησιακή αυτονομία των μη 

επανδρωμένων εναέριων, θαλάσσιων και επίγειων συστημάτων με ότι αυτό 

συνεπάγεται. Η διεξαγωγή του πολέμου πλέον προϋποθέτει μεγαλύτερη συμβολή της 

τεχνολογίας από ότι στο παρελθόν. Η έμφαση στην τρισδιάστατη εκτύπωση (3D 

printing) για την υποστήριξη μιας ισχυρής και ευέλικτης διοικητικής μέριμνας, στα μη 

επανδρωμένα εναέρια συστήματα, στον κυβερνοπόλεμο και στην ανάλυση μεγάλων 

δεδομένων για την καλύτερη κατανομή δυνάμεων στο θέατρο επιχειρήσεων θα 

επιτρέψει στην Ελλάδα να αποκτήσει ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας ως 

αντιστάθμιση στο αριθμητικό μας μειονέκτημα. Εξάλλου, όπως κάνει το Ισραήλ για να 

αντιμετωπίσει τους πολυπληθείς του αντιπάλους.507 

 
507 Μάνος Καραγιάννης (27/10/2019), Το ισραηλινό μοντέλο μπορεί να μας διδάξει πολλά, συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη, 

Liberal, https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-to-israilino-montelo-mporei-na-mas-didaxei-polla/272010  

https://www.liberal.gr/apopsi/manos-karagiannis-to-israilino-montelo-mporei-na-mas-didaxei-polla/272010
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Επιπρόσθετα, οι στρατηγικές αποτροπής που βασίζονται στις εξελίξεις της 

στρατιωτικής τεχνολογίας, όπως η ανάπτυξη πλέγματος αντιπρόσβασης και άρνησης 

περιοχής (Anti Access/ Area Denial-A2AD) και τα προϊόντα της πυραυλικής 

επανάστασης που αφορούν σε πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς ενταγμένα 

σε δικτυοκεντρικά δομημένα πλαίσια μάχης, αυξάνουν την αποτρεπτική στρατηγική 

της χώρας μας εκμηδενίζοντας το γεωγραφικό μειονέκτημα της δύσκολης πρόσβασης 

σε απομακρυσμένες περιοχές του θεάτρου της Ανατολικής Μεσογείου. 

Εξίσου σημαντική είναι και η διπλωματική όψη της αποτρεπτικής στρατηγικής. 

Η διπλωματική αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας μπορεί να διαμορφωθεί με 

έναν έξυπνο τρόπο, που να κάνει χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στην επικοινωνία, 

ως μια στρατηγική επικοινωνία του τύπου της επαγρυπνούσας διαφήμισης (woke 

advertising). Μέσω αυτής μπορούν να διεθνοποιηθούν, με μεγάλη επιτυχία, σε διεθνή 

fora και ΜΜΕ οι κινδύνοι που ενέχει η στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 

οι κόκκινες γραμμές που θέτει η Αθήνα στην περιοχή, το κόστος που επιφέρει η 

αναχαίτιση του τουρκικού αναθεωρητισμού στην ελληνική οικονομία καθώς και το 

κόστος με το οποίο αυτός επιβαρύνει την αδύναμη τουρκική οικονομία και επηρεάζει 

δυσμενώς το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. 

Η διαμορφούμενη εθνική στρατηγική οφείλει να είναι συνεκτική και να 

αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με ολιστικό πνεύμα. Η ενίσχυση της ασφάλειας με νέες 

αμυντικές δομές, συνεκτική πολιτική εθνικής άμυνας και αμυντικής τεχνολογικής 

παραγωγής, η υπερπήδηση τοπικιστικών συμπλεγμάτων και δεσμεύσεων, με τον  

εξορθολογισμό της διασποράς των Ενόπλων Δυνάμεων σε περιττές δομές μόνο και 

μόνο για να εξυπηρετούνται τοπικά συμφέροντα, είναι σίγουρο πως θα συνεισφέρει 

θετικά στο στάτους της Ελλάδας. Κομβικής σημασίας κρίνεται η διαμόρφωση ενός 

Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εναλλαγές 

των κυβερνήσεων τηρώντας σταθερά το στρατηγικό σχεδιασμό της Ελλάδας.508  

Εξαιρετικά σημαντικό για την επιτυχή διαμόρφωση της Ελληνικής στρατηγικής 

είναι η ταύτισή της με τα συμφέροντα της Δύσης, που εκπροσωπούνται από τις ΗΠΑ 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2016 ο τότε σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ 

Jakub Grygiel με τον βοηθό γραμματέα εξωτερικής πολιτικής στα ευρωπαϊκά και 

ευρασιατικά θέματα Wess Mitchell εξέδωσαν το βιβλίο “The Unquiet Frontier”, στο 

οποίο παρουσίαζαν την πρόταση τους για τη στρατηγική των ΗΠΑ στο σημερινό 

 
508 Βασίλης Νέδος (02/11/2019), Περί ασφαλείας και νέων δομών, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1049947/opinion/epikairothta/politikh/peri-asfaleias-kai-newn-domwn 

https://www.kathimerini.gr/1049947/opinion/epikairothta/politikh/peri-asfaleias-kai-newn-domwn
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ασταθές διεθνές περιβάλλον. Στο βιβλίο αυτό κατέδειξαν ότι για να καταστεί η 

εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ αποτελεσματική πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία 

στα «κράτη-ακρίτες». Ένας υποψιασμένος αναγνώστης θα περίμενε να διαβάσει κάτι 

και για το ρόλο της Τουρκίας στη στρατηγική αυτή. Κι όμως, στο βιβλίο η λέξη Τουρκία 

εμφανίζεται μόνο τρεις φορές, εκ των οποίων η μία αφορούσε την αποφυγή της 

Βουλγαρίας να συνάψει συμμαχία μαζί της ενώ οι άλλες δύο καταχρηστικά, καθώς η 

αναφορά γίνεται για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκία ως σύγχρονο κράτος 

απουσιάζει από τις 227 σελίδες του βιβλίου. Και μόνο αυτό αποτελεί ένδειξη της 

αμηχανίας με την οποία αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ την απρόσμενη τροπή της τουρκικής 

πολιτικής.  

Η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί την αμερικανική  πολιτική και να εργαστεί 

σε μια υψηλή στρατηγική εμβάθυνσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ, ώστε να γίνει το 

πρώτο κράτος που να συζητά για διατλαντισμό στην Ανατολική Μεσόγειο και πιο 

δραστήρια σε επιχειρησιακό επίπεδο εντός του ΝΑΤΟ. Αυτό δύναται να ενισχυθεί με 

την κομβική συνεργασία της με τον πυλώνα της Δύσης στην περιοχή, το Ισραήλ, σε 

τομείς όπως η αμυντική τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα οφείλει επίσης 

να στηρίξει το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βαδίζοντας σε ρεαλιστικά 

μονοπάτια που οδηγούν σε οικονομική και θεσμική εμβάθυνση μέσω της Κοινής 

Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, αναλαμβάνοντας κύριο ρόλο στην ανάπτυξη 

στρατιωτικών δυνατοτήτων μέσω των προγραμμάτων της Μόνιμης Διαρθρωμένης 

Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation – PESCO), που παρέχει τη 

δυνατότητα σε όσα κράτη μέλη έχουν τη βούληση και την ικανότητα να αναπτύξουν 

από κοινού αμυντικές δυνατότητες, να επενδύσουν σε κοινά έργα και να ενισχύσουν 

την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συμβολή των ενόπλων δυνάμεών τους.  

Η πρόκληση στη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής διαχρονικά παραμένει 

η ίδια. Όλες οι παραπάνω προτάσεις στρατηγικής μπορεί να είναι όμορφες, 

ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες, αλλά θέλουν και κάποιους για να τις κάνουν πράξη.  

 

           Υπογραφή 

 

 

               Γεώργιος Αλατζάς 

          (mad 18011)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«Α» Χάρτες 
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Γεώργιος Αλατζάς (mad 18011) 

       Θεσσαλονίκη,  11 Μαΐου 2020 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΧΑΡΤΕΣ 

 Σύμφωνα με την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Britannica,  χάρτης είναι μια 

γραφική παράσταση, υπό κλίμακα και συνήθως σε δύο διαστάσεις, των 

χαρακτηριστικών μιας περιοχής της Γης - όπως γεωγραφικών, γεωλογικών, 

γεωπολιτικών κ.α.509 Η ευκολία με την οποία αποτυπώνεται η εικόνα στο ανθρώπινο 

μυαλό, η επιστημονικοφάνεια που εκπέμπει ένα καλοφτιαγμένο σχέδιο  και η ευκολία 

κατασκευής μιας απεικόνισης της επιφάνειας της Γης που επιτρέπει η σημερινή 

τεχνολογία, κάνουν το χάρτη ένα γεωπολιτικό εργαλείο με το οποίο τα κράτη 

επικοινωνούν τις φιλοδοξίες τους στο διεθνές σύστημα. Παρακάτω ακολουθούν 

τέτοιου είδους χαρακτηριστικοί χάρτες της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
509 Από την ηλεκτρονική έκδοση της εγκυκλοπαίδειας Britannica, https://www.britannica.com/science/map  

https://www.britannica.com/science/map
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1. Ο ενεργειακός χάρτης του Γραφείου Ενεργειακών Πόρων (Bureau of Energy 

Resources) των ΗΠΑ 

 

Πηγή: Michael Wilner (2019,June 05), Trump team is adopting a pipeline plan to wean Europe off Russian fuel, Impact2020, 
https://www.mcclatchydc.com/news/policy/environment/energy/article231114518.html  

 

Παρατήρηση: Ο χάρτης εμφανίστηκε το 2014 και απεικονίζει μέρος της αμερικανικής προσπάθειας για 

την ενεργειακή απεξάρτηση της περιοχής από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες και την οικοδόμηση 

μιας περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας που 

να ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mcclatchydc.com/news/policy/environment/energy/article231114518.html
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2. Χάρτης των διεκδικήσεων της Τουρκίας 
 

 
Πηγή: : Νίκος Μελέτης (10/04/2019), Ο Ερντογάν επαναφέρει το “δόγμα” του Αχμέτ: Στρατηγική της Άγκυρας η διαρκής ένταση, 
Hellas Journal, https://hellasjournal.com/2018/11/o-erntogan-epanaferei-to-quot-dogma-quot-toy-achmet-stratigiki-tis-agkyras-i-
diarkis-entasi/  

 

3. Χάρτης των διεκδικήσεων της Τουρκίας και του ψευδοκράτους 
 

 
Πηγή: Μελέτης, Ο Ερντογάν επαναφέρει το “δόγμα” του Αχμέτ: Στρατηγική της Άγκυρας η διαρκής ένταση 
 

 

 

 

 

https://hellasjournal.com/2018/11/o-erntogan-epanaferei-to-quot-dogma-quot-toy-achmet-stratigiki-tis-agkyras-i-diarkis-entasi/
https://hellasjournal.com/2018/11/o-erntogan-epanaferei-to-quot-dogma-quot-toy-achmet-stratigiki-tis-agkyras-i-diarkis-entasi/
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4. Χάρτης Τουρκικών Διεκδικήσεων που Κατατέθηκε στον ΟΗΕ 
 

 
Πηγή: Νίκος Μελέτης (12/04/2019), Η Τουρκία διεκδικεί από Ελλάδα, Κρήτη μέχρι Κύπρο, Liberal.gr, 
https://www.liberal.gr/arthro/247928/amyna--diplomatia/2019/i-tourkia-diekdikei-apo-ellada-kriti-mechri-kupro.html  

Παρατήρηση: Ο χάρτης είναι συνημμένος στην επιστολή του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας 

στον ΟΗΕ, Feridun Sinirioglu, με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2019 (δημοσιεύθηκε στις 22 Μαρτίου ως 

επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ - Α/73/804). Αποτυπώνει τον 28 Μεσημβρινό. Από 

εκεί και δυτικά η Τουρκία συζητά το όριο της υφαλοκρηπίδας. Από εκεί και ανατολικά θεωρεί ότι όλη η 

ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα είναι δική της. 

 
5. Χάρτης της Καταγγελίας της Κυπριακής Δημοκρατία στον ΟΗΕ 

 

 
Πηγή: Μελέτης, Η Τουρκία διεκδικεί από Ελλάδα, Κρήτη μέχρι Κύπρο 

Παρατήρηση: Ο χάρτης είναι συνημμένος στην επιστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας (επιστολή προς 

Γ. Συνέλευση και Συμβούλιο Ασφαλείας στις 19 Φεβρουαρίου 2019 - Α/73/753-S/2019/160), που ήγειρε 

στον ΟΗΕ το θέμα της παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της με την αποστολή για έρευνες 

του τουρκικού σεισμογραφικού σκάφους Barbaros εντός της κυπριακής ΑΟΖ και συγκεκριμένα στα 

οικόπεδα 1,8,9 και 12. 

 

https://www.liberal.gr/arthro/247928/amyna--diplomatia/2019/i-tourkia-diekdikei-apo-ellada-kriti-mechri-kupro.html
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6. Χάρτης της διαπραγμάτευσης οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας - Λιβύης 

 

  

 

 

 

Πηγή: Keep Talking Greece (2018,November 12) Turkey claims Greece tries to misappropriate Libya’s Exclusive Economic Zone, 
Keep Talking Greece, https://www.keeptalkinggreece.com/2018/11/12/turkey-greece-libya-eez/  

Παρατήρηση: Με τους χάρτες αυτούς γίνεται κατανοητή η προσπάθεια της Τουρκίας να πείσει τις 

αρχές της Λιβύης ότι μια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μαζί της είναι πιο συμφέρουσα από μία με την 

Ελλάδα. Οι τουρκικές ακτές που επιλέχθηκαν είναι οι πλέον «βολικές» ενώ η ΑΟΖ τρων ελληνικών 

νησιών αγνοείται. 

 

7. Χάρτης του μνημονίου οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας - Λιβύης 

 

Πηγή: Βασίλης Νέδος (16/02/2020), «Επίσημος» ο χάρτης Άγκυρας – Τρίπολης, Η Καθημερινή, 
https://www.kathimerini.gr/1065061/article/epikairothta/politikh/epishmos-o-xarths-agkyras---tripolhs  

 

 

https://www.keeptalkinggreece.com/2018/11/12/turkey-greece-libya-eez/
https://www.kathimerini.gr/1065061/article/epikairothta/politikh/epishmos-o-xarths-agkyras---tripolhs
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8.  Η «Γαλάζια Πατρίδα» 

 

Πηγή: Nikolas Birbari (11/09/2019) Türkiye’nin ‘mavi vatan haritası’ ve ‘kapıları açarız’ söylemi Yunanistan’ı endişelendiriyor, 
Ahval, https://ahvalnews.com/tr/yunanistan-turkiye/turkiyenin-mavi-vatan-haritasi-ve-kapilari-acariz-soylemi-yunanistani  

Παρατήρηση: Η επιλογή του Ερντογάν να φωτογραφηθεί με φόντο το χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας» 

καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ρητορική της Τουρκίας που αναβιώνει τη θεωρία του «ζωτικού χώρου» 

δεν είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί που βάζει στο τραπέζι για να το «κάψει» αφού πετύχει κάποιες 

παραχωρήσεις από τους γείτονές της, αλλά αποτελεί δόγμα του κράτους και απεικονίζει τις 

περιφερειακές της βλέψεις.  

 

9.  Ο Τουρκικός Μέσος Διάδρομος και η Κινέζικη Belt and Road Initiative 

 

 

Πηγή: Guo & Fidan (2018), China’s Belt and Road Initiative (BRI) and Turkey’s Middle Corridor: “Win-Win Cooperation”? Middle 
East Institute, June 2018, https://www.researchgate.net/publication/334195237  

https://ahvalnews.com/tr/yunanistan-turkiye/turkiyenin-mavi-vatan-haritasi-ve-kapilari-acariz-soylemi-yunanistani
https://www.researchgate.net/publication/334195237
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