


i 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το ανά χείρα πόνημα του φίλου Γιώργου Λιναρδή, με λόγο μεστό, σαφή και 
εξόχως διαφωτιστικό – όπως άλλωστε σε όλα τα κείμενά του - αποτολμά να 
αποτυπώσει τα πολυεπίπεδα και πολυσύνθετα συστατικά απάρτια της δολίας 
εξωτερικής πολιτικής και της βουλιμικής γεωπολιτικής αντιλήψεως και 
πρακτικής των Ασιατών ανατολικών γειτόνων και προαινίων εχθρών μας 
Τούρκων. 
 
Το τόλμημα  μιας τέτοιας «ανατομικής» προσεγγίσεως του πελωρίου 
αντικειμενικού κορμού είναι πράγματι μέγα, όμως ο έγκριτος πολυμαθής 
αναλυτής με αφηγηματική επιδεξιότητα και λεπτολόγο παραστατικότητα 
κατορθώνει να αποτυπώσει στο εκτενές (όσο και δυστοπικώς 
καταθλιψιογόνο) ψηφιδωτό του, το ανάπτυγμα, την «προβολή» της 
συστημικώς συγκροτημένης διεκδικητικής και τουρκικής κακοβουλίας. Η 
εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και η στέρεα συνυφασμένη μαζί της 
γεωπολιτική της σύλληψη, γερά αρμοδεμένες με υφέρποντα αβυσσαλέο 
ανθελληνισμό, αποκαλύπτονται και αναδεικνύονται σε έκταση και βάθος που 
θα ικανοποιήσουν γνωστικά και θα πληροφορήσουν αρτιότατα τον αναζητητή 
αναγνώστη. Και ειλικρινά, παρά το ότι εκ φύσεως μεροληπτώ εμπαθώς υπέρ 
των φίλων μου και δη ομοϊδεατών, σε αυτόν μου τον πρόλογο δεν υπερβάλλω 
στην κρίση μου αυτή. 

 
Με την ευθύνη της γενικής εποπτείας των εκδόσεων του «ΑΙΓΙΣ», έχω το 
προνόμιο να  χαίρομαι τα γραπτά  πρώτος μετά τους δημιουργούς τους. Την 
ίδια λεπταίσθητη απόλαυση αισθάνθηκα και με το παρόν βιβλίο, το οποίο 
φρονώ πως θα συνεισφέρει  τα  μάλα  στην Εθνικιστική  πνευματική φαρέτρα, 
με τα ευρύτατατα περιεχόμενα δεδομένα και την αναφορά των πλουσίων 
πηγών του, ώστε να χρησιμοποιηθεί πέραν της  προσωπικής διανοητικής 
πληρώσεως και στην πάλη των ιδεών. 
 
Προλογίζοντας ένα τέτοιο έργο, που αφορά στην τουρκική απειλή (διαχρονική 
Νέμεση του Γένους μας μετά την μάχη του Μαντζικέρτ  το 1071), νοιώθω 
υποχρεωμένος να παραθέσω (σε μετρητούς - αντικειμενικούς όρους), μερικά 
δεδομένα ως προπαρασκευαστικό εφόδιο του αναγνώστη, ως ένα στηρικτικό 
ικρίωμα, ώστε να  τοποθετήσει και ταξινομήσει  ευχερέστερα τα υπεράφθονα 
σπουδαία στοιχεία του  βιβλίου.    

           
Ο πολύς Κάρολος Δαρβίνος  στην επιστολή του της 3ης Ιουλίου 1881 έγραφε 
προς τον φιλόσοφο και πολιτικό οικονομολόγο Γουίλιαμ Γκράχαμ : « (...) Θα 
μπορούσα να δείξω πως η μάχη για τη φυσική επιλογή έχει πράξει και 
συνεχίζει να πράττει για την πρόοδο του πολιτισμού, περισσότερα από όσα 
φαίνεστε διατεθειμένος να παραδεχθείτε : Θυμηθείτε τι κίνδυνο διέτρεξαν τα 
έθνη της Ευρώπης, όχι πριν από πολλούς αιώνες, να κατακλυστούν από τους 
Τούρκους και πόσον γελοία είναι τώρα μια τέτοια ιδέα. Οι πλέον πολιτισμένες 
φυλές, αποκαλούμενες Καυκάσιες, κατενίκησαν το τουρκικό ράκος στον περί 
υπάρξεως αγώνα (...) ».  
 
Αυτό  το «ράκος» - εχθρός του πολιτισμού, που ευτυχώς αποκρούσθηκε στα 
τείχη της Βιέννης, δεν πρέπει να λησμονούμε πως  απετέλεσε την μεγαλυτέρα 
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πηγή των  εθνικών μας δεινών επί είκοσι αιώνες, υπήρξε ο κυρίαρχος και 
βασανιστής μας επί «τουρκοκρατίας», συνεχίζει να είναι ο σφετεριστής  του 
μεγαλυτέρου μέρους της πατρώας κληρονομίας μας και  το νυν κράτος του 
αποτελεί την μείζονα απειλή κατά της Ελλάδος και του Ελληνισμού στον 
εξελισσόμενο εμφανώς ή αφανώς «περί υπάρξεως αγώνα».      

Το κράτος το φερόμενο ως  «Δημοκρατία της Τουρκίας», γεφυρώνει την 
Ευρώπη και την Ασία, σχηματίζοντας μιαν ευρεία χερσαία λωρίδα που 
συνδέει την Εγγύς Ανατολή, το Ιράν και τον Καύκασο με τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Σε απόλυτο αντίθεση με τον προκάτοχό της, την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, η σύγχρονη Τουρκία περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στο 
ημιορεινό τοπίο της Χερσονήσου της Ανατολίας και στις πλουτοκτήτριες γαίες 
που περιβάλλουν την Θάλασσα του Μαρμαρά. Αυτή η σχεδόν επίπεδη 
παραθαλάσσια περιοχή περιλαμβάνει τα μεγάλα άστεα της 
Κωνσταντινουπόλεως και της Σμύρνης και τους δύο πορθμούς  - κομβικές 
διεξόδους, που συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο - τον Βόσπορο 
και τα Δαρδανέλια. Αυτή η περιοχή αποτελεί επίσης τον «πυρήνα» του 
πληθυσμού και της οικονομίας της Τουρκίας. Η εσωτερική γεωπολιτική 
πρόκληση της Τουρκίας αφορά και στην επέκταση της οικονομικής 
σταθερότητος και ανάπτυξη αυτού του πυρήνος στην ανατολική περιοχή της 
χώρας. 

Το τραχύ γεωγραφικό περιβάλλον και το ορεινό τοπίο της Ανατολίας ευλόγως 
καθιστούν δυσχερή την ανάπτυξη της οικονομίας και των έργων υποδομής, 
αλλά ιστορικώς έχουν συμβάλει στην επιτυχή αποτροπή εισβολών από χώρες 
της ανατολής και του νότου. Η σύγχρονη Τουρκία εργάζεται με κόπο και 
επιμονή ώστε  να εντάξει αυτήν την άκρως αγροτική και πτωχοτέρα ενδοχώρα 
της στο κρατούν εξελιγμένο πολιτικό και οικονομικό ρεύμα, σε μια 
προσπάθεια συνδέσεως της σημερινής «φιλο-ισλαμικής» κυβερνήσεως με 
τους γείτονές της στην ευρυτέρα Μέση Ανατολή. Ωστόσον, εξακολουθούν να 
υπάρχουν ποικίλες σημαντικές προκλήσεις. Η Τουρκία έχει αγωνιστεί επί 
δεκαετίες κατά της μαζικής κουρδικής εθνικής εξεγέρσεως στις 
νοτιοανατολικές περιοχές της, όπου η οροσειρά του Ταύρου και το ανατολικό 
οροπέδιο της μείζονος Ανατολίας προσφέρουν ισχυρό καταφύγιο στους 
μαχητές της κουρδικής αυτονομίας που συνεχίζουν τον αγώνα τους.  

Η θέση της Τουρκίας στην διασταύρωση Ανατολής-Δύσεως παρέχει στην 
χώρα πολλυποίκιλες γεωπολιτικές δυνατότητες. Η Τουρκία επιχειρεί να 
λειτουργήσει ως «συνδετικός κρίκος» που θα συνδέει τις εξαγωγές των 
ενεργειακώς πλουσίων γειτόνων της με τις καταναλωτικές αγορές στην 
Ευρώπη. Η θέση της επάγει επίσης μια σειρά περιορισμών, καθώς πιέζεται  
από την οικονομική ύφεση της Ευρώπης, από τις φιλοδοξίες του Ιράν στην 
Συρία και στο Ιράκ, αλλά και από τα ρωσικά συμφέροντα στον Καύκασο. 

Στην αποκορύφωση της ισχύος της η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξετείνετο 
από την Κεντρική Ευρώπη έως την Αραβική Χερσόνησο. Η νυν Τουρκία, η 
χώρα που εξεπήδησε από το τέλος των Οθωμανών, δεν είναι αυτοκρατορία, 
αλλά είναι μια αναπτυσσομένη και «ανερχομένη» χώρα. Σε στρατηγική θέση 
μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, η χώρα χρησιμοποιεί την οικονομική της 
επίδραση, την στρατιωτική της δύναμη και το όποιο πολιτιστικό της βάρος για 
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να επεκτείνει την επιρροή της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Συνεπώς, 
μεγαλύτερες δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Ρωσία αναγκάζονται να 
λειτουργούν εναλλάξ υπέρ και κατά της Τουρκίας, καθώς επιδιώκουν την 
ικανοποίηση των συμφερόντων τους στην περιοχή. 

Ευρισκομένη στο σημείο συγκλίσεως Ευρώπης, Ασίας και Μέσης Ανατολής, η 
Τουρκία επωφελήθηκε επί μακρόν από τα ισχυρά εμπορικά δίκτυα που 
διέρχονται από αυτήν. Βεβαίως οι πρόοδοι στην τεχνολογία έχουν μειώσει 
κατά τι τον ρόλο που παίζει η γεωγραφική θέση της Τουρκίας στην οικονομία 
της. Παρ' όλα αυτά, η τοποθεσία που ιστορικώς έχει καταστήσει τη χώρα 
«γεωοικονομικό κόμβο» εξακολουθεί να της προσφέρει ένα πλεονέκτημα σε 
βιομηχανίες όπως η ναυτιλία και η εφοδιαστική. Επιπλέον, η θέση της 
Τουρκίας της επιτρέπει να επιλέγει τους περιφερειακούς εμπορικούς της 
εταίρους. Έχουσα επικεντρωθεί στην διεύρυνση των οικονομικών της δεσμών 
με την Ευρώπη κατά το μεγαλύτερο μέρος της συγχρόνου ιστορίας της, η νυν 
Τουρκία αντιλαμβάνεται σαφέστατα τους τρέχοντες περιορισμούς της 
σχέσεώς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εργαζομένη για την προς 
τούτο αντισταθμιστική διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεών της με τους 
εταίρους της στην Ανατολή, προχωρεί «αβρά» και προσεκτικά, ώστε να 
αποφύγει να διακυβεύσει την πλέον σημαντική εξαγωγική αγορά της και 
μάλιστα εκείνην προς την οποίαν δεσμεύεται στενώς από νομικής απόψεως. 

Η σύγχρονη Τουρκία ανεδύθη από τα ερείπια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
πριν από περίπου έναν αιώνα, μετά τον Α’ Μεγάλο Πόλεμο. Κατενίκησε την 
Ελλάδα και συνέτριψε τον Ιωνικό και Ποντιακό Ελληνισμό κατά την 
Μικρασιατική Κατστροφή και μετά τέσσαρες περίπου δεκαετίες πολυεπιπέδων 
κτηνωδών εθνοκαθάρσεων, συνέθεσε τον νέο Τουρκισμό. Κατά την διάρκεια 
της ταραχώδους μεταβατικής περιόδου, η νεόδμητη χώρα επικεντρώθηκε 
στην εδραίωση και σταθεροποίηση της οικονομίας της, ενθαρρύνουσα 
παραλλήλως την ανάπτυξη. Ο αδίστακτος εξολοθρευτής του Ελληνισμού και 
πρώτος Τούρκος πρόεδρος Μουσταφά Κεμάλ Πασάς, κατά το δεύετερο ήμισυ 
της δεκαετίας του 1920  ίδρυσε κρατικές επιχειρήσεις και εμεγάλωσε τις 
βιομηχανίες καπνού, βαμβακιού και σακχάρεως της Τουρκίας, δηλαδή 
εφρόντισε τις πλέον προσοδοφόρες μερίδες της γεωργίας, ήτοι του τότε 
σημαντικοτέρου οικονομικού τομέως της χώρας. Η Τουρκία συντόμως 
εβελτίωσε την υποδομή μεταφορών με ένα στοιχειωδώς επαρκές 
σιδηροδρομικό σύστημα και ένα στιβαρότερο οδικό δίκτυο, τα οποία μαζί με 
μιαν ομάδα νεοσυσταθεισών κρατικών τραπεζών, έθεσαν τις βάσεις για την 
εκβιομηχάνιση μετά τον Β' Μεγάλο Πόλεμο. Η κυβέρνηση της Αγκύρας 
υιοθέτησε πολιτικές συστηματικής αντικαταστάσεως των εισαγωγών, ώστε να 
προστατεύσει την ανάπτυξη του  εκκολαπτομένου  βιομηχανικού τομέως της 
από τον εξωτερικό ανταγωνισμό. 

Και πράγματι η τουρκική βιομηχανία ανεπτύχθη, αν και η γεωργία παρέμεινε 
επικεφαλής της οικονομικής αναπτύξεως της Τουρκίας κατά την διάρκεια της 
δεκαετίας του 1950 και της δεκαετίας του 1960 (γεγονός το οποίον δεν 
προξενεί έκπληξη, δεδομένου του αφθόνου καλλιεργησίμου εδάφους της 
χώρας). Οι δραστήριες κυβερνητικές πολιτικές υποκαταστάσεως των 
εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμολογίων και των ελέγχων 
κεφαλαίου, περιόριζαν κάπως το εμπόριο μέχρις ένα στρατιωτικό 
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πραξικόπημα το 1980 (εμπνευσμένο, εν μέρει, από την υποτονική οικονομία). 
Η νέα διοίκηση εξεκίνησε την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων, την άρση των 
ελέγχων των τιμών και των κεφαλαίων, καθώς  και τη μείωση των 
επιδοτήσεων με την ελπίδα ότι θα ενθαρρύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 
Ταυτοχρόνως, προσεπάθησε να αυξήσει την βιομηχανική παραγωγή με 
σκοπό την εξαγωγή. Η Τουρκία διεκρίθη ταχέως στην κατασκευή 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αλλά τα εμπορευματικά αγαθά 
μακροχρονίου χρήσεως («ανθεκτικά αγαθά») και οι καταναλωτικές συσκευές 
ανεδείχθησαν μεταξύ των καλυτέρων εξαγωγών της. 

Ιδιαιτέρως ανεπτύχθη ο τομεύς των καλουμένων «λευκών αγαθών» δηλαδή 
των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών της Τουρκίας, από τότε που εξεκίνησε 
περί τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Τουρκικές εταιρείες όπως η Teba και η 
Vestel κατασκευάζουν μηχανές για διεθνείς μάρκες, όπως η Singer και η 
Electrolux. Μια άλλη επιχείρηση, η Arcelik, η οποία παράγει προϊόντα όπως 
ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και τα πλυντήρια πιάτων με την δική της 
επωνυμία, προΐσταται τόσον στις εγχώριες όσον και στις εξαγωγικές 
κατηγορίες αυτών των προϊόντων. Με την έντονο εστίαση στις εξαγωγές, ο 
τομεύς «λευκών ειδών» της Τουρκίας κατόρθωσε να υπερβεί τo σταθερό 
επίπεδο της καταναλώσεως και τα όρια της ζητήσεως, που είναι εγγενή στην 
αγορά καταναλωτικών αγαθών.  

Η θέση της χώρας προσφέρει στους εγχωρίους κατασκευαστές εύκολη 
πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές της Μέσης Ανατολής όπου η μεσαία τάξη 
αυξάνεται σταθερά, και στην Ευρώπη όπου τα τουρκικά προϊόντα έχουν λίαν 
ανταγωνιστικό αντίτιμο απέναντι στα ακριβότερα ευρωπαϊκά ομόλογά τους. Η 
εξαγωγική αγορά της Τουρκίας εβοήθησε επίσης κατά τις πολιτικές 
αναταραχές της χώρας και στις επακόλουθες εποχές κάμψεως -  συνθλίψεως 
της εγχωρίου καταναλώσεως. Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, 
η Τουρκία εστράφη στις εξαγωγές της για να αντισταθμίσει την καταρρέουσα 
εσωτερική κατανάλωση, η οποία προεκλήθη από την αστάθεια, την αύξηση 
του πληθωρισμού και τις υποτονικές ξένες άμεσες επενδύσεις. 

Δεδομένης της σημασίας των εξαγωγών για την οικονομία της, η Τουρκία είναι 
πάντοτε σε επιφυλακή για νέες ευκαιρίες επεκτάσεως των διεθνών εμπορικών 
σχέσεών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα η μεγαλυτέρα εξαγωγική 
αγορά της Τουρκίας. Η Άγκυρα υπέγραψε αναπτυξιακή συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1963 και το 1995 εισήλθε σε τελωνειακή 
σύνδεση με το ευρωπαϊκό μπλοκ, στο πλαίσιο των ενταξιακών συνομιλιών. Οι 
συναλλακτικές συμφωνίες αποτελούν την σπονδυλική στήλη  του διεθνούς 
εμπορίου της Τουρκίας, αλλά επειδή η χώρα δεν έχει αποκτήσει ιδιότητα 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι ρυθμίσεις δεν λειτουργούν πάντοτε 
προς όφελός της.  Επί παραδείγματι, η τελωνειακή ένωση παρέχει στην 
Τουρκία πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά όχι 
απαραιτήτως στις αγορές των ποικίλων φορέων με τους οποίους η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Όμως 
αυτοί οι φορείς λαμβάνουν πρόσβαση στην αγορά της Τουρκίας βάσει των 
συμφωνιών τους με το ευρωπαϊκό μπλοκ. Επιπλέον, η Συμφωνία της 
Αγκύρας του 1963 απαιτεί από την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
διατηρήσουν κοινό «εξωτερικό τιμολόγιο» για τα βιομηχανικά προϊόντα προς 
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τις χώρες με τις οποίες το μπλοκ έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες. Βεβαίως 
όμως, η τελωνειακή ένωση παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσβαση 
αγοράς σε χώρες οι οποίες έχουν συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με την 
Τουρκία, αυτομάτως καθιστώντας την ελκυστικό εμπορικό εταίρο. 

Το Υπουργείον Οικονομίας της Τουρκίας προσπαθεί να μετατρέψει την 
συμφωνία τελωνειακής ενώσεώς της περισσότερον επ’ ωφελεία της, 
διαπραγματευόμενο αόκνως ώστε να συμπεριλάβει υπηρεσίες που 
αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος 
της Τουρκίας. Ανεξαρτήτως  από το εαν συγκρούεται με τις Βρυξέλλες, η 
παραμονή της στην τελωνειακή ένωση έχει ουσιώδες νόημα για την Τουρκία - 
τουλάχιστον προς το παρόν. Μια πρόσφατη μελέτη της τραπέζης HSBC 
διεπίστωσε ότι οκτώ από τις μεγαλύτερες μελλοντικές εξαγωγικές αγορές της 
Τουρκίας ευρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουσα υπόψη αυτό 
το δεδομένο, η Άγκυρα επιδιώκει να οικοδομήσει νέες εμπορικές εταιρικές 
σχέσεις προς ανατολάς της Γηραιάς Ηπείρου. 

Η διαφοροποίηση των ευρυτέρων εμπορικών της σχέσεων, ενώ  διατηρεί τους 
ζωτικούς δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ιδιαιτέρως δύσκολο 
έργο για την Τουρκία. Η χώρα έχει σημειώσει κάποια επιτυχία στη 
σφυρηλάτηση νέων εταιρικών σχέσεων. Προσφάτως η Τουρκία υπέγραψε 
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με το Βιετνάμ και την Σιγκαπούρη. 
Επίσης, ετριπλασίασε τις εξαγωγές της στο Κατάρ μετά την τελευταία διαμάχη 
της χώρας του Κόλπου με την Σαουδική Αραβία. Όμως, το Βιετνάμ και η 
Σιγκαπούρη είχαν ήδη καθιερώσει εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενδεικτικές του συνήθους προτύπου, δηλαδή  της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως  να υπογράφει ένα εμπορικό σύμφωνο και της Τουρκίας να  
σπεύδει κατόπιν να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο με τον ίδιο εμπορικό εταίρο, 
συμφώνως βεβαίως με τους ισχύοντες στην τελωνειακή ένωση περιορισμούς.  

Η Τουρκία θα αγωνίζεται να συναρθρώσει συμφωνίες, πέραν των απλών 
συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, με εταίρους εκτός του χαρτοφυλακίου 
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως η «Ευρασιατική Οικονομική Ένωση» (ΕΕΑ). 
Παρά την εκδήλωση ενδιαφέροντος να επιτύχει μια εμπορική συμφωνία με το 
εν λόγω μπλοκ, η Άγκυρα κατανοεί ότι κάθε προσπάθεια για την επίτευξη 
αυτού του στόχου θα αντιμετωπίσει αντιρρήσεις, όχι μόνον εντός της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και από μέλη της ΕΕΑ, όπως η Αρμενία. Η 
Τουρκία έθεσε λοιπόν αυτήν την προοπτική μόνον ως μέσον 
διαπραγματεύσεως καλυτέρων εμπορικών όρων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μολονότι είναι αμφίβολον ότι η τακτική της θα λειτουργήσει, λαμβανομένων 
υπ’ όψη  των διαρκών διαφορών  και της εντεινομένης εντάσεως που 
υφίστανται σήμερα μεταξύ της Αγκύρας και των Βρυξελλών. Όσον η Τουρκία 
εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριον, εξαρτάται επίσης από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την μεσιτειακή διαμεσολάβηση εμπορικών 
διαπραγματεύσεων, τις οποίες η Τουρκία μπορεί κατόπιν να ακολουθήσει και 
να διαμορφώσει μόνη της. 

Η τουρκική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αναπτύξει περαιτέρω την 
εγχώριο αμυντική βιομηχανία της χώρας. Μια ολοέν ικανοτέρα και πλέον 
ώριμη αμυντική βιομηχανία θα βοηθήσει την Άγκυρα να ενισχύσει την 
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αυτάρκεια της, να τονώσει την οικονομία της και να αναπτύξει στενότερες 
σχέσεις με ξένους εταίρους. Ωστόσον, η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας θα 
συνεχίσει να λειτουργεί ευρισκομένη ακόμη σε φάση εν εξελίξει 
σχηματοποιήσεως, καθώς η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται από ξένες 
τεχνολογίες και υποσυστήματα. 
 
Τον Μάϊο του 2017 Τούρκοι αξιωματούχοι υπονοούσαν επί εβδομάδες ότι η 
χώρα ευρίσκεται στο τέλος της ολοκληρώσεως εξαγωγικών συμφωνιών 
ύψους έως και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή των μεγαλύτερων 
συμβάσεων στην τουρκική ιστορία. Οι συμφωνίες, πρωτίστως για ναυτιλιακά 
συστήματα, αφορούσαν στην Σαουδική Αραβία και σε ένα άλλο 
απροσδιόριστο έθνος. Παρ’ όλον που οι εξαγωγές της Τουρκίας για αμυντικές 
προσπάθειες εδιπλασιάσθησαν από το 2011 έως το 2016, οι συνολικές 
συμφωνίες στον κλάδο παρέμειναν σχετικώς χαμηλές (στα 1,68 
δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι), αντιπροσωπεύουσες ολιγότερον από το 1% 
των παγκοσμίων εξαγωγών όπλων. Οι φημολογούμενες επερχόμενες 
πωλήσεις υπογραμμίζουν όχι μόνον την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να 
ενισχύσει τις εξαγωγές της στον τομέα της αμύνης, αλλά και την επίμονη  
φιλοδοξία της Αγκύρας να επεκτείνει σημαντικώς την εγχώριο αμυντική της 
βιομηχανία. 
 

Υπάρχουν τρεις κύριοι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία επεκτείνει ραγδαίως 
τον συγκεκριμένο τομέα. Ο πρώτος είναι να εξοικονομήσει χρήματα και να 
τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη. Η Τουρκία διατηρεί την δευτέρα -μετά τις 
ΗΠΑ- μεγαλυτέρα στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ, δύναμη η οποία προφανώς 
απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στον εξοπλισμό. Η Άγκυρα σχεδιάζει να 
αντλήσει ακόμη περισσοτέρους πόρους για το στράτευμά της, καθώς 
επιταχύνει μια κίνηση εκσυγχρονισμού που θα εξαλείψει και θα 
αντικαταστήσει τον απηρχαιωμένο πλέον εξοπλισμό της εποχής του Ψυχρού 
Πολέμου. Η επιτυχής κινητοποίηση της εγχωρίου αμυντικής βιομηχανίας της 
Τουρκίας για την παραγωγή υλικού των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων όχι 
μόνον θα ανακούφιζε αμέσως την ανάγκη δαπάνης αφθόνων κεφαλαίων για 
ξένο εξοπλισμό και όπλα, αλλά θα συμβάλει στην ανάπτυξη του εγχωρίου 
βιομηχανικού τομέως και της οικονομίας γενικότερον. 
 

Δεύτερον, η Τουρκία ελπίζει να ενισχύσει την αυτάρκεια και την ανεξαρτησία 
της. Ιστορικώς, η Άγκυρα έχει βασισθεί για το οπλοστάσιόν της στους 
κομβικούς βασικούς της εταίρους του ΝΑΤΟ – ιδιαιτέρως στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και στην Γερμανία - αν και οι προσπάθειές της να πραγματοποιήσει 
οπλικές αγορές έχουν συχνά απορριφθεί : Τον Δεκέμβριο του 2014, το 
Κογκρέσο των ΗΠΑ εμπόδισε την μεταβίβαση δύο φρεγατών κατηγορίας 
Oliver Hazard Perry στην Τουρκία, αναφερόμενο στην εχθρική στάση της 
Αγκύρας έναντι του Ισραήλ και στην αντίθεσή της στην εξερεύνηση φυσικού 
αερίου εγγύς της Κύπρου από αμερικανικές εταιρείες. Σημαντικότερες 
υπήρξαν όμως οι απορρίψεις του Κογκρέσου που επεβλήθησαν στην 
πώληση τεχνολογίας «μη επανδρωμένων επισκοπικών αεροσκαφών» - 
drones στην Τουρκία, γεγονός το οποίον εξώθησε την Άγκυρα να κινηθεί 
ταχέως προς την κατεύθυνση της αναπτύξεως της ιδικής της αντιστοίχου 
τεχνολογίας από το 2008 και ένθεν. Η Γερμανία έχει επίσης απορρίψει 
τουρκικά αιτήματα αγοράς όπλων τα τελευταία χρόνια, αναφέρουσα 
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τεκμηριωμένες  ανησυχίες  της για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. 
Αν και από το 2010 έως το 2015 απερρίφθησαν οκτώ από αυτά τα αιτήματα, 
από το Νοέμβριο του 2016 έχουν απορριφθεί τουλάχιστον 11. Ως εκ τούτου, η 
μείωση της εξαρτήσεως της χώρας από τις εισαγωγές όπλων έχει καταστεί 
κρίσιμη για την Άγκυρα. Στην πραγματικότητα, ο στόχος της είναι να 
επιτευχθεί πλήρης οπλική αυτάρκεια έως το 2023. 

Ωστόσον, η Τουρκία όχι μόνο υπάρχει, συντηρείται και «παρίσταται», αλλά 
πρόκειται επίσης να επανεμφανιστεί στην παγκόσμιο σκηνή ! Η ηρεμία των 
Τούρκων των τελευταίων 90 ετών επήλθε μόνον επειδή η πολιτική γεωγραφία 
της περιοχής μετετοπίσθη σε εκείνην την μορφή που περιορίζει τις επιλογές 
της Τουρκίας και περιορίζει την επαφή της με τους γείτονές της. Εν τούτοις, με 
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ο καταστερισμός των δυνάμεων ο οποίος 
εδημιούργησεν αυτό το περίβλημα κατεστράφη οριστικώς. Η Τουρκία είναι 
πλέον ελευθέρα να ανακατευθυνθεί προς τους αμέσους γείτονές της και (ίσως 
πιο σημαντικό) οι γείτονες αυτοί είναι ελεύθεροι να επαναπροσλάβουν την 
Τουρκία. Ο κόσμος μετά το 2010 προσέφερε στην Τουρκία μια «γειτονιά» η 
οποία είναι σε θέση να την κατακλύσει, κυριολεκτικώς, με ανησυχητική 
ευκολία, εάν οι Τούρκοι δεν τερματίσουν την απομόνωσή τους. Έτσι όπως και 
στις πρώτες οθωμανικές ημέρες οι Τούρκοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
πρέπει ή  να επεκταθούν ή να πεθάνουν. 

Προς τούτο και επανεμφανίζονται δυναμικοί και διεκδικητικοί στο προσκήνιο, 
αλλά το επιχείρημά τους δεν θα είναι εύκολο, ενώ ακόμη και οι προφανείς 
επιλογές επεκτάσεως τους θέτουν προκλήσεις και κινδύνους. Κατά πρώτον, 
τα Βαλκάνια φιλοξενούν όχι ολιγότερες από 8 μεγάλες αυτόχθονες εθνότητες, 
χωρίς να προσμετρήσουμε τις δευτερογενείς «μεικτές εθνοπολιτικές» 
εθνοτικές ομάδες όπως οι Σερβοβόσνιοι. Με την αξιοσημείωτο εξαίρεση της 
κοιλάδος του Δουνάβεως, τα Βαλκάνια διασχίζονται από ορεινές αλύσους, 
πυκνά δάση και χερσονήσους, στοιχεία που δημιουργούν το πολυμορφικό 
χάος μιας περιοχής όπου καμία τοπική εξουσία δεν μπορεί να κυριαρχεί στις 
άλλες. Σχεδόν κάθε μία από τις 8 εθνοτικές ομάδες έχει διενεργήσει μια 
τουλάχιστον προσπάθεια υπεροχής και κυριαρχίας επί των γειτόνων της, και 
όποια δεν το έχει πράξει έχει τουλάχιστον επιδιώξει να ευνοήσει μιαν 
«εξωτερική» δύναμη, η οποία έχει εμπλακεί στην μείζονα βαλκανική περιοχή.  

Κάθε ομάς έχει σημαντικούς και πολλαπλούς άξονες κατατριβής σχεδόν με 
κάθε άλλην ομάδα, ενώ οι περισσότερες ομάδες είναι ακόμη χωρισμένες 
μεταξύ τους για το ποιος και πότε συμπαρατάσσεται με ποιον. Το αποτέλεσμα 
είναι μια τοπική γεωπολιτική εξόχως περίπλοκη, διαρκώς ρευστή και 
τουλάχιστον ακανθώδης, έως σημείου που μπορεί να ανατρέψει και να 
εξοντώσει - και έχει εξοντώσει - αυτοκρατορίες. Το σύνολον των χωρών των 
Βαλκανίων είναι μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, υποψήφια μέλη αιτούντες ή 
προτεκτοράτα, συνεπώς περιορίζουν αυστηρότατα την όποια ικανότητα της 
Τουρκίας να ανακτήσει το ιστορικό προηγούμενο της σφαίρας επιρροής της. 
Μάλιστα από πλευράς χαμηλού λόγου κόστους / ωφελείας, αυτό είναι το 
«καλύτερο» τμήμα της ευρυτέρας γειτονιάς της Τουρκίας. 

Έπειτα, υπάρχει ο Καύκασος, ο οποίος φιλοξενεί όχι μόνον τους 
Γεωργιανούς, τους Αρμενίους και τους Αζέρους - οι οποίοι δεν διαθέτουν 



viii 

κανέναν περιορισμό ..... περιφρονήσεως και μίσους ο ένας για τον άλλο - 
αλλά και τους Ρώσους και τους Πέρσες. Οι δύο μεγάλες ορεινές αλυσίδες του 
Καυκάσου είναι το ενδιαίτημα κυριολεκτικώς δεκάδων μικροτέρων 
εθνοφυλετικών ομάδων, πολλές από τις οποίες περιορίζονται σε 
μικροσκοπικά ορεινά οχυρά. Η διασημοτέρα από αυτές τις ομάδες είναι οι 
πολεμόχαροι Τσετσένοι. Σε σύγκριση με τα Βαλκάνια, η γη στον Καύκασο 
είναι εξόχως ανεπιεικής, τα όρη υψηλότερα και πλέον απόκρημνα, ενώ οι 
ευκαιρίες για πλούτο λίαν απομεμακρυσμένες. Ο Καύκασος δεν παριστά την 
κορυφή του άκρου μιας των πλουσιοτέρων ηπείρων του κόσμου, ούτε 
αποτελεί έναν σταθμό μιας διηπειρωτικής εμπορικής διαδρομής, όπως τα 
Βαλκάνια. Αντ’ αυτών, ο Καύκασος πάσχει από την στενή του εγγύτητα με την 
στέπα της Ευρασίας, η οποία έχει του έχει επιφέρει ατέλειωτα κύματα 
εισβολέων. Υπάρχουν συνεπώς πολύ καλοί λόγοι για τους οποίους αυτή είναι 
μία από τις τελευταίες περιοχές στις οποίες επεξετάθησαν ποτέ οι Οθωμανοί. 

Τέλος, υπάρχει βεβαίως και η περιοχή στην οποίαν είναι λίαν πιθανόν οι 
Τούρκοι να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα επόμενα χρόνια: Η Εγγύς 
Ανατολή, (όρος που υιοθετείται περιστασιακώς για να αναφερθεί στα 
σύγχρονα ή πρόσφατα γεγονότα, στους λαούς, στα κράτη, ή στα μέρη των 
κρατών της περιοχής,  Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Συρία και Παλαιστινιακά 
εδάφη), δηλαδή η παραθαλάσσιος ανατολικομεσογειακή ζώνη, ο «Λεβάντες». 
Η γεωγραφία της είναι φαινομενικώς απλή - μια λεπτή παρακτία λωρίς που 
εδράζεται σε μιαν ορεινή άλυσο - αλλά η κομβική λέξη εδώ είναι το επίρρημα 
«φαινομενικώς». Υπάρχουν πολλές κορυφές στην οροσειρά του Λιβάνου και 
το γεγονός ότι ο ποταμός Ιορδάνης δεν εκβάλλει στην μεσογειακή ακτή αλλά 
στην περίκλειστο Νεκρά Θάλασσα, περιπλέκει έτι περαιτέρω την ιδιάζουσα 
εθνοτική δομή της περιοχής. Μόνον ο μικροσκοπικός Λίβανος φιλοξενεί όχι 
ολιγότερες των 18 αναγνωρισμένες αποχωριστικές - σεχταριστικές ομάδες, 
ώστε είναι εξ αρχής περιττή κάθε αναφορά στην ποικιλομορφία της πολιτικής 
που καταστρέφει τις περιοχές, οι οποίες αποτελούν σήμερα την Συρία, την 
Ιορδανία και το Ισραήλ.  

Η θαλασσία δύναμη μπορεί να κυριαρχήσει στην εν λόγω παράκτιο λωρίδα 
(όπως έκαναν οι Σταυροφόροι) και οι συμμαχίες με ορισμένες τοπικές ομάδες 
εναντίον των άλλων μπορούν ακόμη και να επιτρέψουν μιαν περιορισμένη 
«προβολή ισχύος» στην ενδοχώρα. Αλλά αυτή η περιοχή δεν μπορεί ποτέ να 
κατακτηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, με πάρα πολλά συμφέροντα, 
που συγκρούονται με πάρα πολλές άλλες παρατάξεις. Σε σαφή αντίθεση με 
τα Βαλκάνια, η Εγγύς Ανατολή δεν έχει κάποια σαφή οικονομική αρτηρία, ούτε 
καν φυσικά εμπόδια που θα μπορούσαν να απομονώσουν οποιοδήποτε 
τμήμα της περιοχής από τα υπόλοιπα. Τα όρη δεν είναι αρκετά υψηλά, ενώ  ο 
Ευφράτης παρέχει ουσιαστικώς έναν αδρό ευρύ διάδρομο, ώστε οι δυνάμεις 
στην Μεσοποταμία και στην Περσία δύνανται ευχερώς να εμπλακούν ενίοτε 
σε ένα ευρύτερο παίγνιο στην Εγγύς Ανατολή. 

Σε αντίθεση με τα Βαλκάνια ή τον Καύκασο, δεν υπάρχουν πράγματι 
«κυρίαρχες» δυνάμεις στην Εγγύς Ανατολή. Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν την 
ευρυτέρα εμπλοκή τους (περιοριζόμενοι σε ρόλο προστάτη του σιωνιστικού 
Ισραήλ), η Περσία στερείται της δυνατότητος «προβολής ισχύος» πέραν της 
αμέσου γειτονίας της, ενώ επί του παρόντος το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται 
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εμφανώς για την άμεσο επέκταση της επικράτειάς του. Αλλά βεβαίως 
υπάρχουν και λόγοι για την σχετική έλλειψη ενδιαφέροντος κάποιας μεγάλης 
δυνάμεως : Το σύνολο της συνδεδυασμένης Μέσης Ανατολής, από το 
Μαρόκο έως το Ιράν, διαθέτει μιαν «αναιμική» οικονομία που αντιστοιχεί 
μόνον στα τρία τέταρτα του μεγέθους της ισπανικής, (διατιθεμένης όμως σε 
μια περιοχή μεγαλυτέρα από ολόκληρη την Ευρώπη). Συνεπώς, η περιοχή 
είναι μεν ένας βολικός χώρος για τους Τούρκους ώστε να «ακονίσουν τα 
δόντια τους» και να διευκολύνουν την επιστροφή τους στην διεθνή σκηνή μετά 
από μια παύση 90 ετών, αλλά δεν είναι μια περιοχή την οποίαν οι Τούρκοι 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να τροφοδοτήσουν την επάνοδό τους στο 
μεγαλείο. Απλώς ο υποκείμενος λόγος κόστους / ωφελείας είναι εξαιρετικώς 
υψηλός. Αποτελεί όμως ένα κόστος προς το οποίον οι Τούρκοι είναι 
εξαιρετικώς εξοικειωμένοι, αφού μερικά από τα αυτοκρατορικά κατατρίμματα 
στην περιοχή είναι κατατρίμματα από τη δική τους πρώην αυτοκρατορία. 

Η δευτέρα πρόκληση που περιορίζει την σύγχρονο ανάπτυξη της Τουρκίας, 
δηλαδή ο προβληματισμός εάν  ήλλαξε η φύση, ο εθνικός χαρακτήρ των 
Τούρκων, επηρεάζεται βαθύτατα από τις μετατοπίσεις της πολιτικής 
γεωγραφίας της χώρας. Η σύγχρονη Τουρκία κατέχει πολύ ολίγα από τα 
εδάφη τα οποία ενέπιπταν στην σφαίρα επιρροής της. Η Κριμαία εχάθη από 
την Ρωσία στα τέλη του 18ου  αιώνος, τα Βαλκάνια απεκόπησαν κλιμακηδόν 
κατά τον 19ο αιώνα και εν τέλει  τα αραβικά εδάφη της απωλέσθησαν στις 
αρχές του 20ου  αιώνος. Η Τουρκία διατηρεί μόνον ένα μονήρες τμήμα της 
παλαιάς μη κεντρικής επικρατείας της: την Χερσόνησο της Ανατολίας. 

Εν αντιθέσει προς τα υπόλοιπα εδάφη που διετήρησαν την Οθωμανική 
Τουρκία ή την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Ελληνικού Έθνους (την 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία) στα ύψη της Ιστορίας, η Ανατολία είναι μία περιοχή 
αμφιβόλου χρήσεως. Δίχως χρησίμους ποταμούς όπως τα Βαλκάνια και 
χωρίς σαφή στρατηγική αξία όπως η Κριμαία. Δεν είναι μία οδός άγουσα προς  
ένα μεγαλύτερο κέρδος βραβείο, όπως η Εγγύς Ανατολή. Δεν μπορεί καν να 
αυτοτροφοδοτηθεί αξιοπίστως όπως η Μεσοποταμία. Έτι ανατολικότερον 
στην εν λόγω χερσόνησο, η γη γίνεται περισσότερον απότομη, ξηρά και 
βραχώδης, ακόμη και εκεί όπου οι κοιλάδες συρρικνώνονται σε μέγεθος. Εν 
ολίγοις, όλα τα οφέλη από την «πυρηνική περιοχή» του Μαρμαρά εξασθενούν 
σταθερώς καθώς κινούμεθα ανατολικώς, πριν εξαφανισθούν εντελώς εκεί 
όπου η γη συγχωνεύεται με τον Καύκασο και την Περσία. Δεδομένης της 
ξηρασίας, του υψομέτρου, του αποκρήμνου εδάφους και των γειτόνων της 
Ανατολίας, η ανάπτυξη της περιοχής απαιτεί δαπάνη τεραστίων πόρων με 
ελαχίστη ανταποδοτικότητα. Ο συνύπαρξη του κεφαλαιακού πλούτου της 
Θαλάσσης του Μαρμαρά με την κορυφαία πτωχεία της Ανατολίας – 
απομονωμένης από τον υπόλοιπο κόσμο επί 90 έτη - έχει αλλάξει ριζικώς την 
Τουρκία και τους Τούρκους. 

Πρώτον, εδημιούργησε ένα ζήτημα ισορροπίας ισχύος, το οποίον δεν υπήρχε 
κατά την αυτοκρατορική περίοδο. Δεδομένου ότι η σύγχρονη Τουρκία 
απεμακρύνθη από το μεγαλύτερο μέρος της αυτοκρατορίας της το 1920, τα 
κεφάλαια που εδημιουργήθησαν στην περιοχή της Θαλάσσης του Μαρμαρά 
απώλεσαν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα να επενδύσουν σε άλλες 
τοποθεσίες εκτός του Μαρμαρά και της Ανατολίας, ενώ το στενό αναπτυξιακό 
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«ρυάκι» που παρέμεινε μετά την πτώση των Οθωμανών, απεξηράνθη κατά 
τον Ψυχρό Πόλεμο. Κατά την διάρκεια τριών γενεών, οι Τούρκοι κατέστησαν 
κτήμα τους την Ανατολία, επενδύοντες σε υποδομές, εκπαίδευση και βραδεία 
αλλά σταθερή αστικοποίηση. Καθώς η Ανατολία ανεπτύχθη, όχι μόνον 
εδημιούργησε την ιδική της εμπορική τάξη, αλλά επεξέτεινε σταθερώς την 
παρουσία της στην τουρκική γραφειοκρατία, στις αστυνομικές δυνάμεις και 
στον στρατό. Μέχρις την δεκαετία του 2000, η συνδεδυασμένη πολιτιστική και 
οικονομική δύναμη της Ανατολίας είχε ωριμάσει επαρκώς ώστε να 
αμφισβητήσει την έως τότε αδιαμφισβήτητο κυριαρχία της περιοχής της 
Θαλάσσης του Μαρμαρά στην πολιτική, πολιτιστική, οικονομική και 
στρατιωτική ζωή της Τουρκίας. Είναι ίσως υπερβολικό να αναφερθεί ότι οι 
τρέχουσες διαμάχες μεταξύ των λαϊκών - κοσμικών και θρησκευτικών φατριών 
της Τουρκίας είναι καθαρώς γεωγραφικής προελεύσεως, αλλά είναι εξ ίσου 
μια υπεραπλούστευση να υποστηριχθεί ότι οι διαμάχες βασίζονται 
αποκλειστικώς στη κοσμική-θρησκευτική διάσταση. Οι δύο προαναφερθείσες 
παράμετροι αλληλεπικαλύπτονται και αλληλοενισχύονται. 

Δεύτερον, οι πολιτιστικές προοπτικές της Τουρκίας εξελίχθησαν τόσον 
εντόνως στις τελευταίες τρεις γενεές, ώστε οι Οθωμανοί Τούρκοι ίσως δεν θα 
ανεγνώριζαν τους συγχρόνους αδελφούς τους. Οι Οθωμανοί Τούρκοι, όπως 
και οι Βυζαντινοί προ αυτών, απετύπωναν έναν εξαιρετικώς κοσμοπολίτικο 
αλλά και αυτοεπιβεβαιούμενο, υψηλής θρησκευτικότητος πολιτισμό, 
τουρκοκεντρικό και ελληνοκεντρικό αντιστοίχως. Η ευχερής πρόσβαση στις 
θαλάσσιες και εμπορικές δυνατότητες της περιοχής της Θαλάσσης του 
Μαρμαρά - σε συνδυασμό με την ασφάλεια που παρέχεται από τα πολύ 
περιορισμένα σημεία προσβάσεως της θαλάσσης αυτής - προσέδωσαν στους 
Τούρκους εύκολη πρόσβαση στο κεφάλαιο, αλλά και την δυνατότητα ευκόλου 
και ανεξόδου προστασίας του. 

Η ευρυτάτη  λεκάνη του Δουνάβεως έφερε τους Τούρκους σε επαφή με 
αλληλοδιαδόχους παραγωγικές περιοχές, όμως η οθωμανική Τουρκία δεν 
διέθετε την  δημογραφική δύναμη για να εκτοπίσει τους εντοπίους 
πληθυσμούς και να επαναποικίσει την εκάστοτε κατακτηθείσα γη με 
Τούρκους. Η λύση ήταν να ενσωματωθούν οι λαοί των πολυτίμων αυτών 
εδαφών στην οθωμανική κοινωνία. Οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι και 
οι Ούγγροι μπορούν, βεβαίως, να αμφισβητήσουν για λόγους εθνικού 
εγωισμού αυτήν την διαπίστωση, όμως αυτές οι εθνότητες είχαν συγκριτικώς 
περισσότερα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα από οποιονδήποτε άλλο 
υποτελή λαό μέχρι την έναρξη της δημοκρατίας ως συστήματος 
διακυβερνήσεως στα τέλη του 18ου  και στις αρχές του 19ου  αιώνος. Η τελική 
τουρκική επέκταση στην Κριμαία, στον Νείλο και στην Μεσοποταμία μόνον 
ενίσχυσε αυτήν την  πληθώρα  περιλαμβανομένων υποτελών λαών με 
κλιμάκωση δικαιωμάτων. 

Αλλά εκείνος ο προνομιακός κόσμος ετελείωσε για τους -κτηνωδώς 
κατασταλτικούς και συχνά γενοκτονικούς- Τούρκους πριν από 90 χρόνια. 
Έκτοτε, έχουν παρέμειναν κτήτορες της ογκώδους Ανατολίας, μιας ζώνης με 
ξηρό κλίμα και τραχεία τοπογραφία, η οποία έχει περισσότερα κοινά με την 
Ελλάδα ή τον Καύκασο απ' ότι με την λεκάνη του Δουνάβεως. Η γη της 
Ανατολίας είχε ολίγες γόνιμες περιοχές (μόνον ένα ζευγάρι μικρών παραλίων 
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πεδιάδων στο νότο), δεν υπήρχαν πλωτοί ποταμοί και υφίστατο σχετική 
ανεπάρκεια  άλλων πόρων. Σε αντίθεση με την περιοχή του Δουνάβεως, 
όπου οι Τούρκοι εχρειάζοντο την ενεργό συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών 
για να κάνουν χρήση της γης, στην Ανατολία υπήρχαν ολίγα χρήσιμα εδάφη. 
Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρχαν λόγοι να χορηγηθούν πολιτικές ή οικονομικές 
παραχωρήσεις σε μη τουρκικούς πληθυσμούς. Κατ’ επέκταση υπερίσχυσε μια 
έλλειψη πολιτικής ολοκληρώσεως της περιοχής. Οι σχέσεις της Τουρκίας με 
τους Κούρδους και τους Αρμενίους της Ανατολίας ήσαν πολύ παρόμοιες με 
τις εχθρικές σχέσεις της προς τους Έλληνες ή τους Μαυροβούνιους, παρά 
προς τους ευνοϊκότερον αποδεκτούς Ρουμάνους ή Βουλγάρους. 

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής από μιαν «αυτοκρατορική» 
πολιτική γεωγραφία, που περιελάμβανε έως και τον Δούναβη, σε μια 
«δημοκρατική» πολιτική γεωγραφία  περιοριζομένη στην Ανατολία είναι ότι, η 
Τουρκία δεν είναι πλέον η πολυεθνική πολιτεία που ήταν κάποτε.  Η  τουρκική 
πολιτική δημογραφία έχει μετατοπισθεί από ένα δυναμικό πολυπολιτισμικό 
κυβερνητικό σύστημα σε ένα κυρίαρχο τουρκικό πλειοψηφικό σύστημα το 
οποίον επιχειρεί μεθοδικώς να εξοβελίσει τις μειονότητες από την δημοσία 
ζωή. Αυτή η αλλαγή κοινωνικής νοοτροπίας από την «τουρκοκρατουμένη, 
αλλά ανοικτή σε όλους» έως την απλώς «πλήρως τουρκική», αντανακλάται σε 
ολόκληρο το πολιτικό τοπίο, πολύ πέραν του ζητήματος  των διεθνικών 
σχέσεων. 

Συνεπώς, η σύγχρονη Τουρκία, διακατεχομένη παγίως από διαλείπουσες 
παραισθήσεις και φαντασιώσεις οθωμανικού μεγαλείου, διχάζεται 
εσωτερικώς, στερείται πάσης προδιαθέσεως για πολιτικό συμβιβασμό και 
παραλλήλως δεν διαθέτει τις φυσικές οδούς οικονομικής επεκτάσεως που την 
κατέστησαν σπουδαία στην προηγουμένη της, οθωμανική «ενσάρκωση». 
Επιπλέον, το παγκόσμιο εμπόριο που επυροδότησε την επέκτασή της στο 
παρελθόν έχει πλέον απομακρυνθεί από την περιοχή. Με απλά λόγια, η 
Τουρκία δεν είναι πλέον η γη των ομοψυχούντων, φιλοδόξων και 
κομπορημόνων, αδιστάκτων γενοκτόνων στρατολατρών και πλουσίων 
εμπόρων, όπως μεταξύ άλλων ήσαν οι Οθωμανοί. Ενενήντα έτη απουσίας 
από τις διεθνείς υποθέσεις εξηνάγκασαν τους Τούρκους να ανεύρουν και 
πολιτιστικό καταφύγιο στην Χερσόνησο της Ανατολίας. Αυτή η εμπειρία τους 
μετεμόρφωσε σε έναν λαό με εκθετικώς πολλαπλασιασμένα τα βουλιμικά 
χαρακτηριστικά  των προγόνων του και με τεράστιες παροξυντικές 
ρεβανσιστικές φαντασιώσεις,  τροφοδοτούμενες από έναν φρενήρη και 
συνθλιπτικό ιδεασμό μεγαλείου.  

Όμως ο απορριπτικός διαφορισμός δεν λειτουργεί  απλώς  μεταξύ Τούρκων 
και μη - Τούρκων. Εσωτερικώς, υπάρχει μια βαθεία διάσπαση στην τουρκική 
κοινωνία μεταξύ της «κοσμικής» φατρίας της περιοχής της Θαλάσσης του 
Μαρμαρά που βλέπει το μέλλον της χώρας σε σχέση με την Ευρώπη και της 
«θρησκευτικής» παρατάξεως της Ανατολίας, που θέλει να ακολουθήσει 
ευρείες σχέσεις με τον ισλαμικό κόσμο. (Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι 
κανείς από αυτούς τους περιορισμούς δεν είναι απόλυτος : Προφανώς 
υπάρχουν απολογητές της λαϊκής κοσμικότητος στην Ανατολία όπως  
υπάρχουν και απολογητές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και 
Αναπτύξεως (ΑΚΡ) στην περιοχή του Μαρμαρά (για παράδειγμα, το AKP 
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κρατά την δημαρχία της Κωνσταντινουπόλεως επί τρείς δημαρχιακές θητείες 
του αρχιτέκτονος Καντίρ Τομπάς). 

Και οι δύο ομάδες διαθέτουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο όμιλος του 
Μαρμαρά - που συνήθως αναφέρεται ως  «κοσμική» ομάς - είναι ο αποδέκτης 
της ιστορικής κληρονομίας της Τουρκίας. Οι άνθρωποί του ελέγχουν το 
μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου με την Ευρώπη και από αυτήν το μεγαλύτερο 
μέρος της εισοδηματικής και εμπορικής δραστηριότητος της χώρας. Προ του 
«ατυχούς πραξικοπήματος» και των επακολούθων εκκαθαρίσεων 
κυριαρχούσαν τόσον στο δικαστικό σώμα όσον και στο στράτευμα, ενώ  
πιστώνονται με την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακος η οποία και οδήγησε την 
Τουρκία στις τελευταίες τρεις γενεές. Αλλά τόσον η συμμαχία του ΝΑΤΟ όσον 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση, (οργανισμοί που είναι πολύ ισχυροί για να ραγούν 
από τους Τούρκους), αναστέλλουν παγίως την σύνδεση των Τούρκων  με τα 
πρώην αυτοκρατορικά εδάφη τους, περιορίζοντες έτσι την ισχύ αυτής της 
παρατάξεως μόνο στην ζώνη του Μαρμαρά. Αυτή η ζώνη δεν ήταν αρκετή για 
τους Οθωμανούς, ενώ από μόνη της δεν θα αρκέσει  και στους όποιους 
φιλοδόξους επιγόνους τους. 

Η ομάς της Ανατολίας - που σήμερα εκπροσωπείται από το AKP - ελέγχει όλο 
και περισσότερο την πολιτική ζωή της χώρας, ενώ με τον αυξανόμενο 
πληθυσμό της Ανατολίας (εν σχέσει προς την περιοχή του Μαρμαρά) κρατά 
όλο και περισσότερον την «καρδιά του λαού». Όταν οι Κοσμικοί 
εγκολπώνονται τις στρατιωτικές επιτυχίες και τις όποιες δυτικές εκφάνσεις του 
οθωμανικού παρελθόντος της Τουρκίας, οι Ανατολίτες εναγκαλίζονται  τα 
θρησκευτικά και ανατολίτικα χαρακτηριστικά αυτού του παρελθόντος. Εξ 
άλλου, οι Οθωμανοί διετήρησαν επί αιώνες το ισλαμικό χαλιφάτο. Αυτός ο 
δεσμός επέτρεψε στους Ανατολίτες να επεκτείνουν την επιρροή τους σε 
ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο. Ωστόσον, παρά τις προσπάθειες 
συγκροτήσεως οικονομικών δεσμών με την ευρυτέρα Μέση Ανατολή, 
παραμένει αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι ελάχιστα ζητούμενα  μπορούν να 
επιτευχθούν οικονομικώς (με πιθανή εξαίρεση το Ισραήλ, το οποίον όμως 
είναι πολιτικώς προβληματικό για μιαν ισλαμική ομάδα  όπως το AKP). 
 
Εδώ αξίζει να επισημανθεί μία αδρά ψυχοπροσωπογραφία του «Προέδρου - 
Σουλτάνου» Ταγίπ Ερντογκάν : Τα χρόνια που εσχηματοποίησαν την  
προσωπικότητά του έλαβαν χώρα στην πτωχή συνοικία Κασίμπασα στην 
περιοχή του Πέραν (τουρκιστί Μπέγιογλου) , στις παρυφές   της πλωτής οδού 
του Χρυσού Κέρατος, η οποία διαχωρίζει την ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη. 
Εκεί οι πτωχοί κάτοικοι εκοίταζαν με φιλοκατήγορο διάθεση προς την 
υπερκειμένη λοφοσειρά  όπου ευρίσκεται η  κραυγαλέως  πλουσία συνοικία 
Ταξίμ, το συμβολικό κέντρο της «ευρωπαϊζούσης» αρχούσης τάξεως. Ο 
Ερντογκάν ανετράφη σε μια συντηρητική οικογένεια και παρηκολούθησε ένα 
θρησκευτικό γυμνάσιο, δηλαδή σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που τον 
καθιστούσε επιφυλακτικό απέναντι στους «εκκοσμικευμένους» λαϊκούς 
Τούρκους οι οποίοι έπιναν ρακί στα μπαρ που αφθονούν στους δρόμους της 
Κωνσταντινουπόλεως. Εκέρδισε τα εύσημα της αγοραίας επιτυχίας του με την 
απόκτηση επιπλέον χρημάτων ως πωλητής  τουρκικών ορεκτικών στις 
σκληρές συνοικίες της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά πάντα είχε πολύ 
μεγαλύτερες φιλοδοξίες.  
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Στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του 2016, «Η δημιουργία ενός σουλτάνου: Η 
άνοδος του Ερντογκάν», δημιουργία του πολυβραβευμένου  σκηνοθέτη Ζιλ 
Καγιάτ και του τουρκολόγου δημοσιογράφου Γκυγιώμ Περιέ,  ένας φίλος της 
παιδικής ηλικίας του Ερντογκάν σημειώνει ότι ο νεαρός Ταγίπ που αγαπούσε 
την ανάγνωση της ποιήσεως, στεκόταν σε άδειες βάρκες στις αποβάθρες και 
εκφωνούσε ομιλίες σε ένα φανταστικό ακροατήριο, τελειοποιών τις ρητορικές 
του ικανότητες. Αργότερον  εχρησιμοποίησε αυτές τις ικανότητες για να 
συναθροίζει μάζες εκατομμυρίων συντηρητικών Τούρκων οι οποίοι 
επιζητούσαν την δική τους σειρά στην διακυβέρνηση της χώρας, αισθανόμενοι 
απόμακροι και παραγκωνισμένοι από την «απαγορευμένη» εξουσία, την 
οποίαν τους αποστερούσαν οι δυτικοποιημένες, άπιστες και εκκοσμικευμένες 
«ελίτ». 
 
Έτσι η αρπακτική και αδίστακτη Τουρκία  αναπροσανατολίζεται ενώ συνάμα 
βιώνει έναν εναλασσόμενο, εμφανή και κρυφό, αγώνα εξουσίας μεταξύ δύο 
ομάδων με σύσταση και προέλευση παράγωγα διαφορετικών γεωγραφιών. 
Ουδεμία εκ των  δύο ομάδων διαθέτει  αποκρυσταλλωμένο ρεαλιστικό όραμα 
για το μέλλον, ήτοι όραμα πράγματι σχετιζόμενο με την πολιτική γεωγραφία 
του παρόντος. 
 

Στο  διάσημο διήγημα της πολυδιαβασμένης Τουρκάλας συγγραφέως Ελίφ 
Σαφάκ «Πατέρας και Μπάσταρδος» (Baba ve Piç), που κυκλοφόρησε σε 
πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες με τίτλο «Ο μπάσταρδος της Ιστανμπούλ», ένας 
διηγηματικός χαρακτήρας, ο «Διψομανής Σκιτσογράφος», ο χασισοπότης 
εραστής της κεντρικής  ηρωίδος Άσια Καζαντzί, της λέει σε μια στιγμή 
παραληρηματικού πατριωτισμού : «Ω ναι, θα έπρεπε να παραταχθούμε όλοι 
κατά μήκος της γέφυρας του Βοσπόρου και να ξεφυσήξουμε όσο πιό δυνατά 
μπορούμε, ώστε να σπρώξουμε αυτήν την πόλη στην κατεύθυνση της Δύσης. 
Αν αυτό δεν δουλέψει, θα προσπαθήσουμε το αντίθετο, να δούμε αν 
μπορούμε να στρίψουμε προς την Ανατολή. Δεν είναι καλό να είσαι ανάμεσα. 
Η διεθνής πολιτική δεν εκτιμά την αμφιθυμία».      
 

Ο αείμνηστος  σοφός καθηγητής και μέγιστος Τουρκολόγος  Νεοκλής Σαρρής,  
επίστευε πως οι παροιμίες ενός λαού αποτυπώνουν  σαφώς την ψυχοδομή 
και το πνεύμα του. Γιά τους βαρβάρους γείτονές μας ανέφερε συχνά δύο 
παρομίες τους οι οποίες ανατνακλούν εντόνως  δύο ουσιώδη χαρακτηριστικά 
τους: 

«Αν εκπληρώνονταν οι προσευχές ενός σκύλου, θα έβρεχε κόκκαλα 
από τον ουρανό» (Kopegin duasi kabul olsa idi, gokden kemik 
yagardi). Οι Τούρκοι νοιώθουν πόσον απραγματοποίητη,  άτοπη, 
δυσμενής και βλαπτική γιά τους λοιπόυς είναι πράγματι η  επιθυμία 
τους να  κυριαρχούν, όμως το επιδιώκουν και το εύχονται 
διαπρυσίως.   

«Ο νικημένος παλαιστής ποτέ δεν κουράζεται να ξαναπαλαίψει» 

(Yenilen pehlivan gurese doymaz). Η Τουρκία  αισθάνεται αδικημένη, 
διότι αν και τελικώς ενίκησε τους εισβολείς Έλληνες, ακόμη υφίσταται 
γεωγραφικές και οικονομικές επιπτώσεις της ήττας της στον Α΄ 



xiv 

Μεγάλο Πόλεμο. Οπότε έχει πρόθεση, δικαίωμα και καθήκον να 
ετοιμάζεται για την «εκδίκηση», την «ρεβάνς», ώστε όταν το επιτρέψει 
ο καιρός να κατανικήσει τους εχθρούς της, με πρώτους όλων Εμάς.  
  

Αυτός είναι λοιπόν ο Εχθρός  μας, τον οποίον έχουμε καθήκον να μελετούμε 
σε βάθος και έκταση, υλοποιούντες την αέναο δισικασία προπαρασκευής της 
Μάχης, η οποία στο στράτευμα αποκαλείται ευστοχότατα «Εχθρογνωσία». 
Αυτή αποτελεί την αναγκαιότητα της επιβιώσεως, το εφαλτήριον των 
επιχειρήσεων  και  τον καταλύτη της Νίκης. Συνεπώς να διαβάσουμε, να 
ανα«γνώσουμε» και να μελετήσουμε  το βιβλίο αυτό του συγγραφέα και φίλου. 
Το βιβλίο,  που είναι το «ξίφος του πνεύματος» ! 

Αυτός είναι λοιπόν ο Εχθρός μας, που γνωρίζει και πρέπει να γνωρίζει ότι  οι 
Έλληνες Εθνικιστές, οι «σφόδρα φιλέλληνες των Ελλήνων»,  διατηρούν  βαθύ 
κι άσβεστο μίσος εναντίον του, μέχρι την συντέλεια, έστω κι ένας από εμάς να 
υπάρχει.Τόσον απλά, περιεκτικά και ξεκάθαρα όπως το απέδωσε ο Μέγας 
Όμηρος: 

«Ίστω τουθ’ ότι νώϊν  ανήκεστος χόλος έσται» 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΝΑΡΔΗΣ 

 

 

 

Το αφιερώνω στην μνήμη του πατέρα μου Δημήτριου. 

Βγήκε ζωντανός από τα τουρκικά στρατόπεδα καταναγκαστικής 

εργασίας την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Γλύτωσε τους  

συγγενείς  του από τις τουρκικές θηριωδίες των Σεπτεμβριανών  

                                                                        του 1955. Εγκατέλειψε αναγκαστικά μαζί με την οικογένεια του    

το 1964 τα χώματα των προγόνων του, την Πόλη, με τις μαζικές 

απελάσεις των Ελλήνων. 
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν πόνημα έχει ως στόχο να καταδείξει στους ενδιαφερόμενους μια καθαρή εικόνα της 

μεταοθωμανικής Τουρκίας του 20ου και 21ου αιώνα, χωρίς παραπλανητικά πολιτικά ή ρητορικά νεφελώματα. 

Η ανάλυση βασίζεται σε γεωπολιτικούς παράγοντες οι οποίοι συνδυάζονται με την πολιτική και πολιτισμική 

ιστορία της νεότερης Τουρκίας, με τις ιδιαιτερότητες της γεωγραφικής της θέσης, καθώς και με τις 

γεωστρατηγικές επιρροές στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής, Κεντρικής Ασίας και 

των Βαλκανίων. Σκοπός είναι να έχει ο αναγνώστης μια πλήρη εικόνα η οποία θα αλληλεξαρτά και θα 

δικτυώνει την δυναμική όλων αυτών των παραγόντων. Βέβαια πολλά από τα γεγονότα που αναφέρονται 

στην εργασία είναι γνωστά, αλλά ο τρόπος συναρμολόγησης του υλικού και των συμπερασμάτων όντας 

ειλικρινής, διαυγής και επαγωγός εκφέρει μια γενικότερη ιδέα για την αντιμετώπιση των διεθνών και 

περιφερειακών προβλημάτων της Ελλάδας που απορρέουν από την πολιτική της Τουρκίας και προσφέρει 

στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη προσανατολισμούς για την διατύπωση ενός εθνικού στρατηγικού 

σχεδιασμού.  Χωρίς εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος θα απορρέει από βαθιά γνώση της πολιτικής της 

Τουρκίας και των επιδιώξεων αυτής για αλλαγή του status quo, δεν δύναται να υπάρξουν σωστές λήψεις 

αποφάσεων που θα προωθούν το εθνικό συμφέρον και την εθνική ανεξαρτησία και ευημερία του ελληνικού 

λαού. 

Η σκέψη και η εκτίμηση βάσει γεωπολιτικών δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για την κατανόηση των 

διεθνών σχέσεων. Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα δίνουν τεράστια σημασία στην Γεωπολιτική, μια επιστήμη που 

συστηματικά αξιοποιούν για να προστατεύσουν τα εθνικά τους συμφέροντα και να διευρύνουν την επιρροή 

τους στον παγκόσμιο χάρτη. Ενώ όμως η γεωπολιτική αυτών των μεγάλων δυνάμεων βρίσκεται συνεχώς στο 

επίκεντρο της πολιτικής και στρατηγικής ανάλυσης, περιφερειακές δυνάμεις όπως η Τουρκία αναπτύσσουν 

εδώ και δεκαετίες επίσης την δική τους Γεωπολιτική, μάλιστα η Γεωπολιτική της Τουρκίας τυγχάνει 

πολλαπλών αναφορών σε διεθνείς συζητήσεις και διεθνή fora, ενώ σχεδόν πάντα εξυμνείται και τονίζεται ο 

σπουδαίος γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κεντρική Ασία και Μέση 

Ανατολή. Όμως συνήθως αυτές οι αναφορές έχουν γενικευμένο χαρακτήρα και δεν εμβαθύνουν στον 

γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας σε επίπεδο χωρικών διαστάσεων, ήτοι σε εθνικό, περιφερειακό, ηπειρωτικό 

και παγκόσμιο επίπεδο. Καθόσον η Τουρκία κείται σε γεωγραφικό χώρο γεωπολιτικής διεπαφής μεταξύ 

Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Κεντρικής Ασίας επηρεάζει σημαντικά τον αστερισμό εξουσιών στην Ευρασία 

και ως εκ τούτου η Γεωπολιτική της χώρας αυτής είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την εκτίμηση της 

κατάστασης των τουρκικών συμφερόντων, συμφέροντα που σχετίζονται και με τον ελλαδικό χώρο σε 

πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό αν αναλογισθούμε ότι η Τουρκία τα τελευταία 

χρόνια από αντικείμενο, παθητικός παίκτης,  των διεθνών εξελίξεων έχει καταφέρει να αναγορευθεί σε 

υποκείμενο της διεθνούς πολιτικής, όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, Κεντρικής Ασίας και 

Μέσης Ανατολής αλλά και παγκοσμίως. 

Για να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι γεωπολιτικές διαδικασίες στην Τουρκία του 20ου και 21ου αιώνα 

αναγκαία είναι μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μιας ιστορίας της 
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οποίας τα κρίσιμα σημεία είναι η κατάκτηση των Βαλκανίων και της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τον 

Σουλτάνο Μεχμέτ τον Β΄ (Sultan Mehmet) και η πορεία των Οθωμανών προς την Βιέννη, δηλαδή προς το 

κέντρο της τότε Ευρώπης. Tην περίοδο του Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή (Sultan Süleyman) η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτεινόταν από την Νοτιοανατολική Ευρώπη έως την Αίγυπτο και την 

Μεσοποταμία και έως την Αραβική Χερσόνησο. Η τουρκική κατοχή σε αυτό το μεγάλο τμήμα του πλανήτη 

διήρκεσε πάνω από 4 αιώνες και έληξε με την διάλυση της Αυτοκρατορίας κατά την διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, με την βοήθεια κυρίως του στρατού της Βρετανίας και των Αράβων της ερήμου που 

επαναστάτησαν κατά των Τούρκων.  

Η φάση μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σηματοδοτεί μια δραστική τομή στην ιστορία της νεότερης Τουρκίας, 

καθώς η στρατιωτική ήττα που υπέστη στον πόλεμο την υποχρέωσε να περιορισθεί εδαφικά στην Ανατολία. 

Ο νικηφόρος πόλεμος εναντίον των Ελλήνων δίνει στην Τουρκία ξανά ένα βιώσιμο εθνικό θεμέλιο, πάνω στο 

οποίο χτίζεται από το 1923 η μεταοθωμανική Τουρκία, ένα κράτος κοσμικό και φιλοδυτικό του οποίου κατ΄ 

εξοχήν εγγυητής ήταν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.  

Με την ίδρυση του νεοτουρκικού κράτους από τον Μουσταφά Κεμάλ (Mustafa Kemal) η γεωγραφική θέση 

της Τουρκίας αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στην γεωπολιτική της Τουρκίας, τόσο σε πολιτική όσο και σε 

διαπραγματευτική βάση. Από την γεωγραφική θέση προσδιορίζεται η σημαντική γεωστρατηγική σημασία της 

Τουρκίας, κάτι που είχε υπογραμμίσει εδώ και πολλά χρόνια ο Μπρεζίνσκι (Zbigniew Brzezinski) στα 

συγγράμματα του. Ο Μπρεζίνσκι ορίζει την Τουρκία μαζί με το Ιράν ως χώρα «pivot», τουτέστιν ως χώρα 

σύνδεσμο και ως άξονα μεταξύ μεγάλων, γεωστρατηγικά σημαντικών δυνάμεων της Ευρασίας.  

Ήδη πριν από 1.000 χρόνια η Τουρκία αποτελούσε τον ασιατικό τερματικό προορισμό του κινεζικού «δρόμου 

του μεταξιού» και τον σύνδεσμο της Κίνας προς την Ευρώπη, κάτι που και σήμερα προσπαθεί να αναβιώσει 

με την συμμετοχή της στον υπό ανάπτυξη νέου δρόμου του μεταξιού που χρηματοδοτείται από το Πεκίνο. Ως 

γεωστρατηγικός άξονας και σταυροδρόμι η Τουρκία αναπτύσσει επίσης ραγδαία υποδομές και συμφωνίες 

που την καθιστούν σημαντικό ενεργειακό διάδρομο και κόμβο  προς την Ευρώπη του πετρελαίου και 

φυσικού αερίου της Κασπίας και Κεντρικής Ασίας.  

Η επίγνωση της εξαιρετικής γεωγραφικής της θέσης και ο χαρακτηρισμός της ως χώρα «pivot» μεταξύ 

παγκοσμίων δυνάμεων, επιτρέπει στην Τουρκία να απολαμβάνει γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά μια 

κυρίαρχη και σκληρή διαπραγματευτική ισχύ, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να εμφανίζεται στο διεθνές προσκήνιο 

ως «ευέλικτη» υπό την έννοια της δυνατότητας να επανατοποθετείται κατά το δοκούν μεταξύ των 

παγκόσμιων γεωπολιτικών σφαιρών επιρροής. 

Η θέση μεταξύ της Ευρώπης, της Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής ταυτόχρονα όμως ασκεί στην Τουρκία 

αποκλίνουσες επιρροές οι οποίες οδηγούν σε εσωτερικές συγκρούσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε 

πολιτισμικό επίπεδο. Η μεταοθωμανική Τουρκία παρέμεινε μια χώρα των «πολλών λαών», λαοί οι οποίοι 

κατά καιρούς καταπιέστηκαν με στρατιωτική βία και εξολοθρεύτηκαν με πογκρόμ. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τα Σεπτεμβριανά του 1955 και οι εμφυλιοπολεμική διαμάχη με τους Κούρδους. Επιπροσθέτως 

οι εσωτερικές συγκρούσεις ενισχύονται και από το γεγονός ότι στην μουσουλμανική Τουρκία υποβόσκουν 

θρησκευτικές έριδες, χαρακτηριστικότερη των οποίων είναι η διαμάχη σουνιτών Τούρκων με τους Αλεβίτες.  
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Αυτές οι συγκρουσιακές καταστάσεις και πολιτισμικές αποκλίσεις περιορίζουν το δυναμικό της σημερινής 

Τουρκίας ως σταθερό, συνεκτικό και σύγχρονο κράτος, ενώ ταυτόχρονα αυτά τα ελλείμματα εξηγούν εν 

πολλοίς την βίαιη αποφασιστικότητα με την οποία η πολιτική και στρατιωτική νομενκλατούρα της Άγκυρας 

αντιμετωπίζει τα γεγονότα, υπερθεματίζοντας την «εθνική ενότητα» και «εθνική ταυτότητα» της Τουρκίας. 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία (Osmanlı Imparatorluğu) ήταν ένα εκτεταμένο κράτος που ιδρύθηκε τον 13ο 

αιώνα από τουρκικά-μογγολικά φύλα στη Μικρά Ασία και κυβερνήθηκε  από τους απογόνους του Οσμάν Α΄  

(ή Οθμάν εξ ου και Οθωμανοί) μέχρι της κατάλυσης της το 1918. Όταν η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε το 1453 

οι Οθωμανοί είχαν ήδη ως κράτος μια ιστορική διαδρομή 171 ετών, ενώ η παρουσία των τουρκικών 

πληθυσμών στην Μικρά Ασία στους οποίους βασίστηκε ο σχηματισμός αυτού του κράτους χρονολογείται 

από τα χρόνια των Σελτζούκων Τούρκων το 1037.  

Στο αρχικό στάδιο οι Σελτζούκοι Τούρκοι ήταν μια μικρή ομάδα η οποία όμως συνεταιριζόμενη με άλλα 

τουρκικά φύλλα που ζούσαν στην Μικρά Ασία αναπτύχθηκε ραγδαία. Κατά την περίοδο των Οσμανλήδων, 

διαδόχων του Οσμάν Α΄, οι Οθωμανοί άρχισαν να απορροφούν τα άλλα τουρκικά κρατίδια και υπερκέρασαν 

όλες τις άλλες τοπικές δυναστείες. Στην αύξηση της δύναμης τους συνετέλεσε και η προσχώρηση και άλλων 

πληθυσμών της Μικράς Ασίας, μεταξύ των οποίων και ελληνόφωνων πληθυσμών, είτε οικιοθελώς είτε με την 

βία και την αναγκαστική στρατολόγηση. Η οθωμανική αυτή επέκταση έγινε εις βάρος κυρίως της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας. 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι Οθωμανοί μεταλλάχθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα από 

νομάδες σε κατόχους εδαφών της αρχαιότερης ευρωπαϊκής αυτοκρατορίας. Η επιτυχία τους οφειλόταν κατά 

ένα μέρος στο φυλετικό υπόβαθρο των τουρκομογγολικών πληθυσμών που είχαν εγκατασταθεί στην Μικρά 

Ασία από τα χρόνια των Σελτζούκων και κατά ένα δεύτερο μέρος στην αδυναμία και διχόνοια των αντιπάλων 

τους και στην καλή στρατιωτική τους οργάνωση που στηριζόταν στην διαρκή ενίσχυση των στρατευμάτων 

τους από νεοφώτιστους μουσουλμάνους που προσηλυτίστηκαν από εντόπιους πληθυσμούς.   

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επί πολλούς αιώνες ήταν ένα πολυεθνικό κράτος και όχι εθνικό τουρκικό 

κράτος, πολυεθνοτική ήταν και η σύνθεση της τάξης των αξιωματούχων που ασκούσε την εξουσία, ελάχιστοι 

εκ των οποίων ήταν Τούρκοι. Η κύρια συνεκτική ουσία της Αυτοκρατορίας ήταν η κοινή πίστη και υποταγή 

στον Σουλτάνο, τον οποίο όλοι οι υπήκοοι έπρεπε να αναγνωρίζουν ως κοσμικό ανώτατο άρχοντα. Για τους 

μουσουλμάνους υπηκόους ο Χαλίφης με έδρα το Κάιρο ήταν ο πνευματικός τους ηγέτης και ο συνεκτικός 

τους θρησκευτικός κρίκος, ενώ στους χριστιανούς υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την Άλωση 

το 1453 δόθηκε το δικαίωμα της θρησκευτικής αυτοδιαχείρισης.  

Το 1517 η έδρα του Χαλίφη μεταφέρθηκε από το Κάιρο στην Κωνσταντινούπολη. Δια αυτής της αλλαγής 

έδρας ο Σουλτάνος οικειοποιείται και την θρησκευτική ηγεμονία των μουσουλμάνων υπηκόων του και η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία μετατρέπεται σε ένα μουσουλμανικό κράτος. Ταυτόχρονα όμως οι θρησκευτικές 

μειονότητες, κυρίως χριστιανικές, εξακολουθούν να χαίρουν της θρησκευτικής τους ανεξαρτησίας 

οργανωμένες στις λεγόμενες ανεξάρτητες Millet (εθνότητες). Αυτές οι θρησκευτικές εθνότητες είχαν το 
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δικαίωμα να έχουν δικά τους σχολεία και να απολαμβάνουν αυτόνομης δικαιοσύνης. Από αυτό προκύπτει ότι 

οι υπήκοοι της Αυτοκρατορίας είχαν μεταξύ τους σαφείς πολιτισμικές και θρησκευτικές διαχωριστικές 

γραμμές. 

Τον 19ο αιώνα η κατάσταση στην Αυτοκρατορία ανετράπη, κυρίως με τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα 

στα Βαλκάνια. Την ίδια εποχή τα ευρωπαϊκά κράτη βασιζόμενα στην βιομηχανική επανάσταση, αλλά και στην 

οικονομική εκμετάλλευση των αποικιών τους στην Αφρική, Ασία και Νότια Αμερική κατάφεραν να 

αποκτήσουν ένα τεράστιο οικονομικό και στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

στην διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να συρρικνώνεται και κτήσεις της 

όπως η Βοϊβοντίνα,  Ουγγαρία, Κροατία και  Δαλματία εντάχθηκαν στην Αυστροουγγρική Μοναρχία των 

Αψβούργων, ενώ οι Ρώσοι κατέλαβαν τις οθωμανικές κτήσεις στην βόρεια Μαύρη Θάλασσα και στον 

Καύκασο. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι αυτών των επαρχιών μετανάστευσαν στις εναπομείνασες 

οθωμανικές περιοχές της Αυτοκρατορίας, ενώ καθ’ όλη την διάρκεια του 19ου αιώνα η Πύλη αντιμετώπιζε 

συνεχείς εξεγέρσεις, επαναστάσεις και πολέμους.  

Στα εδαφικά όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα ζούσαν μουσουλμάνοι πολλών εθνοτήτων 

όπως Τούρκοι, Άραβες, Αλβανοί και Κούρδοι, ενώ υπήρχαν και μη μουσουλμάνοι όπως οι Έλληνες, οι 

Βούλγαροι, οι Αρμένιοι και πολλές άλλες εθνοτικές μειονότητες. Με την εμφάνιση των 

εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, κινήματα ως επί το πλείστον ευρωπαϊκής προέλευσης και ιδεολογίας, η 

Πύλη αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είχαν ως κεντρικό άξονα την ισότητα μεταξύ 

όλων των υπηκόων της. Χαρακτηριστικά ο σουλτάνος Αμπντουλμετζίτ (Abdulmecid) το 1839 εξέδωσε το 

διάταγμα «Tanzımat» (Τανζιμάτ) σύμφωνα με το οποίο όλοι οι υπήκοοι της πολυεθνικής Αυτοκρατορίας 

ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνοτικής προέλευσης έπρεπε να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.  

Κατά την διάρκεια ηγεμονίας του Αμπντουλμετζίτ  (1839-1861) οι δομές εξουσίας της Πύλης άλλαξαν προς 

την κατεύθυνση ενός πολυκεντρικού συστήματος με επικεφαλή τον Μεγάλο Βεζίρη. Μετά τον θάνατο του 

Abdulmecid το 1861 νέος σουλτάνος έγινε ο αδελφός του Αμπντουλαζίζ (Abdulaziz, 1861-1876) ο οποίος 

συνέχισε το μεταρρυθμιστικό έργο του αδελφού του σε μια προσπάθεια να περισωθεί το κύρος και η 

εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Την ίδια εποχή κάνουν την εμφάνιση τους οι 

Νεοοθωμανοί, ένα αντιπολιτευτικό ρεύμα αμφισβήτησης του Σουλτάνου κυρίως στα πεδία της γλώσσας, της 

επιστήμης και της λογοτεχνίας και με απώτερο στόχο την κατοχύρωση συνταγματικών μεταρρυθμίσεων και 

ελευθεριών. Ο κύριος εκπρόσωπος αυτών των Νεοοθωμανών ήταν ο Ναμίκ Κεμάλ (Namık Kemal).  

Μετά τον θάνατο του Αμπντουλαζίζ σουλτάνος ανέλαβε ο Μουράντ ο Ε΄ (Murad) ο οποίος αν και υποσχέθηκε 

στους Νεοοθωμανούς την ψήφιση Συντάγματος, μη αντέχοντας την πίεση της Πύλης παραιτήθηκε μόλις τρεις 

μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τον Μουράντ διαδέχθηκε ο Αμπντουλχαμίντ ο Β΄ (Abdulhamid  

Β΄, 1876-1909) ο οποίος σε αντίθεση με τους τρεις προκατόχους του ενίσχυσε την απολυταρχική εξουσία της 

Πύλης, παραμέρισε το μεταρρυθμιστικό τους έργο και περιόρισε με βίαιο τρόπο το αντιπολιτευτικό κίνημα 

των Νεοοθωμανών, χρησιμοποιώντας ως ιδεολογικό μέσο την προαγωγή και προώθηση του Ισλαμισμού. Ο 

Abdulhamid με όπλο το Ισλάμ κατάφερε να δαμάσει την αντιπολίτευση και να αποσοβήσει την περαιτέρω 

διάλυση της Αυτοκρατορίας του. Απέναντι στα απελευθερωτικά κινήματα των Βαλκανίων ο Αμπντουλχαμίντ 
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προέταξε τους μουσουλμάνους Οθωμανούς ως πιστούς υπηκόους, ενώ απομόνωσε την χώρα του από τις 

ευρωπαϊκές ιδεολογικές επιρροές της εποχής.  

Η περίοδος του Αμπντουλχαμίντ χαρακτηρίζεται ως η πλέον αυταρχική και απολυταρχική της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, κατά την διάρκεια όμως αυτής της περιόδου ανδρώθηκε το κίνημα των Νεοοθωμανών-

Νεότουρκων το οποίο μετεξελίχθηκε σε τουρκικό εθνικιστικό ρεύμα, ανταγωνιζόμενο τον ισλαμισμό των 

Οθωμανών. Η αντιπολίτευση των Νεότουρκων προπαγάνδιζε την αποκαθήλωση των Σουλτάνων-Χαλίφηδων 

και την συνταγματική άσκηση εξουσίας.  

 

2.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους το 1830 ήταν περί τα 

2,2 εκατομμύρια, εξ αυτών 1,8 εκ. ζούσαν στην Μικρά Ασία και 400.000 στην Ανατολική Θράκη και 

Κωνσταντινούπολη, ενώ ο συνολικός πληθυσμός αυτών των περιοχών ανήρχετο σε περίπου 10 εκ. Η 

οικονομική ισχύς αυτών των 2,2 εκ. Ελλήνων ήταν σαφώς μεγαλύτερη της πληθυσμιακής τους αναλογίας, 

υπολογίζεται ότι το 50% του επενδεδυμένου κεφαλαίου στην βιομηχανία και το 60%  σε κλάδους 

μεταποίησης ανήκαν σε πολίτες των ελληνικών κοινοτήτων της Αυτοκρατορίας. Από τουρκικές στατιστικές 

του 1912 προκύπτει ότι από τις 18.000 περίπου επιχειρήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 46% ανήκε 

σε Έλληνες, το 23% σε Αρμένιους και το υπόλοιπο σε μουσουλμάνους πολίτες. Έλληνες ήταν το 46% των 

τραπεζιτών, το 52% των ιατρών, το 49% των φαρμακοποιών, το 52% των αρχιτεκτόνων, το 37% των 

μηχανικών και το 29% των δικηγόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της εποχής εκείνης. Παράλληλα οι 

ελληνικές κοινότητες διέθεταν πλήρη δομή στην εκπαίδευση με υψηλού επιπέδου ανώτερα ιδρύματα όπως η 

Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, η Ευαγγελική Σχολή στην Σμύρνη, το Φροντιστήριο στην 

Τραπεζούντα, η Ιερατική Σχολή στην Καππαδοκία κ.α. 

Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν διαποτισμένοι από μια ώριμη εθνική συνείδηση που ήταν 

επιστέγασμα του νεοελληνικού διαφωτισμού από την προεπαναστατική περίοδο. Η ίδρυση και συγκρότηση 

του Νεοελληνικού Κράτους ενίσχυσε τις διαδικασίες συνειδητοποίησης των «Ρωμιών» της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και την εμπέδωση μιας ελληνικής ταυτότητας ως μετεξέλιξη της «ρωμαίικης». Η διαδικασία 

αυτή δυστυχώς δεν ήταν απόρροια συστηματικής πολιτικής της τότε Ελλάδας, αλλά απόρροια της 

δραστηριότητας των ελληνικών κοινοτήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή η δραστηριότητα ωθούσε ή είχε 

ως στόχο αποσχιστικές κινήσεις και τάσεις. Οι πρώτοι διωγμοί και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των 

Νεότουρκων εναντίον των μη μουσουλμανικών πληθυσμών της Αυτοκρατορίας ανάγκασε εκ των πραγμάτων 

τους Έλληνες να υποστηρίξουν την αυτοδιάθεση τους, κάτι που εκφράστηκε συστηματικά μετά το τέλος του 

Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου με το αίτημα για δημιουργία δεύτερου ελληνικού κράτους στον Πόντο και ένωση με 

την Ελλάδα και την αυτονόμηση της Ιωνίας και της Ανατολικής Θράκης.  

Η πολιτική που ακολούθησε το νεοϊδρυθέν Ελληνικό Κράτος έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην 

αρχή ήταν απόλυτα εσωστρεφής, κάτι που είχε αντανάκλαση στην διαχείριση των επαναστατικών κινημάτων 

στην Κρήτη το 1866 και στην Μακεδονία το 1878. Η εμφάνιση όμως του βουλγαρικού επεκτατισμού που 

διεκδικούσε θρακικές και μακεδονικές περιοχές κινητοποιεί εθνικιστικές δυνάμεις εντός της Ελλάδας, 
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δυνάμεις οι οποίες απέτρεψαν τις βουλγαρικές διεκδικήσεις. Το Ελληνικό Κράτος μέχρι της εμφάνισης του 

κινήματος των Νεότουρκων ακολουθεί μια πολιτική που συμβαδίζει με τους στόχους των Ελλήνων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στόχοι οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως μη διαλυτικοί ή αποσχιστικοί. 

Ο αποτυχημένος πόλεμος του 1897  σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε μια τυχαία παρέκβαση αυτής της πορείας 

που είχε χαραχθεί μετά το 1830 και έως τις αρχές του 20ου αιώνα. 

 

3. ΤΟ ΝΕΟΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ-ΕΝΑΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 

Οι Νεοοθωμανοί δεν ήταν εθνικιστές, δια των ενεργειών τους καθρεπτίζονταν ως ένα πατριωτικό κίνημα το 

οποίο αντιπροσώπευε κυρίως ο Ναμίκ Κεμάλ (1840-1888). Ο Ναμίκ Κεμάλ ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε 

τις λέξεις-έννοιες «ελευθερία» και «έθνος», η επιρροή του όμως αρχικά στην κοινωνία ήταν άνευ σημασίας, 

κυρίως λόγω του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των μουσουλμάνων υπηκόων της Αυτοκρατορίας. Η 

κεντρική ιδέα του κινήματος των Νεοοθωμανών αφορούσε ένα εθνικό κράτος που θα βασιζόταν στην 

τουρκική γλώσσα του λαού της Ανατολίας, ενώ κεντρικό ρόλο σε αυτό το κράτος θα έπαιζε η «τουρκική 

πατρίδα». Απαίτηση των Νεοοθωμανών ήταν η μετάφραση του Κορανίου από τα αραβικά στην τουρκική, 

καθώς και η υποχρεωτική εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο 

Ναμίκ Κεμάλ προσπάθησε να πείσει τους μουσουλμάνους υπηκόους της Αυτοκρατορίας ότι οι Οθωμανοί 

(Osmanlılar) ήταν γενεαλογικά μια από τις πολλές τουρκογενείς φυλές και ως εκ τούτου η διάλεκτος τους 

αποτελούσε μέρος της τουρκικής γλώσσας.  

Για τους Νεοοθωμανούς υπήρχαν δυο λόγοι για να εισάγουν τον όρο «Τούρκος» στην μουσουλμανική 

κοινωνία της Αυτοκρατορίας. Ο πρώτος είχε σχέση με την ευρωκεντρική προοπτική και με το γεγονός ότι η 

λέξη «Τούρκος» για τους Ευρωπαίους ήταν συνώνυμη του «Οθωμανός». Με αυτό τον τρόπο οι Νεοοθωμανοί 

προσέβλεπαν στην καλύτερη κατανόηση εκ μέρους των Ευρωπαίων των σχεδίων εξευρωπαϊσμού, 

εκσυγχρονισμού και κοσμικοποίησης της Αυτοκρατορίας που αντιπροσώπευαν. Ο δεύτερος και κυριότερος 

λόγος ήταν η προσπάθεια των Νεοοθωμανών να απαγκιστρωθούν από την δυναστεία του Οθωμανού 

Σουλτάνου και να επαναπροσδιορίσουν την τουρκική φυλή. Μετά τα απελευθερωτικά κινήματα των Ελλήνων 

και των άλλων λαών της Βαλκανικής που είχαν ως απόρροια την απώλεια εδαφών για την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, η Ανατολία έγινε ο πυρήνας του κινήματος των Νεοοθωμανών και συνδέθηκε περισσότερο με 

τον όρο «τουρκική πατρίδα» (Türk Vatan).   

Οι Νεοοθωμανοί προσπάθησαν να συγχωνεύσουν τον ευρωπαϊκό λιμπεραλισμό με την ισλαμική παράδοση, 

η κύρια τους όμως συμβολή ήταν η δημιουργία μιας νέας μορφής πολιτικής στο μεταοθωμανικό κράτος. Οι 

Νεοοθωμανοί μπορεί να αξιολογηθούν ως το πρώτο ιδεολογικό κίνημα που εμφανίστηκε στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία το οποίο είχε ως σκοπό την δημιουργία μιας νέας εθνικής ταυτότητας, μιας νέας γλώσσας και 

ιστορίας. Υπό αυτή την σκοπιά οι Νεοοθωμανοί ήταν οι προπάτορες των Νεότουρκων.  

Παρενθετικά αναφέρουμε ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του 19ου  αιώνα η λέξη «Τούρκος» χαρακτήριζε 

τον άξεστο ανατολίτη χωριάτη. Επεξηγηματικά τονίζουμε ότι η λέξη Τούρκος είναι ελληνικής προέλευσης, 

από το Τόροκος που συντίθεται από τις λέξεις τορόω (περιφέρομαι) και κοέω (υπακούω), δηλαδή Τόροκος 

(Τούρκος) σημαίνει ο  υπάκουος νομάς. Με τις εργασίες ευρωπαίων οριενταλιστών όπως του J. de Guignes 
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«Histoire générale des Huns, des Mongoles, des Turcs et des autres Rattares occidentaux (1756-1758)», του 

Arthur Lumley Davids «A grammar of the Turkish language (1832)», του Arminius Vamberys «Deutsch-

türkisches Taschenwörterbuch (1858)» και του Leon Cahuns «Introduction á l’histoire de l’Asie (1896)» η 

τουρκολογία ενσωματώθηκε ως ξεχωριστή κατηγορία σχολής στην επιστημονική κοινότητα της Ευρώπης. 

Αυτές οι επιστημονικές εργασίες οι οποίες συνοδεύονταν από χάρτες των τουρκογενών λαών στην Κεντρική 

Ασία, στα Βαλκάνια και στην Ανατολία προσέφεραν  εθνοτικό, γλωσσικό και πολιτισμικό, υπόβαθρο στους 

Νεότουρκους και στην προσπάθεια άνδρωσης και μετεξέλιξης τους σε εθνικιστικό ρεύμα. 

 

4. Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν τον Α΄ παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ένα κράτος σε μεταβατική περίοδο και μια 

χώρα σε παρακμή. Την περίοδο του μεσαίωνα η Αυτοκρατορία ήταν μια παγκόσμια δύναμη, τον 17ο αιώνα οι 

Οθωμανοί είχαν υπό την κατοχή τους μεγάλες εκτάσεις της Ανατολικής Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και 

της Μέσης Ανατολής. Η Αυτοκρατορία εκτεινόταν από τον Περσικό Κόλπο έως την Κεντρική Ευρώπη, ο 

Σουλτάνος εξουσίαζε όλο το μήκος της ακτής της βορείου Αφρικής, την Αίγυπτο και τα σημερινά εδάφη του 

Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Το οθωμανικό ναυτικό κυριαρχούσε στην Μεσόγειο και ο στόλος ανταγωνιζόταν 

τους στόλους της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και των Ιταλικών κρατών.  

Η αχανής Αυτοκρατορία διοικούνταν από τον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη και την σουλτανική-βασιλική 

οικογένεια. Το 1682 οι Οθωμανοί εισέβαλλαν στην Αυστρία με ένα στρατό που αριθμούσε 200.000 άνδρες 

και πολιόρκησαν την Βιέννη, επί πολλά χρόνια πολυπόθητη πόλη του Σουλτάνου. Χρειάστηκε η συμμαχία της 

Αυστρίας με τους Γερμανούς και Πολωνούς για να αποτραπεί η άλωση της πόλης και να εκδιωχθούν 

τελειωτικά οι Οθωμανοί από την Κεντρική Ευρώπη.  

Αυτή η ήττα, σε συνδυασμό με τις ανίκανες ηγεσίες πολλών μετέπειτα σουλτάνων, ανέκοψε την οθωμανική 

επεκτατικότητα τον 18ο αιώνα, ενώ ο 19ος αιώνας ήταν μια περίοδος υποβάθμισης για τους Οθωμανούς 

αφού προσπαθούσαν να επανακτήσουν τον έλεγχο της Αυτοκρατορίας αντιμετωπίζοντας πιέσεις από το 

εξωτερικό και εσωτερικής αναταραχές και επαναστάσεις. Το 1850 η κατάσταση για την Αυτοκρατορία ήταν 

απελπιστική, χαρακτηριστικά ο Τσάρος Νικόλαος ο Α΄  είχε αποκαλέσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως τον 

«μεγάλο ασθενή της Ευρώπης». Για αυτή την παρακμή υπήρχαν πολλές αιτίες. Οι Σουλτάνοι και οι 

οικογένειες τους ήταν ανίκανοι, η Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε εθνικοαπελευθερωτικές εξεγέρσεις, ενώ στο 

εσωτερικό ανδρωνόταν η αντιπολίτευση. Ταυτόχρονα η πάλαι ποτέ αξιόμαχη στρατιωτική μηχανή της 

Αυτοκρατορίας είχε σημαντικά αποδυναμωθεί με αποτέλεσμα οι Οθωμανοί να υποχρεωθούν να 

εγκαταλείψουν τις κτήσεις τους στην βόρεια Αφρική και την Αίγυπτο μετά από αποτυχημένους πολέμους.  

Αντιλαμβανόμενοι την αποδυναμωμένη στρατιωτική κατάσταση και την ανικανότητα τους να διεξάγουν 

πολεμικές επιχειρήσεις, οι Οθωμανοί προσπάθησαν να συνάψουν συμμαχίες με ευρωπαϊκά κράτη, ενώ 

ταυτόχρονα στο εσωτερικό αντιμετώπιζαν οξεία οικονομική κρίση. Ενώ πριν από λίγους αιώνες η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία ήταν η πλουσιότερη του κόσμου, στις αρχές του 19ου αιώνα τα σκήπτρα αυτά τα κατείχαν η 

Βρετανική Αυτοκρατορία, η Γαλλία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Το χρέος των Οθωμανών σε ευρωπαϊκές 
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τράπεζες το 1870 ανέρχονταν σε 200 εκ. λίρες, η δε ετήσια αποπληρωμή των δανείων και των επιτοκίων 

απορροφούσε το ήμισυ των ετήσιων εσόδων του κράτους.   

 

5. ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 

Το λεγόμενο «ανατολικό ζήτημα», τουτέστιν το ερώτημα για την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

την απειλή που εκπορεύονταν από αυτό τον κατακερματισμό για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και την ευρωπαϊκή 

ειρήνη, παρήγαγε μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς. Η Μεγάλη 

(Υψηλή) Πύλη, τουτέστιν οι κυβερνητικές υπηρεσίες του Σουλτάνου, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτό το 

γεγονός, δηλαδή την γενική επιθυμία των ευρωπαϊκών κρατών για επιβίωση του οθωμανικού κράτους, 

καθώς η συνολική του αποσύνθεση θα ήταν η χειρότερη εναλλακτική λύση.  

Την δεκαετία 1900-1910 η Αυτοκρατορία ήταν ετοιμόρροπη, στα πρόθυρα της διάλυσης. Αυτή η κατάσταση 

προβλημάτιζε όχι μόνο την Μεγάλη Πύλη αλλά και τους διπλωμάτες των ευρωπαϊκών κρατών. Οι Οθωμανοί 

είχαν υπό την κατοχή τους περιοχές οι οποίες ήταν υψίστης γεωπολιτικής σημασίας, όπως ακτές της 

Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και τα στενά του Βοσπόρου, μιας θαλάσσιας λωρίδας που ενώνει 

αυτές τις δυο θάλασσες. Η Ρωσία και η Αυστροουγγαρία έβλεπαν στην διάλυση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας μια ευκαιρία για να αυξήσουν την γεωπολιτική τους επιρροή, αλλά και τις κτήσεις τους. Ο 

έλεγχος του Βοσπόρου θα έδινε επιπροσθέτως στην Ρωσία την πολυπόθητη πρόσβαση του ναυτικού της στην 

Μεσόγειο. Αντιθέτως η Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία ήλπιζαν να διατηρήσουν οι Οθωμανοί αλώβητη την 

Αυτοκρατορία τους και να συνεχίσουν να λειτουργούν ως «buffer zone» στις γεωπολιτικές και εδαφικές 

φιλοδοξίες της Αυστροουγγαρίας και Ρωσίας. Για να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις η Μεγάλη Πύλη 

προσπάθησε την δεκαετία του 1900 να δομήσει συμμαχίες που ελάττωναν τον κίνδυνο περαιτέρω 

κατακερματισμού του οθωμανικού κράτους.  

Στην σύναψη αυτών των συμμαχιών οι πολιτικοί και διπλωμάτες της Μεγάλης Πύλης δεν ήταν ενωμένοι και 

δεν είχαν την ίδια συμπαγή άποψη για τα τεκταινόμενα. Μια μεγάλη μερίδα αυτών προτιμούσε την 

συμμαχία με την Βρετανία, η οποία ήδη ήλεγχε την Αίγυπτο και το νότιο Ιράκ και με την οποία η Πύλη θα 

μπορούσε να συζητήσει εδαφικές παραχωρήσεις στην Μέση Ανατολή με αντάλλαγμα την προστασία της από 

τον μεγάλο εχθρό που ήταν η Ρωσία. Μια μικρότερη μερίδα προτιμούσε την ουδετερότητα και την μη 

εμπλοκή στις ευρωπαϊκές δολοπλοκίες και αντιπαραθέσεις. Μια τρίτη αρκετά ισχυρή μερίδα προτιμούσε της 

συμμαχία με την Γερμανία του Κάιζερ, η οποία υποσχόταν οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Τελικά ο 

Σουλτάνος Αμπντουλχαμίντ ο Β΄ προτίμησε την Γερμανία ελπίζοντας με αυτή την συμμαχία να σώσει από την 

διάλυση την παραπαίουσα Αυτοκρατορία του.   

 

6. ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΤΑΤΟΥΡΚ 

 

Καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρρεε μετά τον Α΄ παγκόσμιο Πόλεμο μια πραγματική τουρκική 

ταυτότητα εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Η εθνότητα επικρατεί πάνω από το Ισλάμ ως το βασικό στοιχείο 
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αυτού του νεοτουρκικού εθνικισμού. Οι νεαροί Τούρκοι διαλαλούσαν την εθνοτική τους πίστη με το σύνθημα 

«η Τουρκία για τους Τούρκους» και ο αναδυόμενος στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ που 

γεννήθηκε το 1881 στην Θεσσαλονίκη αντλώντας κοσμοπολίτικη εκπαίδευση, έγινε διαπρύσιος υποστηρικτής 

αυτού του νεοτουρκικού σωβινισμού, επαναπροσδιορίζοντας την τουρκική ταυτότητα και το τι σημαίνει να 

είσαι Τούρκος.  

Αυτός ο νέος χαρισματικός ηγέτης αμφισβήτησε το πατριωτικό κίνημα του Ναμίκ Κεμάλ του 19ου αιώνα που 

είχε ως βάση την εθνότητα και την θρησκεία, ένα μίγμα το οποίο ο Μουσταφά Κεμάλ θεωρούσε υπεύθυνο 

για την πρόκληση των Βαλκανικών Πολέμων και την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενώ 

κατανόησε ότι οι Κούρδοι της Ανατολίας πολύ σύντομα θα έμπαιναν στον πειρασμό να αποσχιστούν και 

αυτοί από την Αυτοκρατορία και να δημιουργήσουν κυρίαρχο κράτος. Ταυτόχρονα ανησυχούσε ότι ο αντι-

δυτικός Σουλτάνος Αμπντουλχαμίντ Β΄ και ο πανισλαμισμός εμπόδιζαν την Αυτοκρατορία να εκσυγχρονιστεί 

και να επιβιώσει.  

Ο Μουσταφά Κεμάλ πίστευε ότι το πεπρωμένο της Αυτοκρατορίας ήταν η στροφή προς την Δύση. Από μικρή 

ηλικία είχε εμβαπτισθεί με δυτικές ιδέες ενώ είχε λάβει Πρωσική κατάρτιση ως στρατιώτης στον οθωμανικό 

στρατό. Η εμπειρία του τόσο στα δυτικά όσο και στα αραβικά τμήματα της Αυτοκρατορίας τον έπεισαν ότι η 

δυτικοποίηση ήταν απολύτως απαραίτητη για την Τουρκία ώστε «να πάρει την θέση που της αξίζει ανάμεσα 

στα πολιτισμένα έθνη». Ο Κεμάλ είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για να εκσυγχρονιστεί η Τουρκία θα 

έπρεπε να εξελιχθεί από ένα ισλαμικό κράτος σε μια κοσμική δημοκρατία. Ο Μουσταφά Κεμάλ, ο μετέπειτα 

Πατέρας των Τούρκων (Atatürk), αναγνώρισε την ανάγκη για μια εθνική ταυτότητα που θα μπορούσε να 

δημιουργήσει, να ενοποιήσει και να διατηρήσει ένα νέο τουρκικό κράτος.  

Το 1920 η υπό διάλυση Οθωμανική Αυτοκρατορία δέχτηκε την ταπεινωτική για αυτήν Συνθήκη των Σεβρών 

με την Ελλάδα, την Γαλλία, την Ιταλία και την Βρετανία. Η Συνθήκη αναγνώρισε τον Σουλτάνο και το 

Χαλιφάτο της Κωνσταντινούπολης, αλλά διαμοίρασε τα οθωμανικά εδάφη μεταξύ των Ευρωπαίων, 

αφήνοντας μόνο την κεντρική Ανατολία ως «Τουρκία». Ο Ατατούρκ αμφισβήτησε την Συνθήκη και τον 

Σουλτάνο Μεχμέτ ΣΤ΄ (Mehmet)  που την υπέγραψε και ίδρυσε το «Εθνικό Κίνημα» για να οργανώσει την 

αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Σουλτάνου. Ως απάντηση στην Συνθήκη των Σεβρών συνέλεξε την 

«Μεγάλη Τουρκική Εθνική Συνέλευση» στην Άγκυρα ως νέο Κοινοβούλιο και ως εναλλακτική αρμόδια 

πολιτική αρχή, ξεκινώντας τον τουρκικό απελευθερωτικό πόλεμο. 

Ο Ατατούρκ νίκησε τις ελληνικές δυνάμεις που είχαν εισβάλλει στην Μικρά Ασία και αντιμετώπισε τους 

Ιταλούς και Γάλλους που είχαν αναλάβει τμήματα της Ανατολίας. Αυτές οι νίκες επέτρεψαν στον Ατατούρκ να 

επαναδιαπραγματευθεί την Συνθήκη των Σεβρών και να αποφύγει την κατάληψη από αυτές τις δυνάμεις 

τουρκικών εδαφών. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923 καθιέρωσε τα σύνορα του νεοτουρκικού κράτους τα 

οποία ισχύουν μέχρι των ημερών μας. Η νίκη του Ατατούρκ και η Συνθήκη της Λωζάννης οδήγησε στην 

Μεγάλη Εθνοσυνέλευση και στην κατάργηση του Οθωμανικού Σουλτανάτου τον Νοέμβριο του 1922. 

Ο Ατατούρκ κατανόησε ότι για να επιβιώσει το νεοσύστατο κράτος θα έπρεπε να ενοποιήσει τους πολίτες του 

μέσω μιας νέας υπηκοότητας στην οποία η ιθαγένεια θα αντικαθιστούσε την θρησκεία, περιορίζοντας την 

θρησκεία στην προσωπική ιδιωτική σφαίρα. Πίστευε ότι η νέα τουρκική ταυτότητα θα ξεκαθάριζε τον δρόμο 

για τους συμπατριώτες του όχι μόνο να υιοθετήσουν την τεχνολογία , αλλά και τον τρόπο σκέψης των 
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Δυτικών, κάτι που κατά την άποψη του ήταν αποφασιστικής σημασίας για την επιβίωση και την ευημερία της 

Τουρκικής Δημοκρατίας. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ατατούρκ δεν αμφισβήτησε το Ισλάμ και τον σημαντικό ρόλο του στον 

αυτοπροσδιορισμό της Τουρκίας, ούτε αρνήθηκε την εθνική σχέση των Τούρκων με τους προγόνους τους. 

Αντ’ αυτού προσπάθησε να αξιοποιήσει τις πολιτιστικές, γεωγραφικές και γλωσσικές ρίζες της τουρκικής 

ταυτότητας και να δημιουργήσει ένα τουρκικό ή ανατολικό Ισλάμ, προσπαθώντας να σφυρηλατήσει δεσμούς 

μεταξύ όλων των λαών της Ανατολίας όπως Χετταίοι, Σουμέριοι, Αλεβίτες και άλλοι. Οι Αλεβίτες ήταν οι 

μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Ατατούρκ καθώς επί αιώνες είχαν υποφέρει κάτω από την σουνιτική 

καταπίεση του Χαλιφάτου του Σουλτάνου.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Ατατούρκ ίδρυσε την Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) της κυβέρνησης με 

σκοπό να αναπτύξει το τουρκικό Ισλάμ και να αποτρέψει την επιστροφή σε ισλαμικές νοοτροπίες που 

πίστευε ότι είχαν οδηγήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην καταστροφή. Η Διεύθυνση Ντιγιανέτ 

επέβλεπε και εξακολουθούσε ως τις αρχές της νέας χιλιετίας να επιβλέπει όλους τους θρησκευτικούς 

αξιωματούχους και κρατικούς υπαλλήλους για να αποτρέψει τις θρησκευτικές αρχές από την πολιτικοποίηση 

του Ισλάμ. Σε μια προσπάθεια να συνδέσει το Ισλάμ με την Ανατολία και όχι με την Αραβία ο Ατατούρκ 

άλλαξε τις προσευχές του Κορανίου από τα αραβικά στα τουρκικά, κατάργησε το Χαλιφάτο και εξάλειψε το 

Ισλάμ ως κρατική θρησκεία της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1937, μόλις ένα χρόνο πριν τον θάνατο του.  

Το νέο τουρκικό κράτος ξεκίνησε από το 1923 ένα δραματικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την 

δημιουργία ενός κοσμικού κράτους σύμφωνα με την φιλοσοφία του ιδρυτή του. Ο Ατατούρκ ως στρατιωτικός 

δεν πίστευε στις σταδιακές και βαθμιαίες αλλαγές, επεδίωξε μια κάθετη από την κορυφή προς την βάση 

επανάσταση του τουρκικού πολιτισμού και των θεσμών, αξιοποιώντας την πολιτική νομιμοποίηση που είχε 

κερδίσει ως σωτήρας του τουρκικού έθνους. Μετά την αντικατάσταση του Σουλτανάτου από την Τουρκική 

Δημοκρατία το 1923 και την κατάργηση του Χαλιφάτου, ο Ατατούρκ αντικατέστησε την Σαρία (ισλαμικό 

δίκαιο) με κανόνες του κοσμικού δικαίου μέσω της θέσπισης ενός αστικού κώδικα που είχε ως βάση το 

μοντέλο της Ελβετίας. Δημιούργησε ένα κρατικό σύστημα κοσμικών σχολείων καταργώντας τα θρησκευτικά, 

κοσμικά σχολεία τα οποία επικεντρώθηκαν στην επιστημονική μάθηση και στην προετοιμασία των μαθητών 

για μία σύγχρονη ζωή. Επίσης άλλαξε την επίσημη γλώσσα της Τουρκίας από την οθωμανική-αραβική στην 

τουρκική και αντικατέστησε το αραβικό αλφάβητο με το λατινικό αντίστοιχο του, ενώ υιοθέτησε το 

Γρηγοριανό ημερολόγιο καταργώντας το ισλαμικό. Ο νέος αστικός κώδικας που αντικατέστησε την Σαρία 

απαγόρευσε την πολυγαμία και εξασφάλισε στις γυναίκες ίσα δικαιώματα διαζυγίου, κληρονομίας και 

επιμέλειας τέκνων. Οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου το 1930 και εκλογής το 1934, πολύ νωρίτερα 

από πολλές δυτικές χώρες. Ο Ατατούρκ απαγόρευσε την ισλαμική μαντίλα, καθώς και το φέσι για τους 

άντρες, αν και η παραδοσιακή ανατολίτικη μαντίλα συνέχισε να χρησιμοποιείται κυρίως στις αγροτικές 

περιοχές.  

Ως αξιωματικός του στρατού ο Ατατούρκ δεν βασίστηκε για τις αλλαγές που έκανε μόνο στην πολιτική 

γραφειοκρατία, αλλά και στην στρατιωτική. Τις προηγούμενες δεκαετίες ο τουρκικός στρατός είχε εξελιχθεί 

σε ένα από τα πλέον δυτικοποιημένα ιδρύματα της χώρας, κάτι που οφειλόταν κυρίως στην Πρωσική του 

εκπαίδευση. Τις μετέπειτα δεκαετίες ο στρατός θα κερδίσει την ισχυρή υποστήριξη των Τούρκων ως 



12 
 

θεματοφύλακα της κεμαλικής ιδεολογίας και του κοσμικού κράτους που εγκαθίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ. Ο 

Ατατούρκ πέθανε το 1938 αφήνοντας στο τουρκικό κράτος ισχυρές παρακαταθήκες οι οποίες διαμόρφωσαν 

την πολιτική και στρατιωτική εικόνα της Τουρκίας για όλο τον 20ο αιώνα.  

 

7. ΟΙ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ 

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 

Οι Νεότουρκοι ως συνέχεια των Νεοοθωμανών και ως διαπρύσιοι οπαδοί ενός εθνικισμού που γεννήθηκε 

στους κόλπους του οθωμανικού στρατεύματος, επηρεάστηκαν βαθύτατα από τον γερμανικό μιλιταρισμό και 

προσπάθησαν στην διάρκεια του Α΄  Παγκοσμίου Πολέμου και αμέσως μετά να δημιουργήσουν μηχανισμούς 

ελέγχου της σύνθεσης του πληθυσμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Νεότουρκοι στις τάξεις των 

οποίων είχε αναδειχθεί ο Μουσταφά Κεμάλ, είχαν εμπνευστεί ένα σχέδιο περιθωριοποίησης και 

αποκλεισμού των χριστιανικών κυρίως πληθυσμών της Αυτοκρατορίας, σχέδιο με βάση του οποίου 

πραγματοποιήθηκαν οι εκκαθαρίσεις-γενοκτονίες των Ποντίων, Αρμενίων και Ελλήνων της Μικράς Ασίας, 

αλλά και των Ασσυρίων-Ασσυροχαλδαίων. Οι γενοκτονίες αυτές έγιναν βάσει οδηγιών της ανωτάτης ηγεσίας 

των Νεότουρκων και απηχούσαν μύχιες σκέψεις του Κεμάλ, οδηγίες που είχαν ως στόχο την πλήρη 

πληθυσμιακή ομογενοποίηση της νεότερης Τουρκίας και οι οποίες ολοκληρώθηκαν το δεύτερο ήμισυ του 

20ου αιώνα όσον αφορά την ελληνική μειονότητα.  

Άξονας των κεμαλικών σχεδίων ήταν η εξάλειψη των ιστορικών ερεισμάτων στην Μικρά Ασία και Ανατολία 

των κληρονομικών εχθρών, ήτοι των Ελλήνων και των Αρμενίων. Βασικός στόχος, η απόδειξη ότι αυτές οι 

περιοχές ήταν τουρκικό έδαφος από τα προϊστορικά χρόνια και ότι αυτή την «τουρκική πατρίδα» την 

επιβουλεύτηκαν οι «ξένοι ιμπεριαλιστές», δηλαδή οι Έλληνες και οι Αρμένιοι.  

Τον Οκτώβριο του 1911 σε Συνέδριο των Νεότουρκων που έγινε στην τότε οθωμανική Θεσσαλονίκη 

αποφασίστηκε επισήμως η εξόντωση όλων των μη τουρκικών εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Στο συνέδριο αυτό σύμφωνα με το έντυπο εκείνης της εποχής The Times of London, οι Νεότουρκοι 

αποφάνθηκαν τελεσίδικα για την αφομοίωση δια της βίας όλων των κατοίκων της Αυτοκρατορίας και την 

εθνοκάθαρση των χριστιανικών πληθυσμών με όπλο τους εξοπλισμένους Μουσουλμάνους. Για την 

υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε μια μυστική-παρακρατική 

οργάνωση με την επονομασία Ειδική Επιτροπή (Teskilat i Mahsusa), η δράση της οποίας ξεκίνησε πριν τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο κατά  του ελληνικού πληθυσμού των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, δράση που 

συμπεριελάμβανε δολοφονίες, εκτοπισμούς, τρομοκρατία, απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών. 

Μετά το πέρας των Βαλκανικών Πολέμων και με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου άρχισε και η 

εκκαθάριση θυλάκων μη τουρκικών πληθυσμών όλης της Αυτοκρατορίας. Οι εκκαθαρίσεις είχαν την 

υποστήριξη των Γερμανών συμμάχων των Νεότουρκων και ορισμένα σημεία αυτών των εκκαθαρίσεων 

υλοποιήθηκαν από κοινού. Σύμφωνα με τους Νεότουρκους τα σχέδια των εκκαθαρίσεων μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν μόνο με το οργανωτικό ταλέντο των Γερμανών και το «γενναίο χέρι» των Τούρκων.   
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7.1 ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΣΥΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1913-

1923 

Η γενοκτονία των Ελλήνων, τουτέστιν η συστηματική εξόντωση των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής 

Θράκης, του Ευξείνου Πόντου και της δυτικής Μικράς Ασίας ξεκίνησε με την σφαγή του Οικονομείου στις 25 

Ιανουαρίου 1913 και ολοκληρώθηκε με την Μικρασιατική Καταστροφή. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο 

συνέδριο των Νεότουρκων το 1911 στην Θεσσαλονίκη για εξόντωση όλων των μη τουρκικών εθνοτήτων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άρχισαν να υλοποιούνται με σφαγές, εξαναγκαστικό ξεριζωμό και πορείες στην 

έρημο, με βασανιστήρια πείνα και δίψα, και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο της Μικράς Ασίας. Η 

γενοκτονία των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε παράλληλα και κατά τον ίδιο τρόπο με γενοκτονίες και άλλων 

χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων-

Ασσυροχαλδαίων.  

Η πρώτη φάση της εξόντωσης ξεκίνησε το 1913-1914 με το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων και αρχικός 

στόχος ήταν οι ελληνικοί πληθυσμοί της Ανατολικής Θράκης, ενώ από τον Μάιο του 1914 οι διώξεις 

επεκτάθηκαν και στην δυτική Μικρά Ασία. Ο εκτοπισμός των Ελλήνων κατοίκων από αυτές τις περιοχές έγινε 

με το πρόσχημα της ασφάλειας των συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με την Ελλάδα. Η νίκη των 

Τούρκων στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919-1923 και η εξ αυτής απορρέουσα υποχώρηση του Ελληνικού 

Στρατού και η εγκατάλειψη της δυτικής Μικράς Ασίας  οδήγησε στην καταστροφή της Σμύρνης, τουτέστιν 

στην καταστροφή της μητρόπολης του μικρασιατικού Ελληνισμού και στην τελευταία πράξη γενοκτονίας των 

Νεότουρκων εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών στην ανατέλλουσα νέα Τουρκική Δημοκρατία (Türkiye 

Cumhuriyeti). Οι εξοντώσεις των εναπομεινάντων χριστιανικών πληθυσμών, κυρίως Ελλήνων, μετά την 

ίδρυση του νεοτουρκικού κράτους το 1923 έλαβαν άλλη μορφή, κάτι που θα διαπραγματευθούμε στα 

επόμενα κεφάλαια αυτού του βιβλίου. 

Τα ιστορικά κείμενα της εποχής 1913-1923, οθωμανικά και μη, αποδεικνύουν ότι οι Νεότουρκοι είχαν 

εμπνευστεί μια ιδεολογία εξόντωσης των στοχοποιημένων ομάδων του οθωμανικού πληθυσμού και είχαν 

εκπονήσει με λεπτομέρειες ένα άριστα οργανωμένο σχέδιο από το 1911, με βάση το οποίο 

πραγματοποιήθηκαν οι εκκαθαρίσεις των Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων. Το σχέδιο αυτό είχε ως στόχο 

την εθνική ομογενοποίηση της Μικράς Ασίας με την βία, τα πογκρόμ, τις εθνοκαθάρσεις και τις μετακινήσεις 

πληθυσμών, ένα σχέδιο που είχε λάβει ασύλληπτες διαστάσεις και έγινε με βάση κωδικοποιημένες οδηγίες 

που διακινούσε η νεοτουρκική διοίκηση. Ένα σχέδιο που δεν μπόρεσαν να αναγνώσουν οι τότε ελληνικές 

κυβερνήσεις, ένα σχέδιο στο οποίο ποτέ δεν αντέδρασε το ελληνικό κράτος. 

Με την καταστροφή της Σμύρνης και την πλήρη επικράτηση των Νεότουρκων το 1922 η πολιτική των 

γενοκτονιών εξαγνίζεται και τυγχάνει ιδεολογικής επεξεργασίας, τόσο από τους ιστορικούς του νεοτουρκικού 

κράτους όσο και από αντιεθνικιστές Έλληνες μελετητές που επηρεάστηκαν έντονα από κομμουνιστικές και 

τουρκικές απόψεις. Σύμφωνα με όλους αυτούς τους αμφισβητίες της πολιτικής των γενοκτονιών, το 

οργανωμένο σχέδιο εκκαθαρίσεων των χριστιανικών πληθυσμών από τους Νεότουρκους συγκροτούσε 

«νόμιμη αντίδραση» και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως γενοκτονία. Ακόμη και αυτή η 

καταστροφή της Σμύρνης χαρακτηρίζεται από αυτούς τους αντιεθνικιστές μελετητές και τους εξαγνιστές της 
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τουρκικής ιστορίας ως ένα ανεξιχνίαστο ιστορικό γεγονός και περίπου ως κατανοητή αντίδραση των 

Νεότουρκων.    

(Σημείωση: Δεν αποτελεί αντικείμενο αυτού του βιβλίου η βαθύτερη ανάλυση και παρουσίαση των 

εγκλημάτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Νεότουρκων κατά των χριστιανικών πληθυσμών προ  

ίδρυσης του νεοτουρκικού κράτους το 1923) 

 

8. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ 

Στις αρχές του 20ου αιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ζούσαν περίπου 3  έως 4,4 εκατομμύρια Έλληνες. 

Ένας στους έξι περίπου κατοίκους της τότε Τουρκίας ήταν Έλληνες. Οι Νεότουρκοι του Κεμάλ που ήρθαν στην 

εξουσία μετά τις σημαντικές εδαφικές απώλειες της οθωμανικής Τουρκίας στους Βαλκανικούς πολέμους, 

σχεδίασαν όπως προαναφέρθηκε την μετατροπή του πολυεθνικού τους κράτους σε ένα μονοεθνικό τουρκικό 

με στοχευμένες δημογραφικές «παρεμβάσεις». Η μετάβαση του πολυεθνικού κράτους σε τουρκικό 

μονοεθνικό πραγματοποιήθηκε με τις μεθόδους της αφομοίωσης, της αστικής εξάπλωσης, της απέλασης, του 

εκτοπισμού, της εκρίζωσης και βέβαια της προσφιλέστερης μεθόδου των Τούρκων, της γενοκτονίας. 

Μεταξύ των ετών 1912-1922  1,5 εκατομμύρια Έλληνες έχασαν την ζωή τους από σφαγές και πορείες 

θανάτου, ενώ 1,5 επιπλέον εκατομμύρια εκριζώθηκαν και απελάθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. 

Αναλυτικά: 353.000 σκοτώθηκαν-σφαγιάστηκαν στον Πόντο, 230.000 στην Ανατολική Θράκη και 900.000 

στην Μικρά Ασία. Από τα 900.000 θύματα της Μικράς Ασίας οι 250.000 έχασαν την ζωή τους εντός ολίγων 

ημερών στην Σμύρνη  και άλλοι 300.000 άντρες εκτελέστηκαν μετά την καταστροφή της Σμύρνης το 1922. 

Εξαίρεση στις σφαγές και την εξόντωση μεταξύ των ετών 1912-1922 του γηγενούς ελληνικού πληθυσμού της 

Τουρκίας  αποτέλεσε ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης. Το 1922 οι Έλληνες της Βασιλεύουσας και των 

περιχώρων της ανέρχονταν σε 450.000 περίπου. Ας επικεντρωθούμε σε αυτές τις 450.000 της Πόλης και τις 

10.000 περίπου των νήσων  Ίμβρου και Τενέδου, αφού μετά το 1922 δεν υπήρχε πλέον στην υπόλοιπη 

Τουρκία ελληνικός πληθυσμός, η εξόντωση τους είχε ολοκληρωθεί. 

Η Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 αναγνώρισε το δικαίωμα παραμονής των Ελλήνων στην Πόλη σε 

αντιστάθμισμα της παραμονής των μουσουλμάνων στην Θράκη, μουσουλμάνοι οι οποίοι το 1923 

πληθυσμιακά ανέρχονταν σε 90.000 και αποτελούνταν από Πομάκους, Τούρκους και Ρομά . Συγκρίνοντας τον 

αριθμό των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και των μουσουλμάνων της Θράκης μεταξύ των ετών 1923 και 

σημερινής χρονολογίας διαπιστώνουμε τα εξής. Ο αριθμός των Ελλήνων της Πόλης έχει μειωθεί μέσα σε 95 

περίπου χρόνια από 450.000 σε 1.500, ενώ στην Ίμβρο και Τένεδο από  10.000 σε 200. Αντίθετα ο αριθμός 

της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη έχει αυξηθεί από 90.000 σε 140.000 που είναι σήμερα. Η 

μείωση του ελληνικού πληθυσμού της Πόλης, της Ίμβρου και της Τενέδου έγινε με τις γνωστές μεθόδους των 

Νεότουρκων, ήτοι στρατόπεδα συγκέντρωσης, βιασμοί, απελάσεις, σφαγές και μέσω ληστρικών φόρων 

περιουσίας.  

Παρενθετικά αναφέρεται ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης που αριθμεί σήμερα 140.000 

αποτελείται από Πομάκους, Ρομά και Τούρκους. Η απόφαση για την «τουρκοποίηση» αυτής της μειονότητας 
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είναι παλαιά και ελήφθη από τις ΗΠΑ στις αρχές του Ψυχρού Πολέμου, ετέθη δε σε εφαρμογή  από τις 

ελληνικές κυβερνήσεις της τότε εποχής. Η λήψη της απόφασης έγινε με το βλακώδες σκεπτικό των ΗΠΑ, 

αφού η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, να περιορισθεί η διείσδυση του κομμουνισμού στην 

Ελλάδα μέσω της Βουλγαρίας και με άξονα τους υποτιθέμενους σλαβόφωνους Πομάκους της Θράκης, οι 

οποίοι αριθμητικά ήταν η μεγαλύτερη πληθυσμιακά συνιστώσα της μουσουλμανικής μειονότητας. Για τον 

λόγο αυτό οι ΗΠΑ επέβαλαν στις τότε ελληνικές κυβερνήσεις την τουρκοποίηση των μουσουλμάνων της 

Θράκης. Αυτή η πολιτική συνεχίζεται να εφαρμόζεται και σήμερα  με καθαρά κίνητρα υποτέλειας τόσο προς 

το ΝΑΤΟ όσο και προς την Άγκυρα. 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε σε μερικά στοιχεία για τον όρο «μειονότητα», τα οποία βοηθούν στην 

εμβάθυνση της εφαρμοζόμενης πολιτικής της Άγκυρας έναντι της ελληνικής μειονότητας, αλλά και για την 

παρεμβατική πολιτική αυτής στον μουσουλμανικό πληθυσμό της ελληνικής Θράκης. Στην Πολιτική Επιστήμη 

ο όρος αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με γεωγραφικά όρια. Για να χαρακτηρισθεί μια εθνική, φυλετική ή 

θρησκευτική ομάδα «μειονότητα» πρέπει να έχει άμεση σχέση με γεωγραφικό προσδιορισμό, αλλιώς δεν 

ονομάζεται μειονότητα αλλά κοινότητα. Εάν δηλαδή κάποιοι Τούρκοι ή Ρομά της Θράκης εγκατασταθούν σε 

άλλη περιοχή της Ελλάδας, τότε δεν θεωρούνται πλέον μειονότητα που προστατεύεται από την Συνθήκη της 

Λωζάνης. Η Συνθήκη αυτή που υπέγραψαν η Ελλάδα και Τουρκία, και που έχει τηρήσει με την υπογραφή της 

μόνο η Ελλάδα, αποδέχεται ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης αποτελείται από διάφορες ομάδες 

οι οποίες έχουν θρησκευτικό και μόνο προσδιορισμό και όχι εθνικό. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Έλληνες της 

Κωνσταντινούπολης των οποίων η παραμονή εκεί το 1923, ως απεδείχθη προσωρινή, επέτρεψε την μη 

ανταλλαγή των μουσουλμάνων της Θράκης. Στην Συνθήκη της Λωζάνης οι Έλληνες της Πόλης αναφέρονται ως 

Έλληνες και όχι με θρησκευτικό προσδιορισμό, αφού η εθνική τους προέλευση δεν άφηνε περιθώρια για 

αμφισβήτηση.  

 

8.1 ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, ΤΗΣ 

ΙΜΒΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ 

Στα πλαίσια της μετάβασης του οθωμανικού πολυεθνικού κράτους σε τουρκικό μονοεθνικό 

πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του 20ου αιώνα εις βάρος των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου 

και της Τενέδου οικονομικές διώξεις και φυλετικά εγκλήματα που έμειναν στην ιστορία με τις ονομασίες 

Βαρλίκι (φόρος περιουσίας) και Σεπτεμβριανά. 

Το 1942 στην Τουρκία κυβερνούσε η μονοκομματική κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού κόμματος 

(Cumhuriyet Halk Partisi), του κόμματος δηλαδή που είχε ιδρύσει Κεμάλ Ατατούρκ, με πρωθυπουργό τον 

Σουκρού Σαράτσογλου (Şükrü Saracoğlu) και με Πρόεδρο της Δημοκρατίας  τον Ισμέτ Ινονού. Η Τουρκία την 

περίοδο εκείνη είχε καταφέρει να διατηρήσει πολεμική ουδετερότητα, πολιτευόμενη μάλιστα ως «επιτήδειος 

ουδέτερος». Ζούσαν τότε στην Κωνσταντινούπολη συμπαγείς μειονοτικοί πληθυσμοί μη μουσουλμάνων, με 

κυρίαρχη και πολυπληθέστερη την ελληνική κοινότητα-μειονότητα. Γεγονός αναμφισβήτητο είναι ότι το 

εμπόριο και η οικονομία της Κωνσταντινούπολης επηρεαζόταν σε μεγάλο βαθμό από τους Έλληνες, όχι 

βεβαίως επειδή ήταν εκμεταλλευτές του τουρκικού λαού, όπως διατεινόταν η τότε τουρκική κυβέρνηση, 

αλλά επειδή ήταν παλαιόθεν αστικός πληθυσμός με φιλοπρόοδο χαρακτήρα. 



16 
 

Η τουρκική κυβέρνηση εμφορούμενη από τα αντιμειονοτικά-ανθελληνικά αισθήματα της κεμαλικής 

παρακαταθήκης θέλησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της πολεμικής αναστάτωσης και της συνεπακόλουθης 

διαλυτικής κατάστασης στην οποία βρισκόταν η Ευρώπη και να καταφέρει ισχυρό πλήγμα εις βάρος της 

ελληνικής μειονότητας. Με έμπνευση λοιπόν του ίδιου του πρωθυπουργού Σαράτσογλου, η κυβέρνηση της 

Τουρκίας επέβαλε στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου ένα δυσβάσταχτο και 

επαίσχυντο φόρο με μόνο σκοπό την εξόντωση τους, την διάλυση της μη τουρκικής αστικής τάξης και τη 

μεταφορά του πλούτου της στους Τούρκους, ώστε να σχηματιστεί μια νέα καθαρά εθνική 

τουρκομουσουλμανική αστική τάξη. Ο φόρος αυτός ήταν το λεγόμενο «Varlık Vergisi» (βαρλίκ βεργκισί), όρος 

που μεταφράζεται στα ελληνικά ως φόρος περιουσίας. Φυσικά η επίσημη και προσχηματική αιτιολογία του 

σχετικού νόμου ήταν το χτύπημα του μεγάλου κεφαλαίου και εκείνων που μέχρι τότε δεν πλήρωναν τους 

φόρους που τους αναλογούσαν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ελλειμματικά οικονομικά της Τουρκίας 

μέσω της έκτακτης αυτής φορολόγησης. 

Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο 4305/1942 συστήθηκαν ειδικές επιτροπές στις κατά τόπους οικονομικές 

εφορίες, οι οποίες εκτιμούσαν αυθαιρέτως τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών και με βάση τον υπολογισμό 

αυτό τους αποστέλλονταν ειδικά εκκαθαριστικά σημειώματα που έπρεπε να πληρωθούν εφάπαξ και σε 

συντομότατη προθεσμία. Στην πραγματικότητα μέσω της υπερεκτίμησης των περιουσιών το ποσό που 

καλούνταν να πληρώσουν ήταν συχνά πολλαπλάσιο της πραγματικής αξίας της περιουσίας τους. Επιβλήθηκε 

δε σημαντικός φόρος σε ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερα περιουσιακά στοιχεία και με μικρά εισοδήματα, πολλοί 

εξ αυτών ήταν μισθοσυντήρητοι υπάλληλοι. Στον αντίποδα είχε ληφθεί μέριμνα ώστε οι Τούρκοι 

κεφαλαιούχοι να πληρώσουν συμβολικά ποσά φόρου. Ο νόμος προέβλεπε μάλιστα πως για όσους δεν 

κατέβαλαν άμεσα τον φόρο να εκπλειστηριάζεται η κινητή και ακίνητη περιουσία τους και εφόσον και πάλι 

έμενε ανεξόφλητο υπόλοιπο φόρου, θα οδηγούνταν στο Άσκαλε (Aşkale) της περιφέρειας Ερζερούμ 

(Erzurum), στην τουρκική «Σιβηρία» όπου μέσω καταναγκαστικών έργων θα εξοφλούσαν την οφειλή τους.  

Αποτέλεσμα του επαίσχυντου αυτού φόρου ήταν να αλλάξουν χέρια μέσω των πλειστηριασμών χιλιάδες 

ακίνητα Ελλήνων, τα οποία πέρασαν στην ιδιοκτησία καθαρόαιμων μουσουλμάνων Τούρκων. Χιλιάδες 

μειονοτικοί πολίτες οδηγήθηκαν στα «αμελέ ταμπουρού» (amele taburu), στα τάγματα καταναγκαστικής 

εργασίας της Ανατολής, όπου έσκαβαν δρόμους και καθάριζαν τα χιόνια κοντά στα τουρκοσοβιετικά σύνορα. 

Στα τέλη του 1943, όταν άρχισε να γίνεται ξεκάθαρο ότι η Γερμανία θα χάσει τον πόλεμο, η τουρκική 

κυβέρνηση φοβούμενη την αναζήτηση ευθυνών φρόντισε να επαναφέρει τους ομήρους πίσω στα σπίτια τους 

και να θεωρήσει ως μη αναζητούμενα όσα ποσά δεν είχαν εισπραχθεί, καταργώντας λίγο αργότερα το νόμο. 

Όμως οι Έλληνες είχαν ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα και οι περιουσίες τους είχαν αλλάξει χέρια, ενώ χιλιάδες 

είχαν χάσει την ζωή τους στα τάγματα εργασίας στην τουρκική «Σιβηρία».                            

Με τον όρο Σεπτεμβριανά εννοούμε τον εξοντωτικό διωγμό που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την 

καθοδήγηση της τουρκικής κυβέρνησης του Μεντερές εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας 

κοινότητας των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης την νύκτα της 6ης προς την 7η Σεπτεμβρίου του 1955. Η 

αφορμή για τον εξοντωτικό διωγμό κατά του Ελληνισμού δόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου με την έκρηξη ενός 

αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης που στεγαζόταν (στεγάζεται 

και σήμερα) στο σπίτι που υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Ο δράστης της  βομβιστικής 

ενέργειας ήταν όπως αποδείχτηκε αργότερα ο τούρκος πράκτορας Οκτάι Εγκίν, ένας μουσουλμάνος με 
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ελληνική υπηκοότητα από την Κομοτηνή. Η έκρηξη προκάλεσε μικρές υλικές ζημίες στο ψευτόσπιτο του 

Κεμάλ, όμως το γεγονός μεγαλοποιήθηκε και διαστρεβλώθηκε από τον τουρκικό τύπο κατόπιν κυβερνητικών 

οδηγιών, έτσι ώστε να υπάρξει η κατάλληλη αφορμή για τα γεγονότα της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου. 

Στις 5 η ώρα το απόγευμα της 6ης Σεπτεμβρίου ο μαινόμενος τουρκικός όχλος, ο αριθμός τους υπολογίζεται 

σε περίπου 50.000, μεταφέρθηκε βάσει προϋπάρχοντος σχεδίου των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών από 

την δυτική Μικρά Ασία έναντι αμοιβής 6 δολαρίων ανά άτομο με φορτηγά του τουρκικού στρατού και με 

μισθωμένα 4.000 περίπου ταξί σε επίκαιρα και προκαθορισμένα σημεία της Κωνσταντινούπολης. Στα 

φορτηγά υπήρχαν τσεκούρια, σφυριά, σιδερένιοι λοστοί, φτυάρια, ρόπαλα, αξίνες και κάνιστρα βενζίνης, τα 

απαραίτητα δηλαδή σύνεργα για το έργο που επρόκειτο να εκτελέσει ο τουρκικός όχλος. Ο όχλος αυτός των 

επιδρομέων  μετά την δύση του ηλίου επέπεσε επί των ελληνικών σπιτιών και καταστημάτων, τα οποία 

προηγουμένως είχαν επισημανθεί από τις τουρκικές αστυνομικές αρχές της Κωνσταντινούπολης, με τα 

συνθήματα όπως «θάνατος στους γκιαούρηδες» (μετ.: άπιστους), «σφάξτε τους Έλληνες προδότες», 

«σπάστε, γκρεμίστε είναι γκιαούρηδες». 

Ο μανιασμένος όχλος ξεχύθηκε στους δρόμους και τις συνοικίες της Πόλης καίγοντας καταστήματα, 

εκκλησίες, σχολεία και σπίτια, βιάζοντας και σκοτώνοντας Έλληνες και ξεθεμελιώνοντας τάφους στα ελληνικά 

κοιμητήρια. Η κτηνωδία κατά του Ελληνισμού προκάλεσε τον θάνατο 16 Ελλήνων, τον τραυματισμό 32, τον 

βιασμό αδιευκρίνιστου αριθμού γυναικών και ανδρών, την καταστροφή 4.348 εμπορικών καταστημάτων, 73 

εκκλησιών, 23 σχολείων, 12 ξενοδοχείων, 27 φαρμακείων, 21 εργοστασίων, 110 εστιατορίων, 11 κλινικών, 3 

εγκαταστάσεων εφημερίδων, 3 πολιτιστικών συλλόγων και περίπου 1.000 κατοικιών, όλα ελληνικής 

ιδιοκτησίας. Το οικονομικό κόστος των ζημιών ανήλθε σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια (εκείνης της 

εποχής) σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς. Η οικονομική αιμορραγία και ο φόβος, αφού δεν υπήρξε καμία 

κάλυψη σε κανένα επίπεδο από την τότε ελληνική κυβέρνηση του Παπάγου και αμέσως μετά από την 

κυβέρνηση Καραμανλή, ανάγκασαν τους 126.000 περίπου Έλληνες να ξεριζωθούν και να μετεγκατασταθούν 

σταδιακά στην Ελλάδα. 

Tο ανθελληνικό πογκρόμ των Σεπτεμβριανών του 1955 είχε μεν ως στόχο τον ακμαίο Ελληνισμό της Πόλης, 

δεν άφησε όμως αλώβητη και τη μικρή κοινότητα των Ελλήνων της Σμύρνης. Χαράματα της 7ης Σεπτεμβρίου ο 

τουρκικός όχλος έστρεψε τη μανία του σε ότι ήταν ελληνικό, καταστρέφοντας το εκκλησάκι της Αγίας 

Φωτεινής της Σμύρνης που λειτουργούσε στο στρατηγείο του Ν.Α.Τ.Ο. για τις ανάγκες των Ελλήνων 

αξιωματικών και λεηλατώντας τα σπίτια των στρατιωτικών, ενώ βιάστηκε και απροσδιόριστος αριθμός 

γυναικών Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούσαν στο στρατηγείο. 

Τα Σεπτεμβριανά του 1955 σε συνδυασμό με τις μαζικές απελάσεις των Ελλήνων το 1964-66  πέτυχαν 

καθοριστικό πλήγμα στην ελληνική ιστορία αιώνων της Βασιλεύουσας συρρικνώνοντας τον αριθμό των 

Ελλήνων γηγενών σε λίγες εκατοντάδες, κυρίως γερόντων. Τα Σεπτεμβριανά όπως και το Βαρλίκι και οι 

απελάσεις ήταν το αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού και κεντρικής κρατικής πολιτικής της Τουρκίας, 

την οποία τηρεί με ευλάβεια και ακρίβεια το τουρκικό κράτος στα εθνικά του θέματα, ανεξαρτήτως 

εναλλαγής κυβερνήσεων.  

Τον Μάρτιο του 1964 η κυβέρνηση του Ισμέτ Ινονού, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω ήταν στενός συνεργάτης 

του Μουσταφά Κεμάλ και συνδιαμορφωτής της κεμαλικής ιδεολογίας, για μια ακόμη φορά έθεσε σε 
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εφαρμογή σχέδιο  τελικής διάλυσης της Ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 

Τενέδου. Τα προηγούμενα σχέδια αφανισμού είχαν αποτύχει να εκριζώσουν στην ολότητα τον Ελληνισμό της 

Πόλης και των δυο νησιών και έτσι εφαρμόστηκε ένα κεραυνοβόλο  σχέδιο τελικής καταστροφής της 

Ελληνικής μειονότητας. Τα ιστορικά στοιχεία που έχουν προκύψει πρόσφατα δείχνουν ότι το σχέδιο των 

απελάσεων είχε καταστρωθεί από το 1957 και η Άγκυρα απλώς περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να το 

εφαρμόσει, κάτι που προέκυψε το 1964 με την γνωστή πολιτική κρίση στην Ελλάδα.  

Αδιαμφισβήτητα η απέλαση των 12.000 Ελλήνων υπηκόων υπήρξε μια από τις πλέον βάναυσες παραβιάσεις 

εκ μέρους των Τούρκων της Συνθήκης της Λωζάνης και υπήρξε μια πράξη μείζονος κλίμακας παραβίασης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου του Καταστατικού του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που είχε ενστερνιστεί η Τουρκία από το 1954. Ο βάναυσος τρόπος που 

διενεργήθηκαν οι απελάσεις, με την δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των απελαθέντων, κάτω 

από ένα έντονο κλίμα τρομοκράτησης με την παράλληλη θέση σε εφαρμογή του προγράμματος διάλυσης 

των εναπομεινάντων ελληνικών κοινοτήτων οδήγησε στην τελική ολική εκρίζωση του Ελληνισμού της Πόλης, 

της Ίμβρου και Τενέδου. Σημειώνεται εμφατικά ότι η αντίδραση διαχρονικά όλων των ελληνικών 

κυβερνήσεων στα μακροχρόνια και συστηματικά τουρκικά σχέδια εκρίζωσης του Ελληνισμού από τις 

πατρογονικές του εστίες στην μεταοθωμανική Τουρκία ήταν χλιαρή έως ανύπαρκτη. 

 

8.2 ΤΟ ΑΛΕΒΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Οι Αλεβίτες είναι το δεύτερο μεγαλύτερο θρησκευτικό δόγμα στην Τουρκία μετά τους Σουνίτες. Υπολογίζεται 

ότι πάνω από 20 εκατομμύρια κάτοικοι ασπάζονται αυτό το μουσουλμανικό δόγμα, κάτοικοι οι οποίοι είναι 

τουρκικής, τουρκμενικής, αραβικής και κουρδικής καταγωγής. Ο όρος «Αλεβίτης» προέρχεται από το όνομα 

Αλί και σημαίνει «οπαδός του Αλί». Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης σαν ένας συλλογικός όρος για τις 

θρησκευτικές υποομάδες των Κισιλμπάς (Kısılbaş), Μπεκτασί (Bektaşi) και Ταχτατζί (Tahtacı). Τα 

παραδοσιακά εδάφη των Τούρκων Αλεβιτών είναι στις επαρχίες Αμάσεια, Σίβας, Τζορούμ, Τοκάτ και Γιοζγκάτ 

της κεντρικής Ανατολίας. Οι Τουρκμένιοι Αλεβίτες κατοικούν κυρίως στην ανατολική και νότια Ανατολία, οι 

Άραβες Αλεβίτες στις περιοχές των Αδάνων και Χατάι. Ως αποτέλεσμα της εκβιομηχάνισης και αστικοποίησης 

πολλοί Αλεβίτες μετά το 1980 έχουν μεταναστεύσει σε μεγάλες πόλεις όπως  Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, 

Σμύρνη, Ιζμίτ, Μερσίνα και Γκαζιαντέπ.   

Οι Αλεβίτες έχουν υποστεί, όπως και οι άλλες μειονότητες, τα πάνδεινα από το νεοτουρκικό κράτος. Το 1937 

έχουν γίνει σφαγές στην περιοχή Ντερσίμ, το 1966 στην Ορτάτζα, το 1967 στην Ελμπιστάν, το 1968 στην 

Χεκιμχάν, το 1971 στην Κιρικχάν, το 1978 στην Μαλάτια και Μαράς, το 1980 στην Τζορούμ, το 1993 στην 

Σίβας και το 1995 στην περιοχή Γκαζί. Υπενθυμίζουμε ότι έως το 1915 στην περιοχή Καχραμάνμαρας ζούσαν 

μαζί με τους Αλεβίτες πολλές χιλιάδες Αρμένιοι, οι οποίοι βέβαια μετά την γνωστή γενοκτονία 

εξαφανίστηκαν.  

Οι Αλεβίτες είναι μια μουσουλμανικοί αίρεση και πολιτιστική κοινότητα η οποία πιστεύει στον Αλλάχ και 

τους 12 Αποστόλους και έχει ορισμένες θρησκευτικές ομοιότητες με τους σιίτες μουσουλμάνους. Έως 

πρόσφατα αξιωματούχοι της Τουρκίας ηρνούντο την ύπαρξη των 20 εκατομμυρίων Αλεβιτών, καθώς το 
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σύνολο του πληθυσμού της χώρας είχε χαρακτηρισθεί ως τουρκικό και ισλαμικό. Με την έννοια «ισλαμικό» 

το επίσημο τουρκικό κράτος εννοεί αποκλειστικά την σουνιτική πίστη. Μετά την ίδρυση της Τουρκικής 

Δημοκρατίας το 1923 και τον διαχωρισμό θρησκείας-κράτους, μόνο στους σουνίτες επετράπη να διατηρούν 

τζαμιά και να εκπροσωπούνται επισήμως υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων 

(Diyanet). Οι Αλεβίτες ποτέ δεν εκπροσωπήθηκαν σε αυτή την κρατική αρχή, δεν έλαβαν ποτέ οικονομική 

ενίσχυση, σε αντίθεση με τους σουνίτες των οποίων τα περίπου 100.000 τζαμιά και οι θρησκευτικοί 

υπάλληλοι χρηματοδοτούνται από την Diyanet. Δεδομένου ότι το τουρκικό κράτος αρνείται την ύπαρξη των 

Αλεβιτών, ως επακόλουθο δεν αναγνωρίζονται οι τόποι λατρείας τους «cem evi» (τζεμ εβί) και ούτε οι 

κληρικοί τους «dede» (ντεντέ). Το 2003 ο πρωθυπουργός Ερντογάν αποκάλεσε την αλεβίτικη λατρεία cem ως 

ένα στοιχείο οπισθοδρομικού πολιτισμού και απέρριψε τους τόπους λατρείας των Αλεβιτών ως τόπους 

προσευχής.  

Η Τουρκία προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να εξαφανίσει μια εκ των τελευταίων θρησκευτικών 

μειονοτήτων της χώρας, αλλάζοντας βιαίως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ζουν οι 

Αλεβίτες, ήτοι εγκαθιστώντας σε αυτές τις περιοχές χιλιάδες σουνίτες Σύριους «πρόσφυγες», οι οποίοι ως 

γνωστόν είναι ορκισμένοι εχθροί του δόγματος των Αλεβιτών. Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας δεν εκπλήσσουν, 

αφού η Άγκυρα είναι συνεπής στην εφαρμογή μιας εσωτερικής πολιτικής εθνοκάθαρσης που στόχο έχει την 

εξόντωση των μειονοτήτων, μια πολιτική η οποία έχει ενταθεί τα χρόνια διακυβέρνησης του κόμματος του 

Ερντογάν AKP (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης). Η πολιτική αυτή της Άγκυρας πέτυχε με την ελληνική 

μειονότητα και την αρμενική, τώρα προσπαθεί να επιτύχει το ίδιο με τους Αλεβίτες, αλλά και με τους 

Κούρδους. Το τελευταίο διάστημα με πρόσχημα την κουρδική «τρομοκρατία» πολλές χιλιάδες Αλεβίτες και 

Κούρδοι έχουν φυλακιστεί άνευ κατηγορητηρίου, ενώ χωριά Αλεβιτών και Κούρδων έχουν αποκλειστεί από 

την τουρκική στρατιωτική χωροφυλακή από τον έξω κόσμο. 

Αυτές οι συγκρουσιακές καταστάσεις και πολιτισμικές αποκλίσεις περιορίζουν το δυναμικό της σημερινής 

Τουρκίας ως σταθερό, συνεκτικό και σύγχρονο κράτος, ενώ ταυτόχρονα αυτά τα ελλείμματα εξηγούν εν 

πολλοίς την βίαιη αποφασιστικότητα με την οποία η πολιτική και στρατιωτική νομενκλατούρα της Άγκυρας 

αντιμετωπίζει τα γεγονότα, υπερθεματίζοντας την «εθνική και μουσουλμανική ταυτότητα» της Τουρκίας. Οι 

προσπάθειες όμως της Άγκυρας να αποδυναμώσουν, να εξοντώσουν τους Αλεβίτες πετυχαίνουν κατά βάση 

να αποσταθεροποιήσουν την ίδια την Τουρκία, η οποία με το μέτωπο που άνοιξε την δεκαετία 2010 στην 

Μέση Ανατολή απέκτησε εμφανή τρωτά σημεία τόσο στην εσωτερική της πολιτική όσο και στην εξωτερική. 

 

9. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΑΤΑΤΟΥΡΚ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

Η πολιτική ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας την μετα-Ατατούρκ περίοδο χαρακτηρίζεται από αστάθεια και 

πολλές εναλλαγές κυβερνήσεων. Από το 1923 έως τις αρχές του 21ου αιώνα το τουρκικό κράτος κυβερνήθηκε 

από 60 πρωθυπουργούς. Εκτός του Ισμέτ Ινονού (İsmet İnönü, 1923-1924, 1927-1937, 1961-1965) και του 

Αντνάν Μεντερές (Adnan Menderes, 1950-1960), ουδείς πρωθυπουργός κατάφερε να παραμείνει στον 

πρωθυπουργικό θώκο πάνω από τρεις συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους, ενώ πολλοί πρωθυπουργοί 

κυβέρνησαν μόνο για μερικούς μήνες. Ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ (Süleyman Demirel) έγινε 7 φορές 
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πρωθυπουργός αλλά σε πέντε διαφορετικές κοινοβουλευτικές περιόδους. Ο Μπουλέντ Ετσεβίτ  (Bülent 

Ecevit) ανέλαβε 4 φορές τα πρωθυπουργικά καθήκοντα, επίσης με χρονικές διακοπές. Αυτή η κατάσταση 

οφειλόταν στις εσωτερικές πολιτικές κρίσεις που ήταν απόρροια της κοινωνικοοικονομικής αστάθειας. Εξ 

αιτίας αυτών των κρίσεων 3 φορές η κοινοβουλευτική τάξη διαλύθηκε από στρατιωτικά πραξικοπήματα, το 

1960 επί Μεντερές και το 1971 και 1980 επί Ντεμιρέλ. Πρόσκομμα όλων σχεδόν των κυβερνήσεων 

αποδείχθηκε ότι ήταν οι προκλήσεις της τουρκικής οικονομίας, η οποία έπασχε από βραδείς έως μηδενικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης με αποτέλεσμα την τεράστια ανεργία κυρίως στα μη αστικά κέντρα και συνεπακόλουθα 

τις κοινωνικές αναταραχές. 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα πολιτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς έως 

τότε το νεοτουρκικό κράτος κυβερνούσε το κεμαλικό κόμμα CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) υπό τον μανδύα 

ενός μονοκομματικού συστήματος εξουσίας. Το 1950 το κεμαλικό κόμμα χάνει τις εκλογές και παραδίδει την 

εξουσία στο κόμμα DP (Demokrat Partisi) του Μεντερές. Ο Μεντερές προώθησε τον εκσυγχρονισμό της 

γεωργίας και φιλελευθεροποίησε την έως τότε πλήρως από το κράτος ελεγχόμενη εθνική οικονομία. Όμως τα 

οικονομικά του προγράμματα απέτυχαν με αποτέλεσμα αναταραχές και ογκώδεις διαδηλώσεις, κάτι που 

οδήγησε σε στρατιωτικό πραξικόπημα των Κεμαλιστών στις 27 Μαΐου του 1960 και τον απαγχονισμό του 

ιδίου και κάποιων συνεργατών του.  

Στις εκλογές του 1961 επικράτησε το κεμαλικό κόμμα CHP οριακά και αναγκάστηκε να συγκυβερνήσει με το 

δεύτερο κόμμα AP (Adalet Partisi) του Ντεμιρέλ,  το οποίο ήταν διάδοχο σχήμα του DP. Τα επόμενα χρόνια 

υπήρξαν εναλλαγές κυβερνήσεων συνασπισμών, έως το 1965 που ο Ντεμιρέλ κατάφερε να επικρατήσει με 

μεγάλη πλειοψηφία στις εκλογές. Όμως και ο Ντεμιρέλ απέτυχε να εκσυγχρονίσει και να αναπτύξει την 

εθνική οικονομία της Τουρκίας με αποτέλεσμα την εμφάνιση στο πολιτικό σκηνικό αριστερών κομμάτων τα 

οποία άρχισαν να έχουν ισχυρή επιρροή στο εκλογικό σώμα. Στις 12 Φεβρουαρίου 1971 ο Ντεμιρέλ 

ανετράπη με στρατιωτικό πραξικόπημα.  

Στις εκλογές του 1973 επικρατεί ο Ετσεβίτ ως αρχηγός του κόμματος CHP, συμπράττει όμως με το κόμμα των 

Γκρίζων Λύκων MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί (Devlet Bahçeli) και το ισλαμιστικό 

κόμμα MSP (Milli Selâmet Partisi) του Νετζμετίν Ερμπακάν (Necmettin Erbakan) για να μπορέσει να 

σχηματίσει κυβέρνηση. Η σύμπραξη αυτή σαφέστατα και έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στα σχέδια εισβολής στην 

Κύπρο, μια εισβολή της οποίας πρωτεργάτης από τουρκικής πλευράς ήταν ο Ετσεβίτ, εξ άλλου έτσι απέκτησε 

και το ψευδώνυμο «Kıbrıs Fatihi» (κατακτητής της Κύπρου). Το 1977 ο Ετσεβίτ χάνει τις εκλογές από τον 

Ντεμιρέλ ο οποίος κυβερνά έως το 1980 σε συνασπισμό με τα κόμματα MHP και MSP. Ο Ντεμιρέλ αυτή την 

περίοδο προσπάθησε κυρίως με φορολογικές ελαφρύνσεις και δάνεια από το εξωτερικό να προσαρμόσει την 

τουρκική οικονομία στην φιλελεύθερη αγορά της Δύσης. Όμως αυτό το άνοιγμα στις διεθνείς αγορές δεν 

έφερε θετικά αποτελέσματα στην χρόνια υπανάπτυκτη τουρκική οικονομία και η κυβέρνηση του ανετράπη 

και πάλι στις 12 Σεπτεμβρίου 1980 από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα του 

στρατηγού Κενάν Εβρέν (Kenan Evren) απαγόρευσε με το νέο Σύνταγμα που τέθηκε σε εφαρμογή το 1982 σε 

διακεκριμένους πολιτικούς και κόμματα την παρουσία τους στο πολιτικό γίγνεσθαι της Τουρκίας, κάτι που 

είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση νέων κομμάτων και την εμφάνιση νέων πολιτικών στην πολιτική σκηνή της 

χώρας (Tansu Çiler, Mesut Yılmaz, Turgut Özal κ.α.). Η απαγόρευση αυτή του Συντάγματος ακυρώθηκε το 

1987 μέσω δημοψηφίσματος. 



21 
 

Οι επόμενες εκλογές του 1983 είχαν ως νικητή τον Τουργκούτ Οζάλ  (Turgut Özal)  και το νεοϊδρυθέν κόμμα 

του ANAP (Anavatan Partisi). Ο Οζάλ αν και προσπάθησε δεν κατάφερε να ανορθώσει και να αναπτύξει την 

οικονομία της χώρας του, την περίοδο διακυβέρνησης του ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 100%, ενώ η Τουρκία 

υπέφερε υπό το βάρος του υψηλού δημοσίου χρέους. Μετά την ακύρωση της απαγόρευσης του Συντάγματος 

για τους παλαιούς και διακεκριμένους πολιτικούς, ο Ετσεβίτ ιδρύει το 1987 το αριστερό κόμμα DSP 

(Demokratik Sol Partisi) το οποίο στις εκλογές του 1991 κερδίζει μόλις 7 έδρες από τις 550 στο Κοινοβούλιο 

(Εθνοσυνέλευση). Στις εκλογές του 1995 το DSP καταλαμβάνει 75 έδρες στο Κοινοβούλιο και τα επόμενα 

χρόνια έως το 2002 ο Ecevit παίρνει μέρος σε κυβερνήσεις συνασπισμού του Μεσούτ Γιλμάζ (κόμμα ANAP) 

και Ντεβλέτ Μπαχτσελί (κόμμα MHP), είτε ως υπουργός είτε ως πρωθυπουργός.  

Η πολιτική σκηνή της Τουρκίας την εικοσαετία 1983-2002 χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια, οι ένοπλες 

δυνάμεις μετά το πραξικόπημα του 1980 δεν προσπάθησαν μεν να επανέλθουν στην διοίκηση της χώρας, 

όμως δέσποζαν ως διαιτητές και καθοδηγητές στην πολιτική σκηνή, κάτι που οφειλόταν και στην 

ανικανότητα των πολιτικών της εποχής εκείνης. 

Το 2002 το νεοϊδρυθέν κόμμα AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) του ισλαμιστή Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep 

Tayyıp Erdoğan) κερδίζει τις εκλογές με μεγάλη πλειοψηφία και οδηγεί την Τουρκία ουσιαστικά σε μια νέα 

εποχή, θέτοντας στο περιθώριο τα μεγάλα παραδοσιακά κόμματα της χώρας. Η μεγάλη επιτυχία του AKP 

οφείλεται κυρίως στην προσωπικότητα του Ερντογάν, αλλά και στο μεταρρυθμιστικό έργο των κυβερνήσεων 

του στην τουρκική οικονομία. Ο τουρκικός λαός επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο και το έργο 

του Ερντογάν εκλέγοντας τον ως πρωθυπουργό και πρόεδρο της Τουρκίας σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. 

 

10. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1923 

Χαρακτηριστικό της οικονομικής κατάστασης και της ανάπτυξης στην Τουρκία είναι το χάσμα μεταξύ πόλης 

και υπαίθρου, τουτέστιν το χάσμα μεταξύ δυτικής και ανατολικής Τουρκίας. Η οικονομική ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισμός που παρατηρείται στην Τουρκία τον 21ο αιώνα αφορά κυρίως την δυτική Τουρκία και τις 

πόλεις αυτών των περιοχών, ενώ η ανατολική Τουρκία παραμένει πολύ πίσω στους οικονομικούς δείκτες. Το 

τουρκικό κράτος έχει προσπαθήσει, ιδιαίτερα επί κυβερνήσεων Ερντογάν, να ενσωματώσει τις ανατολικές 

επαρχίες στην οικονομική ανάπτυξη της υπόλοιπης χώρας μέσω πολλών έργων, όπως υδροηλεκτρικών 

εργοστασίων και υδροδότησης τεραστίων εκτάσεων αγροτικής γης. Όμως παρ’ όλα αυτά η ανατολική 

Τουρκία παραμένει μια υπανάπτυκτη περιοχή, κάτι που την καθιστά έρμαιο αντιδραστικών και 

αναχρονιστικών μουσουλμανικών αντιλήψεων. 

Η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας είναι στενά συνδεδεμένη με την αντίστοιχη πολιτική κατάσταση. Οι 

πολιτικές κρίσεις και τα στρατιωτικά πραξικοπήματα πολλές φορές έχουν ανατρέψει μακρόχρονα 

προγράμματα ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας, ενώ η πολιτική αστάθεια έχει οδηγήσει πολλάκις στην 

παραμέληση απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και μέτρων αποκατάστασης εμπιστοσύνης.  

Το κληροδότημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε θέσει το νεοτουρκικό κράτος από οικονομικής άποψης 

προ τεραστίων προκλήσεων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κάλυπτε τις ανάγκες της σε τρόφιμα και 

εργοστασιακά προϊόντα κυρίως μέσω εισαγωγών. Η πρώτη κυβέρνηση του Μουσταφά Κεμάλ έδωσε έμφαση 
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στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, ενώ ταυτόχρονα ίδρυσε πολλά κρατικά μονοπώλια. 

Παράλληλα προστάτευσε την εσωτερική αγορά από αθρόες εισαγωγές προϊόντων με την επιβολή δασμών 

και πριμοδότησης της εσωτερικής παραγωγής. Αυτά τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της 

οικονομίας μεταξύ των ετών 1923-1930 κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.  

Τις επόμενες δεκαετίες οι κυβερνήσεις έδωσαν μεγάλη βάση στην προαγωγή και στον εκσυγχρονισμό της 

γεωργικής οικονομίας, αφού μεγάλη μερίδα του τουρκικού πληθυσμού ζούσε σε χωριά της Ανατολίας και η 

χώρα έπρεπε να γίνει αυτάρκης σε βασικά τρόφιμα. Όμως ο εκσυγχρονισμός της γεωργικής παραγωγής με 

μηχανήματα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των θέσεων εργασίας στους εργάτες γης που ήταν ένας βασικός 

τομέας απασχόλησης, κάτι που είχε ως συνέπεια την αθρόα εσωτερική μετανάστευση προς τις μεγάλες 

πόλεις της δυτικής Τουρκίας.  

Αυτή την κατάσταση προσπάθησαν να ανατρέψουν με τα οικονομικά τους προγράμματα οι κυβερνήσεις 

Μεντερές και Ντεμιρέλ, ο πρώτος χωρίς επιτυχία και με τα γνωστά αποτελέσματα. Επί κυβερνήσεων 

Ντεμιρέλ η οικονομία ανέκαμψε αισθητά και εντός μιας οκταετίας οι εξαγωγές αυξήθηκαν από 2,9 δις (1980) 

σε 11,7 δις δολάρια (1988). Ιδιαίτερα αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή, από 19,8% του ΑΕΠ (1980) στο 

36,2% (1987), ενώ μειώθηκε το ίδιο διάστημα η γεωργική παραγωγή (1980: 21,4%, 1987: 16,7%).  

Την δεκαετία του 1990 η οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με περαιτέρω αύξηση της βιομηχανικής 

παραγωγής στον ιδιωτικό τομέα και αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών. Σε αυτό βοήθησε σημαντικά η 

τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την ΕΕ η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996. Η αύξηση της 

βιομηχανικής παραγωγής είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα η 

τελωνειακή ένωση έδωσε το έναυσμα σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές εταιρίες να επενδύσουν στην Τουρκία. 

Το 2001 η Τουρκία χτυπήθηκε από μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, τα αίτια της οποίας δεν 

αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης αυτού του πονήματος. Η κρίση αυτή αντιμετωπίσθηκε μέσω δανειακής 

βοήθειας του ΔΝΤ (IWF) και με την ρηξικέλευθη οικονομική πολιτική του Ερντογάν, το κόμμα του οποίου 

(AKP) ανέλαβε την εξουσία το 2002. Η Τουρκία τα επόμενα χρόνια καταγράφει σημαντική αυξητική πορεία σε 

όλους τους δείκτες της οικονομίας της, χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στο διάστημα 2002-2010 η 

οικονομία της χώρας αναπτύχθηκε κατά 40%. Οι αυξητικοί αυτοί ρυθμοί συνεχίζονται και το επόμενο 

διάστημα, έχοντας όμως ως τροχοπέδη πρώτον την εμπλοκή της Άγκυρας στην κρίση της Μέσης Ανατολής και 

δεύτερον τα μεγαλεπήβολα νεοοθωμανικά σχέδια του 21ου αιώνα του Ερντογάν. Βασικοί πυλώνες της 

εθνικής οικονομικής πολιτικής του κόμματος AKP και του Ερντογάν που βρίσκεται στην εξουσία τις δυο 

πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα είναι η προώθηση της ενεργειακής πολιτικής, της αμυντικής βιομηχανίας 

και της κατασκευής υποδομών κυρίως στον υδροηλεκτρικό και πυρηνικό τομέα.  

 

10.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Το στρατηγικό όραμα της ενεργειακής πολιτικής της Τουρκίας όπως σαφέστατα έχει προσδιοριστεί από την 

Άγκυρα και το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων είναι να αναδειχθεί η Τουρκία «ηγέτης της 

ενέργειας στην περιοχή της». Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία κατ’ αρχήν προσβλέπει να καταστεί ενεργειακός 

διάδρομος από την Κασπία προς την Ευρώπη. Ο ρόλος αυτός της προσδίδει διεθνή αξία, αυξάνει την 
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διαπραγματευτική της ισχύ ως περιφερειακή δύναμη και της δίνει την δυνατότητα να συμμετέχει με 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τις γεωστρατηγικές ισορροπίες στην Κεντρική 

Ασία και Ανατολική Μεσόγειο-Μέση Ανατολή. Η ενεργειακή πολιτική για την Τουρκία έχει το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό ότι σε αντίθεση με τα στρατιωτικά όπλα, αυτή της παρέχει την δυνατότητα καθημερινής 

χρήσεως στην άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής. Αναμφίβολα η ανάδειξη της διεθνώς σε ενεργειακό 

διάδρομο θα επέφερε περαιτέρω ενίσχυση της επεκτατικής της πολιτικής στην Θράκη, στο Αιγαίο και στην 

Κύπρο.  

Η Τουρκία γεωγραφικά κείται πλησίον δυο περιοχών με μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Από τις περιοχές αυτές προωθείται το 40% του πετρελαίου και το 20% του φυσικού αερίου των παγκοσμίων 

αναγκών. Η Τουρκία, που ειρήσθω εν παρόδω πέραν της υδροενέργειας δεν διαθέτει άλλες ενεργειακές 

πηγές, βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και ούτως είναι κατά κάποιον τρόπο 

προορισμένη να καταστεί ενεργειακός διάδρομος μεταξύ Κασπίας και Ευρώπης. Εξ αρχής αυτός ήταν ο 

σχεδιασμός της πολιτικής και των φιλοδοξιών της Άγκυρας μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Η 

Τουρκία προς εκπλήρωση αυτού του σχεδιασμού κατέστρωσε μια διπλή στρατηγική. Πρώτον θέλησε να 

θωρακίσει την ενεργειακή της ασφάλεια δια της διαφοροποιήσεως των ενεργειακών πηγών και δεύτερον να 

ισχυροποιήσει την γεωπολιτική της θέση στην περιοχή δια της λειτουργίας της ως ενεργειακός διάδρομος.  

Οι ΗΠΑ επί προέδρου Κλίντον άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα ενεργειακά κοιτάσματα της Κασπίας και 

ξεκίνησαν μια προσπάθεια εξοστρακισμού της ρωσικής επιρροής από τα νεοδημιουργηθέντα κράτη της 

περιοχής, κυρίως την Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν. Το 2003 η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία με 

προτροπή των ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για την Ασφάλεια του Ενεργειακού Διαδρόμου Ανατολής-Δύσης. 

Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε την σπουδαιότητα της Τουρκίας για την διαφοροποίηση πηγών 

προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Δυτικής Ευρώπης. Ο πρώτος αγωγός που έγινε 

πραγματικότητα από αυτό τον σχεδιασμό Ενεργειακού Διαδρόμου Ανατολής-Δύσης ήταν ο αγωγός Μπακού-

Τιφλίδα-Τσεϊχάν (BTC). Ο μήκους 1.770 χλμ αγωγός πετρελαίου BTC, που εγκαινιάστηκε το 2003 και ετέθη σε 

λειτουργία το 2005, προμηθεύει μέσω του τουρκικού λιμένα Τσεϊχάν της Ανατολικής Μεσογείου  με 

πετρέλαιο  την Δυτική Ευρώπη. Αν και η σημασία του αγωγού από οικονομικής πλευράς είναι περιορισμένη, 

εν τούτοις η γεωπολιτική διάσταση αυτού είναι εξόχως σημαντική αφού λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τις 

εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς την Δυτική Ευρώπη. Παράλληλα προς τον BTC λειτουργεί από το 2007 ο 

μήκους 692 χλμ αγωγός φυσικού αερίου BTE, που ξεκινά από το Μπακού και μέσω Τιφλίδας καταλήγει στην 

τουρκική πόλη Ερζερούμ. Ο BTE τροφοδοτείται από το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ του Αζερμπαϊτζάν, ένα από τα 

μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου παγκοσμίως, το οποίο κείται στην Κασπία Θάλασσα σε απόσταση 

70 χλμ από το Μπακού. Με τον αγωγό BTE η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν απέκτησαν σπουδαίο ρόλο στην 

διεθνή αγορά φυσικού αερίου. 

Ο ρόλος αυτός των δυο χωρών θα μεγιστοποιηθεί με την κατασκευή του αγωγού TANAP (Trans Anatolian 

Pipeline) ο οποίος θα προμηθεύει την Δυτική Ευρώπη με φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα Σαχ Ντενίζ, μέσω 

Γεωργίας και Τουρκίας και εν συνεχεία μέσω Ελλάδας και του αγωγού TAP (Trans Adriatic Pipeline). Ο TANAP 

αποτελεί συνέχεια του αγωγού BTE και όταν ολοκληρωθεί, τότε η Τουρκία θα έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό 

βήμα προς την κατεύθυνση να καταστεί ενεργειακός διάδρομος από την Κασπία προς την Ευρώπη. 
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Η Τουρκία για να φέρει εις πέρας την ενεργειακή της πολιτική πρέπει να ισορροπεί μεταξύ των συμφερόντων 

της Ρωσίας, των συμφερόντων των χωρών της περιοχής, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των 

τεκταινομένων στην Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερα οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και η αποτυχημένη πολιτική 

της Άγκυρας στην περιοχή  θέτουν σε σοβαρότατο κίνδυνο τις τουρκικές φιλοδοξίες.  

Το κύριο ενδιαφέρον της Τουρκίας στον Νότιο Καύκασο είναι η διατήρηση της σταθερότητας, ούτως ώστε να 

μην κινδυνεύσει η προτεραιότητα της πολιτικής της που είναι να καταστεί ενεργειακός διάδρομος. Η 

ασφάλεια στον Νότιο Καύκασο κατά την άποψη της Άγκυρας πρέπει να διασφαλίζεται πρωτίστως από τα 

κράτη της περιοχής, έτσι ώστε να απομακρυνθεί ο κίνδυνος μιας αντιπαράθεσης Ρωσίας-ΗΠΑ.  Η ισορροπία 

μεταξύ των χωρών της περιοχής και των μεγάλων δυνάμεων είναι μια επισφαλής ισορροπία. Εάν στο Νότιο 

Καύκασο επικρατήσουν τάσεις ανισορροπίας, τότε επακόλουθα θα κινδυνεύσει η ενεργειακή πολιτική της 

Άγκυρας.  

Η Άγκυρα πρέπει να πείσει την Μόσχα ότι στην ζώνη του Καυκάσου δεν λειτουργεί ως το μακρύ χέρι της 

Ουάσιγκτον και ότι δεν θέλει να αμφισβητήσει την ηγεμονική θέση της Ρωσίας στην περιοχή, κάτι που είναι 

εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο. Μια ενδυνάμωση του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή ενέχει αυτομάτως 

τον κίνδυνο της αντιπαράθεσης με την Ρωσία. 

Το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας περί «μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες»  όσον 

αφορά την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Για την Τουρκία είναι σχεδόν 

ακατόρθωτο να διατηρεί καλές σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν και ταυτόχρονα με την Αρμενία (κρίση Ναγκόρνο-

Καραμπάχ, γενοκτονία 1915), όπως και είναι πολύ δύσκολο να έχει φιλικές σχέσεις και να προωθεί τα 

συμφέροντα της Γεωργίας χωρίς να αντιπαρατίθεται με αυτά της Ρωσίας (Αμπχαζία- Νότια Οσετία). 

Η ζώνη του Νοτίου Καυκάσου είναι μια ζώνη επικαλυπτομένων συμφερόντων με την Ρωσία και μια μίξη 

γειτονικών αντιπαραθέσεων και συνεργασίας χαμηλών προσδοκιών. Η άμεση εμπλοκή της Άγκυρας στην 

κρίση της Μέσης Ανατολής και η σύγκρουση της με παραδοσιακούς συμμάχους της Μόσχας, σε συνάρτηση 

με την εκ των πραγμάτων αμφισβήτηση της ηγεμονίας της Ρωσίας στην Κασπία θέτει σε κίνδυνο τα σχέδια 

της Τουρκίας να καταστεί ενεργειακός διάδρομος Ανατολής (Κασπίας)-Δύσης (Ευρώπης).  

Όσον αφορά τα σχέδια της Άγκυρας περί ενεργειακής ηγεμονίας στην περιοχή της, παρ’ όλο που η 

περιφερειακή ενεργειακή ηγεμονία είναι ο πυρήνας  της ενεργειακής στρατηγικής της Τουρκίας, το όλο 

σχέδιο στερείται από σαφή ορισμό και εμπειρική ανάλυση. Η κυριότερη αιτία της μη ύπαρξης σαφούς 

ορισμού και ανάλυσης είναι η έλλειψη των μέσων με τα οποία θα πραγματωθεί αυτή η περιφερειακή 

ενεργειακή ηγεμονία στην περιοχή. Το στρατηγικό σχέδιο της Τουρκίας αποδίδει μείζονα σημασία, δίνει 

έμφαση, σε ένα βασικό στόχο: Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας σε ένα ενεργειακό κέντρο, σε έναν 

σημαντικό ενεργειακό διάδρομο. Από το στρατηγικό αυτό σχέδιο δεν προκύπτει πως η χώρα από ενεργειακός 

διάδρομος ή ενεργειακό κέντρο θα καταλήξει να γίνει ενεργειακός ηγέτης της περιοχής. Εάν ο σύνδεσμος 

μεταξύ ενεργειακού διαδρόμου-ενεργειακής ηγεμονίας δεν λειτουργήσει τότε η όλη στρατηγική της Τουρκίας 

σε αυτό τον τομέα θα είναι αναποτελεσματική. 

Η Τουρκία εισέτι δεν έχει καταφέρει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή και 

δεν προβλέπεται στο μέλλον να το επιτύχει. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ακολουθεί μέχρι στιγμής 
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τα ενεργειακά σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή, σχέδια που παρακάμπτουν την Ρωσία και το Ιράν από την 

ενεργειακή αγορά της Ευρώπης. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις Μόσχας-Άγκυρας για τον σχεδιασμό του 

αγωγού Turkish Stream, ο οποίος μέσω Μαύρης Θάλασσας, Τουρκίας, Ελλάδας, Σκοπίων, Σερβίας και 

Ουγγαρίας θα προμηθεύει με ρωσικό φυσικό αέριο τα Βαλκάνια και την Ευρώπη προσκρούει ανταγωνιστικά 

στα συμφέροντα του TANAP. Για τον αγωγό  αυτό οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασαν αρνητικά, 

τονίζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν είναι προς το συμφέρον των Βαλκανικών χωρών να 

υποστηρίξουν τον Turkish Stream. Ο γεωπολιτικός χαρακτήρας που απορρέει από τον Turkish Stream βάζει 

την Τουρκία σε πολύ δύσκολη θέση, τουτέστιν μεταξύ των συμφερόντων της Ρωσίας και αυτών των ΗΠΑ και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λύση αυτού του γόρδιου δεσμού είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα για την 

Άγκυρα και θα αντιμετωπισθεί πιθανότατα υπό την γεωπολιτική του διάσταση και προοπτική και όχι υπό την 

οικονομική, κάτι που σημαίνει ότι η υλοποίηση του αγωγού Turkish Stream παρά τις εκατέρωθεν θετικές 

εξαγγελίες και τα μνημόνια συνεργασίας είναι αμφίβολη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι σύνηθες 

projects ενεργειακών αγωγών να υποκύπτουν στα γεωπολιτικά συμφέροντα, ενώ είναι ασύνηθες να 

υποκύπτουν σε οικονομικά συμφέροντα. Η ακύρωση της κατασκευής του αγωγού South Stream που προήλθε 

από αιτιάσεις των φιλοαμερικανικών κυβερνήσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας, αν και οικονομικά ο αγωγός 

συνέφερε σε όλους τους εμπλεκόμενους, αποδεικνύει την προτεραιότητα που έχει η γεωπολιτική διάσταση 

τέτοιων εγχειρημάτων.    

Ο σχεδιασμός όμως της Τουρκίας να καταστεί ενεργειακός διάδρομος για τα ενεργειακά κοιτάσματα του 

Αζερμπαϊτζάν φαίνεται ότι ευδοκιμεί, η στρατηγική όμως αυτή εξαρτάται από την σταθερότητα του πολιτικού 

συστήματος στην Τουρκία και από την ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης εξαρτάται από τους 

στέρεους δεσμούς προς τις ΗΠΑ και την ΕΕ και τις καλές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Μέσης Ανατολής. Εφόσον η Τουρκία ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και 

γίνει ενεργειακός διάδρομος-ενεργειακό κέντρο του αγωγού TANAP-TAP, τότε είναι βέβαιο ότι αυτό θα της 

προσδώσει μεγαλύτερη περιφερειακή ισχύ.  

Αυτή όμως η προοπτική της Τουρκίας να λειτουργήσει ως ενεργειακός διάδρομος δεν της δίνει την ικανότητα 

να αναδειχθεί σε «ηγέτη της ενέργειας στην περιοχή της». Οι τουρκικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών 

έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να εκμεταλλευτούν την ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας για να της 

προσδώσουν μεγαλύτερη περιφερειακή ισχύ. Όμως η περιφερειακή ισχύς δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

την ενεργειακή ηγεμονία. Η ενεργειακή ηγεμονία στην περιοχή απαιτεί την ύπαρξη πιστών και σταθερών 

συμμαχιών. Σημαίνει την άσκηση σημαντικής επιρροής στις χώρες που διαθέτουν ενεργειακά κοιτάσματα. Η 

λειτουργία από την άλλη πλευρά του ενεργειακού διαδρόμου απαιτεί την ασφάλεια αυτού του διαδρόμου 

και την προώθηση καλών σχέσεων με τους γείτονες, με όλους τους γείτονες.   

 

10.2 ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Η σημασία της αυτονομίας στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς έχει τεκμηριωθεί στην πολιτική των κρατών 

όλων των ιστορικών περιόδων. Από τον Μακιαβέλι και τα σχόλια του για τον θάνατο της ιταλικής δυναστείας 

των Σφόρτσα εξ αιτίας της εξάρτησης της από μισθοφορικά στρατεύματα μέχρι της σύγχρονης εποχής, το 

ακροτελεύτιο δόγμα για την ικανότητα άμυνας ενός κράτους παραμένει το ίδιο: Μια ανεξάρτητη, αξιόπιστη 
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και εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι η μοναδική και πλέον σίγουρη ασφάλεια εναντίον εχθρών που 

επιβουλεύονται  την εθνική κυριαρχία ενός κράτους. Κράτη τα οποία για τους εξοπλισμούς τους εξαρτώνται 

από ξένες δυνάμεις, ιστορικά υποκύπτουν πάντα στις απαιτήσεις των εχθρών ή στις βλέψεις ισχυροτέρων 

αντιπάλων και δυνάμεων. 

Η δημιουργία εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία έχει μεν ως βασικό κίνητρο τα 

προαναφερθέντα, αλλά ταυτόχρονα στοχεύει και στην δημιουργία στρατηγικής επιρροής τόσο στην Μέση 

Ανατολή όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος στο διεθνές 

περιβάλλον. Επίσης ο κλάδος αυτός της βιομηχανίας αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη στην εθνική 

οικονομία της χώρας, καθώς η απασχόληση στις πολλές εταιρίες του κλάδου ξεπερνά τους 100.000 

εργαζομένους.  

Η Τουρκία από τις αρχές του 1980 άρχισε να αναπτύσσει τις στρατιωτικές της ικανότητες και την πολεμική 

της βιομηχανία. Έως τότε είχε βέβαια τον μεγαλύτερο στρατό υπό τα όπλα στην συμμαχία του ΝΑΤΟ στην 

Ευρώπη, όμως η ανάπτυξη της πολεμικής της βιομηχανίας ουδόλως συμβάδιζε με το μέγεθος των ενόπλων 

της δυνάμεων και οι εξοπλισμοί των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων προήρχοντο σχεδόν αποκλειστικά από το 

εξωτερικό, κυρίως από ΗΠΑ, Βρετανία και Γερμανία.  

Από το 1980 οι τουρκικές συμμετοχές-συμπαραγωγές σε προγράμματα αμυντικής τεχνολογίας δημιούργησαν 

την φύτρα της τουρκικής τεχνογνωσίας στην έρευνα και ανάπτυξη στρατιωτικών τεχνολογιών και 

κατασκευών. Η κυβερνητική πολιτική για την αμυντική βιομηχανία έδωσε έμφαση στις συνεργασίες με 

μεγάλες εταιρίες του κλάδου της Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ δημιούργησε τις προϋποθέσεις για 

κατασκευή οπλικών συστημάτων από την ενδοχώρια βιομηχανία με μεταφορά τεχνογνωσίας από το 

εξωτερικό. Το 1985 ιδρύθηκε η γενική γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας SSM (Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı) που υπάγεται στον πρωθυπουργό και τον υπουργό άμυνας και η οποία σήμερα εποπτεύει πάνω 

από 100 κρατικές και ιδιωτικές εταιρίες του κλάδου. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες η τουρκική κυβερνητική 

πολιτική έδωσε την δυνατότητα στην αμυντική βιομηχανία να προμηθεύει με τα απαραίτητα οπλικά 

συστήματα τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, δημιουργώντας μεγάλες εταιρίες όπως η ASELSAN, HAVELSAN, 

ROKETSAN και TAI. Επίσης σε αυτό το διάστημα αναδιαρθρώθηκαν πλήρως το Επιστημονικό και Τεχνολογικό 

Ινστιτούτο Ερευνών (TÜBITAK) και η Βιομηχανία Φορητού Οπλισμού (MEK). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ενεργειών ήταν απολύτως ικανοποιητικά και σήμερα η Τουρκία 

κατασκευάζει αεροσκάφη (HÜRKUŞ, MELTEM), πολεμικά πλοία (MILGEM), άρματα μάχης (ALTAY), 

τεθωρακισμένα οχήματα, πυραυλικά συστήματα και πυραύλους cruise (SOM, ANKA), όπλα όλων των 

διαμετρημάτων, ενώ έχει κάνει μεγάλα βήματα στην διαστημική-πυραυλική τεχνολογία. Η ανάπτυξη αυτή 

έδωσε σημαντικά οφέλη στο εθνικό προϊόν της χώρας και δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας. 

Σύμφωνα με το SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) η Τουρκία δαπανά το 2,3% του ΑΕΠ 

για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, κάτι που την συγκαταλέγει στις 20 χώρες με τις μεγαλύτερες εξοπλιστικές 

δαπάνες παγκοσμίως. Η Τουρκία θα συνεχίσει  τα επόμενα χρόνια να αυξάνει τους προϋπολογισμούς για τις 

αμυντικές της δαπάνες, ενώ το ποσοστό εγχώριας κάλυψης, η εγχώρια προστιθέμενη αξία για τα οπλικά 

συστήματα που προμηθεύονται οι ένοπλες της δυνάμεις ανέρχεται σήμερα στο 60%, το 1980 δεν ξεπερνούσε 

το 5%, και το 2023 αναμένεται αυτό το ποσοστό να αγγίξει το 100%. Η Τουρκία το 2023 θα είναι όσον αφορά 
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τους στρατιωτικούς της εξοπλισμούς αυτοδύναμη και αυτάρκης, απελευθερωμένη από ξένες εξοπλιστικές 

εξαρτήσεις. 

Το 1923 που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του νεοτουρκικού κράτους αναμένεται η Τουρκία 

να εξάγει αμυντικά προϊόντα αξίας 25 δις. δολλαρίων, κυρίως σε χώρες όπως το Πακιστάν, Αζερμπαϊτζάν, 

Τουρκμενιστάν και σε χώρες της Αφρικής. Το 1980 ο όγκος των εξαγωγών αμυντικών προϊόντων ήταν 

ανύπαρκτος, το 2008 ήταν 600 εκ. δολλάρια, το 2012 1,5 δις., ενώ από το 2012 ό όγκος αυτός αυξάνεται με 

γεωμετρική πρόοδο. 

 

10.2.1 ΤΟ ΠΥΡΑΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Η Τουρκία ξεκίνησε την ανάπτυξη βαλλιστικής τεχνολογίας και πυραύλων την δεκαετία του 1980. Αρχές της 

δεκαετίας 1990 είχε ολοκληρώσει την ανάπτυξη δυο τύπων Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων MLRS 

(Multiple Launch Rocket System), το σύστημα Τ-107  της εταιρίας ΜΕΚ και το Τ-122 Sakarya της εταιρίας 

Roketsan. Το Τ-107 είναι ένας πολλαπλός εκτοξευτής 12 πυραύλων διαμετρήματος 107mm βραχέος 

βεληνεκούς (8 χλμ), και το Τ-122 πολλαπλός εκτοξευτής 40 πυραύλων 122mm βεληνεκούς 40 χλμ. Τέλος της 

δεκαετίας 1990 η τουρκική αμυντική βιομηχανία κατασκεύασε το σύστημα MLRS T-300 Kasırga με 60 

εκτοξευτές, διαμετρήματος 302mm και βεληνεκούς 100 χλμ, ενώ αρχές του 2000 η Roketsan παρουσίασε τον 

βαλλιστικό πύραυλο στερεού καυσίμου J-600T Yıldırım (Κεραυνός) διαμετρήματος 600mm, βάρους 2,1 τόνων 

και με συμβατική εκρηκτική κεφαλή  ΤΝΤ+RDX 480 κιλών. Ο Yıldırım-1 έχει βεληνεκές 150 χλμ, ενώ οι 

τεχνολογικές εξελίξεις αυτού που παρουσιάστηκαν λίγο αργότερα έχουν βεληνεκές 300 χλμ (Yıldırım-2) και 

900 χλμ (Yıldırım-3) αντίστοιχα. Όλα τα ανωτέρω αναφερθέντα πυραυλικά συστήματα κατασκευάστηκαν εξ 

ολοκλήρου από την τουρκική αμυντική βιομηχανία και με την μεταφορά τεχνογνωσίας από την Κίνα, το 

Πακιστάν και την Γερμανία.  Η συνεργασία Τουρκίας-Πακιστάν σε πυραυλικά προγράμματα είναι ιδιαιτέρως 

αξιομνημόνευτη καθόσον το Ισλαμαμπάντ διαθέτει σύγχρονη πυραυλική τεχνολογία σε συνάρτηση των 

πυρηνικών όπλων που έχει στο οπλοστάσιο του. 

Το πυραυλικό σύστημα Shaheen του Πακιστάν είναι ένα υπερσύγχρονο πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών 

πυραυλικών συστημάτων και αντιπροσωπεύει τα τελευταία επιτεύγματα της αμυντικής τεχνολογίας. Το 

πυραυλικό πρόγραμμα Shaheen-1 και Shaheen-2 ξεκίνησε το 1995 και αφορά βαλλιστικούς πυραύλους 

εδάφους-εδάφους στερεού καυσίμου. Ο Shaheen-1  είναι βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς (SRBM, 

Short Range Ballistic Missile) με βεληνεκές 750 χλμ. Αυτός ο πύραυλος έχει την ικανότητα να φέρει πυρηνική 

κεφαλή και δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 1999, ενώ τέθηκε σε υπηρεσία το 2003. Ο Shaheen-2 ο οποίος 

τέθηκε σε υπηρεσία ένα χρόνο αργότερα είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς (MRBM, 

Medium Range Ballistic Missile) με βεληνεκές 2.500 χλμ. Ο πύραυλος αυτός χρησιμοποιεί αδρανειακό 

σύστημα διόρθωσης για να καθοδηγηθεί στον στόχο και εκτοξεύεται όπως και ο Shaheen-1 από 

αυτοκινούμενο σύστημα εκτόξευσης TEL (Transporter Erector Launcher). Πέραν της πυρηνικής κεφαλής και οι 

δυο τύποι πυραύλων ένεκα την μεγάλης ακριβείας τους (CEP, Circular Error Probability κάτω των 50 μέτρων)  

μπορούν να φέρουν και συμβατικές εκρηκτικές κεφαλές. Πολύ σύντομα το Τεχνολογικό Ινστιτούτο TÜBIΤAK 

και η αμυντική εταιρία ROKETSAN, πιθανόν εντός του έτους, με την συνεργασία των Πακιστανών θα 
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παρουσιάσουν βαλλιστικούς πυραύλους στερεού καυσίμου βεληνεκούς 1.500 και 2.500 χλμ που θα έχουν 

την δυνατότητα να φέρουν συμβατική εκρηκτική κεφαλή 1 τόνου.  

Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί που προκύπτουν από την ανάπτυξη του τουρκικού βαλλιστικού 

προγράμματος είναι τα εξής. Γιατί η Τουρκία χρειάζεται βαλλιστικούς πυραύλους εμβέλειας 1.000 έως 2.500 

χλμ, οι οποίοι μάλιστα πέραν των συμβατικών κεφαλών μπορούν να φέρουν και πυρηνικές; Ποιες χώρες 

βρίσκονται στην εμβέλεια αυτών των βαλλιστικών πυραύλων; Ποιοι είναι οι πιθανοί στόχοι της Άγκυρας; Τα 

ερωτήματα βέβαια είναι ρητορικά, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι ο πιθανότερος στόχος είναι η Ελλάδα. Η 

πυραυλική δύναμη πυρός της Τουρκίας απειλεί την Ελλάδα, μια απειλή για την οποία η Ελλάδα δεν είναι 

προετοιμασμένη.  

 

10.3 Η ΥΔΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Η οικονομία ως συντελεστής ισχύος εξαρτάται άμεσα από τους στρατηγικούς πόρους κάθε κράτους. Με τον 

όρο στρατηγικός πόρος εννοείται η κατευθυντήρια γραμμή της πολιτικής που ασκείται για την 

χρησιμοποίηση αυτών των πόρων προς επίτευξη πολιτικών στόχων. Υπό αυτή την έννοια οι σπάνιες πρώτες 

ύλες, τα ενεργειακά κοιτάσματα και, κάτι που πολλοί αγνοούν και παραγνωρίζουν, το νερό είναι στρατηγικοί 

πόροι. 

Η Τουρκία ελέγχει τους δυο μεγαλύτερους και κύριους ποταμούς της Μέσης Ανατολής, τον Ευφράτη και τον 

Τίγρη, δηλαδή ελέγχει τις δυο βασικές αρτηρίες ζωής των γειτόνων της Ιράκ και Συρίας. Η πολιτική της 

Τουρκίας όσον αφορά το νερό, η «υδροπολιτική» αυτής της χώρας παίζει σημαντικότατο ρόλο στις εξελίξεις 

στην Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο και στην ανάλυση των τάσεων της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής. 

Η Τουρκία εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά την έλλειψη νερού στην Μέση Ανατολή 

μέσω του πλεονεκτήματος που έχει στις πηγές του Ευφράτη και του Τίγρη. Σε αυτό το πλαίσιο εδώ και 

αρκετά χρόνια υλοποιεί στις νοτιοανατολικές της επαρχίες την κατασκευή 22 φραγμάτων και 19 σταθμών 

παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και πάρα πολλών αρδευτικών έργων. Με αυτά τα τεράστια έργα η 

Τουρκία θα μπορεί να ελέγχει την ροή των δυο μεγάλων ποταμών και να κρατάει σε «υδάτινη» αιχμαλωσία 

το Ιράκ και την Συρία και τις κουρδικές περιοχές εντός και εκτός τουρκικής επικράτειας. Η Τουρκία με την 

υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου προγράμματος κατασκευής φραγμάτων και υδροηλεκτρικών σταθμών το 

οποίο θα περατωθεί το 2025, θα διπλασιάσει την αρδεύσιμη γη της και θα μειώσει κατά 80% την ροή νερού 

προς το Ιράκ και την Συρία. Να σημειώσουμε ότι το 95% του νερού που χρησιμοποιούν αυτές οι δυο χώρες 

προέρχεται από τον Τίγρη και τον Ευφράτη. Ταυτόχρονα η Τουρκία με την υλοποίηση αυτού του 

προγράμματος θα καλύψει κατά 50% τις ενεργειακές ανάγκες της Ανατολικής Τουρκίας με υδροηλεκτρική 

ενέργεια, ενώ θα γίνει ο κύριος προμηθευτής αγροτικών προϊόντων της Μέσης Ανατολής. 

Το μοντέλο της «υδροηγεμονίας» της στην Μέση Ανατολή η Τουρκία προσπαθεί να το μεταφέρει και στην 

κατεχόμενη βόρεια Κύπρο. Ο υποθαλάσσιος αγωγός νερού που ήδη έχει αρχίσει να κατασκευάζεται και ο 

οποίος θα μπορεί να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες ύδατος, μαζί με την δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, είναι ένα ακόμη βήμα εξάρτησης των κατεχομένων από την Τουρκία, κάτι που σε βάθος χρόνου 
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και σε σχέση με την ακολουθούμενη πολιτική στο Κυπριακό θα επιφέρει σχέσεις εξάρτησης όλης της Κύπρου 

από την Τουρκία, δημιουργώντας υδάτινο «ομφάλιο λώρο» με την ελληνική Μεγαλόνησο.  

Αν η Τουρκία κατορθώσει να εφαρμόσει μέχρι κεραίας την υδάτινη επιχειρησιακή πολιτική της στην Μέση 

Ανατολή και Κύπρο, τότε θα ενισχύσει περαιτέρω την άνοδο της ως περιφερειακή δύναμη στην Μέση 

Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, προβάλλοντας την επιστροφή της ως οθωμανική ηγεμονία στην περιοχή. Ο 

στρατηγικός στόχος υδροηγεμονίας της Τουρκίας θα εξαρτηθεί από μια ουσιαστική προϋπόθεση: την 

επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Σχεδόν όλα τα αναπτυξιακά έργα που θα υλοποιηθούν έως το 2025 

βρίσκονται σε περιοχές με έντονο κουρδικό στοιχείο, σε πολλές από αυτές οι Κούρδοι αποτελούν 

πλειοψηφία στον πληθυσμό. Η υδροηγεμονία λοιπόν της Τουρκίας εξαρτάται από την εσωτερική της 

ασφάλεια, τις τάσεις δημιουργίας ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν, αλλά και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. 

 

10.4 ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχία Μερσίν που κείται στα 

παράλια της νότιας Τουρκίας ήδη έχει ξεκινήσει, ακριβώς απέναντι από τις ακτές της βόρειας Κύπρου. Το 

πυρηνικό εργοστάσιο στην τοποθεσία Άκκουγιου αυτής της επαρχίας είναι το πρώτο από τα τρία εργοστάσια 

που θα κατασκευάσει η Τουρκία. Το δεύτερο έχει προγραμματισθεί να κατασκευαστεί στην Σινώπη της 

Μαύρης Θάλασσας, ενώ για το τρίτο δεν υπάρχουν εισέτι στοιχεία. 

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Άκκουγιου θα κοστίσουν περίπου 20 δις ευρώ και ο σκοπός της 

εγκατάστασης, σύμφωνα με δηλώσεις επισήμων φορέων της Τουρκίας, είναι η μείωση των εισαγωγών 

φυσικού αερίου και πετρελαίου. Το πυρηνικό εργοστάσιο του Άκκουγιου κατασκευάζεται με ρωσικό know-

how και προβλέπεται να λειτουργήσει το 2020 παράγοντας κατ’ αρχή 1.200 μεγαβάτ (MW) ηλεκτρικής 

ενέργειας από ένα αντιδραστήρα. Ο σχεδιασμός του προβλέπει άλλους τρεις αντιδραστήρες με 

δυναμικότητα επίσης 1.200 μεγαβάτ έκαστος. Η δεύτερη πυρηνική εγκατάσταση στην Σινώπη που θα 

κατασκευαστεί με ιαπωνικό know-how θα έχει δυναμικότητα 4.800 έως 5.600 μεγαβάτ.   

Σημαντικά ερωτήματα προκαλεί το θέμα των αποβλήτων των πυρηνικών καυσίμων, ήτοι των ράβδων 

ουρανίου που θα χρησιμοποιηθούν στους πυρηνικούς αντιδραστήρες του Άκκουγιου. Τα απόβλητα των 

πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι σχάσιμα υλικά για παραγωγή πυρηνικών 

βομβών, πρέπει να αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε εργοστάσια ραδιενεργών  αποβλήτων για περαιτέρω 

απεμπλουτισμό και να είναι απαραιτήτως προσβάσιμα σε διεθνή έλεγχο, ούτως ώστε να μην δύνανται να 

χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, ήτοι να πωληθούν σε άλλες χώρες ή να χρησιμοποιηθούν από την 

ίδια την Τουρκία για την παραγωγή πυρηνικών βομβών. Τέτοιες εγκαταστάσεις απεμπλουτισμού  δεν 

υπάρχουν στην Τουρκία, αλλά ούτε προβλέπεται και η κατασκευή τους. Η Τουρκία λοιπόν με την 

μεθοδικότητα και την προσήλωση που την χαρακτηρίζει στους αυστηρά προκαθορισμένους στρατηγικούς της 

στόχους, μετά το 2020 θα έχει πρόσβαση σε σχάσιμα πυρηνικά υλικά για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, 

μια τεχνολογία που ήδη κατέχει και στην οποία έχει εμβαθύνει με την βοήθεια πακιστανών επιστημόνων. 
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Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας, πέραν του θετικού ρόλου που θα 

παίξει στην οικονομία και στις υποδομές της χώρας, θα την βοηθήσει να καταστεί και πυρηνική δύναμη 

έχοντας την δυνατότητα κατασκευής πυρηνικών όπλων και την δημιουργία πυρηνικού οπλοστασίου.  

 

11. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η γεωγραφική θέση είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της συλλογικής ταυτότητας ενός κράτους. Λαμβάνοντας 

υπόψη την πολιτική ιστορία της Τουρκίας αντιλαμβανόμαστε ότι η γεωγραφική της θέση έχει παίξει 

σπουδαίο ρόλο στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής.  

Η επικρατούσα άποψη της τουρκικής γραφειοκρατίας και πολιτικής νομενκλατούρας περί εξωτερικής 

πολιτικής βασιζόταν επί δεκαετίες στην μη ανάμιξη, στην ουδετερότητα, στις παγκόσμιες και περιφερειακές 

κρίσεις και κυρίως σε αυτές της Μέσης Ανατολής. Αυτή η άποψη πέραν της δομικής της αιτίας, ήτοι Ψυχρός 

Πόλεμος και κοινά σύνορα με την Σοβιετική Ένωση, ήταν και αποτέλεσμα της κεμαλικής ιδεολογίας η οποία 

είχε ως κύριο άξονα την προσπάθεια δυτικοποίησης με κόστος τις σχέσεις με τις ανατολικές χώρες και την 

Μέση Ανατολή. Οι υποστηρικτές αυτής της κεμαλικής ιδεολογίας έβλεπαν την γεωγραφική θέση της 

Τουρκίας ως παράγοντα δημιουργίας κινδύνου και εμπλοκής σε κρίσεις, κυρίως στην Μέση Ανατολή. Ο Οζάλ 

και ο Ερντογάν οι οποίοι ανέλαβαν την εξουσία το 1983 και 2002 αντίστοιχα, ερμήνευσαν αυτή την 

γεωγραφική σχέση διαφορετικά από την παραδοσιακή εξωτερική πολιτική που ίσχυε έως τότε. Για αυτό και 

είναι σημαντικό να αναλυθούν οι προσεγγίσεις αυτών των δυο ηγετών της Τουρκίας αναφορικά με την 

άσκηση της εξωτερικής τους πολιτικής. 

Είναι γεγονός ότι η μοναδική γεωγραφική θέση της Τουρκίας αποτελεί τον αποφασιστικό παράγοντα στην 

διατύπωση της εξωτερικής της πολιτικής. Η Τουρκία κείται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, έχει 

σύνορα με τα Βαλκάνια, τον Καύκασο, την Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, τουτέστιν είναι 

σταυροδρόμι εναέριων, θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών μεταξύ των δυο αυτών ηπείρων. Αυτή η θέση 

της έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Δηλαδή ενώ λόγω της γεωγραφικής της θέσης η Τουρκία μπορεί 

να έχει μεγαλύτερο ρόλο στην διεθνή πολιτική σκηνή απ’ ότι της αναλογεί, η ίδια αυτή θέση όμως την κάνει 

ευαίσθητη στις διεθνείς εξελίξεις και πολύ ευάλωτη και εξαρτημένη από την ισορροπία δυνάμεων σε 

παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από ποσοτικές αναλύσεις οι οποίες 

αποδεικνύουν την άμεση σχέση μεταξύ αριθμού γειτονικών κρατών και της εδαφικής ασφάλειας. Όσα 

περισσότερα σύνορα έχει ένα κράτος, όσους περισσότερους γείτονες έχει ένα κράτος, τόσο περισσότερο 

αυξάνει η απειλή πολέμου και συγκρούσεων με τους γείτονες. Η Τουρκία έχει σύνορα με πολλά κράτη τα 

οποία έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, ιδεολογίες, κυβερνήσεις και πολιτικά συστήματα. Αμέσως μετά το 

1923 η Τουρκία είχε σύνορα με 7 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση, Ιράν, Βρετανία ως κατοχική 

δύναμη της Κύπρου και του Ιράκ, Γαλλία ως κατοχική δύναμη της Συρίας, Ιταλία ως κατοχική δύναμη των 

Δωδεκανήσων). Πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αμέσως μετά ο αριθμός αυτός είχε πέσει στις 6 χώρες 

(Ελλάδα, Βουλγαρία, Σοβιετική Ένωση, Ιράν, Ιράκ, Συρία και Κυπριακή Δημοκρατία), ενώ μετά την διάλυση 

της Σοβιετική Ένωσης προστέθηκαν τα γειτονικά κράτη Γεωργία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν. Αυτή η σύνθεση 

γειτονικών κρατών αύξησε το αίσθημα ανασφάλειας της Τουρκίας με δεδομένο τις ιστορικές αντιπαραθέσεις 
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με τα περισσότερα από αυτά τα κράτη, κάτι που είχε ανταπόκριση στην διαμόρφωση της εξωτερικής της 

πολιτικής.  

Ο τουρκικός έλεγχος των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων είναι ένας ακόμη σημαντικός 

παράγοντας στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Η εξάρτηση της Ρωσίας από αυτά τα Στενά, το 

γεγονός δηλαδή ότι η θαλάσσια δίοδος του ρωσικού εμπορικού και πολεμικού στόλου από την Μαύρη 

Θάλασσα προς την Μεσόγειο εξαρτάται από τα Στενά, ενισχύει το γεωγραφικό status της Τουρκίας. Τα Στενά 

προσδίδουν στην Τουρκία μεγάλο γεωστρατηγικό δυναμικό άσκησης επιρροής σε διεθνή ζητήματα, αλλά 

ταυτόχρονα αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της καθώς η κατοχή αυτών των Στενών επηρεάζεται από τις 

διεθνείς εξελίξεις και προσελκύει πιθανούς εχθρούς και αμφισβητίες αυτής της κατοχής. Παραδοσιακά η 

Ρωσία είχε ως στόχο την αμφισβήτηση της κατοχής των Στενών από την εποχή της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, με αποτέλεσμα πολλές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ Ρώσων και Τούρκων.  

Τις δυο πρώτες δεκαετίες της Τουρκικής Δημοκρατίας οι τουρκοσοβιετικές σχέσεις ήταν θετικές και ομαλές 

και αυτές οι καλές σχέσεις ισχυροποιήθηκαν με την Συνθήκη Ουδετερότητας και Μη Επιθετικότητας που 

υπεγράφη μεταξύ των δυο χωρών το 1925. Όμως μετά το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Μόσχα 

αρνήθηκε να επεκτείνει αυτή την Συνθήκη, απαιτώντας από την Άγκυρα εδαφικές παραχωρήσεις στην 

βορειοανατολική Τουρκία, στρατιωτικές βάσεις στον Βόσπορο και αναθεώρηση της Συνθήκης του Μοντρέ για 

τα Στενά. Αυτές οι απαιτήσεις των Σοβιετικών δημιούργησαν τεράστια ανησυχία στην Άγκυρα και 

αποτέλεσαν το έναυσμα για ουσιώδεις αλλαγές και διαφοροποιήσεις στην τουρκική εξωτερική πολιτική, 

καθώς η Τουρκία μπορούσε να αντισταθεί σε αυτές τις απαιτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης μόνο έχοντας την 

υποστήριξη των ΗΠΑ. Έτσι η Τουρκία από εκείνη την χρονική στιγμή προσανατολίστηκε εξ ολοκλήρου προς 

την Δύση.  

Στα πρώτα του βήματα το νεοσύστατο νεοτουρκικό κράτος προσπάθησε να αποφύγει αντιπαραθέσεις και 

έμεινε μακριά από συγκρουσιακές καταστάσεις που αναδύονταν εκείνη την εποχή στα Βαλκάνια, στην 

περιοχή της Κασπίας και στην Μέση Ανατολή. Ο ρόλος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής εκείνης της 

εποχής θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως παθητικός, ένας ρόλος ο οποίος συνεχίστηκε έως το 1980 με λίγες 

εξαιρέσεις. Μεταξύ του 1925 και 1955 η Τουρκία συνδέθηκε με συμμαχίες και υπέγραψε συνθήκες οι οποίες 

της εξασφάλιζαν ένα μη συγκρουσιακό γεωπολιτικό περιβάλλον. Έγινε μέλος του ΝΑΤΟ το 1952, της 

Συμφωνίας των Βαλκανίων το 1953 (γνωστή και ως Συμφωνία της Άγκυρας), της Συμμαχίας των Βαλκανίων το 

1953 (γνωστή και ως Συνθήκη του Μπλεντ) και του Συμφώνου της Βαγδάτης το 1955. Ο στόχος της Τουρκίας 

ήταν να ισχυροποιήσει τους δεσμούς της με την Δύση, η οποία κατά την γνώμη της νομενκλατούρας της 

πολιτικής σκηνής της χώρας εξασφάλιζε στην Τουρκία σταθερότητα και πρόοδο. Αυτό το σκεπτικό ήταν και η 

πρωταρχική αιτία της φιλοδοξίας της Άγκυρας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια φιλοδοξία η οποία 

ήταν βασικός στόχος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής επί πολλά έτη.  

 

11.1 Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

Η κεμαλική ιδεολογία που σχεδιάστηκε και αρχικά τέθηκε σε εφαρμογή από τον ιδρυτή του νεοτουρκικού 

κράτους αποτέλεσε την γεωστρατηγική ατραπό της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Το κυρίαρχο αξίωμα 
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της κεμαλικής ιδεολογίας ήταν «η συνέχιση της ευημερίας, της ευτυχίας και της ύπαρξης του τουρκικού λαού 

και του τουρκικού κράτους».  Ο κεμαλισμός αποφαίνεται ότι η Τουρκία πρέπει να αναζητήσει αναγνώριση ως 

ανεξάρτητη οντότητα και ως ισότιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας. Η εξωτερική πολιτική του Μουσταφά 

Κεμάλ βασιζόταν στις ακόλουθες 2 αρχές: 1) Προτεραιότητα στην ανεξαρτησία έναντι μιας επεκτατικής και 

παράτολμης-τυχοδιωκτικής πολιτικής και 2) Προσανατολισμός προς την Δύση. Η τουρκική εξωτερική πολιτική 

παρέμεινε αξιοσημείωτα δεσμευμένη με αυτές τις βασικές αρχές που θέσπισε ο Κεμάλ, τουλάχιστον έως τις 

πρόσφατες δεκαετίες.   

Οι δυο αυτές βασικές αρχές βασιζόταν στις εξής ιστορικές δομικές διαδικασίες. Πρώτον, ο τουρκικός λαός 

είχε κουραστεί από τους αλλεπάλληλους πολέμους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Κεμάλ ήθελε να 

ανασυντάξει το τουρκικό κράτος στο διοικητικό, κοινωνικό και πολιτιστικό-θρησκευτικό πεδίο. Για να 

μπορέσει να το πράξει αυτό έπρεπε να έχει ένα ειρηνικό εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Το status quo 

της Συνθήκης της Λωζάνης προσέφερε αυτό το περιβάλλον με το οποίο η Τουρκία ήταν απόλυτα 

ικανοποιημένη, αν και ανήκε στους ηττημένους του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Κεμάλ ο οποίος δημιούργησε 

ένα νέο κράτος από τις στάχτες της πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

εξοβέλισε από την πολιτική του ιδεολογία τον πανισλαμισμό και παντουρκισμό και εγκολπώθηκε την 

κοσμικότητα και τον εθνικισμό ως χαρακτηριστικά του νεοτουρκικού κράτους.  

Αυτή η ρεαλιστική «ματιά» που εισήγαγε ο Κεμάλ στην τουρκική εξωτερική πολιτική ήταν απόρροια της 

περιορισμένης ισχύος του νεοτουρκικού κράτους, περιορισμένη ισχύς ως αποτέλεσμα μακρόχρονων και 

αλλεπάλληλων πολέμων του 19ου και 20ου αιώνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η Realpolitik του 

Κεμάλ ίσχυσε έως το τέλος της δεκαετίας του 1980, με εξαίρεση την εισβολή στην Κύπρο το 1974 (θα 

μνημονευτεί σε ιδιαίτερο κεφ.) και την προσάρτηση της επαρχίας Χατάι το 1939 από την υπό γαλλική κατοχή 

Συρία. Δηλαδή η τουρκική εξωτερική πολιτική έμεινε πιστή επί περίπου επτά δεκαετίες στην κεμαλική 

ιδεολογία περί μη παρεμβατισμού και σεβασμού των κανόνων status quo. Οι κανόνες του μη παρεμβατισμού 

και σεβασμού του status quo παύουν να ισχύουν για την τουρκική εξωτερική πολιτική ξεκάθαρα από τις 

αρχές του 21ου αιώνα, με την Άγκυρα να προσπαθεί να γίνει ένας δυναμικός και επιθετικός παίκτης στο 

διεθνές προσκήνιο.  

Η Τουρκία αν και ως σύμμαχος της Γερμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησε κατά των δυτικών 

δυνάμεων, μετά την ίδρυση του νεοτουρκικού κράτους η στροφή προς την Δύση έγινε το κυρίαρχο συστατικό 

της εξωτερικής της πολιτικής. Η δυτικοποίηση της Τουρκίας ξεκίνησε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως 

στον πολιτιστικό-θρησκευτικό τομέα, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η δυτικοποίηση αυτή επεκτάθηκε στον 

πολιτικό και στρατιωτικό τομέα. Βεβαίως και η δυτικοποίηση ήδη είχε αναδυθεί κυρίως στους κύκλους της 

διοίκησης και των διανοουμένων από την εποχή παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της 

υποχώρησης της έναντι των μεγάλων δυνάμεων Αυστρίας και Ρωσίας, καθώς οι Σουλτάνοι αναζητούσαν 

στηρίγματα στις δυτικές χώρες για να αποφύγουν την διάλυση της Αυτοκρατορίας. Όμως οι κινήσεις αυτές 

επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν ως στόχο την αναζωογόνηση του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος 

και την επιστροφή του στις ένδοξες και δυναμικές του ιστορικές περιόδους. Αντιθέτως ο Κεμάλ στόχευε στην 

ίδρυση και μακροημέρευση ενός δυνατού κοσμικού κράτους με δυτικά αισθητήρια, απεμπολώντας τα 

χαρακτηριστικά Σουλτανάτου και Χαλιφάτου της Αυτοκρατορίας.  
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11.2 Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Άνευ αμφιβολίας πολλοί  εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την τουρκική εξωτερική πολιτική. Οι τουρκικές 

ένοπλες δυνάμεις κατέχουν μια εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών των παραγόντων, καθώς έπαιξαν και παίζουν 

έναν σημαντικό ρόλο στην τουρκική πολιτική σκηνή, ιδιαίτερα μετά το 1960. Η τουρκική ελίτ και οι κεμαλικοί 

κύκλοι του πολιτικού κατεστημένου αντιλαμβάνονταν και αντιλαμβάνονται τις στρατιωτικές παρεμβάσεις ως 

αναγκαίο κανόνα για τις περιπτώσεις εκείνες που οι κυβερνήσεις απομακρύνονταν ή αμφισβητούσαν την 

κεμαλική ιδεολογία.  

Ο κανόνας αυτός της παρέμβασης στα πολιτικά δρώμενα έχει ιστορική βάση και εξηγείται από τον ρόλο του 

στρατού στην τουρκική πολιτική ιστορία και στις τουρκικές παραδόσεις. Είναι γεγονός ότι ο στρατός ήταν 

εκείνος ο οποίος διέσωσε την Τουρκία στην φθίνουσα φάση της αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από 

την ολοκληρωτική διάλυση, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι ιδρυτές του νεοτουρκικού κράτους 

Μουσταφά Κεμάλ και Ισμέτ Ινονού ήταν αξιωματικοί του τουρκικού στρατού και έξι από τους δέκα 

προέδρους της Τουρκικής Δημοκρατίας ήταν στρατηγοί. Ο στρατός στην Τουρκία είναι ένα σημαντικότατο 

θεσμικό όργανο και η επιρροή του στην εξωτερική πολιτική συσχετίζεται με την επίδραση που ασκεί και την 

θέση που κατέχει στην εσωτερική πολιτική σκηνή.  

Ο τουρκικός στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις  έχουν παρέμβει στην πολιτική σχεδόν ανά δεκαετία μετά το 1960. 

Ο στρατός αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως φύλακα του νεοτουρκικού κράτους και βλέπει την αποστολή του 

όχι μόνο ως υπερασπιστή της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αλλά και ως προστάτη έναντι των όποιων 

εσωτερικών προκλήσεων που δεν συνάδουν με την κεμαλική ιδεολογία. Οι παρεμβάσεις των ενόπλων 

δυνάμεων στην πολιτική δεν έχουν γίνει μόνο δια του παραδοσιακού τρόπου, ήτοι πραξικοπημάτων όπως το 

1960, το 1971 και το 1980,  αλλά και δια έμμεσων και μεταμοντέρνων μεθόδων όπως το 1997 και το 2007. Το 

2007 οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θέλησαν να παρέμβουν στις προεδρικές εκλογές στέλνοντας 

εκατομμύρια ψηφιακά μηνύματα υπέρ του αρεστού τους υποψηφίου, ενώ το 1997 επεδίωξαν με διάφορους 

ανώνυμους και παράνομους τρόπους να πείσουν την τουρκική κοινωνία να ψηφίσει τον κεμαλικό υποψήφιο. 

Το τελευταίο πραξικόπημα το 2016 που έγινε από μικρή ομάδα ανωτάτων αξιωματικών των ενόπλων 

δυνάμεων απέτυχε να εξουδετερώσει τον Ερντογάν και τα σχέδια του για ολική εκθρόνιση της κεμαλικής 

ιδεολογίας που ήταν η κυρίαρχη συνιστώσα του νεοτουρκικού κράτους. 

Μετά το πραξικόπημα του 1980 οι πραξικοπηματίες στρατηγοί παρέμειναν στην εξουσία έως το 1983 χωρίς 

να λειτουργεί το Κοινοβούλιο (Τουρκική Εθνοσυνέλευση). Ουσιαστικά το σημερινό Σύνταγμα της Τουρκίας, 

του οποίου ορισμένα άρθρα αναθεώρησε δια δημοψηφίσματος ο Ερντογάν μετατρέποντας το σε προεδρική 

απολυταρχία, δημιουργήθηκε το 1982 από τους πραξικοπηματίες στρατηγούς. Επειδή οι τουρκικές ένοπλες 

δυνάμεις ήθελαν να διαφυλάξουν την επιρροή τους στην διακυβέρνηση της χώρας, σχημάτισαν ένα υψηλού 

επιπέδου Συμβούλιο Ασφαλείας με αναγνωρισμένη από το Σύνταγμα δομή και εξουσία, μέσω του οποίου 

μπορούσαν να επεμβαίνουν στην διακυβέρνηση ως πολιτικοί θεματοφύλακες της κεμαλικής ιδεολογίας. Έτσι 

μετά τις εκλογές του 1983 τις οποίες κέρδισε ο Τουργκούτ Οζάλ, ο στρατός εξακολούθησε να επηρεάζει τα 

πολιτικά δρώμενα στην χώρα, κυρίως στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική εσωτερικής ασφαλείας, 

μέσω του προέδρου-στρατηγού Κενάν Εβρέν και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.  
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Ο Οζάλ προσπάθησε στο μέτρο του δυνατού να περιορίσει την επιρροή των ενόπλων δυνάμεων στην 

πολιτική σκηνή, όμως αυτή η προσπάθεια του περιορίσθηκε από τα εξής γεγονότα: Την εμφάνιση 

σημαντικών κουρδικών αποσχιστικών τάσεων στην νοτιοανατολική Τουρκία και την ισχυροποίηση του 

πολιτικού Ισλάμ στο εκλογικό σώμα. Αυτά τα γεγονότα έδωσαν την κατάλληλη βάση για την κυριαρχία του 

στρατού στην κατακερματισμένη δομή της τουρκικής πολιτικής σκηνής. Έτσι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας 

ήταν de facto ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων της Τουρκίας, κάτι που συνεχίστηκε και στα πρώτα χρόνια 

διακυβέρνησης του Ερντογάν. 

Τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του κόμματος AKP χαρακτηρίστηκαν από έναν αγώνα κατά της ηγεμονίας 

στην πολιτική σκηνή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Ερντογάν σε αυτό τον αγώνα είχε σύμμαχο τις 

Βρυξέλλες και την προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες 

αμφέβαλλαν για τα λεγόμενα «δημοκρατικά διαπιστευτήρια» της Άγκυρας αφού ο στρατός έπαιζε κυρίαρχο 

ρόλο στην διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων. Οι Βρυξέλλες απαιτούσαν από την Τουρκία τον 

διαχωρισμό μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών εξουσιών και με αυτό το πρόσχημα ο Ερντογάν ξεκίνησε 

μια σειρά μεταρρυθμίσεων που περιόριζαν τις εξουσίες του στρατού. Με αυτές τις μεταρρυθμίσεις το Εθνικό 

Συμβούλιο Ασφαλείας μετασχηματίστηκε σε ένα συμβουλευτικό όργανο χωρίς εκτελεστικές εξουσίες, ενώ 

την πλειοψηφία στο Συμβούλιο την είχαν πλέον οι πολιτικοί και όχι οι στρατιωτικοί. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις 

άλλαξαν την δομή της τουρκικής πολιτικής σκηνής και οδήγησαν στον περιορισμό της επιρροής των ενόπλων 

δυνάμεων στην τουρκική εξωτερική πολιτική, καθώς και στην περιστολή της κεμαλικής ιδεολογίας στα 

πολιτικά δρώμενα. Έτσι από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας 2000-2010 μειώνεται η επίδραση των τούρκων 

στρατηγών στην πολιτική, παρ’ όλα αυτά ο στρατός συνέχισε να παρεμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό 

χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους και τεχνικές. Προτίμησε πλέον να κάνει συστάσεις στην κυβέρνηση και 

στους πολιτικούς, θέτοντας διλλήματα εφαρμογής πολιτικών αποφάσεων που να συνάδουν με θέματα 

εσωτερικής ασφαλείας και κάνοντας χρήση ανεπίσημων μηχανισμών. Με το δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου 

2010 η επιρροή του τουρκικού στρατού στην τουρκική πολιτική και κατά συνέπεια στην εξωτερική πολιτική 

αναμφίβολα μειώθηκε, ενώ ο κεμαλισμός δέχθηκε ένα σοβαρότατο πλήγμα από την ανατέλλουσα 

συντηρητική σουνιτική ισλαμική ιδεολογία.  Παρ’ όλα αυτά η Τουρκία την δεκαετία 2010-2020 συνεχίζει να 

υπόκειται σε μια διαδικασία μετασχηματισμού αναφορικά με τις σχέσεις στρατού-πολιτικής, κάτι που 

σαφέστατα έγινε ορατό με το αποτυχημένο πραξικόπημα των Κεμαλιστών εναντίον του Ερντογάν τον Ιούλιο 

του 2016.  

 

12. ΕΠΑΝΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1980 

Όπως προαναφέρθηκε η γεωγραφική θέση της Τουρκίας ερμηνεύτηκε και αξιολογήθηκε πριν από το 1980 

από πολλούς ανώτατους Τούρκους αξιωματούχους που διαμόρφωσαν την πολιτική της χώρας, ως 

μειονέκτημα από άποψης γεωστρατηγικής ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής. Από άλλους όμως 

αξιωματούχους και πολιτικούς όπως ο Οζάλ και ο Ερντογάν αυτή η γεωγραφική θέση εκτιμήθηκε ως τεράστιο 

πλεονέκτημα και ως ευκαιρία να αναδειχθεί η Τουρκία σε περιφερειακή δύναμη.  

Κατά την άποψη του Οζάλ η Τουρκία κείται γεωγραφικά στο μέσο του άξονα Ειρηνικού-Ατλαντικού και στο 

κέντρο του άξονα Ανατολής-Δύσης και Βορρά-Νότου, κάτι που την καθιστά χώρα-pivot και ενεργό, 



35 
 

καθοριστικό παράγοντα στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα ο Οζάλ στόχευσε στην 

εξουδετέρωση των κινδύνων που προκαλεί η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας και ταυτόχρονα αύξησε τις 

δυνατότητες συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη, δίνοντας στην Τουρκία ρόλο «γεφυροποιού» και 

δημιουργώντας ισοδύναμες σχέσεις με Ανατολή και Δύση. Ο Οζάλ τιτλοφόρησε την συνταγή αυτή της 

εξωτερικής πολιτικής ως «ισόρροπη σχέση» μεταξύ Ανατολής και Δύσης.  

Ο Τουργκούτ Οζάλ ήταν την περίοδο 1983-1989 πρωθυπουργός και την περίοδο 1989-1993 πρόεδρος της 

Τουρκίας. Από τον Οζάλ προέρχεται η πρόγνωση ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο «αιώνας της Τουρκίας» και ότι η 

σφαίρα επιρροής της Τουρκίας θα εξαπλώνεται από την Αδριατική έως την Κεντρική Ασία. Το όραμα αυτό 

του Οζάλ βασιζόταν κυρίως στα εξής κεντρικά σημεία: 

- Νεοοθωμανισμός, ένας όρος που για πρώτη φορά τον 20ο αιώνα εμφανίστηκε κατά την περίοδο 

πρωθυπουργίας του 

- Παντουρκισμός, τουτέστιν συνεργασία όλων των τουρκογενών φυλών της Ασίας υπό την σκέπη της 

Τουρκίας 

- Οικονομικός επανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός με προσανατολισμό στις αναπτυσσόμενες 

ασιατικές χώρες 

- Ενδυνάμωση του ρόλου της Τουρκίας ως γέφυρας μεταξύ Ανατολής-Δύσης 

- Λύση του Κυπριακού και Κουρδικού προβλήματος 

Το πολιτικό πρόγραμμα του Οζάλ είχε ως στόχο την οικοδόμηση φιλοδοξιών υπερδύναμης της Τουρκίας στην 

διεθνή σκηνή, φιλοδοξίες οι οποίες επικαλύπτονταν με τα συμφέροντα και τις προσδοκίες πολλών δυτικών 

χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βρετανία. Οι ΗΠΑ μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

προσδοκούσαν από την Τουρκία να αναλάβει τον ρόλο περιφερειακής δύναμης στην Μέση Ανατολή και 

Κεντρική Ασία. Υπό την οπτική γωνία του πολιτικού προγράμματος του Οζάλ και των φιλοδοξιών 

υπερδύναμης που ανέδειξε και κατάφερε να εμφυσήσει στο στρατιωτικοπολιτικό κατεστημένο της Άγκυρας, 

το όραμα του μπορεί να χαρακτηριστεί ως επαναστατικό αφού δημιούργησε μια τεράστια δυναμική στην 

έως τότε στατική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Το όραμα του Οζάλ ασπάστηκε και ο μετέπειτα υπουργός 

Εξωτερικών και πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος ως επιστήμονας και καθηγητής 

Πανεπιστημίου ανέπτυξε περαιτέρω τις ιδέες του Οζάλ και έδωσε σε αυτές επιστημονικό και ιστορικό 

υπόβαθρο.  

Η Τουρκία ανέγνωσε την γεωστρατηγική δομή που αναδύθηκε μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου ως μια 

θετική εξέλιξη και ως ευκαιρία για την επέκταση της επιρροής της στο διεθνές περιβάλλον και την ανάδειξη 

της σε περιφερειακή δύναμη. Μάλιστα ο Οζάλ ισχυρίστηκε λίγο πριν τον θάνατο του ότι ο 21ος αιώνας θα 

είναι ένας «τουρκικός αιώνας» στο οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτικό πεδίο και έχοντας αυτή την 

κατεύθυνση η Τουρκία αντικατέστησε την παθητική εξωτερική της πολιτική που ίσχυσε έως το 1980 με μια 

ενεργή πολιτική τόσο στα Βαλκάνια, όσο και στην Μέση Ανατολή και στην Κασπία. Κατά την άποψη του Οζάλ, 

μια άποψη που ασπάστηκε μετέπειτα ο Ερντογάν, το γεωστρατηγικό περιβάλλον μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 

πρόσφερε στην Τουρκία μια μοναδική ευκαιρία για την πραγμάτωση αυτών των προσδοκιών, προσδοκίες τις 

οποίες ο Ερντογάν μαζί με τον Νταβούτογλου ερμήνευσαν και σχεδίασαν ως «νεοοθωμανικό όραμα» του 

21ου αιώνα.  
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Η αναρρίχηση  αρχές της χιλιετίας του Ερντογάν και του κόμματος του AKP στην εξουσία σηματοδότησε ένα 

σημείο καμπής για την Τουρκία από πολλές απόψεις, κυρίως όμως από την σκοπιά της εξωτερικής πολιτικής 

και της γεωπολιτικής. Το AKP και η κυβέρνηση Ερντογάν ερμήνευσαν εκ νέου και εκ βάθρου την τουρκική 

εξωτερική πολιτική και την επανατοποθέτηση της Τουρκίας στην διεθνή σκηνή, έχοντας ως ορίζοντα τις 

ιστορικές και γεωγραφικές παρακαταθήκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την αναγέννηση του 

σουνιτικού Ισλάμ. Η νέα εξωτερική πολιτική της Τουρκίας που έκανε τα πρώτα της βήματα αρχές της 2ης 

χιλιετίας και η γεωπολιτική επανατοποθέτηση έχει σαφώς τις ρίζες της στην πολιτική Οζάλ, δηλαδή 

ουσιαστικά η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν είναι μια αποκρυσταλλωμένη πολιτική των πεποιθήσεων και 

απόψεων του Οζάλ από την δεκαετία 1980-1990. Βεβαίως πρέπει να τονισθεί ότι σημαντικότατο ρόλο και 

στρατηγική επιρροή στο σημείο καμπής αυτής της εξωτερικής πολιτικής είχε ο καθηγητής Νταβούτογλου, 

τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής άποψης αφού διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 

για αρκετά μεγάλο διάστημα και επ’ ολίγον πρωθυπουργός. Σίγουρα ο Ερντογάν και ο Νταβούτογλου 

μοιράζονταν τουλάχιστον έως το τέλος της δεκαετίας 2000-2010 την ίδια Weltanschauung (κοσμοθεωρία) και 

τα ίδια οράματα. Έτσι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε ή να υπερεκτιμήσουμε τον ρόλο του ενός ή του άλλου 

στην νέα τουρκική εξωτερική πολιτική. Ο Αχμέτ Νταβούτογλου μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο αρχιτέκτονας 

αυτής της πολιτικής και της έννοιας «στρατηγικό βάθος», ενώ ο Ερντογάν ο διαμορφωτής των σχέσεων που 

έδωσαν διεθνή πνοή σε αυτή την πολιτική τουλάχιστον έως τις αρχές της δεκαετίας 2010-2020 και την 

απαρχή της «αραβικής άνοιξης».  

Ο καθηγητής και υπουργός Εξωτερικών Νταβούτογλου στην γεωγραφική θέση ισχύος της Τουρκίας 

προσέθεσε και τις ιστορικές παρακαταθήκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρακαταθήκες οι οποίες 

σύμφωνα με την άποψη του συνηγορούν στην άσκηση ενεργούς εξωτερικής πολιτικής και στην 

εκμετάλλευση της ιστορικής τουρκικής ταυτότητας σε περιφερειακό επίπεδο. Η Τουρκία σύμφωνα με την 

εξωτερική πολιτική του Νταβούτογλου θα έπρεπε να ενεργεί ως κεντρικός άξονας στην περιοχή των 

Βαλκανίων, Μέσης Ανατολής και Κασπίας, προσφέροντας ασφάλεια και σταθερότητα όχι μόνο στην ίδια 

αλλά και στους γείτονες της. Το όραμα του Νταβούτογλου ασπάστηκε τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του 

κόμματος AKP ο Ερντογάν, ο οποίος όπως και ο Οζάλ ακολούθησε μια ενεργή αλλά ταυτόχρονα και επιθετική 

εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα την δεκαετία 2010-2020, η οποία ξεφεύγοντας από το πλαίσιο Νταβούτογλου 

έφερε την Τουρκία σε ευάλωτη γεωπολιτικά θέση.  

 

13. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1990 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε η τουρκική εξωτερική πολιτική την δεκαετία 1980 επί εποχής Οζάλ έλαβε 

χαρακτηριστικά ανεξαρτησίας και ενεργούς δράσης. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και η κρίση στον 

Αραβικό Κόλπο με την εισβολή του Ιράκ στο Κατάρ (1990) ήταν δυο σημαντικά γεγονότα που έδωσαν βολικό 

έδαφος στις φιλοδοξίες της νέας στρατηγικής αυτής της εξωτερικής πολιτικής. Ο Οζάλ, ως πρόεδρος πλέον 

της Τουρκικής Δημοκρατίας, υποστήριζε το επιχείρημα ότι η Τουρκία θα έπρεπε να αφήσει κατά μέρος την 

γραμμή σύμφωνα με την οποία σταθερά απέφευγε τις συγκρούσεις και τριβές μεταξύ των μουσουλμανικών 

κρατών στην Μέση Ανατολή, ακολουθώντας παραδοσιακά πολιτική ουδετερότητας. Η Τουρκία μπροστά στις 
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μεταβαλλόμενες διεθνείς σχέσεις μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου θα έπρεπε να ενισχύσει την θέση της 

στην Μέση Ανατολή και να παίξει τον ρόλο γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Έτσι η Τουρκία στην κρίση 

του Περσικού Κόλπου αποφασίζει να ακολουθήσει ενεργή πολιτική και μακριά από την ουδετερότητα που 

παραδοσιακά πρέσβευε, δίνοντας ισχυρή υποστήριξη στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια αυτής της κρίσης.   

Εκ παραλλήλου η Τουρκία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου αναγκάζεται να αναπροσαρμόσει την 

εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης βρήκε 

απροετοίμαστη την Τουρκία, η οποία έως τότε αποτελούσε σημαντικό παράγοντα της Δύσης λόγω της 

γεωπολιτικής της θέσης και της γεωγραφικής γειτνίασης της με το σοβιετικό μπλοκ. Η Άγκυρα είχε αποκτήσει 

μια θέση ως ισότιμο μέλος στο οικοδόμημα ασφάλειας και στο πολιτικό σύστημα της Δύσης. Ωστόσο το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου μειώνει την σημασία της Τουρκίας σε αυτό το οικοδόμημα, το ενδιαφέρον της Δύσης 

διοχετεύεται στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, ενώ η Μέση Ανατολή απεικονίζεται από την Δύση ως ο 

εχθρός της Νέας Παγκόσμιας Τάξης εξ αιτίας του Σαντάμ στο Ιράκ, του Καντάφι στην Λιβύη και του 

καθεστώτος των Αγιατολάχ στο Ιράν.  

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου θεωρήθηκε από την Άγκυρα αλλά και 

την πολιτική ελίτ της χώρας ως μια απειλή  για τα συμφέροντα της Τουρκίας. Σε αυτό το σημείο ο Οζάλ θέλει 

να βοηθήσει την Τουρκία να επανακτήσει την σπουδαιότητα και την υπεροχή της στα όμματα της Δύσης, 

μέσω μιας ενεργούς πολιτικής κατά την διάρκεια της κρίσης του Περσικού Κόλπου. Ο Οζάλ και η ελίτ του  

υπουργείου των Εξωτερικών θεωρούν την κρίση ως μια καλή ευκαιρία για να υπενθυμίσουν στην Δύση την 

γεωπολιτική και στρατηγική σημασία της Τουρκίας και να εξασφαλίσουν στην μετα-κρίσης εποχή στο τραπέζι 

των διαπραγματεύσεων μια καλή θέση για τα τουρκικά συμφέροντα, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν πρώην 

οθωμανικές κτήσεις όπως οι ιρακινές περιοχές πλούσιες σε πετρελαϊκά κοιτάσματα Κιρκούκ και Μοσούλη.  

Η Άγκυρα φιλοδοξούσε να ανακτήσει το Κιρκούκ και την Μοσούλη από το Ιράκ, το οποίο ήταν βέβαιο ότι θα 

ήταν ο ηττημένος παράγοντας της κρίσης του Περσικού Κόλπου, σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη που 

παρείχε στις ΗΠΑ. Η Άγκυρα γνώριζε βέβαια ότι οι χώρες της περιοχής Συρία και Ιράν ουδόλως επρόκειτο να 

συγκατανεύσουν σε αλλαγή συνόρων, κάτι για το οποίο επίσης δεν συμφωνούσαν οι ΗΠΑ και οι δυτικές 

χώρες. Για να επιτευχθεί η φιλοδοξία της Άγκυρας θα έπρεπε να εισβάλλουν χερσαίες τουρκικές δυνάμεις 

στο βόρειο Ιράκ και ταυτόχρονα ο Σαντάμ να αντέξει επί μακρόν στην επίθεση των ΗΠΑ στην χώρα του. Αυτό 

το κατάλληλο περιβάλλον για την Τουρκία δεν προέκυψε από τις εξελίξεις, ο ιρακινός στρατός νικήθηκε 

εύκολα από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και η Τουρκία δεν μπόρεσε να διαπραγματευτεί το Κιρκούκ 

και την Μοσούλη (κάτι που προσπάθησε και επί εποχής Ερντογάν με τα ίδια αποτελέσματα).  

Η ενεργή πολιτική που ξεκίνησε να ασκεί η Άγκυρα στην Μέση Ανατολή μετά την διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης έχει και ένα άλλο σκέλος. Η πιθανότητα δημιουργίας κουρδικού κράτους στα σύνορα με το Ιράκ, το 

οποίο θα είχε στην κατοχή του τις πλούσιες σε ενεργειακά κοιτάσματα περιοχές του Κιρκούκ και της 

Μοσούλης, αποτελούσε μια τεράστια ανησυχία για την Τουρκία την περίοδο της κρίσης του Περσικού 

Κόλπου. Κατά συνέπεια η τουρκική εξωτερική πολιτική επικεντρώθηκε και σε αυτό το ενδεχόμενο, 

προσπαθώντας να κατευθύνει τις μετά-κρίσης εξελίξεις στην γραμμή των συμφερόντων της. Η αύξηση της 

τουρκικής επιρροής στην Μέση Ανατολή και η αμέριστη υποστήριξη των ΗΠΑ την περίοδο της κρίσης μείωνε 

αυτό το ενδεχόμενο και απομάκρυνε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων το κουρδικό χαρτί.  
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Την δεκαετία του 1990 η υπό διαμόρφωση τουρκική εξωτερική πολιτική υποστήριζε σθεναρά την επιστροφή 

στα οθωμανικά σύνορα υπό την έννοια περισσότερο της οικονομικής και πολιτιστικής επιρροής. Δηλαδή οι 

ιθύνοντες του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών πίστευαν ότι η Τουρκία θα μπορούσε να είναι πρότυπο 

σταθερότητας για τις αραβικές χώρες και για την περιοχή. Ομοίως ο Οζάλ με τις διεθνείς επαφές του 

προσπαθούσε να αποδώσει στην Τουρκία ρόλο γεφυροποιού μεταξύ Ανατολής και Δύσης, καταγράφοντας 

παράλληλα το ειδικό βάρος της Τουρκίας στην περιοχή. Σε αυτό το περίγραμμα η Τουρκία στηρίχθηκε σε δυο 

σκέλη, στις υψηλού επιπέδου σχέσεις με την Δύση και στην μουσουλμανική της ταυτότητα.  

 

14. Η «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΑΘΟΥΣ» ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ 

Το 2001 ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Νταβούτογλου παρουσίασε το έργο του «Stratejik Derinlik» 

(Στρατηγική Βάθους). Την περίοδο 2002-2009 ο Νταβούτογλου διετέλεσε σύμβουλος επί εξωτερικής 

πολιτικής του πρωθυπουργού Ρετζέπ  Ταγίπ Ερντογάν, την περίοδο 2009-2014 διετέλεσε υπουργός 

Εξωτερικών και πρωθυπουργός από το 2014 έως το 2016. Το συγγραφικό του έργο αποτέλεσε για την 

Τουρκία γεωπολιτικό οδηγό και ορίζοντα της τουρκικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. 

Στο βιβλίο του «Στρατηγική Βάθους» ο Νταβούτογλου αναλύει τις εθνικές αξίες της Τουρκίας στο διεθνές 

περιβάλλον με βάση την γεωστρατηγική της θέση και το ιστορικό της βάθος. Σύμφωνα με την λογική και την 

θεωρία Νταβούτογλου, η Τουρκία είναι προικισμένη με μοναδικό τρόπο λόγω των γεωπολιτικών περιοχών 

που επηρεάζει, κυρίως λόγω του ελέγχου των Στενών του Βοσπόρου και της ιστορικής κληρονομιάς της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η «Στρατηγική Βάθους» και το πολιτικό όραμα του Νταβούτογλου προσπαθεί 

να αντισταθμίσει την εξάρτηση της Τουρκίας από την Δύση, βάζοντας στην ζυγαριά πολλαπλές συμμαχίες με 

χώρες της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Με αυτό τον τρόπο ο Νταβούτογλου ήθελε να 

συμπληρώσει την μονομερή και παραδοσιακή δυτικόστροφη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας με μια 

δυναμική περιφερειακή συνιστώσα. 

Ο Νταβούτογλου στο έργο του δίνει καίρια σημασία στην στενή σχέση μεταξύ Γεωγραφίας, Εθνικής 

Ταυτότητας και Realpolitik. Η εξωτερική πολιτική που οραματίζεται βασίζεται σε μια νέα γεωγραφική 

κατανόηση η οποία συνδέεται άμεσα με το οθωμανικό παρελθόν και έχει ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά, 

πρώτον την «πολιτική μηδέν προβλημάτων» (zero problem policy) και δεύτερον την «πολιτική ανώτατης 

ολοκλήρωσης» (maximum integration policy) με όλα τα γειτονικά κράτη.  

Συνοψίζοντας, η «Στρατηγική Βάθους» οραματίζεται την Τουρκία ως μια χώρα που δεν είναι περιφερειακή 

της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής ή της Κεντρικής Ασίας, αλλά μια «χώρα κλειδί» (pivotal state) η οποία 

χρησιμοποιώντας τις πολυδιάστατες εξωτερικές της σχέσεις θα μπορούσε να αναδειχθεί σε μια 

περιφερειακή δύναμη με μεγάλη επιρροή. 

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου θεωρείται ο εγκέφαλος και ο ισχυρότερος εκπρόσωπος της νέας πολυδιάστατης 

εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Η νέα αυτή εξωτερική πολιτική έχει ως πυλώνα τα οράματα 

γεωστρατηγικής και γεωοικονομίας του Οζάλ τα οποία ασπάστηκε και ο Ερντογάν και τα οποία έχουν σχέση 

με την ενέργεια, τους υδάτινους πόρους, την οικονομική ανάπτυξη και την στρατιωτική δύναμη. 
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Η πολιτική «στρατηγική του βάθους» που οραματίστηκε ο Οζάλ, σχεδιάστηκε από τον Νταβούτογλου και 

τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ερντογάν σαφέστατα έχει δυνατά και αδύναμα σημεία. Οι ταχείς μετατοπίσεις 

κέντρων εξουσίας στην Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική και τα εναλλασσόμενα πεδία αντιπαραθέσεων στις 

ίδιες περιοχές έθεσαν και θέτουν εν κινδύνω την «στρατηγική του βάθους», καθώς η γεωπολιτική ακτίνα 

αυτής της πολιτικής και η πολυδιάστατη εφαρμογή της επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και 

πρωταγωνιστές. 

Η από τον Νταβούτογλου σχεδιασθείσα πολιτική αποδείχθηκε πολύ πιο επιτυχής στο γεωοικονομικό επίπεδο 

απ’ ότι σε άλλους τομείς. Ιδιαίτερα στο γεωοικονομικό επίπεδο της Ευρασίας η Τουρκία κατάφερε να παίξει 

σημαντικό ρόλο ως ενεργειακός διάδρομος μεταξύ Κασπίας και Ευρώπης, ενώ συνεχείς είναι οι προσπάθειες 

της Άγκυρας στο πλαίσιο της πολυδιάστατης πολιτικής της να καταστεί ενεργειακός κόμβος μεταξύ Ευρώπης 

και Ρωσίας, Κεντρικής Ασίας και Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία κείται γεωγραφικά μεταξύ της Ευρώπης και των 

μεγαλυτέρων ενεργειακών κοιτασμάτων της Κεντρικής Ασίας, Κασπίας, Μέσης και Άπω Ανατολής. Οι 

διαδρομές από τις σημαντικότερες πηγές ενέργειας αυτών των περιοχών προς την Ευρώπη οδηγούν 

αναγκαστικά μέσω Τουρκίας, ιδιαίτερα όταν απαιτείται η παράκαμψη της Ρωσίας, του Ιράν και της Συρίας. Ο 

κάθε κατασκευαζόμενος αγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου που διακλαδώνεται προς την Ευρώπη μέσω 

του τουρκικού εδάφους ενδυναμώνει την Τουρκία ως ενεργειακό κόμβο και της δίνει γεωπολιτική βαρύτητα. 

Η Τουρκία δεν κατέχει όμως θέση κλειδί μόνο όσον αφορά τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου 

προς την Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να περιλάβει στην συνολική της γεωοικονομική 

πολιτική και την υδροπολιτική, καθιστώντας τους ποταμούς Ευφράτη και Τίγρη «στρατηγικούς πόρους» της 

Τουρκίας. 

 

15. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 

Οι ΗΠΑ μετά το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και στο πλαίσιο της πολιτικής περιορισμού της 

κομμουνιστικής σφαίρας επιρροής, δημιούργησαν συστήματα συμμαχιών και διμερών συμφωνιών με πάρα 

πολλές χώρες. Τα σημαντικότερα συστήματα συμμαχιών ήταν το ΝΑΤΟ, το CENTO (Central Treaty 

Organization), το SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) , η συμμαχία του Rio (Rio Treaty) και του ANZUS 

(Australia, New Zealand, United States Security Treaty). Οι συμμαχίες αυτές πέραν του περιορισμού της 

κομμουνιστικής απειλής είχαν κυρίως ως σκοπό την προάσπιση των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ, την 

προάσπιση του Ισραήλ, καθώς και την διαφύλαξη των παγκόσμιων οικονομικών συμφερόντων των ΗΠΑ 

(ενεργειακά κοιτάσματα), συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Σουέζ, 

στα στενά του Ορμούζ, στα στενά της Μάλακα και αλλού.  

Με την Τουρκία οι ΗΠΑ συνήψαν αμυντική συμφωνία ήδη το 1947, μια συμφωνία που οδήγησε στην 

ιδιότητα μέλους αυτής της χώρας στο ΝΑΤΟ το 1952. Συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ η Τουρκία έγινε μέλος 

το 1955 και της συμμαχίας METO (Middle East Treaty Organization) στην οποία ανήκε και το Ιράκ, το Ιράν, το 

Πακιστάν και η Βρετανία. Η συμμαχία METO γνωστή και ως συμμαχία της Βαγδάτης (Baghdad Pact) ήταν ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ ΝΑΤΟ και SEATO. Η συμμαχία METO δεν μακροημέρευσε καθώς το 1959 

αποχώρησε το Ιράκ και τα εναπομείναντα τέσσερα μέλη, Τουρκία, Ιράν, Πακιστάν και Βρετανία, μετονόμασαν 
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αυτή την συμμαχία σε Central Treaty Organization (CENTO) και η διοίκηση αυτής μεταφέρθηκε από την 

Βαγδάτη στην Άγκυρα. Το 1959 στο CENTO προσχώρησαν ως χώρα-παρατηρητής και οι ΗΠΑ. Η  συμμαχία 

αυτή διαλύθηκε το 1979 εξ αιτίας της ιρανικής επανάστασης και της απομάκρυνσης του Σάχη Ρεζά Παχλεβί.  

Υπό την γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξιολόγηση των συστημάτων συμμαχιών των ΗΠΑ την περίοδο του 

Ψυχρού Πολέμου, δυο χώρες έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην Κεντρική Ασία, τουτέστιν η Τουρκία και το 

Πακιστάν. Η Τουρκία ως μέλος του ΝΑΤΟ και του CENTO και το Πακιστάν ως μέλος του CENTO και του SEATO. 

Η Τουρκία αν και κατάφερε να μην εμπλακεί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το πέρας αυτού δεν κατάφερε 

να αποφύγει την πόλωση μεταξύ Δύσης-Ανατολής. Οι ιδιαίτερες σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ Άγκυρας-

Ουάσιγκτον στην διάρκεια αυτής της πόλωσης δημιούργησαν έναν σημαντικό άξονα πολιτικής και 

στρατιωτικής συνεργασίας έως την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την διάλυση του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας, με την Τουρκία πάντα στο ρόλο του εντολοδόχου και παθητικού παίκτη. 

Οι εξελίξεις μετά το 1990 και οι διεργασίες στον αστερισμό των εξουσιών της Ευρασίας μετέβαλλαν την 

γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας από μια περιφερειακή χώρα σε μια ευρασιατική 

περιφερειακή δύναμη, δηλαδή η Τουρκία εξελίχθηκε από έναν παθητικό-εντολοδόχο παίκτη του διεθνούς 

στερεώματος σε έναν καθοριστικό παράγοντα της διεθνούς πολιτικής.  

Στον χάρτη της Ευρασίας μετά το 1990 επήλθαν σημαντικές αλλαγές που αφορούν την Σοβιετική Ένωση, την 

Γιουγκοσλαβία και την Τσεχοσλοβακία. Ως χαρακτηριστικό μπορεί να ειπωθεί ότι οι ηττημένοι του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου Γερμανία και Τουρκία έκαναν και πάλι αισθητή την παρουσία τους στο διεθνές 

περιβάλλον, η μεν Γερμανία με την οικονομική της πυγμή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η δε Τουρκία 

αυξάνοντας σημαντικά την επιρροή της, οικονομική, πολιτισμική-ισλαμική και στρατιωτική, σε πρώην 

οθωμανικές κτήσεις στα Βαλκάνια και στον Καύκασο-Κεντρική Ασία. Η Τουρκία είναι όμως ταυτόχρονα 

γεωγραφικά, εθνοτικά και πολιτικά άμεσα συνδεδεμένη με τα προβλήματα της Συρίας, του Ιράκ, των 

Κούρδων και πρόσφατα με τα προβλήματα του ισλαμικού εξτρεμισμού που και αυτή εξέθρεψε.   

Η κατάσταση αυτή δημιούργησε στην τουρκική πολιτική σκηνή προκλήσεις και οραματισμούς καθώς και 

σχεδιασμούς για την γεωπολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα τον 21ο  αιώνα.    

 

15.1 ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ 

Οι σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον έχουν βαθιές ρίζες, ρίζες οι οποίες ενδυναμώθηκαν ιδιαίτερα δια της 

φιλοδυτικής τουρκικής εξωτερικής πολιτικής μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αμέσως μετά το πέρας του 

Πολέμου το μεγαλύτερο πρόβλημα της εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας ήταν η μοναξιά της. Η Τουρκία η 

οποία απέφυγε σχολαστικά να συμμετέχει στον Β΄ παγκόσμιο Πόλεμο, ανησυχούσε σφόδρα για το 

αποτέλεσμα αυτής της αποχής της. Μάλιστα αμέσως μετά τον πόλεμο αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα 

ασφαλείας από την Σοβιετική Ένωση η οποία είχε εδαφικές αξιώσεις στις βορειοανατολικές τουρκικές 

επαρχίες. Η Τουρκία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει αυτές τις αξιώσεις μόνη της, χωρίς να έχει βοήθεια 

γενικά από την Δύση ή ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ.   
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  Η Σοβιετική Ένωση προσπαθούσε εκείνη την εποχή να επεκτείνει την επιρροή της στην Ανατολική Μεσόγειο 

συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και προς τούτο δεν ήθελε να επιβεβαιώσει την Συνθήκη Ουδετερότητας 

και Μη Επιθετικότητας του 1925 πριν γίνουν αποδεκτές οι εδαφικές της αξιώσεις. Οι Σοβιετικοί αξίωναν 

αναδιάταξη των συνόρων τους με την Τουρκία, άδεια για εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης στα στενά του 

Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων και κάποιες αλλαγές σε άρθρα της Συνθήκης του Μοντρέ. Αντιμέτωποι με 

αυτές τις απαιτήσεις των Σοβιετικών η Τουρκία εκών άκον ζήτησε την προστασία των ΗΠΑ και της Βρετανίας, 

με αποτέλεσμα η εξωτερική της πολιτική να μεταστραφεί ριζικά υπέρ της Δύσης. Με άλλα λόγια η σοβιετική 

απειλή ανάγκασε την Τουρκία να αφήσει στο περιθώριο την παραδοσιακή ισορροπία και ουδετερότητα της 

εξωτερικής της πολιτικής και να στραφεί προς την Δύση.  

Βέβαια επιπρόσθετα προς την σοβιετική απειλή υπήρχαν και άλλοι λόγοι για αυτή την προ-δυτική 

μεταστροφή. Αυτοί οι λόγοι ήταν ιδεολογικοί, η Τουρκία αντιλαμβανόταν την Δύση ως ένα σύγχρονο 

πολιτισμό και ήθελε να γίνει μέρος αυτού του πολιτισμού. Η δυτικοποίηση ήταν ένα σημαντικό σκέλος της 

Κεμαλικής ιδεολογίας και της τουρκικής ελίτ. Όντως πριν και κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

η τουρκική εξωτερική πολιτική ακολουθούσε βασικά τις αρχές των μη παρεμβάσεων παρά αυτές των 

συμμαχιών. Δηλαδή ενώ η δυτικοποίηση ήταν ορατή στην εσωτερική πολιτική, στις εξωτερικές σχέσεις οι 

επιπτώσεις της κεμαλικής ιδεολογίας ήταν περιορισμένες. Όμως ειδικά μετά το 1945 και τις απειλές της 

Σοβιετικής Ένωσης η τουρκική εξωτερική πολιτική άλλαξε άρδην και η δυτικοποίηση έγινε το άρχων 

φιλοσοφικό στοιχείο και η φιλοδοξία αυτής της πολιτικής. Σημαντικό ρόλο στην δυτικοποίηση έπαιξαν και οι 

ανάγκες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τις οποίες μπορούσε επαρκώς να ικανοποιήσει η Δύση. 

Αρχικά οι ΗΠΑ δεν ήταν διατεθειμένες να βοηθήσουν την Τουρκία να αντιμετωπίσει την σοβιετική απειλή, 

όμως μετά το 1946 η Ουάσιγκτον έδειξε να ενδιαφέρεται για την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, 

προσέφερε μάλιστα στην Άγκυρα στρατιωτική βοήθεια ύψους 400 εκ. δολαρίων, κάτι που εκτιμήθηκε 

δεόντως από τους Τούρκους. Με την εφαρμογή του Σχεδίου Μάρσαλ το 1948 η Τουρκία συνέχισε να 

λαμβάνει οικονομική βοήθεια τα επόμενα χρόνια, μια βοήθεια που σε συνδυασμό με το Δόγμα Τρούμαν 

έδειχνε ότι η Ουάσιγκτον δεν επρόκειτο να εγκαταλείψει την Τουρκία στις ορέξεις της κομμουνιστικής 

Μόσχας.  

Με την ίδρυση του ΝΑΤΟ στις 4 Απριλίου του 1949, η Τουρκία αμέσως εκδήλωσε το ενδιαφέρον της να γίνει 

μέλος αυτής της Συμμαχίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία θα μπορούσε να διαφυλάξει τα σύνορα της, θα 

εκσυγχρόνιζε τις ένοπλες της δυνάμεις, ενώ η Συμμαχία θα αποτελούσε βασική προϋπόθεση για να λαμβάνει 

οικονομική βοήθεια από την Δύση. Το κυριότερο όμως, η ιδιότητα μέλους στην Συμμαχία θα επιβεβαίωνε ότι 

η Τουρκία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του δυτικού κόσμου και θα ισχυροποιούσε τους οργανικούς της 

δεσμούς με την Δύση. 

Η Τουρκία για να γίνει μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έπρεπε να συμμορφωθεί με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον και του δυτικού μπλοκ, να προσαρμόσει 

την μεσανατολική της πολιτική στα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ, να αλλάξει την προαραβική στάση της 

και να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ, κάτι που έκανε το Μάρτιο του 1949. Στο ίδιο πλαίσιο η Τουρκία 

απέστειλε το 1950 εκστρατευτικό σώμα 4.500 ανδρών για να πολεμήσει στην Χερσόνησο της Κορέας 

εναντίον των κομμουνιστών, κάτι που κλείδωσε την συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ παρά τις αντιρρήσεις 
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ορισμένων μελών της Συμμαχίας. Έτσι η Τουρκία κατόπιν απαίτησης των ΗΠΑ εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ στις 18 

Φεβρουαρίου του 1952.  

Από το 1950 και μετά η Τουρκία ήταν προσαρμοσμένη σε όλα τα διεθνή θέματα και όριζε την εξωτερική της 

πολιτική σύμφωνα με τις αρχές του ΝΑΤΟ και του δυτικού μπλοκ. Από το 1955 η Τουρκία άρχισε να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην Συμμαχία, απόδειξη περί αυτού είναι η πρωτοβουλία της για τον σχηματισμό 

περιφερειακής στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ αυτής και του Ιράκ το 1955 (Σύμφωνο της Βαγδάτης), 

σχηματισμός στον οποίο αργότερα συμμετείχαν η Βρετανία, το Ιράν (τότε Περσία) και το Πακιστάν. Μετά το 

Σύμφωνο της Βαγδάτης και κατόπιν πρωτοβουλίας των ΗΠΑ, η Τουρκία πρωτοστάτησε στην ίδρυση του 

αντισοβιετικού Συμφώνου των Βαλκανίων στο οποίο συμμετείχαν η Ελλάδα και η Γιουγκοσλαβία. Το ΝΑΤΟ, 

το Σύμφωνο της Βαγδάτης και το Σύμφωνο των Βαλκανίων καθώς και η στρατιωτική βοήθεια που ελάμβανε η 

Τουρκία από τις ΗΠΑ μεταξύ των ετών 1950-1960 επέκτειναν εν πολλοίς την εξάρτηση της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής από την Ουάσιγκτον. Η ξεκάθαρη αυτή εξάρτηση αποδείχθηκε το 1956 με την κρίση του 

Σουέζ όπου η Τουρκία υποστήριξε σθεναρά τα συμφέροντα της Δύσης, με το δόγμα Αϊζενχάουερ, με την 

κρίση στη Συρία το 1957, με την κρίση στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στο Ιράκ το 1958. Η προ-δυτική και 

αντιαραβική στάση της Άγκυρας σε όλες αυτές τις κρίσεις υπέθαλψαν στον τότε αραβικό κόσμο κατηγορίες 

εναντίον της Τουρκίας περί «κήρυκα των αποικιοκρατών» και «φερέφωνου της Δύσης».  

Η Τουρκία την περίοδο 1945-1960 οικοδόμησε την φιλοσοφία της εξωτερικής της πολιτικής πάνω στις αρχές 

της πλήρους ενσωμάτωσης με την Δύση λαμβάνοντας υπόψη το οποιοδήποτε κόστος. Η πλήρης ενσωμάτωση 

της Τουρκίας στο οικονομικό και πολιτικό πλέγμα της Δύσης, αλλά και η ένταξη της στο οικοδόμημα 

ασφαλείας του δυτικού κόσμου αποτέλεσαν για την τουρκική εξωτερική πολιτική υπέρτατη προτεραιότητα.  

Από τις αρχές του 1960 όμως εμφανίζονται σε αυτή την πολιτική ενσωμάτωσης κάποιες διακυμάνσεις και 

κάποιες διαφοροποιήσεις στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Αιτία υπήρξε η Κυπριακή κρίση και η περίφημη επιστολή 

του τότε προέδρου των ΗΠΑ Τζόνσον προς την Άγκυρα το 1964, μια επιστολή με την οποία καλούσε την 

Τουρκία να μην επέμβει στην Κύπρο, σε αντίθετη περίπτωση η Τουρκία δεν θα έπρεπε να αναμένει βοήθεια 

από το ΝΑΤΟ αν της επετίθετο η Σοβιετική Ένωση.  Του Κυπριακού είχε προηγηθεί η κρίση στην Κούβα και η 

εγκατάσταση εκεί σοβιετικών πυραύλων που μπορούσαν να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ. Για να αποσοβηθεί 

ένας παγκόσμιος πόλεμος, ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση συμφώνησαν να απομακρυνθούν οι σοβιετικοί 

πύραυλοι από το νησί, σε αντάλλαγμα η Ουάσιγκτον ενέδωσε να απομακρυνθούν από την Τουρκία οι 

αμερικανικοί πύραυλοι Jupiter που στόχευαν σοβιετικό έδαφος, μια απόφαση της Ουάσιγκτον που ελήφθη 

χωρίς την διαβούλευση με την Άγκυρα. Μια διαφαινόμενη πολυπολική δομή στις σχέσεις ΗΠΑ-Σοβιετικής 

Ένωσης εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, μια ύφεση στις συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ των δυο υπερδυνάμεων, 

συνέβαλε θετικά στην διαφοροποίηση και ποικιλότητα στην τουρκική εξωτερική πολιτική εκείνη την εποχή. 

Η Άγκυρα αρχές της δεκαετίας 1960 αναγνώρισε τον κίνδυνο που εμφιλοχωρεί η πλήρης ενσωμάτωση της 

εξωτερικής της πολιτικής στον δυτικό κόσμο, καθώς και ο προ-δυτικός στρατηγικός προσανατολισμός της. 

Έτσι ξεκίνησε στην αρχή δειλά μια διαδικασία ανάπτυξης σχέσεων με την Σοβιετική Ένωση και χώρες του 

ανατολικού μπλοκ, ενώ προσπάθησε να αναθερμάνει και τις σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο. Η 

αναθέρμανση των σχέσεων με τον αραβικό κόσμο οδήγησε στην απόφαση της το 1967 να αρνηθεί στις ΗΠΑ 

να χρησιμοποιηθούν τουρκικές βάσεις για εφοδιασμό του Ισραήλ κατά την διάρκεια του αραβο-ισραηλινού 

πολέμου. Κατά τον ίδιο τρόπο στον δεύτερο αραβο-ισραηλινό πόλεμο το 1973 υποστήριξε τους Άραβες, ενώ 
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το 1974 στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της καταδίκης του Σιωνισμού ως μορφής του 

ρατσισμού.  

Η εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο το 1974 που έγινε με τις ευλογίες του σιωνιστικού 

συμπλέγματος της Ουάσιγκτον με σκοπό την εξυπηρέτηση γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ στην 

Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή έδωσε νέα πνοή στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, αν και επιφανειακά 

δόθηκε η εντύπωση στην διεθνή κοινότητα ότι αυτές οι σχέσεις με την τουρκική εισβολή επιδεινώθηκαν, 

αφού το αμερικανικό Κογκρέσο καταδίκασε την στρατιωτική επιχείρηση των Τούρκων και επέβαλλε κυρώσεις 

στην Άγκυρα (εμπάργκο προμήθειας αμερικανικών όπλων). Η αναζωπύρωση των καλών σχέσεων σε θεσμικό 

και διαρθρωτικό επίπεδο διατηρήθηκε έως τις αρχές του 1980, παρ’ όλα αυτά όμως η Τουρκία σε αυτό το 

μεσοδιάστημα συνέχισε να ψάχνει για εναλλακτικές λύσεις ή αντίβαρα στην εξωτερική της πολιτική.  

 

15.2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΖΑΛ 

Από το τέλος του Β΄ παγκοσμίου Πολέμου οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ όπως προαναφέρθηκε ήταν ξεχωριστές. 

Οι σοβιετικές αξιώσεις υποχρέωσαν, ανάγκασαν την Άγκυρα να αναζητήσει προστασία στο μπλοκ των ΗΠΑ. 

Μαζί με τις ανάγκες εδαφικής ασφαλείας η ελίτ της τουρκικής πολιτικής σκηνής επιζητούσε με αυτή την 

φιλοδυτική προσέγγιση να εξασφαλίσει οικονομική και στρατιωτική βοήθεια. Από την άλλη πλευρά η 

σημαντική στρατηγική σημασία της Τουρκίας για τα συμφέροντα των ΗΠΑ  και του ΝΑΤΟ στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής και η δυτική προθυμία να κρατηθεί η Άγκυρα στο δυτικό μπλοκ 

με σκοπό να μην απολεσθεί κύρος έναντι του σοβιετικού στρατοπέδου ήταν οι λόγοι για τους οποίους οι ΗΠΑ 

δημιούργησαν στενές σχέσεις με την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία παραχώρησε το έδαφος της για 

αμερικανικές και νατοϊκές στρατιωτικές βάσεις οι οποίες παρείχαν σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα 

έναντι του κομμουνιστικού μπλοκ. Το στρατηγικό αυτό πλεονέκτημα οι ΗΠΑ το εξαγόρασαν παρέχοντας 

σημαντικότατη οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Τουρκία.  

Σε θεσμικό επίπεδο οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις είχαν μια ισχυρή συνέχεια, καθώς η ένταξη της Τουρκίας 

στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, οι καλές σχέσεις ελέω Ουάσιγκτον της χώρας με το πανίσχυρο ΔΝΤ και την 

Παγκόσμια Τράπεζα, ο πολιτικός και διπλωματικός ρόλος που προσέφερε η Ουάσιγκτον στην Άγκυρα σε 

διεθνές επίπεδο ήταν καθοριστικοί παράγοντες που χρησίμευαν στην διατήρηση και συνεχή αναβάθμιση 

αυτών των σχέσεων. Οι μεταβαλλόμενες συγκυρίες και οι εξωτερικές πολιτικές προσεγγίσεις των εκάστοτε 

κυβερνήσεων στην Άγκυρα και Ουάσιγκτον ορισμένες φορές επέφεραν αλληλεπικάλυψη συμφερόντων και 

πολιτικών που είχαν ως αποτέλεσμα εντάσεις στις σχέσεις των, όμως παρά ταύτα παρέμειναν σταθερές και 

χωρίς αλλοιώσεις σε θεσμικό και διαρθρωτικό επίπεδο.  

Δεδομένου ότι ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ο πρωταγωνιστής των σχέσεων μεταξύ των υπερδυνάμεων, οι ΗΠΑ 

ουδόλως ενδιαφέρονταν για τις αντιδημοκρατικές εξελίξεις στην εγχώρια πολιτική σκηνή της Τουρκίας, πολύ 

δε περισσότερο δεν  απασχολούσε την Ουάσιγκτον η πολιτική της Άγκυρας έναντι των μειονοτήτων όπως 

αυτή εκφράστηκε με τα έκτροπα κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το 1955, ένα πογκρόμ που 

σχεδιάστηκε από αξιωματικούς του νατοϊκού Γραφείου Ειδικού Πολέμου (Özel Harp Dairesi) που ήταν 

επιφορτισμένο με την καταπολέμηση του κομμουνιστικού κινδύνου στην Τουρκία. Οι εσωτερικές πολιτικές 
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εξελίξεις στην Τουρκία ουδόλως απειλούσαν να αλλάξουν τις άριστες σχέσεις των δυο χωρών, κάτι που 

διεφάνη και παρατηρήθηκε με τον ένα ή άλλο τρόπο στα στρατιωτικά πραξικοπήματα του 1960, 1971 και 

1980. Με άλλα λόγια η γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας υποχρέωνε τις ΗΠΑ να λάβουν υπόψη τους τα 

συμφέροντα και τις πολιτικές τους στην Μέση Ανατολή, στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία και στα Βαλκάνια, 

ενώ η άμεση ή έμμεση επιρροή των ΗΠΑ σε αυτές τις περιοχές ανάγκαζε την Άγκυρα να εξετάσει και να 

αναζητήσει την υποστήριξη αυτής της υπερδύναμης στην άσκηση περιφερειακής πολιτικής. Υπό αυτή την 

σκοπιά οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις την περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έως το 1980 

χαρακτηρίζονται ως «χρυσή περίοδος», μια περίοδος που ήταν διαποτισμένη από κοινά συμφέροντα και 

ομοιότητες αντιλήψεων πολιτικής. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η διαδικασία μετάβασης της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής σε μια 

πολυδιάστατη κατάσταση μετέβαλε τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες εισήλθαν σε μια νέα περίοδο 

επανασύνδεσης. Εσωτερικοί και διεθνείς παράγοντες διαδραμάτισαν σημαντικούς ρόλους σε αυτή την 

διαδικασία επανασύνδεσης, καθώς στα τέλη της δεκαετίας 1970 οι παγκόσμιες εξελίξεις αύξησαν τις 

εντάσεις μεταξύ των υπερδυνάμεων και επανακαθόρισαν την σημασία της Τουρκίας στην δυτική συμμαχία 

και της προσκόλλησης των Τούρκων στην Δύση. Η Ιρανική Επανάσταση το 1979 που αποκαθήλωσε τον 

δυτικόφιλο Σάχη, η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν στα τέλη του 1979  και ο πόλεμος Ιράν-

Ιράκ που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1980 επαναπροσδιόρισε τον ρόλο και την θέση της Τουρκίας στην 

δυτική συμμαχία και αύξησε το ειδικό βάρος της στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας, του Καυκάσου και Μέσης 

Ανατολής. Η επιθετική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης προκάλεσε ανησυχία στην Άγκυρα και την ώθησε να 

αναθεωρήσει τις σχέσεις της με αυτή την υπερδύναμη. Κατά συνέπεια η τουρκική πολιτική ελίτ και οι 

υπεύθυνοι χάραξης εξωτερικής πολιτικής αισθάνθηκαν την ανάγκη μετάβασης σε μια πολυδιάστατη 

κατάσταση και ταυτόχρονα προς μια επανασύνδεση με την Δύση, πολιτική στην οποία έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980 ο Οζάλ την περίοδο 1983-1993, μια πολυδιάστατη 

εξωτερική πολιτική που είχε ως στόχο να καταστήσει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις με τις ΗΠΑ ο Τουργκούτ Οζάλ ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία θα έπρεπε να 

επωφεληθεί από την επιδίωξη μιας συμβατής εξωτερικής πολιτικής με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. 

Ο Οζάλ ήταν πεπεισμένος ότι υπό τις συνθήκες του Ψυχρού Πολέμου η Τουρκία δεν ήταν σε θέση να 

ακολουθήσει μια εξωτερική πολιτική εντελώς ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ, βασιζόμενη αποκλειστικά στους 

πόρους και τα μέσα της χώρας. Η ηγεσία Οζάλ πίστευε στα κοινά συμφέροντα που είχαν η Τουρκία και οι 

ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή, στον Καύκασο και στην Κεντρική Ασία και ταυτόχρονα είχε επίγνωση ότι 

ακολουθώντας μια ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ εξωτερική πολιτική θα έβλαπτε τα συμφέροντα της χώρας, 

λαμβάνοντας υπόψη και την επιρροή που ασκούσε η Ουάσιγκτον στο προ-δυτικό κεμαλικό στρατόπεδο της 

Τουρκίας. Ως εκ τούτου ο Οζάλ αισθάνθηκε υποχρεωμένος να συνδεθεί με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 

προκειμένου και να αποφύγει στην εσωτερική πολιτική την υποστήριξη των ΗΠΑ στο κεμαλικό κατεστημένο.  

Ο Οζάλ επωφελήθηκε από την υποστήριξη του προς τις ΗΠΑ σε πολλά προβλήματα, ένα από αυτά ήταν και 

το κυπριακό πρόβλημα. Ενώ την εποχή εκείνη η ΕΕ (ΕΚ, Ευρωπαϊκή Κοινότητα) υποστήριζε συντριπτικά τα 

ελληνικά αιτήματα ως προς αυτό το θέμα, οι ΗΠΑ αποτελούσαν το αντίβαρο στην ευρωπαϊκή επιρροή. 

Ομοίως η αμερικανική μόχλευση ήταν σημαντική στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ, οι ΗΠΑ ενθάρρυναν 

παντοιοτρόπως την τουρκική υποψηφιότητα στην ΕΕ και η στήριξη του Οζάλ από τις ΗΠΑ ήταν σημαντική για 
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να εξισορροπήσει την ευρωπαϊκή πίεση. Με λίγα λόγια όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο τελικός στόχος 

του Οζάλ ήταν να κάνει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη υπό το προστατευτικό αλεξιβρόχιο  όμως των 

ΗΠΑ. Πρέπει να τονισθεί ότι ο Οζάλ από τους βιογράφους του χαρακτηρίζεται μακράν ως ο πιο 

φιλοαμερικανός ηγέτης που είχε ποτέ η Τουρκία.  

 

15.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΟΖΑΛ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1993-2003) 

Η ηγεσία του Οζάλ χαρακτηρίστηκε όσον αφορά την εξωτερική πολιτική από συνεχείς προσπάθειες 

ενεργειών και πρωτοβουλιών στον διπλωματικό τομέα, από μια προσπάθεια προσαρμογής στην Νέα 

Παγκόσμια Τάξη που ανέτειλε μετά το πέρας του Ψυχρού Πολέμου και την εκκωφαντική κατάρρευση του 

σοβιετικού μπλοκ. Οι ευκαιρίες που προσέφερε αυτή η νέα τάξη πραγμάτων στην Τουρκία ήταν πολλές, όμως 

το γραφειοκρατικό κατεστημένο της τουρκικής διπλωματίας το οποίο είχε εκπαιδευτεί και καταρτιστεί στο 

πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί πλήρως τις αλλαγές στην διεθνή πολιτική 

σκηνή.  

Μετά τον απροσδόκητο θάνατο του Οζάλ το 1993 τα ηνία της χώρας ανέλαβε ο Ντεμιρέλ και η Τουρκία 

εισήλθε σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και οικονομικών αναταραχών. Η οικονομική κρίση αυτής της 

περιόδου επιτάχυνε την άνοδο της γραφειοκρατίας ως του πιο ισχυρού παράγοντα λήψης αποφάσεων στην 

εξωτερική πολιτική. Την περίοδο Ντεμιρέλ η τουρκική εξωτερική πολιτική εισήλθε σε μια διαδικασία 

ασφάλειας των κεκτημένων. Αντί της εξωτερικής πολιτικής του Οζάλ που στόχευε στην προβολή των 

ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων στον μουσουλμανικό κόσμο των πρώην οθωμανικών κτήσεων και της 

ενεργούς εξωτερικής πολιτικής που είχε ως σκοπό την οικοδόμηση αλληλεξαρτήσεων με τις γειτονικές χώρες, 

άρχισε να κυριαρχεί και πάλι η παραδοσιακή πολιτική της Τουρκίας, τουτέστιν μια προσέγγιση διατήρησης 

του status quo που θύμιζε νοοτροπία πολιτικής Ψυχρού Πολέμου.  

Οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις αυτής της περιόδου διατηρήθηκαν σε πολύ καλό επίπεδο, μάλιστα η Τουρκία 

υποστήριξε την Ουάσιγκτον  στον «αντιτρομοκρατικό» της αγώνα στέλνοντας μάχιμες μονάδες στο 

Αφγανιστάν για να πολεμήσουν τους ισλαμιστές τρομοκράτες μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 

στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Η συμμετοχή της Τουρκίας ως το μόνο μουσουλμανικό κράτος-

μέλος του ΝΑΤΟ στην επέμβαση στο Αφγανιστάν ήταν μεγάλη τόσο συμβολικά όσο και στρατιωτικά και 

εκτιμήθηκε δεόντως από την Ουάσιγκτον.  

Καθώς οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ αρχής γενομένης της δεκαετίας του 2000 επικεντρώθηκαν σχεδόν 

αποκλειστικά σε θέματα της Μέσης Ανατολής, στα επόμενα κεφάλαια θα εξετάσουμε τις σχέσεις σε αυτό το 

περίγραμμα ενώ ταυτόχρονα θα αναλυθούν και στο πλαίσιο των Βαλκανίων, του Καυκάσου και της Κεντρικής 

Ασίας.  

 

16. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
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Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η μεσανατολική πολιτική της Τουρκίας καθορίζονταν από τους περιορισμούς 

της πολιτικής του ΝΑΤΟ και του CENTO και τα γειτονικά αραβικά κράτη δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στην 

εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Στις αρχές του 1970 για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο η Άγκυρα αποφάσισε 

να σχηματοποιήσει κατευθυντήριες γραμμές εξωτερικής πολιτικής για την Μέση Ανατολή. Οι κατευθυντήριες 

αυτές γραμμές συνοψίζονταν στα εξής: Καμία ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών της Μέσης 

Ανατολής. Ουδετερότητα στις ενδοαραβικές διενέξεις. Ανάπτυξη διμερών σχέσεων. Προστασία των 

υφισταμένων συνόρων στην περιοχή. Πολιτική στήριξη των Αράβων στην διένεξη τους με το Ισραήλ και 

ταυτόχρονα καλές διπλωματικές σχέσεις με το Τελ Αβίβ. Ανάπτυξη οικονομικών-εμπορικών σχέσεων με τις 

αραβικές χώρες. Αποφυγή αρνητικού επηρεασμού των σχέσεων με την Δύση από την σύναψη επαφών με τις 

αραβικές χώρες.  

Σήμερα η Τουρκία προσπαθεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην σκακιέρα της Μέσης Ανατολής. Τα ερωτήματα 

που προκύπτουν για την σημερινή μεσανατολική πολιτική της Τουρκίας είναι τα εξής: Η επανάκαμψη της 

Τουρκίας στην περιοχή αποτελεί μια νομιμότητα της γεωπολιτικής ή μια αναβίωση των ιμπεριαλιστικών 

οθωμανικών ονείρων; Επιστρέφει η Τουρκία στις ισλαμικές της ρίζες; Πως επηρεάζεται η εσωτερική πολιτική 

της Άγκυρας από τις δεσμεύσεις της εξωτερικής της πολιτικής στην Μέση Ανατολή; Ποια τα επακόλουθα, οι 

μετενέργειες, της νέας τουρκικής πολιτικής για την ισορροπία δυνάμεων στην Μέση Ανατολή; 

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα αποκαλυπτικός ήταν ο Ερντογάν ο οποίος το 2011 ευρισκόμενος στο Κουβέιτ 

δήλωσε τα εξής: «Θα πρέπει να επαναφέρουμε στην επικαιρότητα την χιλιόχρονη αδελφότητα μας με τους 

Άραβες και να γίνουμε μια πολιτική, οικονομική και πολιτισμική ένωση. Ανήκουμε στον ίδιο πολιτισμό και 

έχουμε κοινή ιστορία. Εάν συνεργαστούμε στενά, τότε η περιοχή αυτή έχει την δυναμική να διαμορφώσει 

όλο τον κόσμο. Εμείς προσδιορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική και την ατζέντα αυτής. Οι Άραβες είναι τα 

αδέλφια μας».  

 

16.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Όπως προαναφέρθηκε, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 παρατηρήθηκε μια έξαρση του ανταγωνισμού 

μεταξύ των υπερδυνάμεων ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης. Δεδομένης της δυτικής εξάρτησης από τα πετρέλαια της 

Μέσης Ανατολής, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν δυο σημαντικές απειλές: Το ριζοσπαστικό σιιτικό Ισλάμ 

και την σοβιετική διείσδυση στο Αφγανιστάν που είχε ευρύτερες προεκτάσεις στην Κεντρική Ασία. Η Ιρανική 

Επανάσταση του 1979 που καθοδηγήθηκε από σιιτικούς κληρικούς,  η σοβιετική εισβολή στα τέλη του 1979 

στο Αφγανιστάν  και ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ που ξεκίνησε το 1980 ήταν σημαντικότατες εξελίξεις οι οποίες 

αναζωπύρωσαν την σπουδαιότητα της Τουρκίας και την σημαντική της γεωγραφική θέση για τις ΗΠΑ. Η 

στρατηγική των ΗΠΑ αντιλαμβανόταν την σουνιτική Τουρκία ως ένα αντίδοτο και για το σιιτικό ριζοσπαστικό 

Ισλάμ που εκπορευόταν από το Ιράν, αλλά και ως αντίβαρο για την κομμουνιστική διείσδυση στην Κεντρική 

Ασία. Η Ουάσιγκτον σε αυτό το πλαίσιο ενθάρρυνε τους συμμάχους της στην περιοχή να συνάψουν 

στενότερους δεσμούς και να σχηματίσουν ένα ενιαίο μέτωπο του σουνιτικού Ισλάμ κατά της Τεχεράνης και 

της Μόσχας. Ο μουσουλμανικός σουνιτικός χαρακτήρας της Τουρκίας, η ένταξη της στο ΝΑΤΟ και η θέση της 

στην περιοχή Κεντρικής Ασίας-Μέσης Ανατολής αποτελούσαν σημαντικότατους παράγοντες που συνέβαλαν 

στην αναγκαιότητα αναθέρμανσης των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ. 
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Η Ιρανική Επανάσταση και η επιθετική σοβιετική πολιτική ανησυχούσε και τους Τούρκους στρατηγούς του 

πραξικοπήματος του 1980, οι οποίοι υποχρεωτικά στράφηκαν προς τις ΗΠΑ αναζητώντας εχέγγυα για 

εδαφική ασφάλεια και διεθνή οικονομική και πολιτική στήριξη. Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα οι 

Ευρωπαίοι είχαν επικρίνει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Αντιθέτως οι ΗΠΑ ήταν ο 

μοναδικός σύμμαχος της Τουρκίας στο δυτικό μπλοκ που έδειξε «κατανόηση» στον στρατιωτικό νόμο που 

επεβλήθη στην χώρα. Επιπλέον η τουρκική οικονομία η οποία υπέφερε από κρίση  πληρωμών κατάφερε να 

βρει την ισορροπία της λαμβάνοντας οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ και από το ΔΝΤ, το οποίο ουσιαστικά 

ελέγχεται από την Ουάσιγκτον. Ιδιαίτερα η βοήθεια από το ΔΝΤ ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία 

του οικονομικού προγράμματος που εισηγήθηκε ο Οζάλ το 1980 στον στρατηγό Εβρέν. Κατά συνέπεια η 

ηγεσία του στρατιωτικού πραξικοπήματος και ο μετέπειτα πρωθυπουργός Οζάλ είχαν κοινές αντιλήψεις για 

τα συμφέροντα της Τουρκίας και συγκλίνουσες αντιλήψεις με τις ΗΠΑ για την ακολουθούμενη εξωτερική 

πολιτική στην Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία.  

Υπό αυτές τις συνθήκες ο στρατηγός Εβρέν δέχθηκε να φιλοξενήσει η Τουρκία την Κοινή Επιχειρησιακή 

Δύναμη Ταχείας Ανάπτυξης (Rapid Deployment Joint Task Force) που είχε έδρα την Φλόριντα των ΗΠΑ, με 

στόχο να δύνανται οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν εν τη γενέσει της οποιαδήποτε απειλή 

κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή. Την ίδια εποχή η Τουρκία ξεκίνησε την στρατιωτική 

συνεργασία με τα αραβικά εμιράτα του Κόλπου, καθώς και με το Μαρόκο, μια συνεργασία που συνεχίστηκε 

και όταν ο Οζάλ ανέλαβε την κυβέρνηση από τους στρατιωτικούς.  

Ο Οζάλ προώθησε αυτές τις στρατιωτικές συνεργασίες και σε θεσμικό επίπεδο. Η κυβέρνηση του αύξησε το 

μερίδιο της Τουρκίας στην Ισλαμική Τράπεζα Αναπτύξεως και επί εποχής του η Τουρκία έγινε ο πέμπτος 

μεγαλύτερος μέτοχος αυτής της τράπεζας, αποκτώντας έτσι η Άγκυρα δικαίωμα εκπροσώπησης  στην 

εκτελεστική επιτροπή αυτής. Ομοίως η Τουρκία ανέλαβε σημαντικό ρόλο στον Οργανισμό Ισλαμικής 

Διάσκεψης OIC (Organization of Islamic Conference) και ο Οζάλ χρησιμοποίησε ενεργά αυτό τον οργανισμό 

για να προάγει τα οικονομικά και πολιτικά διεθνή συμφέροντα της Τουρκίας. Για παράδειγμα ο Οζάλ ζήτησε 

από τον OIC να συζητηθούν θέματα όπως «προβλήματα» μουσουλμανικών μειονοτήτων στα Βαλκάνια και με 

πρωτοβουλία του εντάχθηκαν σε αυτό τον οργανισμό μη αραβικές χώρες όπως η Μαλαισία και η Ινδονησία, 

βοηθώντας έτσι την Τουρκία να αποκτήσει προσβάσεις και σε ασιατικές χώρες. Στην ίδια γραμμή και 

σύμφωνα με την αμερικανική πολιτική ο Οζάλ προώθησε επίσης τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. 

Παρά την προ-παλαιστηνιακή στάση των κυβερνήσεων Οζάλ στην αραβο-ισραηλινή σύγκρουση εκείνης της 

εποχής, η πολιτική Οζάλ έναντι του Ισραήλ δεν ήταν εχθρική. Σύμφωνα πάντα με τις αμερικανικές 

γεωστρατηγικές φιλοδοξίες οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ τέθηκαν σε διαδικασία ταχείας ανάπτυξης, καθώς και 

οι δύο σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή ανησυχούσαν για την σοβιετική απειλή. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία 

των μυστικών τους υπηρεσιών και η προσέλκυση ισραηλινού know-how από την τουρκική αμυντική 

βιομηχανία η οποία εκείνη την εποχή ήταν στα σπάργανα της. Το αποτέλεσμα αυτών των καλών τουρκο-

ισραηλινών σχέσεων αντικατοπτρίστηκε στην στάση του εβραϊκού λόμπι της Ουάσιγκτον, το οποίο 

υποστήριξε την Τουρκία έναντι της εκστρατείας του ελληνικού και αρμενικού λόμπι σε ψηφίσματα στο 

Κογκρέσο αναφορικά με το Κυπριακό πρόβλημα και την γενοκτονία των Αρμενίων.  

Οι καλές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ ψυχράνθηκαν ολίγον κατά την διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, καθώς η 

Τουρκία απόκλινε από την αμερικανική πολιτική. Κατά την διάρκεια του πολέμου, αντίθετα με τις προσδοκίες 
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της Δύσης η οποία υποστήριζε το μετέπειτα εχθρό της και «χασάπη» της Βαγδάτης, η Άγκυρα δεν διεξήγαγε 

ούτε εμφανώς ούτε μυστικώς μια αντι-ιρανική πολιτική, ακολουθώντας μια πολιτική «ενεργούς 

ουδετερότητας» η οποία ως γνωστόν την είχε προστατεύσει από συγκρουσιακές δίνες και κατά την διάρκεια 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Τουρκία δεν συμμετείχε στις προσπάθειες της Δύσης να απομονωθεί το 

ιρανικό καθεστώς των Αγιατολάχ, όπως επίσης δεν συμμετείχε και στην απομόνωση του καθεστώτος 

Καντάφι στην Λιβύη κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Προφανώς και η αιτία της μη σύμπραξης της 

Τουρκίας στον διεθνή αποκλεισμό αυτών των δυο καθεστώτων ήταν οικονομικά συμφέροντα, καθώς την 

δεκαετία 1980-1990 οι οικονομικές σχέσεις με αυτές τις δυο χώρες αυξήθηκαν δραματικά και βοήθησαν τα 

μέγιστα στο ισοζύγιο της τουρκικής εθνικής οικονομίας. 

Παρ’ όλα αυτά οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις συνέχισαν να βελτιώνονται κατά την διάρκεια της δεκαετίας 

και η γεωστρατηγική αξία της Τουρκίας στα μάτια της Ουάσιγκτον είχε αυξητική τάση, καθώς η μοναδική 

δομή της ταυτότητας που συνδύαζε η ηγεσία Οζάλ, ως εναλλακτική λύση στον σιιτικό ριζοσπαστισμό που 

πρέσβευε το Ιράν και στην σοβιετική απειλή, αποτελούσε εχέγγυο για την στήριξη και προστασία εκ μέρους 

της Ουάσιγκτον.  

Ο Οζάλ ενεργώντας σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε να προσδώσει νέες διαστάσεις στην τουρκική εξωτερική 

πολιτική, αναπτύσσοντας τις σχέσεις με τις μουσουλμανικές χώρες της Μέσης Ανατολής και λαμβάνοντας 

μέτρα για την εξεύρεση λύσεων στα βαθιά ριζωμένα προβλήματα της περιοχής. Σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες δεκαετίες η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας της δεκαετίας 1980 διακρίθηκε ως πιο 

ανεξάρτητη και ενεργή, κυρίως στην Μέση Ανατολή. Η απόκλιση από την αμερικανική πολιτική όσον αφορά 

τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ και το καθεστώς Καντάφι απεικονίζουν αυτή την ανεξάρτητη πολιτική, παρ’ όλο που 

αυτές οι τριβές δεν επηρέασαν καθοριστικά τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και Δύσης.  

 

16.2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ  

Το νέο στρατηγικό δόγμα, που εγκολπώθηκαν οι ΗΠΑ μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους τον 

Σεπτέμβριο του 2001, υιοθέτησε μια στρατιωτική εξωτερική πολιτική, μια πολιτική των κανονιοφόρων που 

είχε ως βάση την στρατηγική του «προληπτικού πολέμου». Τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής, που 

είχε άμεση σχέση με τον γεωπολιτικό σχεδιασμό περικύκλωσης της Ρωσίας στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης, έγιναν γρήγορα αισθητά στην Μέση Ανατολή.  

Τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου 2002 το κόμμα του Ερντογάν AKP (Κόμμα Δικαιοσύνης και 

Ανάπτυξης) τις κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι μετά την αδύναμη δεκαετία του 1990 λόγω των 

κυβερνήσεων συνασπισμού και τις πολιτικές και οικονομικές αναταραχές, η χώρα απέκτησε μια ισχυρή 

μονοκομματική κυβέρνηση ακριβώς όπως κατά την εποχή Οζάλ της δεκαετίας του 1980.  

Η κυβέρνηση Ερντογάν καθόρισε την Τουρκία ως κεντρικό κράτος της Ευρώπης, των Βαλκανίων, της 

Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου και της Ασίας, ενώ διευκρίνισε ότι η σπουδαιότητα αυτού 

του κράτους για την Δύση θα αποτελούσε θετική συνάρτηση της δραστηριότητας του στην Ανατολή. Ως εκ 

τούτου ο Ερντογάν υποστήριξε ότι ένα κεντρικό κράτος όπως η Τουρκία δεν θα μπορούσε να αδιαφορεί για 

τα γεγονότα στην γειτονία του, ειδικά για αυτά που συμβαίνουν στις πρώην οθωμανικές κτήσεις. Αυτοί οι 
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νέοι ορισμοί ταυτότητας του τουρκικού κράτους αποτελούσαν το κύριο επιχείρημα για πρωτοβουλίες 

ενεργούς προσέγγισης στην εξωτερική πολιτική του νέου ηγέτη της Τουρκίας.  

Κατά την διάρκεια άσκησης αυτής της ενεργούς εξωτερικής πολιτικής ο Ερντογάν υιοθέτησε μια πολυμερή 

προσέγγιση η οποία θα ελάμβανε υπόψη και άλλους παράγοντες εκτός από τους υφιστάμενους δεσμούς με 

την Δύση. Με άλλα λόγια η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν βασίστηκε στην ισορροπημένη σχέση με όλους 

τους παγκόσμιους παράγοντες, αντί να θεωρεί αυτούς τους παράγοντες ως εναλλακτικούς ανταγωνιστές. Στο 

πλαίσιο αυτό, παράλληλα με την καθιέρωση σχέσεων υψηλού επιπέδου με τις ΗΠΑ για τις οποίες άρχισε η 

Άγκυρα να αλλάζει άποψη ως προς τον ρόλο τους ως μοναδικής υπερδύναμης, προσπάθησε να δώσει 

προτεραιότητα και στις σχέσεις με άλλους παγκόσμιους παράγοντες όπως με την Ρωσία, την Κίνα και την ΕΕ. 

Αντί δηλαδή η Άγκυρα να ακολουθεί την εξωτερική πολιτική ενός μπλοκ όπως συνέβαινε την εποχή του 

Ψυχρού Πολέμου, άρχισε να δίνει προτεραιότητα στην δική της στρατηγική εξωτερικής πολιτικής και 

επεδίωξε να ακολουθήσει μια προσανατολισμένη πολιτική γραμμή  σύμφωνη με τα εθνικά της συμφέροντα. 

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα νέο μοντέλο σχέσης που βασίζεται στην ισότητα, αντί της  

ιεραρχικής μορφής εξωτερικής πολιτικής της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου. Αυτό το νέο μοντέλο σχέσης με 

τις ΗΠΑ προκάλεσε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δυο χωρών και περιστασιακές διακυμάνσεις στις καλές 

σχέσεις, ανάλογα με τα αλληλεπικαλυπτόμενα συμφέροντα των δυο χωρών. 

Αρχές του 2003 οι σχέσεις των δυο χωρών δοκιμάστηκαν σκληρά καθώς οι ΗΠΑ αιτήθηκαν την χρήση της 

εδαφικής επικράτειας της Τουρκίας για τα στρατεύματα τους έτσι ώστε να ανοίξουν ένα δεύτερο πολεμικό 

μέτωπο κατά του Ιράκ. Η εκτελεστική εξουσία του κόμματος του Ερντογάν και το τουρκικό κοινοβούλιο 

αρνήθηκαν να παράσχουν αυτή την διευκόλυνση και η άρνηση  αυτή οδήγησε τις διμερείς σχέσεις σε πολύ 

τεταμένο επίπεδο. Η αρνητική απόφαση της Τουρκίας στο αίτημα των ΗΠΑ  προήλθε από τον φόβο πιθανής 

μετατόπισης του status quo στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράκ. Η ασφάλεια και η οικονομία της 

Τουρκίας έπαιξαν επίσης ρόλο σε αυτή την απόφαση. Η Άγκυρα ανησυχούσε ότι τυχόν κατακερματισμός της 

εδαφικής ακεραιότητας του Ιράκ θα προκαλούσε αλυτρωτικές διαθέσεις στους Κούρδους όλης της περιοχής. 

Επίσης οι οικονομικές απώλειες της Τουρκίας από έναν πόλεμο με το Ιράκ, η διευκόλυνση αμερικανικών 

στρατευμάτων αυτό θα σήμαινε, θα ήταν μεγάλες και σημαντικές σε βάθος χρόνου. Το κυριότερο όμως ήταν 

ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την νέα εξωτερική πολιτική του 

κόμματος AKP, εξωτερική πολιτική που είχε ως βάση τα «μηδέν προβλήματα με τους γείτονες». Στον 

αντίποδα η κυβέρνηση Μπους υποστήριξε ότι η απόρριψη του αιτήματος ήταν καταστρεπτική για τα 

συμφέροντα των ΗΠΑ, δεδομένου ότι καθυστέρησε την διαδρομή των αμερικανικών στρατευμάτων προς την 

νίκη και περιέπλεξε την κατάσταση μετά τον πόλεμο. Συνεπώς οι σχέσεις των δυο χωρών εισήλθαν σε μια 

τεταμένη περίοδο και οι αρνητικές επιπτώσεις δεν ξεπεράστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Τα κίνητρα του Ερντογάν για μη συνεργασία με την αμερικανική κυβέρνηση στην εισβολή στο Ιράκ μπορούν 

να χαρακτηριστούν ως ρεαλιστικά. Ο πόλεμος με το Ιράκ θα επηρέαζε αρνητικά την Τουρκία και θα είχε 

δυσμενείς επιπτώσεις στις σχέσεις της χώρας του με όλους τους γείτονες της. Ο Ερντογάν είχε ως στόχο να 

δραστηριοποιηθεί και να κατευθύνει τα γεγονότα στην μεταπολεμική περίοδο, ακολουθώντας μια πολιτική 

αναμονής καθώς οι επιπτώσεις άμεσης εμπλοκής μπορεί να ήταν απρόβλεπτες για την Τουρκία. Επίσης η 

Άγκυρα θεώρησε ότι η κυβέρνηση Μπους είχε κρυφή ατζέντα που αφορούσε τον έλεγχο των ενεργειακών 

πόρων του Ιράκ και η προώθηση του εκδημοκρατισμού της χώρας και η εξάρθρωση των όπλων μαζικής 
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καταστροφής του Σαντάμ δεν αποτελούσαν παρά πρόσχημα για την εισβολή. Η αντίληψη που επικρατούσε 

εκείνη την εποχή στην Τουρκία για τις ΗΠΑ ήταν ότι η χώρα αυτή ήταν άπληστη και έριχνε λάδι στην φωτιά 

για να ικανοποιήσει αλλότρια συμφέροντα. Τα θρησκευτικά συναισθήματα του τουρκικού λαού 

διαδραμάτισαν επίσης ρόλο στην στάση του Ερντογάν, καθώς η εισβολή θα στρεφόταν εναντίον του 

μουσουλμανικού, εν μέρει σουνιτικού λαού του Ιράκ. Άλλη μια παράμετρος που έπαιξε ρόλο στην απόφαση 

του Ερντογάν ήταν η εμπειρία της Τουρκίας από τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου, από την πρώτη εισβολή στο 

Ιράκ επί κυβέρνησης Μπους του πρεσβύτερου. Ο πόλεμος αυτός είχε επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία 

της Τουρκίας η οποία ήδη ήταν προβληματική, ενώ η αραβική κοινή γνώμη είχε σαφώς στραφεί εναντίον της 

Τουρκίας για την ενεργή υποστήριξη που παρείχε τότε η κυβέρνηση Οζάλ στις ΗΠΑ.  

Ο τουρκικός στρατός ο οποίος το 2003 εξακολουθούσε να είναι κύριος παράγοντας της τουρκικής πολιτικής 

δεν ήθελε επίσης να αναλάβει ρόλο στην επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ και παρέμεινε ουδέτερος στο αίτημα 

της Ουάσιγκτον για συμμετοχή. Αυτή η ουδετερότητα του τουρκικού Γενικού Επιτελείου είχε μια κρυφή 

ατζέντα, καθώς οι κεμαλιστές του στρατού δεν εμπιστεύονταν την κυβέρνηση του Ερντογάν λόγω των 

ισλαμικών καταβολών της και προσπαθούσαν να της χρεώσουν το οποιοδήποτε στραβοπάτημα 

υπονομεύοντας την δημοφιλία της στον τουρκικό λαό. Η στρατιωτική ελίτ θεωρούσε πολύ πιθανή την 

εμφάνιση ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους ως απόρροια της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ, καθώς και την 

ανάφλεξη του κουρδικού αντάρτικου στην Τουρκία. Έτσι οι τούρκοι στρατηγοί τήρησαν ουδετερότητα στην 

συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σχετικά με το αίτημα των ΗΠΑ και κινητοποίησαν τον 

πρόεδρο της Τουρκίας Αχμέτ Σεζέρ να αρνηθεί το αμερικανικό αίτημα. 

Η άρνηση της Τουρκίας να διευκολύνει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην επέμβαση τους στο Ιράκ 

αντικατοπτρίστηκε αρνητικά ως ήταν αναμενόμενο στις διμερείς σχέσεις. Παρά τις προσπάθειες της 

τουρκικής κυβέρνησης να απαλλαγεί τάχιστα από τις αρνητικές συνέπειες, οι σχέσεις των δυο μακρόχρονων 

συμμάχων εισήλθαν σε μια ταραγμένη περίοδο που ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε όμοια της. Τα 

στρατηγικά ενδιαφέροντα των δυο χωρών συγκρούσθηκαν πολλές φορές αυτή την ταραγμένη περίοδο η 

οποία διήρκεσε έως  τον Νοέμβριο του 2003.  

 

16.3 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ 

Οι επεμβάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και τα προβλήματα που δημιούργησαν αυτοί οι 

πόλεμοι υπέδειξαν την αναγκαιότητα στην αμερικανική κυβέρνηση να εφαρμόσει και άλλες μεθόδους πλην 

των στρατιωτικών ώστε να δυνηθεί να διαιωνίσει την ηγεμονία της σε αυτές τις χώρες και να αντιμετωπίσει 

παγκόσμια και περιφερειακά προβλήματα. Διότι οι ΗΠΑ μπόρεσαν μεν τάχιστα να επιβληθούν στρατιωτικά 

στο Ιράκ και Αφγανιστάν, δεν κατάφεραν όμως να οικοδομήσουν μια πολιτική σταθερότητα η οποία 

σταδιακά θα επέτρεπε στα αμερικανικά στρατεύματα να αποχωρήσουν. Η παραμονή μεγάλου αριθμού 

αμερικανών στρατιωτών σε αυτές τις χώρες είχε αρνητικό αντίκτυπο στην εσωτερική πολιτική σκηνή των 

ΗΠΑ. Έτσι η Ουάσιγκτον ξεκίνησε την εφαρμογή ενός σχεδίου για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

σταθερότητας, να διορθώσει την φθαρμένη εικόνα της και να δικαιολογήσει την πολιτική της στην Μέση 

Ανατολή.  
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Για να εφαρμόσει αυτό το νέο σχέδιο η Ουάσιγκτον αισθάνθηκε την ανάγκη για περιφερειακούς συμμάχους 

και η ανάγκη αυτή επέφερε την επαναπροσέγγιση με την Τουρκία, ένεκα της μοναδικής γεωγραφικής της 

θέσης και της γειτνίασης της με τις ενεργειακές λεκάνες της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Το στρατιωτικό 

και οικονομικό δυναμικό της Τουρκίας προσέφερε μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας για την εφαρμογή των 

σχεδίων της Ουάσιγκτον. Επιπλέον η ενεργή εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Ερντογάν, σε αντίθεση με 

την κεμαλική πολιτική ουδετερότητας, επέτρεπε τις χωρίς δισταγμούς παρεμβάσεις στην πολιτική της Μέσης 

Ανατολής. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο η ηγεσία του Ερντογάν υποστήριζε ότι η Τουρκία 

πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής και δεν έχει την πολυτέλεια της 

ουδετερότητας.  

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ερντογάν υποστήριξε το σχέδιο της Ουάσιγκτον που ονομάστηκε «The New Middle 

East» (Η νέα Μέση Ανατολή) και αργότερα «The Great Middle East Project» (Σχέδιο για την μεγάλη Μέση 

Ανατολή), ένα σχέδιο του οποίου οι παράμετροι δεν ήταν αρκετά σαφείς. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης 

του Ερντογάν στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2003 το σχέδιο αυτό συζητήθηκε με τον Μπους και οι δυο τους 

συμφώνησαν σε ένα στρατηγικό όραμα για την Μέση Ανατολή, με την Τουρκία να αναλαμβάνει την 

«cochairmanship» (συνπροεδρία) στο «The Great Middle East Project». Με την ανάληψη της συνπροεδρίας 

στο GMEP η Άγκυρα δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να οικοδομήσει εκ νέου καλές και στενές  σχέσεις με τις ΗΠΑ. 

Ενώ η κυβέρνηση του Ερντογάν και το κόμμα του AKP αντιλαμβανόταν το GMEP ως ένα σχέδιο για την 

οικονομική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της περιοχής, η κυβέρνηση του Μπους το εκλάμβανε 

διαφορετικά, τουτέστιν το όλο πρόγραμμα αποσκοπούσε στην επίλυση του προβλήματος ασφαλείας του 

ισραηλινού κράτους καθώς και στην εμπέδωση της ηγεμονίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Τελικά το σχέδιο GMEP 

απέτυχε λόγω των συνεχιζόμενων εσωτερικών συγκρούσεων στο Ιράκ, αλλά και λόγω της απροθυμίας του 

αραβικού κόσμου να αποδεχθεί ως ηγεμονική δύναμη την Τουρκία. Η Τουρκία έχασε επίσης τον 

ενθουσιασμό της για το GMEP εξ αιτίας των κινδύνων εσωτερικής ασφαλείας που προέκυψαν από την 

αναζωπύρωση του αντάρτικου κινήματος των Κούρδων του PKK, οι οποίοι στο σχέδιο αυτό διέβλεψαν μια 

αχτίδα εδαφικής αυτονομίας στην Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά το GMEP συνέβαλλε στην 

επαναπροσέγγιση  Άγκυρας- Ουάσιγκτον και το σχέδιο θεωρήθηκε ως ένα θετικό στοιχείο για την εμβάθυνση 

των σχέσεων των δυο χωρών και έγινε η βάση συνεργασίας στο σχέδιο «αραβική άνοιξη» του Ομπάμα.  

 

16.4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΟΜΠΑΜΑ 

Η προεδρία Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα δημιούργησε ένα νέο πρότυπο στις διμερείς σχέσεις των δυο χωρών, 

το «πρότυπο εταιρικής σχέσης» (Model Partnership). Αυτό το πρότυπο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο 

ακρογωνιαίος λίθος στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Η εξωτερική πολιτική προσέγγιση του Ομπάμα 

αναμένετο να είναι διαφορετική από αυτήν του προκατόχου του Μπους, τόσο από πλευράς περιεχομένου 

όσο και γεωπολιτικών προτεραιοτήτων. Ο Ομπάμα προτίθετο να αναπτύξει μια διαφορετική και θετική σχέση 

με τον μουσουλμανικό κόσμο και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, τερματίζοντας τις λανθασμένες επιλογές 

του παρελθόντος και αναπτύσσοντας ένα νέο είδος αλληλεξάρτησης. Στις δηλώσεις του για θέματα 

εξωτερικής πολιτικής πρέσβευε έναν πολυμερή και ειρηνικό προσανατολισμό με επικέντρωση προς τον 

μουσουλμανικό κόσμο, την Μέση Ανατολή, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία.  
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Για να εφαρμόσει την εξωτερική του πολιτική ο Ομπάμα χρειαζόταν συμμάχους σε αυτές τις περιοχές, με την 

Τουρκία να είναι η πιο κατάλληλη και ταυτόχρονα σημαντικός γεωστρατηγικός παράγοντας. Το κύρος της 

Τουρκίας στον μουσουλμανικό κόσμο και στις προαναφερθείσες περιοχές την εποχή που ανέλαβε την 

εξουσία ο Ομπάμα (2009) έβαινε αυξανόμενο και η προληπτική, ενεργή εξωτερική πολιτική του Ερντογάν θα 

μπορούσε να ωφελήσει τα σχέδια της Ουάσιγκτον. Οι θέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν και της κυβέρνησης 

Ομπάμα σε πολλά σημεία αλληλεπικαλύπτονταν και συνέπιπταν, τουλάχιστον φαινομενικά, όπως στην 

διατήρηση της ειρήνης και του πολυμερούς προσανατολισμού στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα για να 

αποδείξει ο Ομπάμα την σημασία που αποδίδει στην Τουρκία και στις σχέσεις με την ηγεσία της, 

επισκέφτηκε επισήμως την χώρα τον Απρίλιο του 2009 στο πρώτο του ταξίδι ως πρόεδρος στο εξωτερικό, 

θέλοντας παράλληλα να δείξει και το θερμό κλίμα που επικρατούσε στις διμερείς σχέσεις.        

Εξετάζοντας λεπτομερώς το «Model Partnership» αναδεικνύονται δυο βασικά σημεία. Πρώτον η Ουάσιγκτον 

αναγνώριζε ότι μετά τον Ψυχρό Πόλεμο είχαν αναπτυχθεί ιεραρχικές δομές στις σχέσεις με τους συμμάχους 

της, δομές οι οποίες έπρεπε να αναθεωρηθούν. Με την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που ανέπτυξε η 

Τουρκία ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στον Κόλπο το 2003 είχε αποδείξει ότι δεν ήταν πλέον ένας απλός 

«ακόλουθος» των ΗΠΑ αλλά ένας ίσος εταίρος που διατηρούσε σε προτεραιότητα τα δικά του συμφέροντα. 

Ο Ομπάμα αναγνώρισε για την Τουρκία ότι οι ιεραρχικές σχέσεις συμμαχίας που ίσχυαν κατά την διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου δεν ήταν πλέον βιώσιμες. Δεύτερον οι ΗΠΑ με την «εταιρική σχέση» που ήθελαν να 

διαμορφώσουν με την Τουρκία σκόπευαν να ξεπεράσουν τα αντιαμερικανικά αισθήματα του 

μουσουλμανικού κόσμου που κορυφώθηκαν την περίοδο Μπους και να δημιουργήσουν ένα «πρότυπο» για 

τις μελλοντικές «εταιρικές σχέσεις» στην Μέση Ανατολή, Καύκασο, Κεντρική Ασία αλλά και Βαλκάνια. Η νέα 

στρατηγική του Ομπάμα και η νέα κατεύθυνση που έδωσε στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ βρήκε ευήκοα ώτα στο 

κυβερνών κόμμα AKP, μάλιστα ο υπουργός Εξωτερικών Νταβούτογλου και αρχιτέκτων της πολιτικής 

«Στρατηγική Βάθους» εξέφρασε την θετικότατη στάση και ανταπόκριση της Τουρκίας σε αυτή την στρατηγική 

κατεύθυνση και πρωτοβουλία. 

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών η Τουρκία αύξησε την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής της πολιτικής στην 

παγκόσμια σκηνή καθώς και την αυταρέσκεια και αυτοπεποίθηση της, ενώ άφησε πίσω της τις τριβές που 

είχαν σημειωθεί με την κυβέρνηση Μπους. Η κυβέρνηση Μπους ήθελε να δει μια Τουρκία που θα 

προσαρμόζει την εξωτερική της πολιτική σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ωστόσο ο 

Ερντογάν ορίζοντας την Τουρκία ως κεντρικό κράτος και ασκώντας προληπτική εξωτερική πολιτική ως 

αναγκαιότητα που πηγάζει από το γεωπολιτικό και ιστορικό βάθος της Τουρκίας, κατάφερε να εφαρμόσει το 

δικό του πρόγραμμα εξωτερικής πολιτικής. Η εκλογή του Ομπάμα το 2009 αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο 

για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής και η αμοιβαία διαδικασία προσαρμογής σε αυτή την πολιτική της 

«εταιρικής σχέσης» έλαβε την σωστή της διάσταση συμμορφούμενη με την τουρκική πολιτική του 

«Στρατηγικού Βάθους».  

Ο Ομπάμα με την «εταιρική σχέση» αύξησε την προστιθέμενη αξία της Τουρκίας στο παγκόσμιο περιβάλλον, 

ιδιαίτερα στην Μέση Ανατολή, στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία και στα Βαλκάνια.  

 

16.5 Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΙΡΑΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ 
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Εξετάζοντας την ιστορία Τουρκίας-Ιράν διαπιστώνουμε έναν ατελείωτο μεταξύ τους ανταγωνισμό. Και οι δύο 

χώρες κληρονόμησαν αντίστοιχα την Οθωμανική και Περσική Αυτοκρατορία και σε ιστορικό βάθος ήρθαν 

πολλές φορές αντιμέτωπες σε πολέμους και συγκρούσεις. Το Ιράν από την Δυναστεία των Σαφαβιδών το 

1501 υπήρξε το κέντρο του σιιτικού Ισλάμ, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρξε το κέντρο του Χαλιφάτου 

και του σουνιτικού Ισλάμ. Μετά την συνθήκη του Κασρ-Σιρίν το 1639 που θέσπισε τα μεταξύ τους σύνορα και 

η οποία ισχύει μέχρι των ημερών μας, οι δύο χώρες αν και είχαν ιστορικές αντιπαλότητες συνυπάρχουν 

ειρηνικά, μάλιστα τα σύνορα που εξαγγέλθηκαν το 1639 θεωρούνται τα παλαιότερα σύνορα της Άγκυρας και 

της Τεχεράνης. 

Μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979 και την καθαίρεση του Σάχη Ρεζά Παχλεβί,  Άγκυρα και Τεχεράνη 

τοποθετήθηκαν σε δυο διαφορετικά στρατόπεδα. Η κοσμική πολιτική δομή της Τουρκίας δεν μπορούσε να 

συνυπάρξει με την ισλαμική των Αγιατολάχ του Ιράν και ως επακόλουθο κλιμακώθηκε η μεταξύ τους 

αντιπαλότητα. Βασική αιτία αυτής της κλιμάκωσης από την μια πλευρά ήταν ο φόβος της Τουρκίας για 

πιθανή εξαγωγή της Ιρανικής Επανάστασης, ενώ από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη χρέωνε στην Τουρκία ότι 

ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, σθεναρός περιφερειακός σύμμαχος των ΗΠΑ και υποστηρικτής του Ισραήλ.  

Παρ’ όλα αυτά κατά την διάρκεια του Πολέμου Ιράν-Ιράκ (1980-1988) η Τουρκία ακολούθησε πολιτική 

ενεργούς ουδετερότητας και προσπάθησε να βελτιώσει τις οικονομικές της σχέσεις τόσο με το Ιράν όσο και 

με το Ιράκ.  Ο πρωθυπουργός Οζάλ ήταν της άποψης ότι οι στενές οικονομικές σχέσεις με το Ιράν ήταν προς 

το συμφέρον της Τουρκίας και έτσι η Άγκυρα αντιτάχθηκε στην διεθνή απομόνωση του Ιράν. Σε αντάλλαγμα 

η Τεχεράνη ενέταξε την Άγκυρα σε πρωταρχικής σημασίας οικονομικό εταίρο, κάτι που βοήθησε εξαιρετικά 

το εξαγωγικό εμπόριο της Τουρκίας.  

Μετά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ οι σχέσεις των δυο χωρών έπαψαν να είναι θετικές για διάφορους λόγους. 

Πρώτα απ’ όλα η Τουρκία και το Ιράν ξεκίνησαν μια προσπάθεια για την αύξηση της επιρροής τους στα 

νεοσχηματισθέντα μουσουλμανικά κράτη που προέκυψαν από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Στην 

προσπάθεια της αυτή η Τουρκία συνεργάστηκε με την Ουάσιγκτον και έτσι βρέθηκε αντιμέτωπη με το Ιράν, 

το οποίο προτίμησε να συνεργαστεί  με την Μόσχα. Ένας δεύτερος λόγος ήταν ο φόβος του κοσμικού 

τουρκικού κράτους για αυξημένες ισλαμιστικές επιρροές της Ιρανικής Επανάστασης στο εσωτερικό της 

Τουρκίας μετά την λήξη του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Η τουρκική κοσμική ελίτ θεωρούσε την ισλαμική ταυτότητα 

του ιρανικού καθεστώτος ως κίνδυνο για την ασφάλεια της Τουρκίας. Επίσης το Κουρδικό ζήτημα άρχισε να 

περιπλέκει τις σχέσεις των δυο χωρών, καθώς η Άγκυρα κατηγορούσε την Τεχεράνη ότι υποστηρίζει τους 

Κούρδους του PKK. Οι στενές επαφές Τουρκίας-Ισραήλ με την παρόρμηση της Ουάσιγκτον ήταν επίσης ένα 

θέμα που ενοχλούσε την ιρανική πλευρά και διατάραζε τις διμερείς σχέσεις.  

Μετά από ένα αρνητικό διάλλειμα δεκαετίας στην αρχή της νέας χιλιετίας οι σχέσεις των δυο χωρών άρχισαν 

να αναβιώνουν. Το κόμμα AKP που ήρθε στην εξουσία και η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με μηδενικά 

προβλήματα με τους γείτονες που ήθελε να εφαρμόσει, έδωσαν το έναυσμα για μια θετική προσέγγιση στις 

σχέσεις Άγκυρας-Τεχεράνης. Αντίθετα με την κοσμική τουρκική ελίτ που κυριάρχησε την δεκαετία 1990-2000, 

η ηγεσία του Ερντογάν θεωρούσε το Ιράν ως σημαντικό οικονομικό εταίρο και δεν έβλεπε το ισλαμικό 

καθεστώς της Τεχεράνης ως κίνδυνο για την Τουρκία. Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης οδήγησε στην ανάπτυξη 

των διμερών σχέσεων ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα.  
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Οι ΗΠΑ δεν ενθουσιάστηκαν με την αναβίωση των σχέσεων Τουρκίας-Ιράν από το 2002 και μετά. Είναι 

ευρέως γνωστό ότι η Ουάσιγκτον αντιτίθετο στην ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας που θα επέτρεπε στην 

Τεχεράνη να κατασκευάσει τα δικά της πυρηνικά όπλα. Προκειμένου να εμποδίσουν αυτές τις προσπάθειες  

οι ΗΠΑ επέβαλλαν οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν και δεν απέκλειαν ακόμη και μια στρατιωτική επίθεση, 

κάτι που δεν ήταν καθόλου επιθυμητό από την Άγκυρα διότι θα οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση την 

περιοχή και θα επηρέαζε άμεσα την Τουρκία ως γείτονα χώρα. Η πολιτική αντιπαράθεσης της Ουάσιγκτον με 

την Τεχεράνη συνεχίζεται μέχρι των ημερών μας παρά την συμφωνία P5+1 που επετεύχθη για το πυρηνικό 

πρόγραμμα του Ιράν. Κατά συνέπεια το Ιράν υπήρξε τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό στοιχείο απόκλισης 

στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ.   

 

17. ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ   

Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ ξεκίνησαν και ισχυροποιήθηκαν κατά τα έτη 1948-1992. Στην διάρκεια αυτής της 

περιόδου υπήρξαν κάποιες δυσαρμονίες ή αλλαγές, οι οποίες οφειλόταν κυρίως στην αντιπαλότητα του 

Ισραήλ με ορισμένα αραβικά κράτη. Όποτε υπήρξαν εντάσεις μεταξύ Άγκυρας και Τελ-Αβίβ στην διάρκεια 

αυτής της περιόδου, οι ΗΠΑ παρενέβησαν κατευναστικά προς τις δυο πλευρές με πάντα συμφιλιωτικό 

αποτέλεσμα. 

Κάνοντας μια αναδρομή στις σχέσεις των δυο χωρών είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι αυτές ξεκίνησαν 

αμέσως μετά το πέρας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Τουρκία ήταν το πρώτο μουσουλμανικό κράτος που 

αναγνώρισε διπλωματικά το Ισραήλ στις 28 Μαρτίου 1949, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την ύπαρξη του 

κράτους αυτού στην Μέση Ανατολή, ως απόρροια του βίαιου εποικισμού των παλαιστινιακών εδαφών από 

τους Εβραίους που εισέβαλαν στην περιοχή. Μετά από τρία χρόνια ήρθε για την Τουρκία η αναγνώριση 

αυτής της ενέργειας από το αμερικανοσιωνιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ, εντάσσοντας την Τουρκία στο ΝΑΤΟ 

και χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα «προπύργιο» ενάντια στον κομμουνισμό, ενώ η Ελλάδα που έμπρακτα είχε 

αγωνιστεί και είχε νικήσει τους κομμουνιστές δεν χαρακτηρίστηκε προπύργιο αλλά εκλιπάρησε και την 

εισδοχή της στην συμμαχία του ΝΑΤΟ. 

Στην διάρκεια του πολέμου του Σουέζ το 1956 η Τουρκία συντάχθηκε με τους Αιγυπτίους και ανακάλεσε τον   
πρέσβη της από το Ισραήλ. Όμως στις 29 Αυγούστου 1958 ο Τούρκος πρωθυπουργός Μεντερές και του 
Ισραήλ Μπεν Γκουριόν υπέγραψαν μυστικό «περιφερειακό σύμφωνο», με παρότρυνση των ΗΠΑ, το οποίο 
εμπεριείχε την ανταλλαγή πληροφοριών των μυστικών τους υπηρεσιών και την αμυντική συνεργασία σε 
περίπτωση επίθεσης της Σοβιετικής Ένωσης. Πολύ ολίγοι στρατηγοί και πολιτικοί των δυο χωρών γνώριζαν 
την ύπαρξη αυτού του συμφώνου, στο οποίο λίγο αργότερα εντάχθηκαν το Ιράν, η Αιθιοπία, το Μαρόκο και 
το Ομάν. Ενώ η συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών βρισκόταν εν εξελίξει οι επίσημες σχέσεις των δυο 
κρατών ψυχράνθηκαν την δεκαετία του 1960. Στον πόλεμο των «έξι ημερών» του 1967 η Τουρκία επέτρεψε 
σε σοβιετικά μεταγωγικά αεροσκάφη να διέλθουν από τον εναέριο της χώρο με βοήθεια για τα αραβικά 
κράτη, αλλά αρνήθηκε το ίδιο για τα αεροσκάφη των ΗΠΑ με βοήθεια για το Ισραήλ. Μετά το πραξικόπημα 
των Τούρκων στρατηγών στις 12 Σεπτεμβρίου 1980 οι σχέσεις των δυο χωρών αναθερμάνθηκαν. Ο στρατηγός 
Κενάν Εβρέν απείχε δια της ψήφου του στην ολομέλεια του ΟΗΕ εναντίον του Ισραήλ για την παράνομη 
κατοχή των υψωμάτων του Γκολάν της Συρίας. Το Ισραήλ ανταπέδωσε αυτή την αποχή με την δολοφονία 
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όλων των μελών της αρμενικής οργάνωσης ASALA που δρούσε στον Λίβανο εναντίον των συμφερόντων της 
Τουρκίας. 

Την δεκαετία του 1990 το «περιφερειακό σύμφωνο» των δυο χωρών αναβαπτίστηκε. Μετά την συμφωνία 
του Όσλο μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης PLO και των Ισραηλινών η Τουρκία δεν είχε πλέον κανέναν 
ενδοιασμό έναντι των Αράβων για την συνεργασία της με το Ισραήλ. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του 
στο Ισραήλ τον Νοέμβριο του 1993 ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χικμέτ Τσετίν τόνισε ότι η χώρα του 
ήθελε την υποστήριξη του Ισραήλ εναντίον των Κούρδων ανταρτών του PKK, υπεγράφη δε σύμφωνο 
συνεργασίας στους τομείς βιομηχανίας, ασφάλειας και αμυντικής τεχνολογίας. Η πρώτη επίσκεψη 
ισραηλινού πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία τον Ιανουάριο του 1994 κατά την διάρκεια της 
οποίας το Ισραήλ διαβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή του στον αγώνα των Τούρκων εναντίον των Κούρδων. 
Προς αυτό τον σκοπό στάλθηκαν ισραηλινοί «εμπειρογνώμονες» στην Τουρκία για να βοηθήσουν στο έργο 
των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών εναντίον των κουρδικών οργανώσεων. Την ίδια εποχή η Τουρκία 
απέκτησε από το Ισραήλ προηγμένα συστήματα νυκτερινής όρασης για τα ελικόπτερα Cobra που βοήθησαν 
στον βομβαρδισμό θέσεων και εξολόθρευση Κούρδων ανταρτών. 

Στις 23 Φεβρουαρίου 1996 ο τούρκος πρωθυπουργός Ερμπακάν υπέγραψε με το Ισραήλ συμφωνία 
εκτεταμένης στρατιωτικής συνεργασίας που εμπεριείχε κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και επισκέψεις 
εκατέρωθεν στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Με αυτή την συμφωνία επιτρεπόταν σε ισραηλινά πολεμικά 
αεροσκάφη να πραγματοποιούν ασκήσεις εντός του τουρκικού εναερίου χώρου και να κατασκοπεύουν την 
Συρία, το Ιράν και το Ιράκ. Δια της ίδιας συμφωνίας Τούρκοι πιλότοι εκπαιδεύτηκαν στον ηλεκτρονικό πόλεμο 
από τους Ισραηλινούς. Ουσιαστικά επρόκειτο για μια συμφωνία με στόχο το Ιράκ, το Ιράν, την Συρία και τους 
Κούρδους. Η συμφωνία προέβλεπε επίσης και την συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Η ισραηλινή αμυντική 
βιομηχανία ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών μαχητικών Phantom F-4E και F-5,  με τις ισραηλινές 
τράπεζες να καλύπτουν προς αυτό τον σκοπό δάνειο 450 εκατομμυρίων ευρώ. Η αμυντική συνεργασία 
περιελάμβανε και την συμπαραγωγή πυραύλων εδάφους-αέρος, αντιπυραυλικών συστημάτων, τον 
εκσυγχρονισμό των τουρκικών αρμάτων Μ-60Α1 και των ελικοπτέρων S-70 όπως και την μεταφορά 
τεχνογνωσίας για τα μη επανδρωμένα μαχητικά αεροχήματα UCAV Harpy.  Οι στενές  στρατιωτικές σχέσεις 
της Άγκυρας με το Τελ-Αβίβ ενίσχυσαν και θωράκισαν την αποτρεπτική δύναμη της Τουρκίας, ενώ της 
έδωσαν το δικαίωμα πρόσβασης σε υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα του στρατιωτικοβιομηχανικού 
συμπλέγματος των ΗΠΑ και της αμυντικής βιομηχανίας του Ισραήλ, η οποία βοήθησε στην αναβάθμιση και 
τεχνολογική ανάπτυξη της αντίστοιχης τουρκικής. 

Μεταξύ των ετών 1996 και 2009 η Τουρκία προμηθεύτηκε από το Ισραήλ στρατιωτικούς εξοπλισμούς αξίας 2 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέρος αυτών των εξοπλισμών χρηματοδοτήθηκε από την Τουρκία με την προμήθεια 
νερού στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Σαρόν και ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Ζεκί Τσακάν 
υπέγραψαν το 2002 συμφωνία 20ετούς διάρκειας για την προμήθεια του Ισραήλ με νερό ποσότητας 50 
εκατομμυρίων κυβικών μέτρων με τιμή 1 δολάριο το κυβικό. Ιδιαίτερη είναι η συνεργασία των μυστικών 
υπηρεσιών που προκύπτει από την συμφωνία του 1996, εξ άλλου είναι γνωστή σε όλους η συνεργασία της 
Μοσάντ και της ΜΙΤ στην σύλληψη του Κούρδου ηγέτη Οτσαλάν στην Κένυα. 

Όπως αντιλαμβανόμαστε από τα ανωτέρω, τις τελευταίες δεκαετίες υφίσταται στενότατη συνεργασία μεταξύ 
Τουρκίας και Ισραήλ. Στην όξυνση των διπλωματικών σχέσεων τα τελευταία ολίγα χρόνια οι ΗΠΑ τήρησαν 
ίσες αποστάσεις αφού και οι δυο χώρες, μαζί με την Σαουδική Αραβία, είναι οι βασικότεροι σύμμαχοι των 
ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δεν μπορεί και δεν θέλει να έχει τεταμένες σχέσεις με την Τουρκία, την 
μοναδική μουσουλμανική χώρα της περιοχής που τον τελευταίο μισό αιώνα έχει εξελιχθεί σε στρατιωτικό 
του σύμμαχο. Η Τουρκία και το Ισραήλ έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή. Επ’ αυτού 
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προστίθενται και τα κοινά δομικά στοιχεία των δυο κρατών. Και τα δυο κράτη ενεργούν στην περιοχή ως 
δυνάμεις κατοχής με βάση την ρατσιστική τους αυτοκατανόηση, το μεν Ισραήλ ως «κράτος των εβραίων» η 
δε Τουρκία ως «κράτος των τουρκογενών λαών».  

Οι συμφωνίες  διπλωματικού και αμυντικού περιεχομένου που συνήφθησαν την λεγόμενη «χρυσή περίοδο» 

1992-2008 βοήθησαν και τις δυο χώρες να ανταπεξέλθουν στις γεωστρατηγικές πιέσεις εκείνης της περιόδου. 

Η Τουρκία αισθανόταν ότι απειλείται από τους γείτονες της Συρία, Ιράκ και Ιράν και η Άγκυρα γνώριζε ότι το 

ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό σε περίπτωση σύρραξης με αυτές τις τρεις χώρες. Την ίδια 

περίοδο (1992-2008) η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χρησιμοποιούσε τον τουρκικό εναέριο χώρο για 

ασκήσεις, ενώ οι σχέσεις και ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των δυο χωρών 

ήταν άριστες και πολυποίκιλες (και εξακολουθούν να είναι). Οι διμερείς σχέσεις Άγκυρας-Τελ Αβίβ 

συμπεριελάμβαναν συμφωνίες στρατιωτικού, οικονομικού, εμπορικού, τελωνειακού, τεχνολογικού και 

επιστημονικού περιεχομένου. Η Ουάσιγκτον ήταν πάντα υποκινητής και αρωγός αυτών των εξαιρετικά καλών 

σχέσεων, ενώ το ισραηλινό λόμπι χαρακτήρισε αυτές τις καλές σχέσεις ως «νίκη του αντισιωνισμού» και 

κατέταξε την Τουρκία στις αντισιωνιστικές χώρες. Τις καλές σχέσεις αυτής της περιόδου δεν διατάραξαν ούτε 

οι εισβολές των ΗΠΑ στο Ιράκ, αλλά ούτε και η δολοφονική πολιτική των ιουδαϊκού κράτους κατά των 

Παλαιστινίων.  

Συμπερασματικά το Ισραήλ και η Τουρκία από την ίδρυση του ιουδαϊκού κράτους έως το 2008 είχαν άριστες 

σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Οι εντάσεις που παρατηρούνται τα λίγα τελευταία χρόνια οφείλονται κατά κύριο 

λόγο στην διάβρωση του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας και δευτερευόντως στις θρησκευτικές 

παρορμήσεις της τουρκικής κοινωνίας, που οδήγησαν προσωρινά σε μια αλλοίωση των σχέσεων. Οι 

προκλήσεις στην Μέση Ανατολή και για τα δυο κράτη είναι σημαντικές, ενώ τα στρατηγικά τους συμφέροντα 

παραμένουν κοινά. Οι εντάσεις των ολίγων τελευταίων ετών δεν θα μπορούσαν και δεν θα το κάνουν τελικά 

να υποσκάψουν 60 χρόνια εξαιρετικών σχέσεων στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, όταν ιδιαίτερα αυτοί οι 

τομείς υποβαστάζουν και προσπαθούν να διατηρήσουν σε ισχύ την αμερικανική κυριαρχία στην Μέση 

Ανατολή. 

 

18. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ» ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΣΥΡΙΑΣ 

Οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας διαχρονικά ήταν πολυτάραχες, διαπνεόμενες από συγκρούσεις, ανταγωνισμούς 

και συνεργασίες. Η Συρία είναι το «κεντρικό κράτος» της Μέσης Ανατολής και η Τουρκία έχει με αυτό το 

κράτος τα μεγαλύτερα χερσαία σύνορα (822 χλμ). Τα κύρια πεδία ιστορικού ανταγωνισμού μεταξύ των δυο 

χωρών, πλην της σχετικά πρόσφατης υποστήριξης από την Άγκυρα του Ισλαμικού Κράτους με στόχο την 

ανατροπή της νόμιμης συριακής κυβέρνησης του Άσαντ και την διάλυση της Συρίας, είναι τα εξής τρία: Η 

σύγκρουση για την συριακή, πρώην οθωμανική, επαρχία Χατάι. Η διάθεση των υδάτων του ποταμού 

Ευφράτη. Το κουρδικό πρόβλημα.   

Τα τρία αυτά σημαντικά ζητήματα δεν λύθηκαν ποτέ και σε καμία περίοδο της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής. Όμως την περίοδο διακυβέρνησης Ερντογάν-Νταβούτογλου και πριν το 2011 αυτά τα ζητήματα 

θεωρήθηκαν υποδεέστερα της «πολιτικής μηδέν προβλημάτων» με τους γείτονες και υποσκιάστηκαν. Όμως 
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η εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή και η υποστήριξη της Άγκυρας προς τους ισλαμοσυμμορίτες 

και γενικότερα προς την αντιπολίτευση του Άσαντ ανέδειξαν και πάλι αυτά τα τρία ζητήματα, μαζί με την 

ευρύτερη γεωπολιτική σύγκρουση εντός και εκτός Συρίας. 

Η Τουρκία η οποία έως το 2011 αντιπροσώπευε δια του δόγματος της εξωτερικής της πολιτικής την θέση 

«μηδέν προβλήματα» με τους γείτονες, ξαφνικά βρέθηκε στο προσκήνιο, στην πρώτη γραμμή των 

μεσανατολικών συγκρούσεων κηρύττοντας ουσιαστικά τον πόλεμο στην γειτονική Συρία. Στις 4 Οκτωβρίου 

2012 το τουρκικό Κοινοβούλιο έδωσε την έγκριση στον Ερντογάν να εισβάλλει με στρατιωτικές δυνάμεις στην 

Συρία, στο πλαίσιο υποστήριξης των ισλαμοσυμμοριτών και της αποφυγής ίδρυσης αυτόνομου Κουρδικού 

κράτους στα τουρκοσυριακά σύνορα. Η ενέργεια αυτή της Άγκυρας πρέπει να τονισθεί ότι ετύγχανε της 

υποστήριξης και αλληλεγγύης του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. 

Η «αραβική άνοιξη» του 2010/2011, τουτέστιν το νεοιμπεριαλιστικό άρμα της Ουάσιγκτον για την διάλυση 

της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και ανασύσταση της υπό αμερικανοσιωνιστική ηγεμονία,  προσέφερε στην 

Τουρκία μια μοναδική ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει την αμφίθυμη πολιτική της σε αυτή την περιοχή και 

να αναπροσαρμόσει την γεωστρατηγική της, παίρνοντας αναφανδόν μέρος υπέρ των εξεγερμένων σουνιτών 

μουσουλμάνων. 

Στην περίπτωση της Τυνησίας και της Αιγύπτου η τουρκική κυβέρνηση του Ερντογάν πρότεινε στους ηγέτες 

των δυο χωρών Μπεν Αλί και Μουμπάρακ να παραιτηθούν υπέρ των εξεγερμένων εξτρεμιστών, παίρνοντας 

σαφή θέση υπέρ της Αλ Κάιντα και της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ενώ στην περίπτωση της Λιβύης η 

Άγκυρα διαχώρισε την θέση της θέλοντας να παίξει τον ρόλο του διαμεσολαβητή, αφού τα οικονομικά 

συμφέροντα των Τούρκων βιομηχάνων σε αυτή την χώρα ήταν σημαντικότατα και η απομάκρυνση του 

Καντάφι τα έθετε σε κίνδυνο. Στην περίπτωση της Συρίας και του συμμοριτοπολέμου, ο Ερντογάν όχι μόνο 

απαίτησε την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία αλλά προσέφερε και καταφύγιο στους 

ισλαμοσυμμορίτες, εξ άλλου είναι γνωστό ότι τα τουρκοσυριακά σύνορα είχαν μετονομαστεί σε «λεωφόρο 

τζιχαντιστών». Στο διάστημα που η «αραβική άνοιξη» άνθιζε, η Τουρκία απολάμβανε λόγω αυτών των 

θέσεων της εξωτερικής της πολιτικής θετικότατη αντιμετώπιση και ιδιαίτερη μεταχείριση σε όλες τις διεθνείς 

της σχέσεις. Μάλιστα η Ουάσιγκτον έφτασε στο σημείο να θεωρεί την Τουρκία ως παράδειγμα κράτους που 

θα έπρεπε να μιμηθούν πολλές άλλες μουσουλμανικές χώρες. 

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας την περίοδο της «αραβικής άνοιξης», τουτέστιν την περίοδο των 

επεμβάσεων των ΗΠΑ στην Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτο, Συρία και στο Ιράκ, βασιζόταν στην δυναμική 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στις πολιτικές-ιστορικές σχέσεις της με τις αραβικές χώρες, καθώς και 

στις στενές σχέσεις δεκαετιών με το Ισραήλ. Η «αραβική άνοιξη» έδωσε στην Τουρκία την δυνατότητα να 

μετουσιώσει στην πράξη την εξωτερική πολιτική που είχε εμπνευστεί ο Νταβούτογλου, να μετατρέψει 

δηλαδή την πολιτική του «Στρατηγικού Βάθους» σε Realpolitik. Πίσω από την πολιτική του «Στρατηγικού 

Βάθους» κρυβόταν, και κρύβεται, το μοντέλο μιας εξωτερικής πολιτικής η οποία βασίζεται στην ιστορική, 

θρησκευτική, γεωγραφική και πολιτισμική κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο στόχος αυτής της 

πολιτικής ήταν ο αναπροσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας σε Οθωμανική 

«Κοινοπολιτεία», στα πρότυπα της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, και με στόχο την μετεξέλιξη της Τουρκίας σε 

αναμφισβήτητη περιφερειακή δύναμη της Μέσης Ανατολής, της Κασπίας και των Βαλκανίων. 
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Στην ουσία η Τουρκία δια της «αραβικής άνοιξης» επαναπροσδιόρισε τα γεωπολιτικά της συμφέροντα, 

προσεγγίζοντας τον μεγάλο γερμανό επιστήμονα της γεωπολιτικής Karl Ernst Haushofer, ο οποίος ανέπτυξε 

την θεωρία του «ζωτικού χώρου». Με την συστηματική μετάδοση αυτής της θεωρίας στην πράξη, η Τουρκία 

θεμελίωσε την εξωτερική της πολιτική του «Στρατηγικού Βάθους» και την αναγκαιότητα να ηγηθεί της 

ιστορικής, θρησκευτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης του μουσουλμανικού κόσμου της ευρύτερης Μέσης 

Ανατολής, της Κασπίας και των Βαλκανίων. 

Η «αραβική άνοιξη» προσέφερε στην Τουρκία την ιστορική ευκαιρία, το ιστορικό κλειδί, να μετατρέψει την 

θεωρία του «ζωτικού χώρου» σε πράξη. Η «αραβική άνοιξη» των ΗΠΑ και του σιωνιστικού συμπλέγματος της 

Ουάσιγκτον έγινε για την Άγκυρα η λυδία λίθος της εξωτερικής της πολιτικής. Η Άγκυρα άδραξε την ευκαιρία 

ελπίζοντας ότι η Τυνησία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Συρία και το Ιράκ θα μετεξελιχθούν με τις επεμβάσεις των 

ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και με τους μισθοφόρους τζιχαντιστές σε ισλαμικά-σουνιτικά θεοκρατικά κράτη ή 

κρατίδια στα οποία η Άγκυρα θα ασκούσε ηγεμονικό ρόλο. 

Η τουρκική εξωτερική πολιτική τοποθετήθηκε στο βάθρο της «αραβικής άνοιξης» ενσωματώνοντας και  την 

πολιτική του «στρατηγικού βάθους». Όταν η «αραβική άνοιξη» έκανε την εμφάνιση της στην Συρία, πάντα με 

την συναυτουργία της Αλ Κάιντα και των παραφυάδων της,  η Τουρκία μετέβαλλε τις έως τότε φιλικές και 

στενές σχέσεις της προς την Δαμασκό και το καθεστώς Άσαντ. Όμως η τουρκική ελπίδα, πίστη ότι η εξουσία 

του σουνιτικού εξτρεμιστικού Ισλάμ θα μπορούσε να έχει διάρκεια είτε στην Συρία ή στις άλλες 

προαναφερθείσες χώρες αποδείχθηκε ως παραπλανητική. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια της Άγκυρας για 

ηγεμονικό ρόλο στον μουσουλμανικό κόσμο της ευρύτερης Μέσης Ανατολής εκμηδενίστηκαν σχετικά 

γρήγορα. Μετά τα έκτροπα και εγκλήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας που είχε αναλάβει την 

διακυβέρνηση στο Κάιρο, οι αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις υπό την ηγεσία του στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ 

Σίσι επαναστάτησαν και απομάκρυναν από την εξουσία την σουνιτική εξτρεμιστική Αδελφότητα, στέλνοντας 

στην φυλακή τους ηγέτες της. Η Τουρκία, και ο Ερντογάν προσωπικά, υπερασπίστηκε την Μουσουλμανική 

Αδελφότητα και τον ηγέτη της Μούρσι αρνούμενη να αναγνωρίσει το καθεστώς του στρατηγού αλ Σίσι.  

Με την έκρηξη του συμμοριτοπολέμου στην Συρία η Άγκυρα υποστήριξε τους ισλαμοσυμμορίτες της Αλ 

Κάιντα, της Αλ Νούσρα και του FSA (Free Syrian Army). Όμως και αυτή η συμπόρευση της Άγκυρας με τους 

εξτρεμιστές σουνίτες αποδείχθηκε ως λανθασμένη και επικίνδυνη, ιδιαίτερα μετά την επέμβαση της Ρωσίας 

στην περιοχή, οι δε πρόσφατες εξελίξεις στην Συρία σαφώς και προεξοφλούν την τελική επικράτηση του 

Άσαντ εναντίον των τζιχαντιστών και αυτών που τους υποστηρίζουν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο Ιράκ, 

όπου οι κυβερνητικές δυνάμεις κατατρόπωσαν σε όλα τα μέτωπα τους ισλαμοσυμμορίτες. Ένα ακόμη 

ράπισμα δέχθηκε η τουρκική εξωτερική πολιτική της Άγκυρας από την Τυνησία, όπου το κόμμα Ενάχντα που 

πρόσκειται στην Μουσουλμανική Αδελφότητα έχασε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές του 2014 και 

αναγκάστηκε να αναστείλει τα σχέδια του για θεοκρατικό καθεστώς στην Τύνιδα. Η δε κατάσταση που 

επικρατεί στην Λιβύη μέχρι στιγμής είναι μεν συγκεχυμένη, αλλά σίγουρα δεν αντανακλά μια θετική εξέλιξη 

για την εξωτερική πολιτική της Άγκυρας.  

Η πολιτική και στρατιωτική εκμηδένιση των τζιχαντιστών στα προαναφερθέντα μέτωπα μείωσε την επιρροή 

της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Συνεπακόλουθα εκμηδενίστηκε και το 

σχέδιο της Άγκυρας για ανάληψη ηγεμονικού ρόλου στην περιοχή. Η ισλαμική-σουνιτική διάσταση της 
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εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας σε συνάρτηση με την «αραβική άνοιξη» οδήγησε σε  λάθος εκτιμήσεις στο 

γεωπολιτικό επίπεδο. Η επίδραση της σουνιτικής ιδεολογίας στην εξωτερική πολιτική πρακτικά αφαίρεσε 

από την Τουρκία την επιδίωξη ενός ηγεμονικού ρόλου στην Μέση Ανατολή και την οδήγησε, την οδηγεί, στον 

διεθνή κατήφορο. Μάλιστα αυτό γίνεται ορατό και στον πόλεμο της Υεμένης όπου μαίνεται η σύγκρουση 

μεταξύ δυνάμεων που πρόσκεινται στο σιιτικό Ιράν και στην σουνιτική-βαχαμπιστική Σαουδική Αραβία. Παρ’ 

όλο που η Άγκυρα έχει ταχθεί πολιτικά υπέρ της Σαουδικής Αραβίας δεν κατάφερε να έχει καμία απολύτως 

επιρροή στα τεκταινόμενα. 

Όσον αφορά την κουρδική απειλή, η Τουρκία με την πολιτική της και την μικρής έκτασης στρατιωτική της 

επέμβαση στις συνοριακές περιοχές Συρίας και Ιράκ απέδειξε ότι η συμμαχία της με τους τζιχαντιστές έχει και 

την διάσταση του αποκλεισμού δημιουργίας κουρδικής αυτόνομης-ανεξάρτητης ζώνης στα σύνορα της. Η 

απονενοημένη προσπάθεια της να συμμετάσχει στην ανακατάληψη της Μοσούλης και του Χαλεπίου από 

τους ισλαμοσυμμορίτες αποδεικνύει αυτή την διάσταση, σε συνάρτηση βέβαια με τις ιστορικές, κατά την 

άποψη της, παρακαταθήκες στην περιοχή. 

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας  αναφορικά με την ευρύτερη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει μετά την 

επέμβαση της Ρωσίας και την επικράτηση του Άσαντ μια μοναξιά που απορρέει από την «Στρατηγική του 

Βάθους» και την «αραβική άνοιξη». Μια μοναξιά που αγγίζει τα όρια της απομόνωσης. Οι αρχές της 

εξωτερικής πολιτικής που θεσπίστηκαν από την κυβέρνηση Ερντογάν απέχουν παρασάγγας από την σημερινή 

πραγματικότητα. Ο Άσαντ τον οποίο ο Ερντογάν το 2008 χαρακτήριζε ως «αδελφό» του και τον οποίο ήθελε 

να απομακρύνει από το 2011 και μετά από την Δαμασκό, κατάφερε να εδραιώσει την εξουσία του και να βγει 

νικητής από τον συμμοριτοπόλεμο που οργάνωσαν οι ΗΠΑ και υποστήριξε η Τουρκία. Αυτό το παράδειγμα 

και μόνο δείχνει τις δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τουρκία στην Μέση Ανατολή, δυσκολίες 

οι οποίες είναι αδύνατον να ξεπεραστούν σε βραχύ χρονικό διάστημα και με πομφόλυγες όπως «προσέγγιση 

με την Ρωσία». 

Η πολιτική των «μηδέν προβλημάτων» με τους γείτονες που ξεκίνησε να εφαρμόζει το κόμμα του Ερντογάν 

το 2002, εξελίχθηκε σε πολιτική «μόνο προβλήματα» με όλους τους γείτονες. Το «στρατηγικό βάθος» 

αποδείχθηκε ως «στρατηγικό κενό» και η εξωτερική πολιτική της Άγκυρας για την Μέση Ανατολή είναι πλέον 

άνευ νοήματος και σημασίας. Η πίστη ότι η Τουρκία με την επιτυχία της «αραβικής άνοιξης» θα μπορούσε να 

διαδραματίσει ηγεμονικό ρόλο στην Μέση Ανατολή ήταν παραπλανητική. Τα πρόσφατα γεγονότα στην 

Τουρκία, όπως το αποτυχημένο πραξικόπημα και η εξέγερση των Κούρδων, δείχνουν μια συγκρουσιακή 

πορεία τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο γειτονικό εξωτερικό.   

Η Τουρκία προφανέστατα υποτίμησε την περιπλοκότητα και τις διεθνείς συνιστώσες της συριακής κρίσης. 

Ενώ θα μπορούσε να αρκεστεί στον ρόλο του διαμεσολαβητή, προτίμησε να πάρει θέση υπέρ του σουνιτικού 

άξονα της Μέσης Ανατολής και εναντίον του Άσαντ και των συμμάχων του. Αυτό την οδήγησε σε μια πικρή 

ήττα και απώλεια της αξιοπιστίας της στην περιοχή.  

Μετά την ρωσική επέμβαση στην Συρία και λόγω των δομικών αλλαγών στην γεωπολιτική που επέφερε αυτή 

η επέμβαση τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και στην Βόρεια Αφρική και Κεντρική Ασία, η Τουρκία 

υποχρεώθηκε να αναθεωρήσει εκ βάθρων και άρδην τα γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά της δεδομένα, 

προσπαθώντας να εντοπίσει τον νέο της ρόλο στην σκακιέρα της Ευρασίας. Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ άλλων 
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εντάσσεται η προσπάθεια της να επαναπροσεγγίσει την Ρωσία, μια προσπάθεια η οποία εντάθηκε μετά το 

στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016, ο δρόμος όμως αυτής της προσπάθειας είναι κακοτράχαλος 

και οι νάρκες της ιστορίας κάνουν αυτό τον δρόμο λίαν επικίνδυνο.  

  

18.1 Η ΣΥΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ 

Οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας ήταν προβληματικές επί πολλές δεκαετίες. Ο Ψυχρός Πόλεμος, η κληρονομιά της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν οι βασικές πηγές αυτής της προβληματικής σχέσης. Τα ζητήματα των 

ποταμών Ευφράτη και Τίγρη, της Αλεξανδρέττας (Χατάι) ήταν πάντα σημεία έντασης μεταξύ των δυο χωρών. 

Το κουρδικό ζήτημα είχε προστεθεί επίσης σε αυτές τις τεταμένες σχέσεις, καθώς η Άγκυρα κατηγορούσε την 

Δαμασκό ότι επέτρεπε στους Κούρδους να χρησιμοποιούν το έδαφος της Συρίας ως προκάλυψη για τις 

επιθέσεις στα σύνορα με την Τουρκία. Ένα άλλο σημείο τριβής ήταν η φιλοξενία που παρείχε το καθεστώς 

της Δαμασκού στην αρμενική οργάνωση ASALA (Μυστικός Αρμενικός Στρατός για την Απελευθέρωση της 

Αρμενίας), σκοπός της οποίας ήταν η αποκατάσταση της ιστορικής Αρμενίας που περιελάμβανε εδάφη της 

ανατολικής Τουρκίας και της Σοβιετικής Ένωσης.  

Προκειμένου να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα ο πρόεδρος Οζάλ επισκέφτηκε το 1987 την Δαμασκό και 

υπέγραψε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Χαφέζ αλ Άσαντ, πατέρα του σημερινού προέδρου της 

Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ. Με το πρωτόκολλο αυτό ρυθμίστηκαν θέματα διευθέτησης των υδάτων των 

προαναφερθέντων ποταμών,  το κουρδικό ζήτημα όμως που ήταν σημαντικό για την Τουρκία δεν επιλύθηκε 

αφού οι διαβεβαιώσεις που έλαβε ο Οζάλ και το σχετικό μνημόνιο κατανόησης MoU (Memorandum of 

Understanding) που υπογράφηκε ποτέ δεν υλοποιήθηκε.  

Οι σχέσεις των δυο χωρών ήρθαν το 1998 σε σημείο στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Η Τουρκία απείλησε την 

Συρία με πόλεμο εάν δεν σταματήσει να υποστηρίζει το PKK. Η Συρία αντιμέτωπη με την συντριπτική 

στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας αναγκάστηκε να εκδιώξει από το έδαφος της τον ηγέτη των Κούρδων 

Αμπτουλάχ Οτσαλάν, να κλείσει τα στρατόπεδα εκπαίδευσης των Κούρδων του PKK και να τερματίσει την 

υλικοτεχνική υποστήριξη της οργάνωσης. Η απέλαση του Οτσαλάν και το κλείσιμο των στρατοπέδων των 

Κούρδων επέφερε σταδιακή βελτίωση στις σχέσεις Άγκυρας-Δαμασκού με τάση αυξημένης δυναμικής.     

Η ανοδική τάση στις σχέσεις των δυο χωρών συνεχίστηκε και όταν ήρθε στην εξουσία το κόμμα AKP του 

Ερντογάν. Οι διμερείς σχέσεις αυξήθηκαν στους τομείς της οικονομίας, ασφάλειας και πολιτισμού και 

μπορούν να περιγραφούν ως ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής των μηδέν προβλημάτων. Το 2004 

υπέγραψαν συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, κάτι που ήταν σημαντικό για δυο χώρες που προ εξαετίας 

είχαν έρθει στα πρόθυρα πολέμου.  

Το 2004 υπό την πίεση των ΗΠΑ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα 1559 σύμφωνα με 

το οποίο η Συρία έπρεπε να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από τον Λίβανο και να σταματήσει τις 

παρεμβάσεις της στην εσωτερική πολιτική αυτής της χώρας, ενώ το ίδιο διάστημα η κυβέρνηση Μπους 

κατατάσσει την Συρία στις χώρες του λεγόμενου «άξονα του κακού»  με προφανή σκοπό να επέμβει μετά το 

Ιράκ στην χώρα αυτή με πρόσχημα την δήθεν υποστήριξη τρομοκρατικών ομάδων από το καθεστώς της 

Δαμασκού και με βάση το σχέδιο αναδιαμόρφωσης των συνόρων της Μέσης Ανατολής. 
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Η Τουρκία φάνηκε κατ’ αρχήν απρόθυμη να συμμετάσχει στις αμερικανικές πιέσεις κατά της Συρίας και 

απέδειξε αυτή την απροθυμία της με την επίσκεψη του πρωθυπουργού Ερντογάν στην Δαμασκό τον 

Δεκέμβριο του 2004. Αξιοσημείωτο είναι ότι την ίδια εποχή παραδοσιακοί φίλοι της Συρίας όπως η Ρωσία, η 

Γαλλία και η Σαουδική Αραβία δεν φαίνεται να υποστηρίζουν το καθεστώς Άσαντ. Εν συντομία, όπως και 

στην περίπτωση του Ιράν, η Τουρκία δεν συμμερίζεται αρχικά την επιθυμία των ΗΠΑ να απομονωθεί η 

Δαμασκός και ακολουθεί τις δικές της προτεραιότητες στην εξωτερική της πολιτική, αναπτύσσοντας τους 

δεσμούς της με την Συρία στο πλαίσιο της πολιτικής των «μηδέν προβλημάτων». Η Άγκυρα θέλησε να 

εκμεταλλευτεί αυτή την προσέγγιση με το καθεστώς Άσαντ για να βρει μια τελική λύση στο Κουρδικό ζήτημα, 

μάλιστα οι δυο χώρες διεξήγαγαν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στις κουρδικές περιοχές των συνόρων τους 

το 2009 και το 2010.  Πέραν αυτού η προσέγγιση Άγκυρας-Δαμασκού είχε ως αποτέλεσμα την απαλοιφή των 

προβλημάτων που είχαν ριζώσει από το παρελθόν στις σχέσεις των δυο χωρών. Η Δαμασκός έπαψε να 

ισχυρίζεται ότι η Αλεξανδρέττα (Χατάι) είχε παράνομα προσαρτηθεί από την Τουρκία, με αντάλλαγμα την 

διευθέτηση της κατανομής των υδάτων του Ευφράτη, ενός ποταμού που είναι σημαντικότατη υδάτινη πηγή 

για την γεωργία της Συρίας.  

Η λεγόμενη «αραβική άνοιξη» όμως έγινε σημείο καμπής στις διμερείς σχέσεις και η προσέγγιση της 

δεκαετίας 2000-2010 ουσιαστικά διαλύθηκε και περατώθηκε με την έναρξη του συμμοριτοπολέμου. Εν 

ολίγοις, η συριακή διάσταση των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ αποτέλεσε σημαντικό θέμα την περίοδο 

πρωθυπουργίας του Ερντογάν. Παρά την αντίθεση των ΗΠΑ, η Τουρκία ανέπτυξε τις σχέσεις της με την Συρία 

σε πολλούς τομείς έως τις αρχές του 2011. Την περίοδο προ «αραβικής άνοιξης» η πολιτική «μηδενικών 

προβλημάτων» βρήκε ανταπόκριση και αμοιβαιότητα στην Συρία και οι σχέσεις ήταν τόσο καλές ώστε θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως η ναυαρχίδα της καλής γειτονίας της Τουρκίας. Ωστόσο τα γεγονότα της 

«αραβικής άνοιξης» και η εξάπλωση τους στην Συρία αποτέλεσαν το σημείο θραύσης στις διμερείς τους 

σχέσεις, κάτι που βεβαίως επιδοκιμάστηκε από την Ουάσιγκτον αφού ήταν συμβατό με τα σχέδια διάλυσης 

μη αρεστών κρατών της Μέσης Ανατολής.  

Η Τουρκία ερμήνευσε την «αραβική άνοιξη» ως ευκαιρία επανάκαμψης σε πρώην οθωμανικές κτήσεις, 

αναμένοντας την γρήγορη ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ δια μέσου επέμβασης αμερικανικών 

στρατευμάτων κατά τα πρότυπα της εισβολής στο Ιράκ το 2003. Ωστόσο η κυβέρνηση Ομπάμα προτίμησε να 

ανατρέψει τον Άσαντ με την βοήθεια των μισθοφόρων του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους και των 

παραφυάδων του  Αλ Κάιντα, Αλ Νούσρα και FSA (Free Syrian Army), μισθοφόροι οι οποίοι είχαν το 

εφαλτήριο τους στην Τουρκία και Ιορδανία. Η Τουρκία αν και πίεσε την Ουάσιγκτον για άμεση συμμετοχή 

αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο της Συρίας, δεν εισακούστηκε και πιθανότατα αυτή η μη 

άμεση συμμετοχή έδωσε την δυνατότητα στον Άσαντ να αντισταθεί με επιτυχία στους ισλαμοσυμμορίτες 

μισθοφόρους της Δύσης.  

19. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ» ΣΤΗΝ 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Η θεωρητική έννοια της πολιτικής «Στρατηγική Βάθους» για να υλοποιηθεί έπρεπε να μετουσιωθεί σε 

πρακτική εφαρμογή. Το ερέθισμα αυτής της στρατηγικής ήταν ότι αυτός που την εμπνεύστηκε, ουσιαστικά 

ανέλαβε και να την εφαρμόσει επιχειρησιακά ή τουλάχιστον να έχει ενεργή συμμετοχή στην μετουσίωση της. 
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Η κατευθυντήρια γραμμή του Νταβούτογλου ως υπουργού Εξωτερικών, αλλά και του πρωθυπουργού 

Ερντογάν, ήταν «μέγιστη συνεργασία με όλους τους γείτονες»  συνοδευόμενη με «ειρηνική συνύπαρξη», 

δηλαδή ουσιαστικά επρόκειτο περί μιας πολιτικής «soft-power». Απέναντι στις απαιτήσεις της πολιτικής 

«Στρατηγική Βάθους» υπήρξε μια κρίσιμη ανακολουθία: Ο ρόλος μιας περιφερειακής δύναμης απαιτεί 

ειρήνη και ασφάλεια στο εσωτερικό του κράτους, έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ικανότητα ενεργειών 

στην εξωτερική πολιτική, κάτι που δεν ίσχυσε στην Τουρκία.  

Πέραν αυτού η «αραβική άνοιξη» και η συμμαχία της Άγκυρας με τους εξεγερμένους σουνίτες και τους 

ισλαμοσυμμορίτες μισθοφόρους οδήγησε σε αποτυχία σημαντικά πεδία της πολιτικής Νταβούτογλου-

Ερντογάν. Πιο αναλυτικά από την αποκρυπτογράφηση της νέας τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ιδιαίτερα στο 

πεδίο της Μέσης ανατολής προκύπτει ότι η Τουρκία η οποία έως το 2011 αντιπροσώπευε δια του δόγματος 

της εξωτερικής της πολιτικής την θέση «μηδέν προβλήματα» με τους γείτονες, ξαφνικά βρέθηκε το 2011 στο 

προσκήνιο στην Μέση Ανατολή και στην πρώτη γραμμή των μεσανατολικών συγκρούσεων. Το έναυσμα για 

την αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στην Μέση Ανατολή το έδωσε η «αραβική άνοιξη» του 

2010/2011, τουτέστιν όπως προαναφέρθηκε το νεοιμπεριαλιστικό άρμα της Ουάσιγκτον για την διάλυση της 

ευρύτερης Μέσης Ανατολής και ανασύσταση της υπό αμερικανοσιωνιστική ηγεμονία. Η «αραβική άνοιξη» 

προσέφερε στην Τουρκία μια μοναδική ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει την αμφίθυμη πολιτική της  στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής και να αναπροσαρμόσει την γεωστρατηγική της, παίρνοντας αναφανδόν μέρος 

υπέρ των εξεγερμένων σουνιτών μουσουλμάνων. Η «αραβική άνοιξη» προσέφερε στην Τουρκία την ιστορική 

ευκαιρία, το ιστορικό κλειδί, να μετατρέψει την θεωρία του «ζωτικού χώρου» σε πράξη. Η «αραβική άνοιξη»  

έγινε για την Άγκυρα από το 2011 η λυδία λίθος της εξωτερικής της πολιτικής. Η Άγκυρα, όπως 

προαναφέρθηκε, άδραξε την ευκαιρία ελπίζοντας ότι η Τυνησία, η Λιβύη, η Αίγυπτος, η Συρία και το Ιράκ θα 

μετεξελιχθούν με τις επεμβάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και με τους μισθοφόρους ισλαμοσυμμορίτες σε 

ισλαμικά-σουνιτικά θεοκρατικά κράτη ή κρατίδια στα οποία η Άγκυρα θα ασκούσε ηγεμονικό ρόλο. 

Όμως μετά την επέμβαση της Ρωσίας τον Σεπτέμβριο του 2015 στην Συρία, οι πραγματικότητες επί του 

μεσανατολικού εδάφους άλλαξαν άρδην και η εμμονή της Τουρκίας για απόκτηση περιφερειακής δύναμης 

στην Μέση Ανατολή, μια εμμονή που την τύφλωνε από το 2011, παρασύρθηκε από την δίνη των γεγονότων 

και των διεθνών παραγόντων και εξελίξεων. Η Τουρκία προσπαθώντας να διαμορφώσει την Μέση Ανατολή 

με νεοοθωμανικά πρότυπα αποδείχθηκε ότι δεν είχε προετοιμαστεί για αυτό και αναγκάστηκε τελικά να 

πάρει τακτικές αποφάσεις οι οποίες εκ των πραγμάτων εκτόνωσαν την επιρροή της στην περιοχή. Οι εξελίξεις 

στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Συρία που πραγματοποιήθηκαν στην Αστάνα του Καζακστάν και στην 

Γενεύη της Ελβετίας σαφέστατα και προσδιόρισαν τον περιορισμένο ρόλο και την φθίνουσα επιρροή της 

Τουρκίας στην Μέση Ανατολή. 

Η επιδίωξη της Τουρκίας να καταστεί μια περιφερειακή δύναμη στην Μέση Ανατολή αποδείχθηκε ότι είναι 

μια φανταστική και επιζήμια για την Άγκυρα και τον ίδιο τον Ερντογάν επιχείρηση, οι ιθύνοντες της 

εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας αναγκάζονται να εγκαταλείψουν αυτή την νεοοθωμανική άσκηση.  Η 

Τουρκία βοηθώντας και συμμαχώντας με το Ισλαμικό Κράτος έχασε όλες τις ευκαιρίες να γίνει ένας 

σημαντικός παράγων στην περιοχή. Η συμμετοχή της στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την λύση της συριακής 

κρίσης, μια συμμετοχή που έγινε ουσιαστικά με την άδεια της Ρωσίας,  και η περιορισμένης έκτασης 

στρατιωτική της επέμβαση εναντίον των ισλαμοσυμμοριτών στη βόρεια Συρία, μια προσχηματική επέμβαση 
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της τελευταίας στιγμής, εντάσσονται στο επίπεδο ωφελιμιστικών κινήσεων εντυπωσιασμού και 

αντιπερισπασμού και αναπόφευκτα οδηγούν στην αναγκαστική επικύρωση εκ μέρους της Άγκυρας των 

όποιων αποτελεσμάτων των ειρηνευτικών συνομιλιών, αποτελέσματα τα οποία  φέρουν την σφραγίδα της 

Δαμασκού, της Μόσχας και της Τεχεράνης. 

Το μόνο που απέμενε στην Τουρκία ήταν να επιστρέψει στην θέση ενός «ειλικρινούς μεσολαβητή» για 

θέματα της Μέσης Ανατολής, αν και αυτό είναι επίσης ένα δύσκολο έργο δεδομένης της πρόσφατης 

ιστορίας. Αυτή είναι η μόνη θέση που θα μπορούσε πλέον να ευεργετήσει την τουρκική εξωτερική πολιτική, 

μια θέση η οποία θα μπορούσε να έχει σταθεροποιητική επίδραση στην περιοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση 

προέτρεψε την Άγκυρα η νέα κυβέρνηση του Τραμπ στην Ουάσιγκτον και την ενθάρρυνε να απεμπλακεί από 

την συριακή σύγκρουση και την προσπάθεια δημιουργίας προγεφυρώματος στα τουρκοσυριακά σύνορα 

(περιοχή αλ Μπαμπ), με προφανή σκοπό την αποφυγή δημιουργίας κουρδικής αυτόνομης ζώνης στην βόρεια 

Συρία, κάτι που θα ήταν τεράστια απειλή για τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας της Τουρκίας. 

Ακόμη όμως και αν η Τουρκία φιλοδοξήσει να γίνει «ειλικρινής μεσολαβητής» στις περιφερειακές 

συγκρούσεις της Μέσης Ανατολής και να επανακάμψει στο δόγμα Νταβούτογλου «μηδέν προβλήματα με 

τους γείτονες», οι σχέσεις της με τους Κούρδους όλης της περιοχής θα συνεχίσουν να είναι εξόχως 

προβληματικές. Οι Κούρδοι θα συνεχίσουν να απειλούν τα συμφέροντα της Τουρκίας τόσο στο εξωτερικό 

όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Η Τουρκία με τους Κούρδους και την πιθανή δημιουργία ομοσπονδιακού 

κουρδικού κράτους στην βόρεια Συρία, ενώ ήδη υφίσταται στο Ιράκ αντίστοιχο κρατίδιο και με την προοπτική 

να γίνει ανεξάρτητο,  πληρώνει το τίμημα της απόφασης της να στραφεί μακριά από το δόγμα Νταβούτογλου 

το 2011 και σε λιγότερο από μια δεκαετία να καταστεί μια «μοναχική χώρα» της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, 

η οποία έχει προβλήματα με την Αίγυπτο, με την Τυνησία, με την Συρία, με το Ιράκ και με την διαλυμένη 

Λιβύη.  

Σήμερα η εικόνα που εκπέμπει η Τουρκία στην Μέση Ανατολή είναι η χειρότερη από την ίδρυση του 

νεοτουρκικού κράτους το 1923. Η κακή εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στην Μέση Ανατολή είναι πολύ 

πιθανό να συνεχιστεί και σίγουρα δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Το πιο πιθανό σενάριο, μετά τα 

διαδραματισμένα τα τελευταία χρόνια στην Συρία και την επικράτηση του Άσαντ και των συμμάχων του 

έναντι των τζιχαντιστών-μισθοφόρων, αφορά την Τουρκία να συγκρούεται στα σύνορα με τις δυνάμεις της 

Κουρδικής οργάνωσης PYD (μερικές φορές αναφέρεται και ως YPG που είναι ο στρατιωτικός βραχίονας της 

οργάνωσης), μιας οργάνωσης που έχει οργανικούς δεσμούς με το κουρδικό εκτός νόμου κόμμα PKK της 

Τουρκίας. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανό να διαδώσει στην Τουρκία τον σε υπό ύφεση πλέον 

συμμοριτοπόλεμο της Συρίας και του Ιράκ. Επιπλέον μια τέτοια σύγκρουση θα επιδείνωνε τις σχέσεις με τις 

ΗΠΑ του Τραμπ και την Ρωσία, οι οποίες υποστηρίζουν τους Κούρδους της Συρίας στην μάχη τους εναντίον 

των τζιχαντιστών. Το χειρότερο σενάριο για την Τουρκία  θα ήταν η άμεση αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ ή την 

Ρωσία, εκ πρόθεσης ή ακούσια.  

Το γενικότερο λοιπόν ερώτημα που τίθεται από τον τίτλο αυτού του κεφαλαίου είναι δύσκολο να απαντηθεί: 

Τι σκοπεύει να πράξει η Τουρκία στην Συρία μετά την επικράτηση του Άσαντ; Αυτό το ερώτημα δημιουργεί 

και πολλά άλλα. Τι είδους πολιτική και στρατιωτική στρατηγική επιδιώκει η Άγκυρα; Οι υπάρχουσες 

απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα υποφέρουν από ένα συνδυασμό δυο τάσεων. Η πρώτη τάση είναι αυτή 
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που μπορεί να αναφερθεί ως «ανάλυση στιγμιοτύπων». Οι περισσότεροι αναλυτές, ίσως δικαίως, 

επικεντρώνουν υπερβολικά την προσοχή τους στα πρόσφατα γεγονότα. Ωστόσο η στρατηγική της Τουρκίας 

για την Συρία δεν δύναται να γίνει πλήρως κατανοητή έξω από το πλαίσιο της επταετούς εξέλιξης του 

συμμοριτοπολέμου. Στην γλώσσα των στρατηγικών μελετών δεν μπορεί κανείς να καταλάβει την συνολική 

στάση της Τουρκίας εμμένοντας σε λειτουργικές και τακτικές λεπτομέρειες. Είναι απαραίτητη λοιπόν η 

προοπτική μιας μεγάλης εικόνας σε στρατηγικό επίπεδο. Για παράδειγμα δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι 

κάνει η Τουρκία στην Συρία εξετάζοντας μεμονωμένα την στάση της στις κουρδικές επαρχίες στα 

βορειοανατολικά σύνορα αυτής της χώρας. Για να κατανοήσουμε τι κάνει η Άγκυρα σε αυτές τις επαρχίες 

πρέπει να υιοθετήσουμε μια ευρύτερη προσέγγιση στο ερώτημα «τι κάνει η Τουρκία στην Συρία από το 

2011».  

Η δεύτερη τάση εξηγεί την στάση της Τουρκίας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

του Ερντογάν. Πολλοί αναλυτές ερμηνεύουν την στάση της Τουρκίας κατά της κουρδικής οργάνωσης PYD ως 

μέρος του αγώνα του Ερντογάν ενάντια στους Κούρδους. Ωστόσο πολλοί ξεχνούν ότι ο Ερντογάν ήταν ο 

πρώτος Τούρκος ηγέτης που ενθάρρυνε ανοικτά μια ειρηνευτική διαδικασία με το PKK. Οι διαπραγματεύσεις 

με το PKK συνδυάστηκαν με εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στο εκλογικό 

σύστημα, την διεύρυνση των γλωσσικών δικαιωμάτων και την άδεια των χωριών στην νοτιοανατολική 

Τουρκία να χρησιμοποιούν τα αρχικά τους κουρδικά ονόματα. Ο Ερντογάν ένεκα αυτών των μεταρρυθμίσεων 

χαρακτηρίστηκε μεν από το κόμμα των Γκρίζων Λύκων και τους κεμαλιστές ως «προδότης»,  κατάφερε όμως 

να αποσπά μέχρι του έτους 2014 το 40% των κουρδικών ψήφων. Εκτός αυτού η Άγκυρα έπλεξε μια ισχυρή 

συμμαχία με την Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση του Ιράκ (Iraq’s Kurdish Regional Government). Υπό 

αυτό το πρίσμα ο Ερντογάν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας πραγματιστής και δεν μπορεί να εξηγηθεί 

απλώς ως ένας ηγέτης με αυταρχικές τάσεις. 

Ποιος όμως είναι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε όλα αυτά; Ένα σημείο εκκίνησης είναι να 

εξεταστούν οι στρατηγικές επιλογές στο πλαίσιο της εξέλιξης του συμμοριτοπόλεμου στην Συρία. Υπό αυτή 

την προοπτική η στρατηγική της Τουρκίας έχει χαρακτηριστικά ελληνικής τραγωδίας με τουρκική απόστροφο. 

Ξεκίνησε με την άστοχη αναζήτηση της Άγκυρας για δόξα και ικανοποίηση σε πρώην οθωμανικές κτήσεις και 

στην συνέχεια εξελίχθηκε σε μια ιστορία αυτοπαγίδευσης και αυτοτραυματισμού με πολύ δυσμενείς 

πιθανότητες για επιλογές. Η «τουρκική τραγωδία» στην Συρία ξεκινά με τις προσπάθειες του Ερντογάν να 

επαναπροσδιορίσει την τουρκική εξωτερική πολιτική, κυρίως στην Μέση Ανατολή, σε μια προσπάθεια 

αποτίναξης της παραδοσιακής-κεμαλικής στάσης.  

Εκτός από την εισβολή στην Κύπρο και την επιθετική-επεκτατική πολιτική έναντι της Ελλάδας, η τουρκική 

εξωτερική πολιτική της προ Ερντογάν περιόδου χαρακτηρίζεται από σύνεση και παθητικότητα. Είναι γνωστό 

ότι ο Ερντογάν είχε κατηγορήσει την κεμαλική «φρουρά» της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ως ανάξιους 

καρεκλοκένταυρους επειδή είχαν απωλέσει την επαφή τους με τις ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Ερντογάν, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, προσπαθούσε να 

μεταμορφώσει την σύνεση και την εν γένει παθητικότητα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής του 20ου αιώνα 

και την «ειδωλολατρία» της Δύσης των Κεμαλιστών σε διεκδικήσεις σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. 



65 
 

Ο Ερντογάν και ο Νταβούτογλου πίστευαν, όπως έχουμε προαναφέρει, ότι η Τουρκία χτισμένη στις στάχτες 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απολάμβανε ένα ξεχωριστό και ανεκμετάλλευτο δυναμικό: Βασιζόμενη στην 

ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της αποβιώσασας Αυτοκρατορίας θα μπορούσε να εδραιωθεί ως 

περιφερειακός ηγέτης και ως ισχυρός παίκτης στο παγκόσμιο περιβάλλον. Πρέπει να τονισθεί ότι ο 

Νταβούτογλου ήταν οπαδός της λεγόμενης «soft power», δηλαδή πίστευε ότι η εφαρμογή ήπιας δύναμης θα 

αρκούσε για να καταστεί και πάλι η Τουρκία μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Σε αντίθεση με αυτόν ο Ερντογάν 

κυρίως μετά το 2011 πρέσβευε την «hard power», κάτι που εφάρμοσε στην Συρία, και αυτή ήταν η κύρια 

αιτία που πήραν πολιτικό διαζύγιο και απομακρύνθηκε ο Νταβούτογλου από την ηγετική ομάδα του AKP.  

Η στρατηγική κατανόηση του Νταβούτογλου βασίστηκε σε δυο άστοχες υποθέσεις. Πρώτον πίστευε ότι η 

Τουρκία και αυτός προσωπικά είχαν μια βαθιά κατανόηση και γνώση της Μέσης Ανατολής και της δυναμικής 

της. Πίστευε ότι αυτή η γνώση αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα βοηθήσει την Τουρκία να γίνει το επίκεντρο 

πολιτικής επιρροής στην περιοχή. Δεύτερον το στρατηγικό όραμα του Νταβούτογλου βασίστηκε στην 

έκκληση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Μέση Ανατολή, τουτέστιν αν η Τουρκία ακολουθούσε μια πιο 

δραστήρια και περισσότερο προσανατολισμένη στην Μέση Ανατολή πολιτική, η Άγκυρα θα ήταν 

ευπρόσδεκτη από τις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις με τις οποίες μοιράστηκε ιστορικούς, πολιτιστικούς ή και 

θρησκευτικούς δεσμούς.  

Αυτός ο νεοοθωμανισμός προσέλκυσε τις φιλοδοξίες του Ερντογάν ο οποίος ως πρωθυπουργός διόρισε τον 

θεωρητικό της έννοιας του «Στρατηγικού Βάθους» Νταβούτογλου υπουργό Εξωτερικών και μετά ως  

πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας τον προβίβασε σε πρωθυπουργό της κυβέρνησης του. Στην αρχή αυτός 

ο γάμος Ερντογάν-Νταβούτογλου λειτούργησε μεν καλά, τροφοδότησε όμως την «hard power» υστερία του 

Ερντογάν που άνοιξε τον δρόμο για την τραγική κάθοδο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στην Συρία.  

Η «αραβική άνοιξη» και η «hard power» εκδοχή της «στρατηγικής του βάθους» έσπρωξαν  την Τουρκία να 

συμμετάσχει σε αυτή την επιχείρηση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για ανατροπή της νόμιμης 

κυβέρνησης της Συρίας. Αυτό που δεν πρόβλεψε ο Ερντογάν αλλά ούτε και ο Νταβούτογλου είναι ότι η Μέση 

Ανατολή δεν είναι τόπος για πολιτικά στοιχήματα. Οι δύο τους, περισσότερο ο Ερντογάν, αγνόησαν ένα 

κρίσιμο γεγονός: Αν κάποιος κάνει πολιτική βουτιά στο πολύπλοκο περιβάλλον της Μέσης Ανατολής δεν 

μπορεί να βγει εύκολα ξανά στην επιφάνεια.  

Με την εκ των υστέρων επισκόπηση, η στρατιωτική εμπλοκή της Τουρκίας στην Συρία μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως λίαν «αφελής στρατηγική», η οποία είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα διδάσκεται στις 

στρατιωτικές ακαδημίες ως παράδειγμα προς αποφυγή. Ωστόσο προς δικαιολογία του Ερντογάν θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι προϋπήρχε το παράδειγμα της Λιβύης και του Αφγανιστάν. Τα δυο αυτά «μοντέλα» 

ερμηνεύτηκαν από την τουρκική ηγεσία ως επιτυχή παραδείγματα, πολλοί από το κόμμα AKP είδαν την 

πτώση του Μουαμάρ Καντάφι ως πρότυπο για την αλλαγή καθεστώτος στην Συρία.  Ο μηχανισμός που 

οραματίστηκε η Άγκυρα, και όχι μόνο αυτή, ήταν απλός: Όταν ένα καθεστώς κλονιστεί από μια εξέγερση, 

παρέχουμε στους εγχώριους ξενοκίνητους εξεγερθέντες υλικοτεχνική υποστήριξη και μισθοφορικές 

υπηρεσίες και προσθέτουμε στο μίγμα χημικά όπλα και περιμένουμε να καταρρεύσει το μη αρεστό 

καθεστώς. Ο Ερντογάν και πολλοί ηγέτες της Δύσης θεώρησαν ότι το μοντέλο της Λιβύης θα επιφέρει 

νικηφόρα για αυτούς αποτελέσματα και στην Συρία.  
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Κατά τα αρχικά στάδια του συμμοριτοπόλεμου στην Συρία, η δυτική κοινή γνώμη δεν έδειξε μεγάλο 

ενδιαφέρον για τα γεγονότα σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. Τα εγκλήματα των μισθοφόρων του 

Ισλαμικού Κράτους και η προσφυγική-μεταναστευτική κρίση μετέτρεψαν την αρχική αδιαφορία για την 

συριακή κρίση και ώθησαν την Άγκυρα να παρουσιαστεί ως διαμεσολαβητής, ο οποίος θα είχε κυρίαρχο λόγο 

στην μετα-Άσαντ εποχή, αντλώντας γεωπολιτικά κέρδη ως περιφερειακή δύναμη. Ο Ερντογάν έχοντας 

στραμμένα τα μάτια σε αυτό το γεωπολιτικό βραβείο δεν μπόρεσε να δει ότι ακόμη και αν ο στόχος ήταν 

μόνο να ανατραπεί το καθεστώς του Άσαντ, το μοντέλο της Λιβύης δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στην Συρία, 

καθώς η διαστρωμάτωση του πληθυσμού αυτής της χώρας ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν της Λιβύης.  

Η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της Λιβύης ζει σε μια χούφτα αστικών κέντρων, η κατάληψη των 

οποίων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πλήρη έλεγχο της χώρας, ενώ στην Συρία ο πληθυσμός είναι 

διασκορπισμένος σε πάρα πολλά αστικά και επαρχιακά κέντρα με διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές 

διαστρωματώσεις. Αυτό που άρχισε στην Συρία ως αγώνας αλλαγής καθεστώτος με την βοήθεια των 

σουνιτών-βαχαμπιστών μισθοφόρων, γρήγορα εξελίχθηκε σε μια παρατεταμένη σύγκρουση σουνιτών-

σιιτών-αλαουιτών με συμμετοχή των πολιτοφυλάκων της Χεζμπολάχ και των Ιρανών Φρουρών της 

Επανάστασης. Τέτοιες εθνοτικές-θρησκευτικές συγκρούσεις σπάνια τελειώνουν γρήγορα και προς τιμήν του 

Άσαντ θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτός ήταν η κινητήρια δύναμη που μετέτρεψε πολύ γρήγορα τον αγώνα 

της Δύσης για  αλλαγή καθεστώτος στην Συρία πρώτον σε εθνοτική-θρησκευτική σύγκρουση μεγάλης 

εμβέλειας και δεύτερον έδωσε στον αγώνα αυτό εκείνα τα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά που ώθησαν-

ανάγκασαν το Ιράν και την Ρωσία να εμπλακούν στον συμμοριτοπόλεμο. Δηλαδή ενώ η Τουρκία και η Δύση 

στο αρχικό στάδιο του συμμοριτοπόλεμου δεν έδωσαν την απαραίτητη προσοχή θεωρώντας ότι με βάση το 

μοντέλο Λιβύη οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες και νικηφόρες, το Ιράν και η Ρωσία ενσωματώνοντας στο 

καθεστώς Άσαντ τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα επένδυσαν στην επικράτηση της νόμιμης κυβέρνησης της 

Δαμασκού και ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς της Δύσης. Με άλλα λόγια ενώ ο Καντάφι δεν είχε φίλους έξω 

από την Λιβύη, ο Άσαντ κατάφερε με την πολιτική του οξυδέρκεια να έχει δυο ισχυρές ασπίδες οι οποίες τον 

προστάτευσαν από ένα τραγικό τέλος όπως του Καντάφι.  

Η Άγκυρα στην περίπτωση της Συρίας παρερμήνευσε παντελώς το στρατηγικό περιβάλλον και τις στρατηγικές 

πραγματικότητες τυφλωμένη από νεοοθωμανική «hard power» φιλοδοξία. Ενώ το 2008 ο Ερντογάν μαζί με 

τον Άσαντ  έκαναν οικογενειακές διακοπές στην Αλικαρνασσό, το 2011 ξεκίνησε ένα κρυφό πόλεμο και μια 

δημόσια εκστρατεία εκφοβισμού εναντίον του Σύριου ηγέτη. Η Άγκυρα λειτουργώντας ως πολιούχος του 

δυτικού συνασπισμού εναντίον του Άσαντ παρείχε άμεση και έμμεση υποστήριξη στους δολοφόνους 

μισθοφόρους-ισλαμοσυμμορίτες και ήταν μαζί με την Σαουδική Αραβία το βασικό κέντρο ανατροπής του 

Άσαντ. Το 2012 ο Ερντογάν ως πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωνε ότι η πτώση του Άσαντ ήταν θέμα ολίγων 

εβδομάδων. Σήμερα ο Άσαντ εξακολουθεί να είναι πρόεδρος της Συρίας, ενώ για την πολιτική της Τουρκίας 

αναφορικά με την Συρία τώρα ξεκινούν τα χειρότερα, διότι η στρατηγική τύφλωση της έβαλε στο παιχνίδι και  

τους Κούρδους της Συρίας.   

Σήμερα η κουρδική οργάνωση PYD είναι παγκοσμίως αποδεκτή ως μια αποτελεσματική δύναμη μάχης 

εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Οι Κούρδοι της Συρίας αποτελούν περίπου το 10% του συριακού 

πληθυσμού και είναι συγκεντρωμένοι σε τρία μη συνεχόμενα καντόνια (περιοχές) της βόρειας Συρίας και 

συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων στην χώρα. Έτσι το ερώτημα που προκύπτει είναι πως 
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αυτή η ευάλωτη ομάδα κατάφερε να είναι τόσο σημαντική και αποτελεσματική δύναμη μάχης εναντίον των 

τζιχαντιστών. Υπάρχουν δυο βασικοί λόγοι. Πρώτον η «στρατηγική επιβίωσης» του Άσαντ.  Με τον κίνδυνο 

κατάρρευσης και υπό την πίεση της Τουρκίας ο Άσαντ έκανε μια ευφυέστατη στρατηγική κίνηση το 2011: 

Σύναψε εκεχειρία με τους έως τότε αντιπάλους του Κούρδους, έτσι ώστε να στρέψει όλες του τις 

στρατιωτικές δυνάμεις εναντίον των μισθοφόρων τζιχαντιστών. Έχοντας αναγνωρίσει ότι η οργάνωση 

PYD/YPG έχει καθιερωθεί ως η κυρίαρχη πολιτική δύναμη μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και γνωρίζοντας 

ότι αυτή η οργάνωση έχει στενούς δεσμούς με το PKK της Τουρκίας, ο Άσαντ επέτρεψε μια διαδικασία 

εξέλιξης που τελικά θα δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερη ανησυχία στους Τούρκους απ’ ότι στον ίδιο. 

Επιτρέποντας και προτρέποντας τους Κούρδους να δημιουργήσουν τακτικές αντιπερισπασμού στην βόρεια 

Συρία κατά των ισλαμοσυμμοριτών ώθησε το Ισλαμικό Κράτος να στραφεί εναντίον τους, νομίζοντας ότι οι 

ευάλωτοι Κούρδοι είναι εύκολη λεία. Όπως αποδείχτηκε δεν ήταν εύκολη λεία και αυτή η πραγματικότητα 

προκάλεσε και την ανάδειξη του Κουρδικού κινήματος ως αποτελεσματικής δύναμης εναντίον του Ισλαμικού 

Κράτους. Έτσι οι Κούρδοι δεν επέζησαν μόνο της τζιχαντιστικής απειλής, αλλά προώθησαν και το στρατηγικό 

σχέδιο του Άσαντ με αντάλλαγμα προφανώς την συνομοσπονδιακή αυτονομία τους μετά το πέρας του 

συμμοριτοπολέμου.  

Γιατί όμως η οργάνωση PYD προκαλεί έκδηλη ανησυχία στην Τουρκία; Αυτή η ανησυχία απορρέει από τρεις 

παράγοντες. Ο πρώτος είναι προφανής: Αυτή η οργάνωση έχει στενούς δεσμούς με το PKK, μια 

ισορροπημένη ερμηνεία θα απεικόνιζε αυτή την οργάνωση ως παρακλάδι του PKK, με τα στελέχη του 

τελευταίου να ασκούν συντριπτική επιρροή στο PYD. Βραχυπρόθεσμα η Άγκυρα ανησυχεί για το γεγονός ότι 

εμπειροπόλεμα στελέχη του PYD θα διοχετευτούν στην νοτιοανατολική Τουρκία για να βοηθήσουν στις 

επιχειρήσεις του PKK, άμα τη λήξει του συμμοριτοπολέμου στην Συρία. Μακροπρόθεσμα η αυξανόμενη 

διεθνής δημοτικότητα για το PYD θα επηρεάσει τον αγώνα του PKK και θα μοχλεύσει μια θετικότερη στάση 

της διεθνούς κοινότητας για αυτό το κουρδικό κόμμα της Τουρκίας.  

Ο δεύτερος παράγοντας έχει σχέση με την ιδεολογία του PYD που βασίζεται στις διδασκαλίες του ηγέτη του 

PKK Οτσαλάν, διδασκαλίες και κείμενα εμπνευσμένα από τον αμερικανό σοσιαλιστή Murray Bookchin, ο 

οποίος αναμιγνύει τον παλαιάς κοπής σοσιαλισμό με ριζοσπαστικές ιδέες για το περιβάλλον και τον 

φεμινισμό. Κρίσιμο όμως στοιχείο της ιδεολογίας Bookchin είναι η λατρεία της ηγεσίας. Η κατηχητική 

διδασκαλία του PYD αναφέρεται στον Οτσαλάν ως τον Önderlik (Ηγεσία), επισημαίνοντας συνεχώς την 

εξέχουσα σημασία του στο ιδεολογικό όραμα του PYD. Στον πυρήνα της η ιδεολογία του PYD 

αντιπροσωπεύει την εξάπλωση της επανάστασης στις κουρδικές περιοχές της Μέσης Ανατολής, γεγονός που 

βέβαια φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την Άγκυρα.  

Τρίτος παράγοντας είναι η επέκταση των περιοχών που ελέγχει το PYD στην βόρεια Συρία, οι Κούρδοι είναι 

θέμα χρόνου να ενώσουν τα τρία καντόνια τους που έως τώρα δεν εφάπτονταν εδαφικά, κάτι που θα 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την τουλάχιστον ομόσπονδη αυτονομία τους.  

Με απλά λόγια το PYD βασιζόμενο στην διεθνή αποδοχή και δημοτικότητα του μοχλεύει την ιδεολογική και 

εδαφική του φιλοδοξία, ενώ η Τουρκία προσπαθεί να αποτρέψει ακριβώς το ίδιο. Τόσο το PYD όσο και η 

Τουρκία προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους στις ΗΠΑ και στην Ρωσία για να περικυκλώσουν 

και να ξεπεράσουν το ένα την άλλη.  Η Άγκυρα ουδόλως είναι ευχαριστημένη με την αυξανόμενη επιρροή 
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του PYD στην περιοχή και δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής. Είναι πολύ πιθανόν να θελήσει να λύσει το 

πρόβλημα στην ίδια την Συρία, αντί να το αντιμετωπίσει σύντομα στο έδαφος της. Όμως αν θελήσει να 

αντιμετωπίσει τους Κούρδους στην Συρία θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις ΗΠΑ και την Ρωσία αλλά και με τις 

κυβερνητικές δυνάμεις του Άσαντ, κάτι που θα ήταν ένας στρατηγικός εφιάλτης. 

Εν ολίγοις η Άγκυρα προωθούμενη από την αρχαιοελληνική «ύβριν» και την άμετρη φιλοδοξία της και 

καθοδηγούμενη από λανθασμένες επιλογές σχετικά με το στρατηγικό περιβάλλον και το παγκόσμιο 

«Zeitgeist» έσπευσε στην Συρία για να διασφαλίσει την πτώση του Άσαντ και την διάλυση της χώρας. 

Απέτυχε όμως παταγωδώς. Η αρχική εμμονή με τον Άσαντ την τύφλωσε και δεν είδε την παγίδα του 

κουρδικού κινήματος το οποίο έχοντας πλέον την υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ και της Ρωσίας ήρθε 

στο διεθνές προσκήνιο και δεν πρόκειται να φύγει, πολύ σύντομα μάλιστα θα ανεβάσει στην σκηνή και το 

PKK. 

Η τουρκική εξωτερική πολιτική στην Συρία αποτελεί μια καλή υπενθύμιση ότι η διεθνής πολιτική είναι κάτι 

τελείως διαφορετικό από την εσωτερική πολιτική, στην οποία έχει καταφέρει να κυριαρχήσει ο Ερντογάν τα 

τελευταία χρόνια. Εάν υπολογίσεις εσφαλμένα τους αντιπάλους στην εξωτερική πολιτική, καθώς και τα 

δευτερογενή και τριτογενή αποτελέσματα της αρχικής σου στρατηγικής, τότε θα χτυπηθείς ανελέητα. Η 

Τουρκία υπολόγισε εσφαλμένα τον Άσαντ με δευτερογενές αποτέλεσμα την άνοδο του κουρδικού 

απελευθερωτικού κινήματος και με τριτογενές το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 που είχε 

όμως ως αποτέλεσμα μεγάλες εκκαθαρίσεις στον τουρκικό στρατό. Η Τουρκία είχε πολλά «ατυχήματα» στην 

Συρία και πιθανότατα αυτά τα ατυχήματα θα την κάνουν να υποφέρει για μεγάλο διάστημα, είτε παραμείνει 

ο Ερντογάν στην εξουσία είτε αντικατασταθεί από μια κοσμική, κεμαλικής ιδεολογίας κυβέρνηση ή από 

στρατηγούς πραξικοπηματίες.   

Ως απαύγασμα όλων αυτών των γεγονότων η Άγκυρα τουλάχιστον παρέκαμψε την εμμονή της να ανατρέψει 

τον Άσαντ και έχει επικεντρωθεί πλέον στην πραγματική απειλή για την τουρκική εδαφική ακεραιότητα  που 

προέρχεται από το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα. Το πρόβλημα για την Άγκυρα είναι ότι ανακάλυψε λίγο 

αργά τον γεωπολιτικό ρεαλισμό για να μπορέσει να ανακάμψει στην Μέση Ανατολή, κάτι που την κάνει 

εξαιρετικά επικίνδυνη για τα ελληνικά συμφέροντα στην Κύπρο και το Αιγαίο, θέλοντας να ισοφαρίσει τις 

απώλειες της και να κάνει γεωστρατηγικό «damage control».  

 

20. ΟΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΥΡΔΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΙΡΑΝ 

Η προληπτική προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής του Ερντογάν και του κόμματος του, η προσέγγιση «soft 

power», είχε αντανακλάσεις και στο Κουρδικό ζήτημα. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη καλών γειτονικών σχέσεων 

στο πλαίσιο της πολιτικής «μηδέν προβλημάτων» με την Συρία και το Ιράν έβαλε τα θεμέλια για μια κοινή 

αντιμετώπιση του Κουρδικού προβλήματος. Επίσης η χαοτική κατάσταση που επικρατούσε στο Ιράκ μετά την 

εισβολή των ΗΠΑ το 2003 παρείχε κατάλληλο έδαφος για την συνεργασία  Τουρκίας-Συρίας-Ιράν σχετικά με 

αυτό το θέμα. Το PKK είχε ήδη δημιουργήσει σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα στην Τουρκία και η κυβέρνηση 

Ερντογάν πιεζόταν από την κοινή γνώμη να βρεθεί λύση.  
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Κατά την διάρκεια επίσκεψης του πρωθυπουργού Ερντογάν στην Τεχεράνη το 2004, το PKK ταυτοποιείται 

από το Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση και οι δύο χώρες ανανεώνουν την συνεργασία τους στο πλαίσιο της 

Επιτροπής Υψηλής Ασφαλείας Τουρκίας-Ιράν (Turkey-Iran High Security Committee), η οποία είχε ιδρυθεί το 

1988 αλλά παρέμενε αναποτελεσματική όλα αυτά τα χρόνια. Η ανανέωση της συμφωνίας που είχε άμεση και 

αποκλειστική σχέση με τον κουρδικό αλυτρωτισμό χρησίμευε και στο Ιράν, το οποίο από το 2004 

αντιμετώπιζε κουρδικές εξεγέρσεις που οργάνωνε το Κόμμα  Ελευθερίας Ζωής του Κουρδιστάν PJAK (Partiya 

Jiyana Azad a Kurdistan), κουρδικό κόμμα συγγενές με το PKK. Κατά συνέπεια η καταπολέμηση αυτών των 

δυο κομμάτων είχε γίνει σημείο σύγκλισης για την Τουρκία και το Ιράν.  

Αποτέλεσμα αυτής της σύγκλισης ήταν ότι το Ιράν παρέμεινε σιωπηλό για τις επιχειρήσεις του τουρκικού 

στρατού κατά στρατοπέδων του PKK στα βόρεια σύνορα του Ιράκ προς το τέλος του 2007 και αρχές του 2008, 

ενώ ενίσχυσε τα σύνορα του για να αποτρέψει Κούρδους μαχητές από το Ιράκ να διαφύγουν στο ιρανικό 

έδαφος. Μάλιστα ο Ιρανός πρόεδρος Αχμαντινετζάντ σε δηλώσεις του κατά την διάρκεια επίσκεψης στο Ιράκ 

τον Μάρτιο του 2008 εξήγησε ότι κατανοεί τις ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με τους Κούρδους και την 

αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στα σύνορα του Ιράκ, τονίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι πρέπει να γίνει 

σεβαστή η ιρακινή κυριαρχία και να υπάρχει συντονισμός μεταξύ Τουρκίας, Ιράκ και Ιράν. 

Από την άλλη πλευρά η στενή συνεργασία Άγκυρας-Τεχεράνης στο κουρδικό ζήτημα ανησυχούσε την 

Ουάσιγκτον με το επιχείρημα ότι η Τουρκία θα μπορούσε να μοιράζεται πληροφορίες των μυστικών 

υπηρεσιών των ΗΠΑ με το Ιράν, καθώς οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης εκπαίδευαν και 

χρηματοδοτούσαν σιίτες πολιτοφύλακες του Ιράκ και δημιουργούσαν σύμφωνα με την Ουάσιγκτον 

προβλήματα εσωτερικής ασφάλειας  στην ιρακινή επικράτεια. Οι ισχυρισμοί των Αμερικανών έφεραν σε 

δύσκολη θέση την Τουρκία και την συνεργασία της με το Ιράν. 

Η συνεργασία Τουρκίας-Ιράν σχετικά με το κουρδικό ζήτημα παρά τις αμερικανικές αντιρρήσεις συνεχίστηκε 

έως το φθινόπωρο του 2011. Οι αναζωογονητικές σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον ως απαύγασμα της 

επιχείρησης ανατροπής μη αρεστών καθεστώτων στην Μέση Ανατολή με την κωδική ονομασία «αραβική 

άνοιξη» υπονόμευσαν σε μεγάλο βαθμό την βιωσιμότητα της συνεργασίας Τουρκίας-Ιράν. Η συγκατάθεση 

της Άγκυρας να εγκατασταθεί στην νοτιοανατολική Τουρκία το αντιβαλλιστικό πυραυλικό σύστημα του ΝΑΤΟ 

Aegis Ashore αποτέλεσε την αφορμή, το σημείο καμπής για την διακοπή της συνεργασίας των δυο χωρών. Το 

αμερικανικής εμπνεύσεως αντιβαλλιστικό πρόγραμμα με την κωδική ονομασία NMD (National Missile 

Defence), το οποίο είχε προγραμματισθεί επί προεδρίας Μπους του νεότερου, είναι διάδοχος του σχεδίου 

SDI (Strategic Defence Initiation) και τέθηκε σε τροχιά ολοκλήρωσης ως απάντηση για την (προσχηματική) 

απειλή των ιρανικών και βορειοκορεατικών βαλλιστικών πυραύλων εναντίον της ευρωπαϊκής ηπείρου.  

Αφορμή λοιπόν για την διακοπή των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας-Ιράν υπήρξε η εγκατάσταση στην Τουρκία του 

αντιβαλλιστικού συστήματος Aegis Ashore, το αίτιο όμως ήταν η «αραβική άνοιξη» και η επιθετική στάση της 

Τουρκίας στον σύμμαχο του Ιράν Άσαντ. Οι εξελίξεις στην διαδικασία της «αραβικής άνοιξης» υπονόμευσαν 

την πολιτική της Τουρκίας «μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες» και προκάλεσαν την κλιμάκωση του 

τουρκο-ιρανικού ανταγωνισμού στην Μέση Ανατολή. Η αυξανόμενη αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκίας-Ιράν 

λόγω αφενός της άνευ όρων υποστήριξης του καθεστώτος της Δαμασκού από την Τεχεράνη και αφετέρου της 

υποστήριξης από την Άγκυρα του Ισλαμικού Κράτους που ήθελε να ανατρέψει τον Άσαντ οδήγησαν τα 
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γεγονότα εκτός ελέγχου και τα «μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες» άρχισαν να μετατρέπονται για την 

Τουρκία σε «πολλά προβλήματα με όλους τους γείτονες», αφού ο Ερντογάν επαναπροσδιόρισε την 

εξωτερική του πολιτική και έθεσε τα «μηδενικά προβλήματα» σε δευτερεύουσα θέση, ξεκινώντας έτσι έναν 

«πολιτικό διαγωνισμό» με τον μεγαλύτερο ως τότε υποστηρικτή της Συρίας το Ιράν, ένας διαγωνισμός που 

είχε ως έπαθλο την επιρροή στην Μέση Ανατολή.   

 

21. Η ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΗ 

Η τουρκική εξωτερική πολιτική είχε πάντα ως παράμετρο και κριτήριο την εδαφική ασφάλεια της χώρας. Το 

κεμαλικό κατεστημένο της πολιτικής σκηνής υποστήριζε ότι η Τουρκία περιβαλλόταν από εχθρούς.  

Επομένως η Άγκυρα από την ίδρυση του νεοτουρκικού κράτους αναζητούσε συμμάχους ιδιαίτερα στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής και υπό αυτή την έννοια το Ισραήλ με την «δημοκρατική» και «κοσμική» του 

ταυτότητα παρουσίαζε ένα καλό δυναμικό για συνεργασία. Επιπλέον άλλοι εξωτερικοί και εσωτερικοί 

παράγοντες ενθάρρυναν μια τουρκο-ισραηλινή προσέγγιση. Εν όψει των ισλαμιστικών και κουρδικών 

κινημάτων στην Μέση Ανατολή, οι ιθύνοντες χάραξης της εξωτερικής πολιτικής και η στρατιωτική και 

γραφειοκρατική ελίτ της Άγκυρας φρονούσαν ότι η Τουρκία και το Ισραήλ είχαν κοινούς παρανομαστές 

πολιτικής και στρατιωτικής συνεργασίας στην Μέση Ανατολή. Επιπλέον σημαντική επιρροή στην κυοφορία 

αυτής της συνεργασίας είχε η Ουάσιγκτον η οποία ενθάρρυνε ποικιλοτρόπως αυτή την προσέγγιση. Τέλος η 

ανάγκη να αποκτηθεί η υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι των ΗΠΑ σε αντιστάθμισμα του ελληνικού και 

αρμενικού λόμπι αποτέλεσε το καύσιμο για μια ιδιαίτερη προσέγγιση Τουρκίας-Ισραήλ. Οι τουρκο-

ισραηλινές σχέσεις ήταν καλές από την εποχή ίδρυσης του Ισραήλ το 1948, αφού η Τουρκία ανήκε σε αυτές 

τις χώρες που πρώτες αναγνώρισαν το ιουδαϊκό κράτος. Οι έκτοτε καλές σχέσεις έφτασαν σε ένα 

πρωτοφανές επίπεδο την δεκαετία του 1990. Αυτή την δεκαετία πολλές και σημαντικές συμφωνίες 

υπογράφηκαν μεταξύ των δυο χωρών, με έμφαση στους τομείς ασφάλειας, άμυνας και μυστικών υπηρεσιών.  

Η ηγεσία του Ερντογάν αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ιστορική κληρονομιά της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και διαπνεόμενη από ένα ισχυρό θρησκευτικό υπόβαθρο έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το 

παλαιστινιακό ζήτημα. Έτσι επέκρινε σκληρά την στάση των ισραηλινών κυβερνήσεων έναντι του 

παλαιστινιακού κινήματος στην Γάζα και στην Δυτική Όχθη, σε ρητορικό όμως επίπεδο, αποφεύγοντας να 

καταγγείλει τις συμφωνίες της δεκαετίας του 1990 και να διακόψει τις όποιες σχέσεις. Ταυτόχρονα η 

κυβέρνηση Ερντογάν είχε επιδιώξει να κάνει χρήση των δεσμών της με το Ισραήλ στο πλαίσιο των 

προσπαθειών διαμεσολάβησης της στο ισραηλινοπαλαιστινιακό ζήτημα. Ως εκ τούτου θα μπορούσε κανείς 

να συμπεράνει ότι έως το επεισόδιο του πλοιαρίου «Μαβί Μαρμαρά», όπου ισραηλινές ειδικές δυνάμεις 

κατέλαβαν το τουρκικό πλοιάριο που έπλεε προς την Γάζα με υποτιθέμενο ιατρικό εξοπλισμό για τους 

Παλαιστινίους και σκότωσαν 10 τούρκους ακτιβιστές-πράκτορες που επέβαιναν, η μετατόπιση της τουρκικής 

πολιτικής έναντι του Ισραήλ ήταν περισσότερη ρητορική παρά ουσιαστική.  

Μετά το επεισόδιο του «Μαβί Μαρμαρά» τον Μάιο του 2010 οι επίσημες σχέσεις των δυο χωρών ήταν μεν 

τεταμένες, αλλά το βαθύ τουρκικό κράτος-κατεστημένο ποτέ δεν διέρρηξε τις επαφές του με το Ισραήλ. 

Ακόμη και κατά το διάστημα διακοπής των διπλωματικών σχέσεων λόγω του επεισοδίου με τους ακτιβιστές, 
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το στρατιωτικοπολιτικό κατεστημένο της Άγκυρας δεν έπαψε να συνεργάζεται με το Ισραήλ, οι δε μυστικές 

υπηρεσίες των δυο χωρών είχαν άμεση και τακτικότατη επικοινωνία. Στην όξυνση των διπλωματικών 

σχέσεων αυτό το διάστημα έντασης η Ουάσιγκτον τήρησε ίσες αποστάσεις, αφού και οι δυο χώρες μαζί με 

την Σαουδική Αραβία είναι οι βασικότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δεν μπορεί και 

δεν θέλει να έχει τεταμένες σχέσεις με την Τουρκία, την μοναδική μουσουλμανική χώρα της περιοχής που 

τον τελευταίο μισό αιώνα έχει εξελιχθεί σε στρατιωτικό του σύμμαχο. Εξ άλλου η Τουρκία και το Ισραήλ 

έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα στην Μέση Ανατολή. Έτσι δεν άργησε να επέλθει συμφωνία για την 

ομαλοποίηση των σχέσεων τους τον Δεκέμβριο του 2015 στην Γενεύη, σε μια συνάντηση αξιωματούχων των 

δυο πλευρών κατά την οποία αποφασίστηκε να πληρώσει το Τελ Αβίβ αποζημιώσεις για τα τουρκικά θύματα 

του πλοιαρίου που είχε προσπαθήσει να εισβάλλει στην αποκλεισμένη Γάζα. Σε αντάλλαγμα η Άγκυρα 

υποσχέθηκε να σταματήσει όλες τις ενέργειες σε διεθνές δικαστικό επίπεδο εναντίον των ισραηλινών 

στρατιωτικών που σκότωσαν τους 10 Τούρκους «ακτιβιστές». Επίσης συμφωνήθηκε η άρση του ισραηλινού 

ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας για την Τουρκία. Με άλλα λόγια δηλαδή η Άγκυρα θα απολαμβάνει 

διευκολύνσεων  για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα και τρίτες χώρες θα έχουν την 

δυνατότητα να προμηθεύουν ανθρωπιστικό υλικό προς τους Παλαιστινίους μέσω της Τουρκίας.  

Υπάρχει όμως και μια άλλη σοβαρότατη παράμετρος στην όλη διαδικασία επαναπροσέγγισης Τουρκίας-

Ισραήλ, μια παράμετρος που θίγει τα συμφέροντα της Κύπρου και την οποία αγνοούν πολλοί αναλυτές. Οι 

Ισραηλινοί και οι Τούρκοι συμφώνησαν ότι η άρση του αποκλεισμού της Γάζας και η ναυτική σύνδεση με την 

Τουρκία θα περιλαμβάνει και λιμάνια της βόρειας Κύπρου. Δηλαδή οι Τούρκοι θα μπορούν να στέλνουν 

ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη από τα κατεχόμενα εδάφη της Μεγαλονήσου. 

 Η επαναπροσέγγιση αυτή θα δώσει στο εγγύς μέλλον την δυνατότητα να κατασκευαστούν ενεργειακοί 

αγωγοί μεταξύ του ισραηλινού υποθαλασσίου κοιτάσματος Λεβάθιαν και της Τουρκίας, με πιθανότητα 

μεγάλη να συμπεριληφθούν σε αυτούς τους σχεδιασμούς και τα υποθαλάσσια κοιτάσματα της Κύπρου, εξ 

άλλου οι εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα κυπριακά κοιτάσματα είναι οι ίδιες με αυτές που εκμεταλλεύονται 

τα υποθαλάσσια ισραηλινά.  

Οι ΗΠΑ από την άλλη πλευρά προσπαθούν να κρατήσουν στις σχέσεις τους με την Τουρκία και το Ισραήλ μια 

σχετική ισορροπία, παρά την παραδοσιακή υπερ-ισραηλινή στάση τους. Η Ουάσιγκτον πάντα φροντίζει να 

μην κόψει καμία γέφυρα με τις δυο αυτές χώρες, καθώς και οι δυο είναι σημαντικές για την διατήρηση των 

γεωπολιτικών συμφερόντων της στην περιοχή. Η Άγκυρα προσπαθεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη των 

ΗΠΑ στο θέμα της Παλαιστίνης, παρ’ όλα αυτά η φιλοισραηλινή στάση των ΗΠΑ θα εξακολουθήσει να 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής της, ενώ η Άγκυρα θα εξακολουθήσει να παρεμβαίνει υπέρ 

των Παλαιστινίων, μόνο όμως σε ρητορικό επίπεδο και για την δημιουργία εντυπώσεων. 

 

22. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Η Τουρκία στην διάρκεια της γιουγκοσλαβικής κρίσης είχε λάβει σαφή θέση κατά της διάλυσης αυτού του 

κράτους των Βαλκανίων. Ο λόγος για αυτή την στάση της Άγκυρας ήταν ο φόβος δραστηριοποίησης στην 

επικράτεια της αποσταθεροποιητικών εθνοτικών κινημάτων που θα είχαν ως παράδειγμα τα αντίστοιχα 
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διασπαστικά κινήματα στην Γιουγκοσλαβία. Παρ’ όλα αυτά μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας η τουρκική 

πολιτική στα Βαλκάνια έλαβε γρήγορα σαφές περίγραμμα. 

Ο πρόεδρος Οζάλ στις 3.12.1991 σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε τα εξής: «Οι σημερινές 

ιστορικές συνθήκες στα Βαλκάνια δίνουν την δυνατότητα στην Τουρκία να δραστηριοποιήσει τις 

μουσουλμανικές μειονότητες στην Αλβανία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα 

και ούτως να μεταστραφεί ο ρους συρρίκνωσης της Τουρκίας που ξεκίνησε από τα τείχη της Βιέννης». Η 

Τουρκία στην προσπάθεια της δραστηριοποίησης των μουσουλμάνων στα Βαλκάνια, στην προσπάθεια της να 

εξασφαλίσει αυτονομία στις μουσουλμανικές μειονότητες, δεν ήταν μόνη. Για τον σκοπό αυτό είχε την 

αμέριστη συμπαράσταση και οικονομική βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας και των σουνιτικών-βαχαμπιστικών 

μοναρχιών του Αραβικού Κόλπου, καθώς και την βοήθεια άλλων ισλαμιστικών χωρών όπως το Πακιστάν.  

Το 1994 η τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ επισκέφτηκε το Σαράγιεβο μαζί με την 

πρωθυπουργό του Πακιστάν Μπεναζίρ Μπούτο. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης υπεγράφη κοινή δήλωση 

υποστήριξης και αλληλεγγύης της Τουρκίας και του Πακιστάν προς την Βοσνία. Έκτοτε η πολιτική της Άγκυρας 

στα Βαλκάνια παραμένει ενεργή με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των μουσουλμανικών μειονοτήτων στα 

Σκόπια και στο Κόσοβο και την αποσταθεροποίηση της Σερβίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας. 

Ο πρωθυπουργός και μετέπειτα πρόεδρος Ερντογάν σε όλες τις δηλώσεις του για τα Βαλκάνια πάντα κάνει 

αναφορές για την οθωμανική εποχή αυτής της περιοχής, εξ άλλου πως η Άγκυρα αντιλαμβάνεται το 

οθωμανικό παρελθόν των Βαλκανίων το έκανε σαφές ο υπουργός Εξωτερικών Νταβούτογλου το 2009. Σε 

ομιλία του στο Σαράγιεβο και απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του Κοινοβουλίου της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης υπενθύμισε ότι «στο Σαράγιεβο εδώ και αιώνες υπάρχουν χριστιανικές εκκλησίες δίπλα από 

τεμένη και συναγωγές και αυτό υποδηλώνει την καλοσύνη και μεγαθυμία της οθωμανικής κυριαρχίας του 

παρελθόντος. Η οθωμανική κυριαρχία ήταν μια ιστορία επιτυχίας για τα Βαλκάνια, κάτι που ευχόμαστε να 

επαναληφθεί στο μέλλον». 

Η Τουρκία μέσω των μουσουλμανικών κρατών-κρατιδίων της Αλβανίας, της Βοσνίας, του Κοσόβου και των 

Σκοπίων προσπαθεί να δημιουργήσει μια νεοοθωμανική ζώνη στα Βαλκάνια. Καθόσον η οικονομική 

στιβαρότητα της Τουρκίας το επιτρέπει, αυτό το όραμα έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας και το 

αποτέλεσμα θα είναι η επέκταση της γεωπολιτικής σφαίρας επιρροής της Άγκυρας στα Βαλκάνια.  

 

22.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-2000 

Ένας άλλος τομέας συνεργασίας Τουρκίας και ΗΠΑ την δεκαετία 1990 ήταν τα Βαλκάνια. Άγκυρα και 

Ουάσιγκτον συνεργάστηκαν στενά στις κρίσεις της Βοσνίας και του Κοσσυφοπεδίου (Κοσόβου). Όταν 

ξεκίνησε η διαδικασία διάλυσης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας το 1990, η Τουρκία 

προσπάθησε να παρέμβει θέλοντας να προσφέρει υποστήριξη στον μουσουλμανικό πληθυσμό της υπό 

διάλυση χώρας, ενώ στην Άγκυρα αφυπνίστηκαν οι νεοοθωμανικές φιλοδοξίες για την περιοχή των 

Βαλκανίων. Το τουρκικό υπουργείο των Εξωτερικών ρύθμισε την πολιτική του ενεργά προς όφελος της 

Βοσνίας, του Κοσσυφοπεδίου, της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ (Σκόπια), με περιοχές δηλαδή και πληθυσμούς με 

τους οποίους συνδεόταν η Τουρκία με ιστορικούς, εθνοτικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς.  
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Οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί σφυρηλατημένοι μαζί με τις νεοοθωμανικές φιλοδοξίες ώθησαν τον 

πρόεδρο Οζάλ και τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό Ντεμιρέλ να αναλάβουν ενεργό δράση υπέρ των 

μουσουλμάνων της περιοχής πιστεύοντας  ότι η Τουρκία έχει ιστορική ευθύνη απέναντι τους. Αυτή η 

νεοοθωμανική ταυτότητα που άρχισε να ξεδιπλώνεται  από την Άγκυρα για την περιοχή των Βαλκανίων ήταν 

σε πλήρη εναρμόνιση με την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ, μάλιστα ο Οζάλ κατά την διάρκεια επίσημης 

επίσκεψης του στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο του 1993 πίεσε τον πρόεδρο Κλίντον για να παρέμβει στρατιωτικά 

στην Βοσνία και να σταματήσει τους Σέρβους, υπογραμμίζοντας ότι το τουρκικό έθνος δεν θα επιτρέψει ποτέ 

μια δεύτερη «τραγωδία της Ανδαλουσίας» για τους Βόσνιους. 

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση της Τουρκίας για στρατιωτική επιλογή στην κρίση της Βοσνίας και το γεγονός 

ότι μόνο οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είχαν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν μια στρατιωτική επέμβαση 

καθιστούσε απαραίτητη την συνεργασία των δυο χωρών στα Βαλκάνια. Οι υπεύθυνοι χάραξης εξωτερικής 

πολιτικής της Τουρκίας υπενθύμισαν στο State Department την κρίση στον Περσικό Κόλπο και επεσήμαναν 

ότι μια παρόμοια επέμβαση στην Βοσνία ήταν απαραίτητη. Έχοντας την ίδια πολιτική, Άγκυρα και 

Ουάσιγκτον αρχές του 1994 άρχισαν να προμηθεύουν κρυφά με όπλα τους Βόσνιους και Κροάτες 

μουσουλμάνους, παρά το εμπάργκο που είχε επιβληθεί από τον ΟΗΕ για την περιοχή της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας. Προς τα τέλη του 1994 οι συνασπισμένοι μουσουλμάνοι της Βοσνίας και Κροατίας ξεκίνησαν 

στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Σέρβων, συνοδευόμενοι από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ που με αεροπορικές 

επιχειρήσεις κορύφωσαν την κρίση και έσυραν την Σερβία στις συνομιλίες του Dayton και στην de facto και 

de jure διάλυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. 

 

23. Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια οι υπεύθυνοι χάραξης της εξωτερικής πολιτικής  

προσπάθησαν να αναδείξουν την στρατηγική σημασία της Τουρκίας στην μετασοβιετική εποχή, μετά τον 

Ψυχρό Πόλεμο. Σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία στόχευσε στην ανάπτυξη σχέσεων με τις νεοσυσταθείσες 

δημοκρατίες στην Κεντρική Ασία και στον Καύκασο με τις οποίες απολάμβανε ιστορικούς, θρησκευτικούς και 

πολιτιστικούς δεσμούς. Η Τουρκία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προέκυψαν με την 

αμερικανική υποστήριξη. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους παρουσίασαν την Τουρκία ως υπόδειγμα, μοντέλο  

δυτικόστροφου-μουσουλμανικού κράτους στις νεοσυσταθείσες δημοκρατίες που προέκυψαν από την 

διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα συμφέροντα των δυο χωρών συνέκλιναν στην προσπάθεια αποκλεισμού 

της ρωσικής επιρροής στην περιοχή και στην πρόθεση πλήρωσης του κενού ισχύος που προέκυψε μετά την 

σοβιετική κατάρρευση. Η Τουρκία σκόπευε να αυξήσει την επιρροή της στην Κεντρική Ασία και στον Καύκασο 

αξιοποιώντας την αμερικανική υποστήριξη, δηλαδή στην πραγματικότητα η Τουρκία ήταν ο πράκτορας των 

ΗΠΑ στην περιοχή.  

Έτσι το ενδιαφέρον της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής αν και επικεντρώθηκε την δεκαετία 1990 στην 

προσπάθεια συμμετοχής στα δρώμενα της Ευρώπης και στην υποψηφιότητα συμμετοχής στην  ΕΕ, 

παράλληλα ακολούθησε μια πορεία εμβάθυνσης κυρίως των οικονομικών δεσμών με τις νεοσυσταθείσες 

δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου. Η πορεία αυτή εντατικοποιήθηκε μετά την ανάληψη της 
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εξουσίας από τον Ερντογάν το 2002, απόδειξη αυτού είναι τα έργα αγωγών για την μεταφορά φυσικού 

αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη καθώς και τα έργα σιδηροδρομικής σύνδεσης της 

Τουρκίας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, παρακάμπτοντας όμως την Αρμενία.  

Η κρίση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας το 2008 ώθησε την Τουρκία να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις 

περιφερειακές εξελίξεις, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την σταθερότητα της περιοχής, αφού οι 

οποιεσδήποτε αναταραχές έθεταν σε κίνδυνο τα μεγαλόπνοα σχέδια  της Άγκυρας για να καταστεί η χώρα 

ενεργειακός κόμβος για τα κοιτάσματα της Κασπίας και Κεντρικής Ασίας. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Γεωργίας 

τον Αύγουστο του 2008 βρήκε την Άγκυρα απροετοίμαστη, ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκε στο οικοδόμημα 

ασφαλείας της περιοχής αλλά και στα συμφέροντα της Τουρκίας μια πολιτική και στρατιωτική αστάθεια. Ο 

τοπικός αυτός πόλεμος για τα εδάφη της Αμπχαζίας και Νότιας Οσετίας έφερε στο προσκήνιο για την 

Τουρκία ότι περιφερειακές συγκρούσεις μπορούν να υποσκάψουν την πολιτική της στον Καύκασο. Η κρίση 

στην Γεωργία υπενθύμισε στην Άγκυρα ότι ο Καύκασος επικαλύπτεται με τα συμφέροντα της Μόσχας, η 

οποία με την εισβολή στην Γεωργία έκανε αισθητή την παρουσία της και το δικαίωμα της για προνομιακές 

αξιώσεις και ηγετικό ρόλο στην περιοχή και ιδιαίτερα στην Γεωργία. Στην κρίση του 2008 η Τουρκία 

συντάχθηκε με την Γεωργία υπερασπιζόμενη την εδαφική κυριαρχία της τελευταίας, χωρίς όμως να έλθει σε 

αντιπαράθεση ή σύγκρουση με την Ρωσία. 

Μετά την κρίση της Γεωργίας το 2008 η Τουρκία πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες που συνέβαλλαν στην 

περιφερειακή σταθερότητα του Καυκάσου και Κεντρικής Ασίας και διαμόρφωσε προτεραιότητες ώστε να 

αποδυναμωθεί η αντίληψη ότι η πολιτική της και οι σχέσεις της με τις χώρες της περιοχής ήταν μια ατζέντα 

της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Άρχισε να ακολουθεί μια στρατηγική εξωτερικής πολιτικής που της έδινε 

το δικαίωμα να διατηρεί τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες της στην περιοχή. Η Τουρκία συνέχισε να 

βλέπει τους ιστορικούς και πολιτιστικούς της δεσμούς με την περιοχή ως σημαντικό σημείο αναφοράς, 

συνειδητοποίησε όμως ότι ο ρόλος του «μεγάλου αδελφού» και του «προστάτη» δεν ήταν βιώσιμος όσον 

αφορά τις σχέσεις με τις νεοσυσταθείσες δημοκρατίες. Ως εκ τούτου συνέχισε να αναπτύσσει αυτές τις 

σχέσεις  στην βάση αμοιβαίας συνεργασίας, σεβασμού και ισότητας.  

Όσον αφορά την τουρκοαμερικανική συνεργασία στην περιοχή, τα συμφέροντα των δυο χωρών συγκλίνουν 

στην υπονόμευση της ρωσικής και κινεζικής επιρροής και στην υποστήριξη της συνεργασίας των 

νεοσυσταθέντων δημοκρατιών με το ΝΑΤΟ.  

 

23.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΗΠΑ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ 

Παρ’ όλο που η σημασία της Τουρκίας για την Δύση μειώθηκε μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και εξ 

αιτίας του τέλους του Ψυχρού Πολέμου, τουτέστιν η Δύση δεν χρειαζόταν πλέον την Τουρκία ως φρούριο 

κατά του σοβιετικού μπλοκ, τα γεγονότα που ακολούθησαν, ήτοι η κρίση στον Κόλπο, οι εθνοτικές 

συγκρούσεις στα Βαλκάνια και η ανεξαρτησία πολλών σοβιετικών δημοκρατιών μετά την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης απέδειξαν ότι η Τουρκία εξακολουθούσε να είναι σημαντικός εταίρος τόσο για την δυτική 

Ευρώπη όσο και για τις ΗΠΑ. Η εμφάνιση τουρκόφωνων δημοκρατιών ως ανεξάρτητες οντότητες από τις 
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στάχτες της Σοβιετικής Ένωσης υπογράμμισαν την σημασία της Τουρκίας στην περιοχή του Καυκάσου και της 

Κεντρικής Ασίας και δημιούργησαν νέες προοπτικές για την τουρκική εξωτερική πολιτική.  

Ο Οζάλ και ο Ντεμιρέλ θεώρησαν τις δυο αυτές περιοχές ως νέο πεδίο ανάπτυξης της τουρκικής επιρροής, 

διαβλέποντας ότι αυτή η επιρροή θα ενισχύσει την αξία της Άγκυρας στην Δύση και θα ανοίξει νέες 

προοπτικές για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ. Η Άγκυρα εγκατέλειψε πλήρως την απομονωτική 

κεμαλική πολιτική έναντι της Κεντρικής Ασίας και έγινε το πρώτο κράτος που αναγνώρισε τις νεοσύστατες, 

ανεξάρτητες πλέον δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης με τις οποίες την συνέδεαν γλωσσικοί, 

ιστορικοί, πολιτιστικοί και θρησκευτικοί δεσμοί. Για αυτές τις νεοσύστατες δημοκρατίες η Τουρκία κατά 

κάποιον τρόπο αποτελούσε ένα οικονομικό μοντέλο και κρατικό σύστημα που θα μπορούσε να αφομοιωθεί 

από τα νεοσυσταθέντα κράτη Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Τουρκμενιστάν.  

Η ηγεσία της Άγκυρας την περίοδο αυτή της δεκαετίας του 1990 ήταν ανυπόμονη για να διαδραματίσει 

ενεργό ρόλο στην Κεντρική Ασία και στον Καύκασο και κινητοποίησε όλους τους πόρους της χώρας για να 

προσφέρει οικονομική και τεχνική βοήθεια προς τις τουρκόφωνες αυτές δημοκρατίες της περιοχής. Έτσι οι 

μετασοβιετικές δημοκρατίες του Ουζμπεκιστάν, του Καζακστάν, του Αζερμπαϊτζάν και του Τουρκμενιστάν 

παρείχαν ένα σπουδαίο χώρο αμερικανοτουρκικής συνεργασίας με στόχο γεωστρατηγικά οφέλη για την 

Τουρκία και τις ΗΠΑ. H συνεργασία αυτή είχε τρεις βασικούς στόχους: Την κυριαρχία στις πηγές ενέργειας και 

στις ενεργειακές διαδρομές, την γεωπολιτική πίεση στην Ρωσία και στην Κίνα και την συγκράτηση της 

επιρροής του Ιράν στην περιοχή του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής. Ο απόλυτος στόχος των ΗΠΑ ήταν η 

ενσωμάτωση των χωρών της Κεντρικής Ασίας στο διεθνές αμερικανοσιωνιστικό σύστημα κυριαρχίας και η 

περικύκλωση της Ρωσίας. Όλοι αυτοί οι στόχοι συνέπεσαν με τα συμφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή, ενώ 

οι ΗΠΑ χρειαζόταν την Τουρκία για την υλοποίηση των δικών τους γεωπολιτικών στόχων. Έτσι η Ουάσιγκτον 

άρχισε να δίνει στήριξη στην Άγκυρα για τις προσπάθειες της να ενισχύσει την τουρκική επιρροή στην 

Κεντρική Ασία και στον Καύκασο, ελπίζοντας ότι η κοινή γλώσσα, η ίδια θρησκεία και οι κοινές εθνοτικές 

καταβολές με τις νεοσύστατες δημοκρατίες θα βοηθούσαν ώστε να αποκλειστεί η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν 

από την περιοχή και να γεμίσουν  το κενό οι ΗΠΑ μαζί με την Τουρκία.  

Εν τούτοις τα τουρκικά και αμερικανικά συμφέροντα δεν συνέπεσαν σε όλες τις περιπτώσεις κρίσεων που 

εμφανίστηκαν στην περιοχή. Η Άγκυρα υποστήριξε σθεναρά το Αζερμπαϊτζάν στην διένεξη του με την 

Αρμενία φτάνοντας μάλιστα στα όρια στρατιωτικής εισβολής κατά τα πρότυπα της Κύπρου, ενώ η 

Ουάσιγκτον ακολούθησε μια φιλο-αρμενική πολιτική, αποσοβώντας τα χειρότερα και αποτρέποντας την 

Τουρκία να κάνει το απονενοημένο βήμα (κάτι που δεν έπραξαν οι ΗΠΑ στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο).  

Εν κατακλείδι η συνεργασία Τουρκίας-ΗΠΑ στον Καύκασο και στην Κεντρική Ασία απέφερε στρατηγικά οφέλη 

και στις δυο χώρες, οφέλη που εξαργύρωσε η Τουρκία κυρίως στον ενεργειακό τομέα δημιουργώντας 

προϋποθέσεις να καταστεί ενεργειακός διάδρομος και κόμβος για τα ενεργειακά κοιτάσματα του Καυκάσου.   

 

24. Η ΡΩΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο της πολυδιάστατης διπλωματίας, των μηδενικών προβλημάτων και της συνεργασίας με τις 

γειτονικές χώρες η Τουρκία ανέπτυξε αξιοσημείωτες σχέσεις με την Ρωσία ιδίως στον τομέα της οικονομίας. 
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Η Μόσχα για ένα μεγάλο διάστημα, με εξαίρεση την περίοδο των εντάσεων λόγω της τουρκικής πολιτικής 

στην Συρία και της κατάρριψης στις 25 Νοεμβρίου 2015 ρωσικού μαχητικού-βομβαρδιστικού πάνω από το 

συριακό έδαφος από τουρκικό μαχητικό, ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας και ο 

μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου. Η ενέργεια υπήρξε σημαντική κινητήρια δύναμη στην 

εντατικοποίηση των διμερών σχέσεων, καθώς η Ρωσία καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών της 

Τουρκίας σε φυσικό αέριο και αργό πετρέλαιο. 

Οι αυξανόμενοι δεσμοί των δυο χωρών κατέστησαν την Άγκυρα πιο ευαίσθητη στις ρωσικές ανησυχίες για 

τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, έτσι καθ’ όλη την διάρκεια της δεκαετίας του 2000, ιδιαίτερα στην κρίση 

της Γεωργίας, η Τουρκία όταν κλήθηκε από την Δύση να συντονίσει τις πολιτικές της ενάντια στην Μόσχα 

αρνήθηκε να αναλάβει πράξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αντιρωσικές. Η Τουρκία ακολουθώντας 

ισορροπημένη πολιτική στον ανταγωνισμό Ρωσίας-Δύσης και περιορίζοντας τις πολιτικές εντάσεις με την 

Μόσχα μεγιστοποίησε τα κέρδη της από τις εμπορικές συναλλαγές. Η ισορροπημένη πολιτική της είχε σχέση 

όπως προαναφέρθηκε και με το γεγονός της εξάρτησης της κατά ένα μεγάλο ποσοστό  από τις εισαγωγές 

ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου.  

Αυτή η «ουδέτερη» στάση της Τουρκίας την δεκαετία του 2000 οδήγησε μερικές φορές σε τριβές τις σχέσεις 

Άγκυρας-Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προσπάθειες επέκτασης της στρατιωτικής δύναμης του 

ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην Μαύρη Θάλασσα. Η Μαύρη Θάλασσα υπήρξε ένας στρατηγικός τομέας 

ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με σημαντικές επιπτώσεις για την Τουρκία. Από την μια 

πλευρά η Ρωσία προσπαθεί να εδραιώσει την κυριαρχία της στις ακτές αυτής της θάλασσας και από την άλλη 

οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επιδιώκουν επίσης να αυξήσουν την παρουσία τους και την επιρροή τους σε αυτό τον 

ευμετάβλητο, αλλά εξαιρετικά στρατηγικό θαλάσσιο τομέα. Στην προσέγγιση της στρατηγικής των δυο 

συμμάχων για την Μαύρη Θάλασσα υπήρξαν την δεκαετία 2000 σημεία απόκλισης, τουτέστιν ενώ οι ΗΠΑ 

ήθελαν να αυξήσουν την ναυτική τους παρουσία καθώς και αυτής του ΝΑΤΟ, η Τουρκία υποστήριζε ότι 

σύμφωνα με την Συνθήκη του Μοντρέ η περιφερειακή συνεργασία των παράκτιων χωρών της Μαύρης 

Θάλασσας θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των διεθνών προσπαθειών. Σύμφωνα με αυτή την λογική η 

Μαύρη Θάλασσα θα έπρεπε να παραμείνει στην κυριαρχία των περιφερειακών χωρών αυτής της θάλασσας, 

μια πολιτική που σίγουρα είχε ευήκοα ώτα στην Μόσχα. Μια ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας τόσο στην 

Μαύρη Θάλασσα όσο και στον Καύκασο θα υποχρέωνε την Τουρκία να επιλέξει μεταξύ των δυτικών και 

ευρασιατικών συμφερόντων της, κάτι που διακαώς ήθελε να αποφύγει. Ο ανταγωνισμός μεταξύ Δύσης-

Ρωσίας θα καθιστούσε πιο δύσκολο για την Τουρκία την εξισορρόπηση των συμφερόντων της σε αυτές τις 

περιοχές.  

Ωστόσο αρχές της δεκαετίας του 2010 η Τουρκία άρχισε να θέτει σε πρώτο πλάνο την βαθιά ριζωμένη 

συμμαχία της με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ και να τεντώνει τις σχέσεις της με την Ρωσία, τουλάχιστον στο πολιτικό 

επίπεδο. Η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστήματος Aegis 

Ashore στο έδαφος της παρά την αντίθεση της Μόσχας οδήγησε σε τριβές, τριβές που εντάθηκαν λόγω της 

υποστήριξης που είχε η Αρμενία από την Ρωσία στην διένεξη της με το Αζερμπαϊτζάν για το ζήτημα Ναγκόρνο 

Καραμπάχ.   
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Το Ναγκόρνο Καραμπάχ (Ορεινό Καραμπάχ) ήταν παλαιότερα μια αυτόνομη διοικητική περιφέρεια της  

Σοβιετικής Ένωσης με κατοίκους στην πλειοψηφία τους χριστιανούς Αρμένιους. Σήμερα αποτελεί μια de facto 

αυτόνομη Δημοκρατία του Νοτίου Καυκάσου, de jure όμως είναι μέρος του Αζερμπαϊτζάν. Βρίσκεται περίπου 

270 χλμ δυτικά της πρωτεύουσας Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και πολύ κοντά στα σύνορα με την Αρμενία, 

αποτελώντας ουσιαστικά θύλακα μέσα στο Αζερμπαϊτζάν. Έχει έκταση 4.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 

πληθυσμό 150.000 κατοίκων και πρωτεύουσα του είναι η πόλη Στεπανακέρτ. Η παλαιά σύγκρουση για την 

περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν αναζωπυρώθηκε αρχές της δεκαετίας 

του 2010 και στο παρασκήνιο η Άγκυρα αναγκάσθηκε να υποστηρίξει το Μπακού, αν και γνώριζε ότι μια 

ανάφλεξη στην περιοχή θα εξασθενούσε τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς, ενώ η Ρωσία εμφανίσθηκε ως 

η προστάτιδα δύναμη της Αρμενίας. Η αντιπαράθεση για το Ναγκόρνο Καραμπάχ σαφέστατα και έχει 

γεωστρατηγικό βάθος και ορίζοντα, αλλά δεν πρέπει να απεμπολήσουμε και τα εθνοτικά, θρησκευτικά και 

πολιτισμικά στοιχεία αυτής της σύγκρουσης μεταξύ Αρμενίων και Αζέρων που όμως επηρεάζουν τις σχέσεις 

Άγκυρας-Μόσχας. 

Η βαθιά ριζωμένη συμμαχία της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ τέθηκε σε πρώτο πλάνο και με την 

«αραβική άνοιξη», μια επιχείρηση αποσταθεροποίησης μη αρεστών στην Ουάσιγκτον καθεστώτων της 

Μέσης Ανατολής. Η «αραβική άνοιξη» έσπρωξε την Άγκυρα να κάνει επιλογές συγκλίνουσες με τα 

αμερικανικά συμφέροντα και ενάντια στα ρωσικά. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης οι σχέσεις Άγκυρας-

Ουάσιγκτον εισήλθαν σε μια νέα περίοδο «χρυσής εποχής», με αποτέλεσμα την υποχώρηση των δεσμών 

Άγκυρας-Μόσχας. Η στάση της Τουρκίας κατά του καθεστώτος Άσαντ προκάλεσε την διαμάχη με την Ρωσία, 

με αποκορύφωμα την κατάρριψη από τουρκικό μαχητικό ενός ρωσικού βομβαρδιστικού που επιχειρούσε 

κατά των θέσεων του Ισλαμικού Κράτους στην Συρία.  

Εν κατακλείδι η Τουρκία ανέπτυξε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και στο πλαίσιο της 

πολυδιάστατης κατανόησης της εξωτερικής της πολιτικής καλές σχέσεις με την Ρωσία, ακόμη και αγνοώντας 

αμερικανικές απαιτήσεις και συμφέροντα. Ωστόσο κυρίως με την λεγόμενη «αραβική άνοιξη» οι σχέσεις 

αυτές επηρεάστηκαν αρνητικά και οι δύο χώρες βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα στον συμμοριτοπόλεμο 

της Συρίας, αλλά και στην κρίση της Κριμαίας. Η Άγκυρα υποστήριξε σθεναρά τους μισθοφόρους της Δύσης, 

ενώ η Ρωσία διατήρησε σταθερή την υποστήριξη της στον Άσαντ. Στην κρίση της Κριμαίας η Άγκυρα 

υποστήριξε τους πραξικοπηματίες του Κιέβου και δεν αναγνώρισε την προσάρτηση της ρωσόφωνης 

Χερσονήσου από την Ρωσική Ομοσπονδία. Παρ’ όλα αυτά οι οικονομικές σχέσεις δεν επηρεάστηκαν σε 

μεγάλο βαθμό από αυτές τις σημαντικές πολιτικές τριβές και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, ενώ το τελευταίο 

διάστημα επεκτείνονται και στον εξοπλιστικό τομέα καθώς η Τουρκία προτίθεται να αγοράσει  

υπερσύγχρονα αντιπυραυλικά-αντιαεροπορικά συστήματα (S-400) από την ρωσική αμυντική βιομηχανία. Η 

πιθανή υλοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας θα επιφέρει έντονες τριβές με το ΝΑΤΟ και την Ουάσιγκτον, όμως 

για την Άγκυρα η αγορά ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων γίνεται στο πλαίσιο κατευνασμού της οργής 

της Μόσχας για την τουρκική πολιτική στον συμμοριτοπόλεμο της Συρίας, καθώς και ως ένδειξη αναβίωσης 

μιας ισορροπημένης πολιτικής στην διένεξη ΝΑΤΟ-Ρωσίας. 
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24.1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΡΙΜΑΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ  

Η Κριμαία που προσαρτήθηκε στην Ρωσική Ομοσπονδία μετά από τοπικό δημοψήφισμα και απόφαση του 

Πούτιν τον Μάρτιο του 2014 είναι ένας παράγοντας αντιπαράθεσης στις σχέσεις των δυο χωρών. Από 

στρατηγικής άποψης η απόσχιση της ρωσόφωνης Κριμαίας από την Ουκρανία και η προσάρτηση της στην 

Ρωσία αύξησε σημαντικά το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της Μόσχας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας 

και η νέα αυτή κατάσταση έχει επιπτώσεις σε όλες τις παρευξείνιες χώρες, κυρίως όμως επηρεάζει την 

Ουκρανία, την Ρουμανία και την Τουρκία, ενώ αναγκάζει το ΝΑΤΟ σε αναδίπλωση στην Μαύρη Θάλασσα.  Το 

γεωστρατηγικό δυναμικό της Κριμαίας, σε συνδυασμό μάλιστα με την de facto απόσχιση των ρωσόφωνων 

επαρχιών της Ανατολικής Ουκρανίας από το Κίεβο, επιτρέπει στην Ρωσία να αναπτύξει και να βελτιώσει 

ριζικά τις στρατιωτικές της δυνατότητες στην Μαύρη θάλασσα και να διευκολύνει την πρόσβαση της προς 

τον Νότο. Η εγκατάσταση των βαλλιστικών πυραύλων εδάφους-εδάφους Iskander βεληνεκούς 400 χλμ στο 

έδαφος της Κριμαίας προσφέρει κάλυψη σε όλες τις ρωσόφωνες περιοχές της Ουκρανίας και Μολδαβίας 

(Υπερδνειστερία), ενώ επιθετικά επηρεάζει την ακτογραμμή της Ρουμανίας και της βόρειας Τουρκίας. Το 

βαλλιστικό σύστημα Iskander συμπληρώνεται με το μακρού βεληνεκούς αντιβαλλιστικό-αντιαεροπορικό 

σύστημα S-400, κάτι που θα δίνει τον πλήρη στρατηγικό έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας στις ρωσικές ένοπλες 

δυνάμεις.  

Η τοποθεσία της Χερσονήσου της Κριμαίας είναι ιδανική για την στάθμευση και ανάπτυξη 

αερομεταφερομένων δυνάμεων, πεζοναυτών και ειδικών δυνάμεων, ενώ στρατιωτικά αεροδρόμια και 

λιμάνια προσφέρουν ελκυστικές δυνατότητες για τα ρωσικά μαχητικά-βομβαρδιστικά και τον ρωσικό στόλο 

της Μαύρης Θάλασσας. Πέραν των επιθετικών δυνατοτήτων που προσφέρει η Κριμαία στις ρωσικές ένοπλες 

δυνάμεις αυξάνει ταυτόχρονα και τις αμυντικές τους ικανότητες. Η περιοχή αυτή παρέχει στην Ρωσία ένα 

ισχυρό προκεχωρημένο σημείο άμυνας, κυρίως εναντίον πιθανών αεροπορικών και ναυτικών εισβολών στο 

νοτιοδυτικό τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Κριμαία είναι μια ισχυρότατη προκεχωρημένη γραμμή 

άμυνας της ρωσικής ηπειρωτικής χώρας. Η προσάρτηση λοιπόν της Κριμαίας μετέβαλλε σημαντικά υπέρ της 

Ρωσίας την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, κάτι που ταυτόχρονα δημιουργεί 

στρατηγικό πρόβλημα στην Τουρκία. 

Η Κριμαία πριν την προσάρτηση της στην Ρωσική Ομοσπονδία είχε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις 

Τουρκίας-Ουκρανίας λόγω της ύπαρξης στην Χερσόνησο των τουρκογενών Τατάρων, τους οποίους η Άγκυρα 

υποστήριζε με ουσιώδη οικονομική και μορφωτική βοήθεια τα τελευταία 20 χρόνια μετά την διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης. Η φήμη και η υπόληψη των σουνιτών μουσουλμάνων Τατάρων, οι οποίοι ειρήσθω εν 

παρόδω είναι μια ισχυρή μειονότητα στην Χερσόνησο της Κριμαίας, είναι πολύ υψηλή στην Τουρκία. Οι 

Τάταροι αποτελούν το 12% του πληθυσμού της Κριμαίας και ήταν η μόνη μειονότητα που αρνήθηκε να λάβει 

μέρος στο δημοψήφισμα που αποφάσισε την απόσχιση από την Ουκρανία.  

Κατά την διάρκεια της κριμαϊκής κρίσης η Τουρκία υιοθέτησε μια προσεκτική προσέγγιση στο πρόβλημα 

δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κριμαίας, υποστηρίζοντας τις θέσεις των 

πραξικοπηματιών του Κιέβου και του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα προσέφερε στο Κίεβο δάνειο 50 εκ. δολαρίων 

για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Τατάρων. Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας ήταν σημαντική 
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για την Άγκυρα, όχι όμως τόσο σημαντική για να οδηγήσει σε ρήξη των σχέσεων με την Μόσχα εκείνη την 

περίοδο. 

Οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας που κλιμακώθηκαν επικίνδυνα μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού τον 

Νοέμβριο του 2015 στα τουρκοσυριακά σύνορα έφεραν την Άγκυρα και το Κίεβο στην ίδια βάρκα να τραβούν 

κουπί εναντίον της Μόσχας τόσο στην Συρία όσο και στην Κριμαία. Η Άγκυρα έχει δηλώσει επανειλημμένα 

ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την προσάρτηση της Κριμαίας από τους Ρώσους, ενώ συνεργάζεται στενά με το 

Κίεβο στους τομείς οικονομία και ασφάλεια. Μετά την αποκαθήλωση των σχεδίων της Τουρκίας  στην Συρία,  

η Κριμαία βρέθηκε στο προσκήνιο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, με την Άγκυρα να προσπαθεί να 

δημιουργήσει ένταση δια μέσου των Τατάρων στην Χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας. Από τις ρωσικές 

μυστικές υπηρεσίες έχουν γίνει αντιληπτές δράσεις ταταρικών οργανώσεων που πρόσκεινται στους Γκρίζους 

Λύκους και έχουν ως στόχο την αποσταθεροποίηση της Χερσονήσου. Υπενθυμίζουμε ότι μέλος των Γκρίζων 

Λύκων ήταν ο ισλαμιστής τρομοκράτης που δολοφόνησε στο τουρκικό έδαφος των ένα από τους δύο 

πιλότους του μαχητικού που καταρρίφθηκε στην διασυνοριακή περιοχή Συρίας-Τουρκίας.  

Είναι σαφές ότι το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την Κριμαία και η αποσταθεροποίηση που θέλει να 

προκαλέσει στην Χερσόνησο δεν έχει σχέση μόνο με την προστασία των Τατάρων, αλλά υποκρύπτει κυρίως 

τα μεγαλεπήβολα νεοοθωμανικά σχέδια της Άγκυρας, τα οποία απολαμβάνουν όσον αφορά το θέμα της 

Κριμαίας  της προστασίας της Ουάσιγκτον. Παρ’ όλα αυτά η Τουρκία μετά την κατάρρευση των 

μεγαλεπήβολων σχεδίων της για την Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται να θέλει να διακινδυνεύσει την 

ομαλοποίηση των σχέσεων της με την Ρωσία για το ζήτημα των Τατάρων της Κριμαίας. 

 

24.2 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΟΣΧΑΣ-ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ 

Η Τουρκία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016, την κατάρρευση της εξωτερικής της 

πολιτικής στην Μέση Ανατολή και έχοντας να αντιμετωπίσει την δημιουργία ανεξάρτητου Κουρδικού 

κράτους στα σύνορα της  ήταν βέβαιο ότι θα προσπαθούσε να εκβιάσει, να αντλήσει ανταλλάγματα από το 

ΝΑΤΟ, την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, χρησιμοποιώντας ως διαπραγματευτικό όπλο την επαναπροσέγγιση 

της με την Ρωσία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πραγματικά σκοπεύει να επανεξετάσει τον γεωπολιτικό της 

προσανατολισμό. Εξ άλλου στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του νεοτουρκικού κράτους 

σχεδόν ποτέ οι Τούρκοι δεν έχουν ευθυγραμμιστεί με τους Ρώσους. Ας θυμηθούμε την πρόσφατη ιστορία 

του ΝΑΤΟ, την συμμαχία με την Γερμανία εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και τους διαρκείας πολέμους των 

Σουλτάνων εναντίον των Τσάρων. Ας θυμηθούμε επίσης τα πρόσφατα γεγονότα στην Μέση Ανατολή όπου ο 

Ερντογάν συμμάχησε με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, τους μισθοφόρους δηλαδή της 

Ουάσιγκτον και του ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να απομακρύνει από την Δαμασκό τον σύμμαχο της Ρωσίας Άσαντ 

και μη ξεχνώντας επιπροσθέτως  την προσπάθεια αποσταθεροποίησης Ρωσικών επαρχιών μέσω των 

Τσετσένων ισλαμιστών που ενισχύονταν από τις μυστικές υπηρεσίες της Άγκυρας, του Ριάντ και της 

Ουάσιγκτον. 

Όμως η ιστορία ανήκει πάντα στο παρελθόν, η Μόσχα κοιτάζει στο μέλλον και αποσκοπεί να αποκομίσει 

γεωπολιτικά οφέλη από τα λάθη στρατηγικής της Άγκυρας στην Συρία και από το αποτυχημένο πραξικόπημα 
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στην Τουρκία, εκμεταλλευόμενη τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κεμαλικού πυρήνα των τουρκικών 

ενόπλων δυνάμεων και των ισλαμιστών της Τουρκίας. Η Μόσχα πιστεύει ότι ο Ερντογάν δεν έχει ακόμη 

αποφύγει τον κίνδυνο απομάκρυνσης του από την εξουσία δια ενός δευτέρου πραξικοπήματος. Σε αυτό το 

πλαίσιο τείνει να τον υποστηρίξει, εξασφαλίζοντας βέβαια σημαντικά ανταλλάγματα για το μέλλον. Ποια 

είναι αυτά τα ανταλλάγματα; Πρώτον η Τουρκία θα πρέπει να πάψει να ενσωματώνει στην στρατηγική της τα 

σχέδια της Ουάσιγκτον για περικύκλωση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δεύτερον η Άγκυρα πρέπει να υποσχεθεί 

ότι δεν θα συναινέσει σε επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ στην Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο και 

Κεντρική Ασία εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας και των συμμάχων της. Τρίτον η Τουρκία θα αποφύγει 

με κάθε τρόπο την ενίσχυση των τζιχαντιστών και του σουνιτικού ριζοσπαστισμού στην Ευρώπη, Ασία και 

Αφρική. Αυτή η ατζέντα έχει ήδη αποφασιστεί και επισημοποιηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας 

και έχει παρουσιαστεί στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν κατά διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του στην Αγία 

Πετρούπολη τον Αύγουστο του 2016, αμέσως μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι καμία ρωσική υπηρεσία δεν προειδοποίησε τον Ερντογάν 

για το πραξικόπημα ή βοήθησε τις δυνάμεις του να επικρατήσουν, όπως διατείνονται διάφοροι αναλυτές, εξ 

άλλου κάτι τέτοιο θα ήταν εξωπραγματικό. Είναι γνωστό ότι όλες οι επαφές μεταξύ ρωσικών και τουρκικών 

υπηρεσιών είχαν παγώσει μετά την κατάρριψη ενός ρωσικού μαχητικού από την τουρκική πολεμική 

αεροπορία τον Νοέμβριο του 2015 στα τουρκοσυριακά σύνορα, η δε μετέπειτα καθυστερημένη συγγνώμη 

του Ερντογάν δεν άλλαξε τίποτε σε αυτή την κατάσταση. 

Ο Ερντογάν πριν από το πραξικόπημα είχε διαγνώσει ότι το ΝΑΤΟ και γενικότερα η Δύση χάνει τον 

γεωπολιτικό έλεγχο στην Μέση Ανατολή αφήνοντας τον ίδιο εκτεθειμένο και στο εσωτερικό μέτωπο της 

Τουρκίας, αλλά και στις σχέσεις του με την Συρία, το Ιράκ και την Αίγυπτο, κάτι που έγινε σε όλους ορατό 

μετά την στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Μέση Ανατολή. Έχοντας λοιπόν πρόβλημα με τους 

Κούρδους και τους Αλεβίτες στο εσωτερικό, διαισθανόμενος την απειλή ενός Κουρδικού κράτους στα σύνορα 

της Τουρκίας και βλέποντας ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει ως ηγεμόνας στην περιοχή 

και να υπαγορεύσει λύσεις στις συγκρούσεις, προσπάθησε να αναθερμάνει τις σχέσεις του με την Μόσχα και 

το πραξικόπημα του πρόσφερε αυτή την καταλυτική ευκαιρία. Κατηγορώντας συλλήβδην την Δύση για το 

πραξικόπημα θέλει να «παζαρέψει» με τον γνωστό ανατολίτικο τρόπο την ανοχή όλων στο ισλαμικό 

αυταρχικό καθεστώς που θέλει να επιβάλλει, ένα καθεστώς που θα έχει την μορφή «προεδρικού 

χαλιφάτου», καθώς και την ανοχή για τα εγκλήματα που προπαρασκευάζει εναντίον της κουρδικής και 

αλεβίτικης μειονότητας. 

Η Μόσχα γνωρίζει πολύ καλά ότι οι κινήσεις του Ερντογάν για γεωπολιτική προσέγγιση με την Ρωσία είναι 

πιθανότατα ωφελιμιστικές κινήσεις εντυπωσιασμού και αντιπερισπασμού, όμως η δύσκολη θέση στην οποία 

βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος είναι ένα καλό στοίχημα για την Μόσχα να προσπαθήσει να αποσπάσει την 

Άγκυρα από τις αγκάλες του ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον. Ένα στοίχημα στο οποίο η Μόσχα δεν ποντάρει 

τίποτε, αλλά μπορεί εφόσον το κερδίσει να αλλάξει άρδην τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ανατολική 

Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία υπέρ της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
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25. ΤΟ ΑΡΜΕΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η Τουρκία αν και αναγνώρισε το 1991 ως ανεξάρτητο κράτος την Αρμενία αμέσως μετά τις ΗΠΑ, εν τούτοις οι 

διπλωματικές σχέσεις με το Γιερεβάν δεν ευοδώθηκαν. Ο λόγος έγκειται στο ιστορικό φορτίο της γενοκτονίας 

των Αρμενίων (1915) και στην μη αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας από την Άγκυρα. Επίσης έγκειται και 

στο γεγονός ότι η Αρμενία δεν αναγνωρίζει την Συμφωνία του Καρς (1921) με την οποία διευθετήθηκε η 

συνοριακή γραμμή της Τουρκίας με την τότε Σοβιετική Ένωση. Με την Συμφωνία του Καρς η Σοβιετική Ένωση 

αποδέχθηκε την ενσωμάτωση της Δυτικής Αρμενίας στην Τουρκία. Οι διπλωματικές σχέσεις Άγκυρας-

Γιερεβάν επιδεινώθηκαν και με την σύγκρουση για το Ναγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και 

Αζερμπαϊτζάν. Μετά την κατάληψη της περιοχής Καλμπαγιάρ του Αζερμπαϊτζάν από τις ένοπλες δυνάμεις της 

Αρμενίας, οι Τούρκοι υποστηρίζοντας το φυλετικά συγγενές Αζερμπαϊτζάν διέκοψαν την ανάπτυξη των 

διπλωματικών επαφών με το Γιερεβάν, μια στάση που με κάποιες παλινωδίες συνεχίζεται ως σήμερα. 

Το αρμενικό ζήτημα επικρέμεται σαν την Δαμόκλεια σπάθη και στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις, καθώς οι 

φιλόδοξες προσπάθειες της αρμενικής διασποράς στις ΗΠΑ για την εισαγωγή ψηφίσματος «γενοκτονίας του 

1915» που θα καταδικάζει την Τουρκία για τα τραγικά γεγονότα, προκαλεί έναν φαύλο κύκλο στις σχέσεις 

Τουρκίας-ΗΠΑ.  Όταν το αρμενικό ζήτημα έρχεται στην ημερήσια διάταξη του αμερικανικού Κογκρέσου ή 

στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αυτό δημιουργεί πάντα διαφωνίες μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον 

που ενίοτε αυτές φθάνουν στο σημείο και ανάκλησης του Τούρκου πρεσβευτή. Η επίλυση του αρμενικού 

ζητήματος και η καταδίκη της Τουρκίας από το Κογκρέσο εμποδίζεται συνήθως με προσπάθειες του Λευκού 

Οίκου, κάτι που έγινε το 2007 και το 2010.  

Το αρμενικό ζήτημα έρχεται περιοδικά στην ατζέντα των διμερών σχέσεων κάθε χρόνο τον Απρίλιο και 

προκαλεί πάντα ανησυχία στην τουρκική πλευρά. Σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη το 1975 οι Αμερικανοί 

πρόεδροι προβαίνουν σε δήλωση στις 24 Απριλίου κάθε χρόνου και καταδικάζουν τα ειδεχθή γεγονότα του 

1915. Η έννοια όμως «γενοκτονία» χρησιμοποιήθηκε σε δήλωση μόνο μία φορά κατά την διάρκεια της 

προεδρίας του Ρόναλντ Ρήγκαν το 1981. Κάθε χρόνο η Άγκυρα στις 24 Απριλίου βιώνει ένα άγχος, ακόμη και 

φόβο αν ο αμερικανός πρόεδρος θα χρησιμοποιήσει στην δήλωση του τον όρο «γενοκτονία» αναφορικά με 

τα γεγονότα του 1915.  

Αν και οι ΗΠΑ πολλές φορές προέτρεψαν τις δυο χώρες να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, η τελευταία 

προσπάθεια έγινε επί διακυβέρνησης Ομπάμα,  μια τέτοια διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το αρμενικό 

ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο τριβής στις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον και σημείο ανάφλεξης στις 

τεταμένες σχέσεις Άγκυρας-Γιερεβάν. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις των ΗΠΑ προσπαθούν να υποβιβάσουν το 

γεγονός της γενοκτονίας με την δικαιολογία της στρατηγικής σημασίας της Τουρκίας και της ζημίας που θα 

επέφερε μια καταδίκη αυτής στις διμερείς σχέσεις. Με άλλα λόγια οι αμερικανικές κυβερνήσεις λαμβάνοντας 

υπόψη την στρατηγική αξία της Τουρκίας δεν είναι διατεθειμένες να την αποξενώσουν λόγω του αρμενικού 

ζητήματος από την δυτική δομή εξουσίας, κάτι που θα συνέβαινε αν τα γεγονότα του 1915 

αναγνωριζόντουσαν ως γενοκτονία από τις ΗΠΑ. Όμως είναι πολύ πιθανό στο μέλλον το ζήτημα αυτό να 

επανέλθει στην ατζέντα των διμερών σχέσεων δημιουργώντας τεταμένη ατμόσφαιρα. 
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26. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Από το 1923 και εντεύθεν υπάρχει συνεχής τριβή στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, τριβή η οποία 

πολλές φορές οδήγησε σε ένταση και ξέσπασε σε διμερείς κρίσεις, όπως οι κρίσεις του 1963 και 1974 στην 

Κύπρο και οι κρίσεις του 1976, 1987 και 1996 στο Αιγαίο. Η συνεχής τριβή συνεχίζεται μέχρι των ημερών μας 

με την Άγκυρα να αμφισβητεί την ελληνική και κυπριακή εδαφική κυριαρχία.  

Ιστορικά η Άγκυρα εκμεταλλεύτηκε πάντα τις «ευκαιρίες» για να επιβάλει εναντίον της Ελλάδας και Κύπρου 

τετελεσμένα γεγονότα και διεκδικήσεις, ανεξαρτήτως εφαρμογής δογμάτων εξωτερικής πολιτικής και 

κυβερνήσεων κοσμικού-κεμαλικού ή ισλαμικού χαρακτήρα.  Το στοιχείο που δίνει στην Τουρκία την αίσθηση 

της ευκαιρίας είναι το γεγονός της αδυναμίας της Ελλάδας τόσο σε πολιτικό, όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. 

Η επικίνδυνη ιστορική αμνησία και αβελτηρία της ελληνικής πολιτικής σκηνής και της πλειοψηφίας του 

ελληνικού λαού συμβάλλει σε τετελεσμένα γεγονότα εκ μέρους των Τούρκων, κάτι που έχει αποδειχθεί 

πολλές φορές από το 1923 και μετά.  

Ποια είναι όμως αυτά τα τετελεσμένα γεγονότα του παρελθόντος; Κατωτέρω μια σύντομη επισκόπηση αν και 

έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια. 

1. Τα «Σεπτεμβριανά» του 1955 που οδήγησαν στον εξανδραποδισμό της ελληνικής μειονότητας της 

Κωνσταντινούπολης οργανώθηκαν από το τουρκικό κράτος, με την συνδρομή και γνώση νατοϊκών 

κύκλων, σε στιγμή αδυναμίας της Ελλάδας, καθώς ο πρωθυπουργός Παπάγος ήταν βαριά άρρωστος 

και η υπόλοιπη ηγεσία της χώρας δέχτηκε παθητικά τις βαρβαρότητες των Τούρκων εναντίον του 

Ελληνισμού, αν και ήταν όλοι ενημερωμένοι αρκετά εικοσιτετράωρα πριν ξεσπάσουν οι τουρκικές 

θηριωδίες της 6ης προς 7ης Σεπτεμβρίου. 

2. Η εισβολή στην Κύπρο το 1967 έγινε όταν στην Ελλάδα υπήρχε ουσιαστικά κενό εξουσίας, το τότε 

δίδυμο Ιωαννίδης-Ανδρουτσόπουλος  ήταν μακράν το πλέον ανεπαρκές δίδυμο εξουσίας που έχει 

ποτέ κυβερνήσει την Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης που κινούσε τα νήματα από το παρασκήνιο είχε «πεισθεί» 

από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Κίσινγκερ, μέσω ισραηλινού πράκτορα, ότι η Τουρκία δεν θα 

αποβιβάσει στρατιωτικές δυνάμεις στην Μεγαλόνησο, αν και όλες οι πληροφορίες, μυστικές και μη, 

προμήνυαν το αντίθετο. Είχε προηγηθεί η απομάκρυνση του Γ. Παπαδόπουλου, ο οποίος είχε έρθει σε 

καίρια ρήξη με την ξενοκρατία και τις πολυεθνικές εταιρίες που επεδίωκαν την σύναψη 

αποικιοκρατικού τύπου συμβάσεων για την εξόρυξη πετρελαίου στο Αιγαίο, εξόρυξη που θα έθετε τις 

βάσεις για την ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, προοπτική 

την οποία ουδόλως ήθελαν οι ΗΠΑ, η Αγγλία, το Ισραήλ και βέβαια η Τουρκία. 

3. Η κρίση των Ιμίων το 1996 είναι το τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα εκμετάλλευσης της 

αδυναμίας της Αθήνας από την Άγκυρα. Μετά από μια μακρόχρονη αποχή από τα πρωθυπουργικά 

καθήκοντα του Α. Παπανδρέου και εν μέσω εσωκομματικών ερίδων, την ηγεσία της χώρας είχε 

αναλάβει ο άπειρος και ενδοτικός Κ. Σημίτης, ο οποίος υπέστειλε κατ’ απαίτηση της Ουάσιγκτον την 

Ελληνική Σημαία από το νησί των Ιμίων με αποτέλεσμα την δημιουργία γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει εκ των ανωτέρω ιστορικών γεγονότων είναι σαφές και προφανές. Σε 

περιόδους ελληνικής αστάθειας η Άγκυρα προχωρά πάντα ακόμη ένα βήμα στον χάρτη των διεκδικήσεων 

της, ο βηματισμός αυτός είναι στρατιωτικός ή διπλωματικός ή και τα δυο, ενώ διαχρονικά η τουρκική 
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εξωτερική πολιτική αμφισβητεί το γράμμα και την ουσία της Συνθήκης της Λωζάννης, μια συνθήκη που 

υποτίθεται ότι έθεσε τις βάσεις καλής γειτονίας στις σχέσεις των δυο χωρών την μεταοθωμανική περίοδο. 

 Η Συνθήκη της Λωζάννης που υπογράφτηκε  την 24η Ιουλίου 1923 είναι μια πολυμερής Διεθνής Σύμβαση η 

οποία τέθηκε υπό την προστασία της Τουρκίας από την μια πλευρά και υπό την προστασία της Βρετανίας, 

Γαλλίας, Ιαπωνίας, Ιταλίας, Σερβίας, Ρουμανίας και Ελλάδας από την άλλη. Δηλαδή η Τουρκία ήταν μόνη 

αντισυμβαλλόμενη απέναντι σε 6 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 45 της 

Συνθήκης (άρθρο περί αμοιβαιότητας), δεν αναγνωρίζονται εθνικές μειονότητες  αλλά μόνο θρησκευτικές, 

κάτι για το οποίο επέμενε φορτικά η Τουρκία λόγω της κουρδικής μειονότητας στην επικράτεια της. Επίσης 

σύμφωνα με το ίδιο άρθρο επεβλήθη η αριθμητική ισορροπία μεταξύ των θρησκευτικών μειονοτήτων, 

δηλαδή της  χριστιανικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου και της 

μουσουλμανικής  μειονότητας της Ελληνικής Θράκης. Οι δυο αυτές θρησκευτικές μειονότητες  εξαιρέθηκαν 

από την ανταλλαγή των πληθυσμών, με το σκεπτικό από ελληνικής πλευράς να διατηρήσει το Οικουμενικό 

Πατριαρχείο το ποίμνιο του. Σύμφωνα δε με το άρθρο 14, η Τουρκία ανέλαβε την ρητή υποχρέωση σεβασμού 

μιας εκτεταμένης αυτοδιοίκησης στα νησιά Ίμβρος και Τένεδος, όπου ο ελληνικός χριστιανικός πληθυσμός 

ξεπερνούσε σε ποσοστό το 90%. Ακολούθως θα καταγράψουμε τις ενέργειες της Τουρκίας μετά την 

υπογραφή της Συνθήκης το 1923, περιοριζόμενοι στα πλέον κραυγαλέα που έχουν σχέση με τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την αμοιβαιότητα. 

Στα νησιά  Ίμβρος και Τένεδος με τον νόμο 1151 που ψηφίστηκε το 1927 από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση 

καταργήθηκε στην πράξη το καθεστώς αυτοδιοίκησης. Υπόψη ότι η Συνθήκη της Λωζάννης είναι αυξημένης 

τυπικής ισχύος που σημαίνει ότι η Τουρκία στερείται του δικαιώματος να ψηφίζει νόμους που αντιβαίνουν 

στις υποχρεώσεις της από την Συνθήκη. Μετά την κατάργηση της αυτοδιοίκησης στα δυο νησιά, το 1964 

εφαρμόστηκε το «πρόγραμμα ερήμωσης» (eritme programı) σύμφωνα με την υπ.αρ. 35 μυστική απόφαση 

της τουρκικής υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την μεταφορά βαρυποινιτών από 

τις τουρκικές φυλακές στα νησιά και την ελεύθερη κυκλοφορία τους, καμία δίωξη για τα αδικήματα που 

διέπρατταν εναντίον των Ελλήνων (βιασμοί, ληστείες κλπ.), όπως και απαλλοτριώσεις περιουσιών Ελλήνων 

έναντι ευτελών αποζημιώσεων.  Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να μειωθεί ο ελληνικός χριστιανικός 

πληθυσμός από το 90%  του συνόλου στο 1% που είναι σήμερα. 

Με τον νόμο 2762 του 1935 της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης (νόμος περί «βακουφίων») ανατέθηκε σε Τούρκο 

επίτροπο η διαχείριση των ελληνικών ιδρυμάτων και σχολείων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 

Τενέδου, κατά παράβαση της Συνθήκης. Αποτέλεσμα ήταν από τα 12.000 περίπου ελληνικά ακίνητα που 

υπήρχαν κατά την υπογραφή της Συνθήκης σήμερα να έχουν απομείνει μερικές εκατοντάδες και αυτά υπό 

συνεχή και διαρκή απειλή. Τον Μάιο του 1941 επιστράτευσαν με αφορμή τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στον 

οποίο δεν πήρε μέρος η Τουρκία, 20 ηλικίες Ελλήνων με στόχο να τους εξοντώσουν στις ερήμους της 

Ανατολίας. Με την επιλεκτική επιβολή υπέρογκων φόρων, νόμος 4305 του 1942 γνωστός και ως «βαρλίκι» 

(varlık vergisi), αφάνισαν οικονομικά και έστειλαν στην εξορία όσους Έλληνες αδυνατούσαν να πληρώσουν. 

Με τα Σεπτεμβριανά του 1955 ξεκληρίστηκαν και βιάστηκαν οικογένειες, λεηλατήθηκαν περιουσίες και έγινε 

επιδρομή σε χριστιανικά νεκροταφεία και σύληση τάφων. Με τις απελάσεις 12.000 Ελλήνων το 1964, 

γηγενών Ελλήνων που προστάτευε η Συνθήκη της Λωζάννης, και με άλλους 48.000 που υποχρεώθηκαν με 

διάφορες βίαιες απειλές να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, ολοκληρώθηκε το σχέδιο 
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αμφισβήτησης και καταπάτησης της Συνθήκης όσον αφορά τον ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό της 

Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου. Η καταπάτηση συνεχίστηκε τα τελευταία χρόνια με την 

αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας που απορρέουν επίσης από αυτή την Συνθήκη, 

αμφισβήτηση η οποία ενσωματώνει την φύτρα πολεμικής σύγκρουσης. 

Η πιθανότητα σύγκρουσης Τουρκίας-Ελλάδας είναι ρεαλιστική και βασίζεται σε εσφαλμένο υπολογισμό, 

εσφαλμένη αντίληψη, δοκιμή ορίων, κλιμάκωση, πολιτική αστάθεια, εσωτερικά προβλήματα. Στην τελευταία 

περίπτωση η Τουρκία μπορεί να εκτοπίσει τα εσωτερικά της προβλήματα, διατηρώντας την προσοχή του 

στρατιωτικού κατεστημένου επικεντρωμένη σε εξωτερικά και όχι εσωτερικά ζητήματα. Το τελευταίο σε 

συνδυασμό με την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της Τουρκίας στην στρατιωτική της ικανότητα, η οποία έχει 

βελτιωθεί αναμφισβήτητα, απειλεί την ποιοτική και ποσοτική ισορροπία με την Ελλάδα. Η δε αμφιθυμία που 

επιδεικνύουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία στις συγκρουσιακές σχέσεις των δυο χωρών ενθαρρύνει την επιθετικότητα 

της Άγκυρας και ουδόλως μετριάζει την συμπεριφορά της Τουρκίας.  

Η ελληνική εξωτερική πολιτική διαπνέεται και βασίζεται  στην ισχύ του status quo που δημιουργήθηκε με την 

υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, μιας συνθήκης που ρυθμίζει τις διμερείς σχέσεις και καθορίζει ότι τα 

ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει του διεθνούς δικαίου δεν θα 

ανατραπούν υπό την απειλή βίας από την Τουρκία ή από την πίεση των συμμάχων. Η ένταση όμως με την 

οποία η Τουρκία τα τελευταία χρόνια αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επιβεβαιώνουν την 

αντίληψη ότι ακολουθεί μια υπολογισμένη ρεβιζιονιστική πολιτική στην Θράκη, στο Αιγαίο και στην Κύπρο 

με την ανοχή, αν όχι και την υποστήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και κάποιων βασικών χωρών της ΕΕ.  

Η Ελλάδα βασιζόμενη στο status quo, το οποίο όμως εμπράκτως αμφισβητεί η Τουρκία, έχει επανειλημμένα 

δηλώσει ότι δεν έχει αξιώσεις κατά της Τουρκίας. Η ελληνική εξωτερική πολιτική, σε αντίθεση με αυτή της 

Τουρκίας, χαρακτηρίζεται από υπομονή, ενίοτε δουλοπρέπεια και πολύ περιορισμένη αντίδραση στις 

συνεχείς προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ενώ φαίνεται πρόθυμη να διαπραγματευτεί ζητήματα όπως 

αυτά της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου και της ΑΟΖ και αποφεύγει να επεκτείνει τα χωρικά της 

ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, παρ’ όλο που έχει το δικαίωμα να το πράξει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Η Ελλάδα ως χώρα πιστή στο status quo από την εποχή υπογραφής της Συνθήκης της Λωζάννης αντιμετωπίζει 

στις σχέσεις της με την Τουρκία το κλασσικό δίλημμα. Πώς να υπερασπιστεί το status quo χωρίς να θέσει σε 

κίνδυνο την εδαφική της ακεραιότητα, τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα δικαιώματα που της παρέχονται 

βάσει των διεθνών συμφωνιών. Η Τουρκία γνωρίζει αυτό το ελληνικό δίλημμα, την ελληνική αδυναμία και 

πιέζει στο πλαίσιο των ισχυρών πολιτικών της και της απειλής χρήσης βίας. Το ελληνικό δίλημμα και η πίεση 

της Τουρκίας έχουν αποκτήσει νέα σημασία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.  Η Τουρκία σε αντίθεση με την Ελλάδα 

έχει καταφέρει να χειριστεί την τέχνη δημιουργίας περιστατικών, όπως στην περίπτωση των Ιμίων τον 

Ιανουάριο του 1996, απειλώντας να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη και στην συνέχεια να ζητήσει 

διαπραγματεύσεις, καλώντας την Ελλάδα να επιδείξει παρόμοια ευελιξία. Όμως αυτές οι προσκλήσεις για 

διαπραγματεύσεις προσθέτουν μόνο ζητήματα σε μια ήδη υπερφορτωμένη ατζέντα και συνεπάγονται 

παραχωρήσεις εκ μέρους της Ελλάδας σε νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα. Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία 

παρουσιάζεται ως χώρα που θέλει  να διαπραγματευτεί, ενώ ταυτόχρονα λόγω της αδύναμης νομικής της 

θέσης δίνει έμφαση στην πολιτική διαπραγμάτευση έναντι των νομικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών. Η 
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Τουρκία γνωρίζει επίσης ότι η φερόμενη αμερικανική πολιτική και η νατοϊκή πρακτική ίσης μεταχείρισης 

λειτουργεί υπέρ των ισχυρισμών της, διότι στο ελάχιστο υποστηρίζει το αίτημα της για πολιτικό διάλογο που 

περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα στις σχέσεις των δυο χωρών παρά την νομική διάσταση αυτών των ζητημάτων 

που σαφώς φέρνουν σε πλεονεκτική θέση την Ελλάδα.  

Οι σχέσεις Άγκυρας-Αθήνας ανεξαρτήτως ποιος κυβερνά την Τουρκία βρίσκονται σε συνεχή επικίνδυνη 

καμπή. Η ισχυρή εξωτερική πολιτική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και η ραγδαία αυξανόμενη στρατιωτική 

δυνατότητα της απειλούν την ελληνική και κυπριακή επικράτεια, γενικώς απειλούνται τα ελληνικά 

συμφέροντα. Για την Τουρκία η Ελλάδα είναι πολύ λιγότερο στρατιωτική απειλή και περισσότερο πολιτική. Η 

Ελλάδα μαζί με την Κύπρο είναι επίσης αποδιοπομπαίοι τράγοι και αποτελούν εξορθολογισμό των 

εσωτερικών (Κουρδικό ζήτημα) και εξωτερικών προβλημάτων (Συρία-Ιράκ- Μέση Ανατολή). Εάν συνεχιστεί το 

σημερινό επίπεδο κλιμάκωσης και η μεγιστοποίηση της στρατιωτικής ικανότητας της Τουρκίας, τότε ένας 

ελληνοτουρκικός πόλεμος ουδόλως αποκλείεται. Ένας πόλεμος ο οποίος θα διεξαχθεί σε περιοχές όπου η 

Τουρκία έχει συντριπτική στρατιωτική υπεροχή, τουτέστιν στην Κύπρο και στο Ανατολικό Αιγαίο. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά την Κύπρο η στρατηγική της Τουρκίας παραμένει σταθερή από το 1956 και βασίζεται 

σε δυο εκθέσεις που είχαν συνταχθεί από τον Νιχάτ Ερίμ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της τουρκικής 

αντιπροσωπείας για την σύνταξη και επεξεργασία του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από το 1956 

η τουρκική εξωτερική πολιτική έθεσε με απόλυτη επιδεξιότητα, μέσω δυο εκθέσεων, το στρατηγικό της 

περίγραμμα και τις πολιτικές της επιδιώξεις επί του Κυπριακού, οι οποίες συνοψίζονται κατ’ αρχήν στην 

διχοτόμηση της Κύπρου και την δημιουργία δυο ανεξάρτητων κρατών και με την προσδοκία το βόρειο 

τουρκικό τμήμα να γίνει τόσο ισχυρό ώστε εν ευθέτω χρόνω να γίνει κυρίαρχο σε όλο το νησί. Αυτό το σχέδιο 

ακολουθεί με απόλυτη επιτυχία η Τουρκία από το 1956 μέχρι των ημερών μας. Το σχέδιο παραμένει ως 

σήμερα επίκαιρο, χωρίς κανένα ίχνος απόκλισης από πλευράς Άγκυρας.  

Η στρατηγική λοιπόν της Τουρκίας για το Κυπριακό έχει τις ρίζες της στο 1956, όταν ο τότε πρωθυπουργός 

Αντνάν Μεντερές προσέλαβε ως σύμβουλο του τουρκικού κράτους τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου 

και βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Νιχάτ Ερίμ και του 

ανέθεσε την σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου επί του οποίου θα στηριζόντουσαν οι μακροχρόνιες 

επιδιώξεις της Τουρκίας στο Κυπριακό ζήτημα. Ο Νιχάτ Ερίμ παρέδωσε δυο εκθέσεις στον Μεντερές, στις 24 

Νοεμβρίου και 22 Δεκεμβρίου 1956, εκθέσεις οι οποίες έμελλε να αποτελέσουν κρατική πολιτική της 

Τουρκίας, καθόσον έγιναν αποδεκτές μέχρι τούδε από όλες ανεξάρτητα τις τουρκικές κυβερνήσεις και τα 

πολιτικά κόμματα.   

Σύμφωνα με τις εκθέσεις οι τουρκικές αξιώσεις και διεκδικήσεις επί της Κύπρου δεν θα πρέπει να στηρίζονται 

σε νομικά επιχειρήματα αλλά σε πολιτικούς λόγους (κάτι το οποίο η Τουρκία ακολουθεί και στις διεκδικήσεις 

της στο Αιγαίο). Ο Ερίμ αναφέρει ότι «θα πρέπει η Τουρκία να επιμένει διεθνώς ότι στην Κύπρο υπάρχουν 

δύο διαφορετικές κοινότητες, η κάθε μια από τις οποίες έχει το δικαίωμα της ξεχωριστής αυτοδιάθεσης. Το 

μέλλον των δύο ξεχωριστών λαών, είτε ανεξαρτησία, είτε ένωση με την μητέρα-πατρίδα ή συνέχιση της 

Βρετανικής κυριαρχίας, θα πρέπει να αποφασισθεί κατόπιν δημοψηφίσματος, ξεχωριστά σε κάθε μια εκ των 

δύο». Η αρχή της αυτοδιάθεσης θα πρέπει εφαρμοσθεί αφού πρώτα μετακινηθεί ο Ελληνικός πληθυσμός, 

έτσι ώστε να υπάγεται στη διοίκηση της αρεσκείας του, αναφέρεται στις εκθέσεις, ενώ «τέτοια μετακίνηση 



86 
 

δεν θα συνιστά αδικαιολόγητη ταλαιπωρία αλλά θα βοηθήσει να μην καταπατηθούν τα δικαιώματα της 

Τουρκικής κοινότητας που σήμερα είναι μειοψηφική, επιπλέον θα ικανοποιηθεί η ασφάλεια της Τουρκίας και 

θα αποφευχθεί μια μελλοντική ελληνοτουρκική κρίση».  

Η Τουρκία ακολουθώντας πιστά το σχέδιο θα πρέπει σύμφωνα με τις εκθέσεις να προσδιορίσει την 

προσφορότερη για αυτήν μορφή διχοτόμησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οικονομικά και στρατιωτικά της 

συμφέροντα, καθώς και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Στην προσπάθεια της να αποκτήσει το «πάνω 

χέρι» στην Μεγαλόνησο, η Τουρκία επιθυμεί να συμμετέχει αναγκαστικά «στην ασφάλεια της περιοχής που 

θα παραχωρηθεί στους Ρωμιούς της νήσου, διότι το θέμα σχετίζεται με την ασφάλεια της, καθώς και με την 

πολιτική της στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει το ίδιο δικαίωμα για την Τουρκική περιοχή 

διότι το νησί απέχει από την Τουρκία 45 ν.μ. ενώ από την Ελλάδα 600 ν.μ.». Άλλος πυλώνας των εκθέσεων 

αναφέρει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η ελεύθερη μετάβαση Τούρκων προς την Κύπρο. Αφού η Τουρκία 

λάβει τα μέτρα της, το σύνολο του Τουρκικού πληθυσμού μπορεί να αυξηθεί στον αριθμό που ανερχόταν επί 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε μόνο δεν θα ανησυχεί η Άγκυρα για την έκβαση του δημοψηφίσματος που 

θα γίνει, είτε για τον καθορισμό του συνόλου της νήσου είτε της διχοτόμησης.  

Ο Νιχάτ Ερίμ επισκέφτηκε την Κύπρο κατά την διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ, έλαβε μέρος σε διάφορες 

συνομιλίες με τον Μακάριο σχετικές με το Κυπριακό ζήτημα και το 1959 ήταν μέλος της τουρκικής 

αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις της Ζυρίχης που κατέληξαν στις γνωστές συμφωνίες. Μεταξύ των 

ετών 1959-1960 ήταν επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας για την σύνταξη του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Ερίμ υπηρέτησε στον ΟΗΕ ως επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας και 

υπερασπίσθηκε τις θέσεις της Τουρκίας για το Κυπριακό. Ανέλαβε πρωθυπουργός της Τουρκίας μετά το 

πραξικόπημα του 1971. 

Οι εκθέσεις του Ερίμ από τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 1956 καθόρισαν ευδιάκριτους βραχυπρόθεσμους, 

μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, από τους οποίους δεν απέκλινε η τουρκική 

εξωτερική πολιτική επί του Κυπριακού μέχρι των ημερών μας. Έως σήμερα δεν είναι γνωστοί όλοι οι πυλώνες 

της έκθεσης καθώς ορισμένες παράγραφοι παραμένουν άκρως απόρρητες. Εικάζεται ότι στις άκρως 

απόρρητες παραγράφους γίνονται αναφορές για μελλοντική στρατιωτική κατάκτηση όλης της Κύπρου που θα 

πραγματοποιηθεί μετά την διχοτόμηση. Στην υλοποίηση των εκθέσεων Ερίμ συνετέλεσαν όλες οι τουρκικές 

κυβερνήσεις μετά το 1956, όπως επίσης και όλες οι στρατιωτικές ηγεσίες που όποτε κλήθηκαν έδωσαν 

λύσεις χωρίς την όποια πολιτική παρέμβαση. Οι εκθέσεις παραμένουν επίκαιρες και μείζονος στρατηγικής 

σημασίας έγγραφα λόγω της συνέπειας και σταθερότητας με την οποία τις ακολουθεί και υλοποιεί η 

τουρκική εξωτερική πολιτική και οι τουρκικές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης.   

Η τουρκική επιθετική στάση έναντι της Ελλάδας και Κύπρου πέραν της εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας 

βασίζεται και στον εξ ίσου σημαντικό πυλώνα της στρατιωτικής ισχύος. Η διαφορά Τουρκίας-Ελλάδας όσον 

αφορά το ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύος είναι φανερή και αδιαμφισβήτητη. Η υποχωρητική στάση της 

Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Κύπρο απλά αποδεικνύουν το ανωτέρω σκεπτικό. Η Τουρκία αντιμετωπίζει τον 

γεωστρατηγικό χώρο του Αιγαίου και της Κύπρου ως ενιαίο σύνολο, ως ενιαίο σύστημα. Οι επιθετικές της 

ενέργειες σε αυτό το σύστημα υποδηλώνουν τις επιδιώξεις της, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύουν και τις  

ψευδαισθήσεις των ελληνικών κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών.  
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Η συμμετοχή δεκαετιών στην συμμαχία του ΝΑΤΟ και η έως τώρα συμμαχία άνευ όρων με τις ΗΠΑ σαφώς 

και έχουν επηρεάσει αρνητικά τα ελληνικά συμφέροντα και δίκαια σε Αιγαίο και Κύπρο σε αντίθεση με τα 

τουρκικά, καθώς είναι ορατό ότι η στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ στην περιοχή δεν είναι η Ελλάδα αλλά 

η πολυτιμότερη για αυτούς Τουρκία. Το ίδιο θεωρούν και οι στυλοβάτες του υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκού 

Στρατού Γερμανία και Γαλλία. Η πρόσφατη χαμηλού προφίλ υποστήριξη που παρείχαν αμερικανικές και 

γαλλικές ναυτικές δυνάμεις στην Λευκωσία αναφορικά με τις τουρκικές επιθετικές ενέργειες στην κυπριακή 

ΑΟΖ αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων πετρελαϊκών εταιριών και ουδόλως την 

προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της νότιας Κύπρου, μια εδαφική ακεραιότητα η οποία ανά πάσα 

στιγμή μπορεί να καταλυθεί βάσει μακρόπνοου σχεδιασμού της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, χωρίς να 

υπάρξει ουδεμία αντίδραση από τους προστάτες των ενεργειακών υποθαλασσίων κοιτασμάτων της 

Μεγαλονήσου.  

Οι συνεχείς αμφισβητήσεις εκ μέρους της Τουρκίας της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας και της νότιας 

Κύπρου και οι δηλώσεις περί ιστορικής αξιολόγησης και συγκαιρινής χρησιμότητας της Συνθήκης της 

Λωζάννης στις οποίες προβαίνει συνεχώς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, πέραν της εσωτερικής 

κατανάλωσης στοχεύουν και στην καλλιέργεια υποχωρητικότητας στην ελληνική κοινωνία και στις ελληνικές 

κυβερνήσεις. Μια μοιρολατρική υποχωρητικότητα η οποία αν συνεχιστεί και στο μέλλον, τότε η υλοποίηση 

των στόχων της Τουρκίας που αφορούν το Αιγαίο, την Κύπρο ακόμη και την Θράκη θα γίνουν πιο εφικτοί.   

Πέραν όμως της καλλιέργειας υποχωρητικότητας στο ελληνικό πολιτικό κατεστημένο, οι διεκδικήσεις της 

Άγκυρας έναντι της Ελλάδας και Κύπρου έχουν και άλλη εξ ίσου σημαντική αιτία. Η Τουρκία υποστήριξε τους 

πολέμους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Λιβύη και στην Συρία, απέτυχε όμως να προσαρμοστεί με τις χαοτικές 

εξελίξεις αυτών των πολέμων, κυρίως με τις εξελίξεις στην Συρία μετά την επέμβαση της Ρωσίας. Η 

απελευθέρωση των κουρδικών περιοχών της Συρίας και του Ιράκ που είχαν καταλάβει οι ισλαμοσυμμορίτες 

οδηγεί αναπόφευκτα σε δημιουργία αυτόνομων κουρδικών ζωνών στα τουρκοσυριακά και τουρκοιρακινά 

σύνορα. Υπενθυμίζουμε ότι στο βόρειο Ιράκ ήδη υφίσταται κουρδική αυτόνομη περιοχή με περιφερειακή 

κυβέρνηση και πρωτεύουσα την πόλη Αρμπίλ. Εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων και ανακατατάξεων στο 

εσωτερικό της, η Τουρκία αντιμετωπίζει ένα θεμελιώδες πρόβλημα, αντιμετωπίζει μια νέα έκδοση του 

Κουρδικού ζητήματος. Πρόκειται περί ενός προβλήματος που απειλεί, μετά και τις εξελίξεις στην Συρία και 

στο Ιράκ, την ακεραιότητα της Τουρκίας. Η τραγική πολιτική της Τουρκίας στην Συρία, τουτέστιν η συμμαχία 

με τους τζιχαντιστές-μισθοφόρους των ΗΠΑ, απέτυχε παταγωδώς και το αποτέλεσμα είναι η αναζωπύρωση 

του κινήματος των Κούρδων για ανεξαρτησία και αυτονομία των περιοχών τους στην νοτιοανατολική 

Τουρκία.   

Η Άγκυρα λοιπόν τρομοκρατημένη από την πολύ πιθανή δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κουρδικού κράτους 

στα σύνορα της που αναπόφευκτα θα οδηγήσει εντός συντόμου χρονικού διαστήματος σε αποσκίρτηση των 

κουρδικών της επαρχιών, θέτει από τώρα θέμα ανταλλαγής εδαφών, αφού το όνειρο της  να καταλάβει 

παλαιές οθωμανικές κτήσεις στην Συρία και στο Ιράκ δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, ούτε και η ίδια 

μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Μέση Ανατολή. Έτσι η όποια προτεραιότητα που είχε η Άγκυρα 

σχετικά με την Συρία και το Ιράκ έχει καταστεί ανεδαφική και πολιτικά άσχετη.  



88 
 

Ως απόρροια όλων των ανωτέρω η Τουρκία το επόμενο διάστημα θα στρέψει το ενδιαφέρον της κυρίαρχα 

προς την Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο και η Ελλάδα θα πρέπει να αναμένει μια ακόμη πιο επιθετικότερη 

πολιτική και αύξηση των προκλητικών ενεργειών εκ μέρους της Τουρκίας, ακριβώς επειδή δεν ευοδώθηκαν 

τα σχέδια αυτής στην Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα γίνεται σαφής η πλήρης αποτυχία της εξωτερικής 

πολιτικής της Ελλάδας, μιας εξωτερικής πολιτικής που συμμάχησε και ευθυγραμμίστηκε με την βούληση της 

Ουάσιγκτον, των Βρυξελλών και του ΝΑΤΟ, τουτέστιν συντάχθηκε με τους χορηγούς των ισλαμοσυμμοριτών 

και αντιπάλους της Ρωσίας.  

Η Ελλάδα θα κληθεί σύντομα, μετά την επούλωση των τραυμάτων που προέκυψαν στις τουρκικές ένοπλες 

δυνάμεις από το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου 2016, να διαχειριστεί μια σημαντικότατη 

ελληνοτουρκική κρίση η οποία θα έχει και χαρακτηριστικά υβριδικού πολέμου, κάτι που θα την εξωθήσει εκ 

των πραγμάτων στο δίλημμα της αποδοχής των τουρκικών αξιώσεων ή της σύγκρουσης, μιας σύγκρουσης για 

την οποία στρατιωτικά και πολιτικά είναι προετοιμασμένη η Τουρκία αλλά όχι η Ελλάδα.  

 

26.1 ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ  

Το πραξικόπημα των Κεμαλιστών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον του Ερντογάν απέτυχε για 

τέσσερις βασικούς λόγους. Πρώτον διότι δεν κατάφερε να εξουδετερώσει άμεσα τα βασικά πρόσωπα της 

εκτελεστικής εξουσίας. Δεύτερον υποτιμήθηκε το επίπεδο των σύγχρονων εργαλείων των μέσων 

ενημέρωσης. Τρίτον υποβαθμίστηκε το επίπεδο υποστήριξης του πληθυσμού για την κυβέρνηση και 

τέταρτον και μοιραίο λάθος ήταν η έλλειψη ενός εμφανούς αρχηγού και ενός σαφούς διαγγέλματος.  

Στον απόηχο του αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου ο μηχανισμός των τουρκικών ενόπλων 

δυνάμεων έχει αποδυναμωθεί, ιδιαίτερα αυτός της πολεμικής αεροπορίας THK (Türk Hava Kuvvetleri), η 

οποία πρωτοστάτησε σε αυτό. Από το τουρκικό στράτευμα απομακρύνθηκαν πάνω από 150 ανώτατοι 

στρατιωτικοί, ενώ μόνο από την πολεμική αεροπορία απολύθηκαν 274 πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών και 

μεγάλος αριθμός τεχνικού προσωπικού. Ο αριθμός των πιλότων που απομακρύνθηκαν είναι πολύ μεγάλος αν 

αναλογισθούμε ότι από την αμερικανική Air Academy (αντίστοιχη της σχολής Ικάρων) ετησίως αποφοιτούν 

περίπου 300 πιλότοι. Έτσι η Τουρκία τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσει μεγάλα κενά σε ιπτάμενο και 

τεχνικό προσωπικό, κενά τα οποία ήδη έγιναν ορατά στην τουρκική εισβολή στην παραμεθόρια βόρεια Συρία 

όπου η Άγκυρα αναγκάστηκε να έχει αεροπορική κάλυψη από την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. 

Η Τουρκία λοιπόν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα έλλειψης πιλότων 

στα μαχητικά αεροσκάφη (και ελικόπτερα) καθώς η αναλογία από 1,25:1, τουτέστιν 1,25 πιλότοι προς 1 

μαχητικό που είναι το αποδεκτό όριο, έχει μειωθεί στο 0,8:1, δηλαδή 0,8 πιλότοι προς 1 πιλοτήριο 

μαχητικού. Η αναλογία 1,25 είναι το κατώτατο αποδεκτό όριο για την υποστήριξη της δυναμικότητας και 

ικανότητας των νατοϊκών πολεμικών αεροποριών. Η μείωση της αναλογίας από 1,25 σε 0,8 ανά πιλοτήριο 

φαίνεται ως αποτέλεσμα και στις τουρκικές εναέριες παραβιάσεις του ΕΕΧ στο Αιγαίο, οι οποίες μετά το 

πραξικόπημα έχουν μειωθεί αισθητά. Η έλλειψη πιλότων επηρεάζει πέραν της στρατηγικής της Τουρκίας 

έναντι της Ελλάδας και τις τουρκικές επιχειρήσεις εναντίον των Κούρδων του PKK στην Ανατολική Τουρκία. Η 

κρίση στην τουρκική πολεμική αεροπορία έγινε ευρέως εμφανής και από την δημοσίευση αγγελιών στον 
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τουρκικό τύπο, μέσω των οποίων πρώην πιλότοι καλούνται να επιστρέψουν στα καθήκοντα τους. Σύμφωνα 

με πληροφορίες αν και 140 συνταξιοδοτημένοι πιλότοι θα μπορούσαν να επιστρέψουν ως μάχιμοι, μόνο 6 εξ 

αυτών εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. 

Η THK είναι μια άριστα εξοπλισμένη και καλά εκπαιδευμένη υπηρεσία, αλλά μπορεί να παραμείνει 

αποτελεσματική μόνο εάν συνεχίσει να ολοκληρώνει επιτυχώς τα χρονοδιαγράμματα συντήρησης και 

εκπαίδευσης, κάτι που είναι απίθανο να γίνει στο επόμενο διάστημα. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι η 

ικανότητα της THK να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο επί του τουρκικού εναερίου χώρου ( δεν πρέπει να 

υποτιμούμε τα ανατολικά και βόρεια σύνορα αυτής της χώρας) θα μειωθεί σημαντικά για τουλάχιστον έως το 

2019, ίσως και περισσότερο.  

Η ατροφία της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας λοιπόν θα επηρεάσει ζωτικά την μεσοπρόθεσμη στρατηγική 

της Άγκυρας κυρίως στο Αιγαίο αφού ιδιαίτερα ο κλάδος αυτός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων σύμφωνα 

με τους επαΐοντες θα χρειαστεί αρκετό διάστημα για να επανέλθει στο επίπεδο προ του πραξικοπήματος, 

κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει τους αμυντικούς σχεδιασμούς της Ελλάδας. Η Τουρκία μεσοπρόθεσμα, 

έως το 2019 όπως διατείνονται οι ειδήμονες, δεν μπορεί να ανοίξει πολεμικό μέτωπο με την Ελλάδα, όχι όσο 

έχει αποδεκατισμένη την πολεμική της αεροπορία και ανοικτό μέτωπο με τους Κούρδους. 

 

26.2 Ο ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η λαθρομετανάστευση προς την Ελλάδα και η ασύμμετρη απειλή για το ελληνικό έθνος που εκπορεύεται από 

αυτήν έχει πολλά πρόσωπα. Το κυρίαρχο είναι η χρήση της λαθρομετανάστευσης ως εργαλείο υβριδικής 

απειλής της Τουρκίας, ως εργαλείο υβριδικού πολέμου κατά της ακεραιότητας της χώρας μας.  

Στο εγχειρίδιο πολεμικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ ο υβριδικός πόλεμος επεξηγείται ως εξής: «Ο 

διαφοροποιημένος και δυναμικός ενιαίος συνδυασμός ενόπλων δυνάμεων, ατάκτων δυνάμεων και 

εγκληματικών στοιχείων με στόχο την επίτευξη επωφελούς αποτελέσματος». Ο υβριδικός πόλεμος ορίζεται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ακολούθως: «Υβριδικός πόλεμος είναι μια κατάσταση στην οποία μια 

χώρα, ένας συνασπισμός χωρών ή μια οντότητα (θρησκευτική, παραστρατιωτική, τρομοκρατική) ασκεί 

στρατιωτική απειλή σε μια άλλη χώρα. Ο υβριδικός πόλεμος δύναται να συμπεριλαμβάνει και ένα μίγμα 

άλλων απειλητικών μέσων όπως οικονομικών, πολιτικών,  διπλωματικών και προπαγανδιστικών». Εάν 

θέλουμε να εμβαθύνουμε στο θέμα πρέπει να διαπλατύνουμε τον ορισμό του υβριδικού πολέμου ως εξής: 

«Υβριδικός πόλεμος είναι ένας συνδυασμός συμβατικών και μη συμβατικών ασύμμετρων μέσων, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής και ιδεολογικής χειραγώγησης, της πολιτικής προβοκάτσιας, της 

κατευθυνόμενης δημοσιογραφίας, του οικονομικού εκφοβισμού και των τρομοκρατικών και 

παραστρατιωτικών ενεργειών». 

Οι κανόνες αντιπαράθεσης της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας σαφέστατα έχουν και χαρακτηριστικά 

υβριδικού πολέμου. Ο ρόλος που παίζουν τα μη στρατιωτικά μέσα για την επίτευξη στρατηγικών στόχων έχει 

εμφανώς μεγαλώσει, ενώ στο άμεσο μέλλον τα μη στρατιωτικά μέσα μπορεί να υπερβούν τα στρατιωτικά 

όσον αφορά την επίτευξη στόχων και την αποτελεσματικότητα. Και γινόμαστε πιο σαφείς. 
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Εν μέσω οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα, οι λαθρομετανάστες έχοντας την υποστήριξη και 

διευκόλυνση του τουρκικού κράτους συνεχίζουν να αποβιβάζονται μαζικά στα ελληνικά παράλια, 

γνωρίζοντας πως δεν θα έχουν δουλειά και θα εξαναγκαστούν σε μεγαλύτερη εξαθλίωση από αυτήν που 

βίωναν στην πατρίδα τους, ενώ τους είναι κατανοητό πλέον ότι δεν μπορούν να φύγουν προς την υπόλοιπη 

Ευρώπη.  Μήπως λοιπόν υπάρχουν άλλα σχέδια για την συνέχιση των αφίξεων και της παραμονής τους; Η 

απάντηση είναι απλή. Οι λαθρομετανάστες αποτελούν το εργαλείο ενός υβριδικού πολέμου που διεξάγεται 

κατά της χώρας μας, υβριδικός πόλεμος που πέραν των τουρκικών πολεμικών σχεδιασμών συμπεριλαμβάνει  

και τα σχέδια των επιγόνων του Coudenhove-Kalergi (τα οποία όμως δεν είναι αντικείμενο ανάλυσης αυτού 

του βιβλίου). 

Οι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες είναι ένας αθόρυβος μη συμβατικός στρατός της Τουρκίας. Ο υβριδικός 

πόλεμος της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας  βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με δραματικές συνέπειες για το 

ελληνικό έθνος. Τι επιδιώκει όμως η Τουρκία  και  ποιά τα κέρδη της από αυτή την επιχείρηση;  

Πρώτον εποικίζει σταθερά με ισλαμιστές την Ελλάδα αλλάζοντας την δημογραφία της. Αλλοιώνεται η 

σύνθεση του πληθυσμού και γίνεται πολυφυλετική. Χτίζεται μεθοδικά ισλαμική «μειονότητα» σε όλη την 

επικράτεια, η οποία θα ξεφεύγει από τα όρια της Θράκης, με ότι αυτό συνεπάγεται μακροπρόθεσμα. 

Δεύτερον υπονομεύει την εθνική συνοχή και την κοινωνική ζωή απειλώντας τα όποια κεκτημένα επίπεδα 

ευημερίας και κοινωνικής πρόνοιας του ελληνικού έθνους. Σχηματίζονται παράλληλες κοινωνίες (γκέτο) με 

συνέπεια την διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Τρίτον απειλεί την δημόσια υγεία με την εισαγωγή νέων ή 

αγνώστων νοσημάτων και την επανεμφάνιση ασθενειών που θεωρούντο εξαφανισθείσες. Τέταρτον 

δημιουργεί προϋποθέσεις τρομοκρατικών και παραστρατιωτικών ενεργειών με ισλαμικό μανδύα. Πέμπτον 

στρατολογεί τους λαθρομετανάστες ως πράκτορες των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών για την διενέργεια 

κατασκοπείας εις βάρος του ελληνικού κράτους. Είναι βέβαιο ότι υπό τις παρούσες εξελίξεις της μαζικής 

λαθρομετανάστευσης, η Τουρκία στο εγγύς μέλλον θα εμφανιστεί ως «προστάτιδα» όλων αυτών των 

μουσουλμάνων λαθροεποίκων που έχουν εισβάλλει στην Ελλάδα, πατρονάροντας τους κατά το δοκούν. 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει έναν τουρκικό υβριδικό πόλεμο του οποίου το κύριο εργαλείο είναι οι 

λαθρομετανάστες. Αν το ελληνικό κράτος δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει την τοξική και δηλητηριώδη 

ασύμμετρη απειλή της Τουρκίας, αν δεν καταφέρει να απαγκιστρωθεί από την ανωριμότητα και τον λήθαργο 

που το διακατέχει, η Ελλάδα στο κοντινό μέλλον δεν θα υφίσταται ως κράτος. 

Αυτή η ασύμμετρη τουρκική απειλή, ο υβριδικός πόλεμος που έχει ως εργαλείο τους μουσουλμάνους 

λαθρομετανάστες έχει και ένα άλλο σκέλος, αυτό του διεθνούς Σιωνισμού.  Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν τι 

σχέση έχει ο υβριδικός πόλεμος της Τουρκίας εναντίον της χώρας μας με τον διεθνή Σιωνισμό. Η απάντηση 

είναι απλή. Οι πολιτικές μετανάστευσης και η επιδίωξη της λαθρομετανάστευσης προς την γηραιά ήπειρο 

γεννήθηκαν από την ίδια μάνα που είναι η σιωνιστική ιδεολογία και έχουν τον ίδιο πατέρα που είναι το 

σιωνιστικό χρήμα. Αυτή την μάνα και τον πατέρα εξυπηρετεί η Άγκυρα  προωθώντας τα σιωνιστικά σχέδια 

και αξιοποιώντας τα ταυτόχρονα για τους δικούς της σχεδιασμούς.  
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27. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

Από πολιτικής σκοπιάς η Τουρκία του 21ου αιώνα δίνει έμφαση στην «εθνική» της ταυτότητα και ενότητα και 

προβάλλει την αρχή μιας ισχυρής και αυταρχικής διακυβέρνησης. Τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν στις 

βασικές κατευθυντήριες αρχές του Κεμαλισμού, βασικές αρχές τις οποίες και ο Ερντογάν ασπάζεται. Σε σαφή 

αντίθεση όμως με την κληρονομιά του Κεμαλισμού η Τουρκία του 21ου αιώνα επιδιώκει να απορρίψει τις 

λεγόμενες δυτικές αξίες και τον κοσμικό χαρακτήρα του τουρκικού κράτους.  

Η σαφής αυτή διάκριση συμβαδίζει με την ροπή προς την «ισλαμοποίηση» και την θρησκευτική διείσδυση 

στην τουρκική κοινωνία. Προφανώς και οι κυβερνήσεις του κόμματος AKP που είναι στην εξουσία, 

πρωθυπουργική και προεδρική, από τις αρχές του 21ου αιώνα θεωρούν ότι η θρησκεία είναι ένα 

αποτελεσματικό και συνδετικό μέσο για την δημιουργία ομοιογενούς «στρατοπέδου» στις πολιτικές δομές 

της χώρας, κάτι που ενισχύεται από «πολεμικές» ομιλίες της ηγεσίας του AKP και από την μαζική χρήση 

λαϊκιστικών στερεοτύπων περί «εθνικής» ενότητας. Διαφαίνεται η υλοποίηση ενός προγράμματος που θα 

επιτρέψει την μακροπρόθεσμη διατήρηση της εξουσίας από το κόμμα του Ερντογάν καθώς και η οικοδόμηση 

αυταρχικών δομών στην πολιτική διακυβέρνηση της χώρας.  

Η συνταγματική μεταρρύθμιση που ενέκρινε ο τουρκικός λαός μέσω δημοψηφίσματος προβλέπει μια 

ισχυρότατη μορφή προεδρικής εξουσίας, μιας εξουσίας που προφανώς θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο 

στην συνολική πολιτική εικόνα της Τουρκίας. Για να προαχθεί αυτή η μορφή εξουσίας και για να επιτευχθεί ο 

στόχος μιας αυταρχικής διακυβέρνησης χρησιμοποιούνται ενίοτε προκλητικοί μηχανισμοί λαϊκισμού και 

παράγονται τεχνητά εσωτερικοί και εξωτερικοί εχθροί. Στην κατηγορία των εσωτερικών εχθρών εντάσσονται 

όλοι οι υποτιθέμενοι και πραγματικοί υποστηρικτές του αποτυχημένου πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 

και οι Κούρδοι, ενώ στους εξωτερικούς εχθρούς ανάλογα με την χρονική στιγμή εντάσσονται με 

εναλλασσόμενη ακολουθία και ένταση χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ρωσία, η Ελλάδα και η ΕΕ. 

Ο απώτερος στόχος όλων αυτών είναι προφανώς μια σαφή τοποθέτηση της Τουρκίας ως ανεξάρτητη 

περιφερειακή δύναμη με δική της αυτόνομη εξουσία. Η ένταξη σε συμμαχίες, στρατόπεδα και μπλοκ 

θεωρούνται ανασταλτικοί παράγοντας και στοιχεία επιβράδυνσης για την στρατηγική ερμηνεία της Τουρκίας 

του 21ου αιώνα. Η «νέα Τουρκία» αποσκοπεί να χρησιμοποιήσει ενεργά την γεωγραφική της θέση ως χώρα 

«pivot», τουτέστιν ως χώρα σύνδεσμο και ως άξονα μεταξύ μεγάλων, γεωστρατηγικά σημαντικών δυνάμεων 

της Ευρασίας, με στόχο έναν αναγνωρίσιμο και εξέχοντα ρόλο με μεγαλύτερη επιρροή και δύναμη. Για τον 

σκοπό αυτό θυσιάζει, τουλάχιστον προς το παρόν, τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ Ισλάμ και Δύσης, 

ένας ρόλος που η Τουρκία έπαιζε αξιόπιστα επί μακρόν. Αντ’ αυτού εμβαθύνει περισσότερο στις 

παραδοσιακές και θεμελιώδεις αρχές του σουνιτικού Ισλάμ με στόχο την ενίσχυση της «εθνικής» της 

ταυτότητας και τον επαναπροσδιορισμό και την επανατοποθέτηση της Τουρκίας, κατά την αντίληψη της, σε 

γεωστρατηγικούς χώρους δράσης. 

Οι στοχευμένες προοπτικές για την Τουρκία του 21ου αιώνα είναι οι εξής: 

-Πολιτική ενότητα υπό αυταρχική εξουσία. 

-Αυξημένη γεωστρατηγική ανεξαρτησία και διαπραγματευτική δύναμη. 
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-Ισχυρή παρουσία ως περιφερειακή δύναμη σε μια καθορισμένη σφαίρα επιρροής. 

Οι προεκτάσεις αυτών των προοπτικών συνεπάγονται μια στοχευμένη και ευρεία στρατηγική σε διάφορα 

στάδια και φάσεις: 

Σε πρώτη φάση σταθερή και ισχυρή οικονομική ανάπτυξη με στόχο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

ευρέων στρωμάτων του πληθυσμού. Η οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στην Τουρκία τουλάχιστον 

την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας έδωσε στην πολιτική ηγεσία στήριξη μεταξύ του πληθυσμού και 

επέτρεψε την οικοδόμηση μιας ισχυρής πολιτικής πλατφόρμας συμπαράστασης.  

Σε μια δεύτερη φάση η οποία ξεκίνησε το 2013 εδραιώνεται και επεκτείνεται η κεντρική εξουσία με σαφή 

κατεύθυνση την διαδοχική εξάλειψη και καταστολή της αντιπολίτευσης και της κριτικής των μέσων 

ενημέρωσης, καθώς και εκκαθάριση του στρατιωτικού και δικαστικού μηχανισμού από κεμαλικά-κοσμικά 

στοιχεία και αυστηρές διώξεις των επικριτών της κυβέρνησης του κόμματος AKP. Ταυτόχρονα κλιμακώνεται η 

προπαγάνδα υπέρ της «εθνικής» ενότητας και ταυτότητας με προφανή σκοπό να ταιριάξει η χώρα στον 

«νέο» της ρόλο της εσωτερικής ενότητας και της αποκοπής της από ξένες κοσμικές επιρροές. 

Μια τρίτη φάση θα γίνει ορατή το 2019 με την εφαρμογή της συνταγματικής μεταρρύθμισης η οποία δίνει 

υπερεξουσίες στον προεδρικό θώκο. Το νέο σύνταγμα θα περιθωριοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την 

ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, την ελευθερία του Τύπου και τις όποιες δημοκρατικές ελευθερίες. Αυτή η εικόνα 

ήδη έχει υλοποιηθεί από το 2016  με πρόσχημα το αποτυχημένο πραξικόπημα, αλλά μόνο στην βάση 

προσωρινών διαταγμάτων εκτάκτου ανάγκης που εκδίδει ο πρόεδρος Ερντογάν υλοποιώντας απόφαση του 

τουρκικού Κοινοβουλίου. Από το 2019 και μετά οι αυταρχικές αυτές δομές εξουσίας θα έχουν πλήρη 

συνταγματική κατοχύρωση για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Ερντογάν με βάση το νέο Σύνταγμα θα μπορέσει 

να επανεκλεγεί δυο φορές, ήτοι μπορεί να παραμείνει στην εξουσία έως το 2029, εφόσον δεν ανατραπεί από 

ένα στρατιωτικό ή και πολιτικό πραξικόπημα, κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται απίθανο.  

Η τέταρτη φάση στρατηγικής προκύπτει από τις τρεις πρώτες φάσεις και αντιπροσωπεύει την 

επανατοποθέτηση στον διεθνή χώρο μιας «ισχυρής Τουρκίας» που θα αντανακλά το οθωμανικό γόητρο. Στην 

«Ατζέντα 2023» η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει την 100η επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας 

αναφέρονται μια σειρά από στρατηγικούς στόχους για αυτή την επανατοποθέτηση, στόχοι πολιτικοί, 

οικονομικοί, γεωπολιτικοί, οι οποίοι θα εξυψώσουν την Τουρκία στο βάθρο του μεγαλείου της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Αν και με τα σημερινά δεδομένα αυτοί οι στόχοι είναι αρκετά φιλόδοξοι και μη ρεαλιστικοί, 

ωστόσο το πρόγραμμα «Ατζέντα 2023» δίνει σημαντικά στοιχεία αναφοράς για τον δρόμο που θα 

ακολουθήσει η Τουρκία τον 21ο αιώνα. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος; 

Η Τουρκία βρίσκεται σε μια πολύ καλά σχεδιασμένη διαδικασία πολιτικής και στρατηγικής 

«αναβαθμονόμησης» η οποία προχωρά σε διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την απόσπαση της 

Τουρκίας από σημερινές συμμαχίες και μπλοκ και στήριξη της κατά κύριο λόγο σε δικές της δυνάμεις. Αυτό 

το στάδιο χαρακτηρίζεται από πολιτικές προκλήσεις προς το εξωτερικό και φαινομενικά ακανόνιστη 

συμπεριφορά. Το στάδιο αυτό προκαλεί αυξημένη αστάθεια και πολλούς πιθανούς κινδύνους και είναι 

ενεργό από το 2011 και πιθανόν θα έχει ολοκληρωθεί το 2020. Το δεύτερο στάδιο αντιστοιχεί σε μια φάση 

πολιτικής ενοποίησης κατά την οποία διευρύνεται και ισχυροποιείται η εσωτερική δομή εξουσίας, μια φάση 
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που διευκολύνεται και επιταχύνεται από το νέο Σύνταγμα που θα τεθεί σε ισχύ το 2019. Το τρίτο στάδιο θα 

είναι μια φάση στην οποία θα ολοκληρωθούν οι προηγούμενες διαδικασίες μετασχηματισμού και θα 

αξιοποιηθούν ως εργαλεία της νέας εθνικής στρατηγικής. Σε αυτό το τρίτο στάδιο παραμονεύουν οι 

μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την Τουρκία που προκύπτουν από την ισχυρή πολιτιστική και φυλετική 

πολυμορφία (κυρίως από τους Κούρδους), από την πιθανή αντίσταση στην αυταρχική δομή εξουσίας, στην 

πιθανή οικονομική δυσπραγία, καθώς και στην στρατηγική υπερκόπωση στο πλαίσιο των γεωπολιτικών 

φιλοδοξιών της. 

 

28. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοπτικά δύναται να ειπωθεί ότι η Τουρκία υπό σημερινή αλλά και μελλοντική σκοπιά θα αντιπροσωπεύει 

μια χώρα «υψηλού κινδύνου» τόσο για τους γείτονες της όσο και για το γεωπολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο η 

τρέχουσα πολιτική και γεωπολιτική σύγχυση της Τουρκίας δεν πρέπει να παρεξηγηθεί, καθώς δεν είναι ούτε 

τυχαία, ούτε παράλογη και ακολουθεί ένα σαφές σχέδιο. Αν αυτό το σχέδιο παρ’ όλες τις μορφές αντίστασης 

αποδειχθεί επιτυχές, τότε η «νέα Τουρκία», η μεταοθωμανική Τουρκία του 21ου αιώνα θα είναι σημαντικά 

πιο ισχυρή και θα έχει εξέχουσα θέση ως περιφερειακή δύναμη.  

Στο πλαίσιο αυτό η περαιτέρω ανάπτυξη της Τουρκίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται αρνητικά ή να 

«καταδικαστεί» με βιασύνη, αλλά να αναλυθεί χωρίς παραπλανητικά ρητορικά νεφελώματα και με βάση τα 

σχέδια και στάδια πολιτικής και γεωπολιτικής που έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια.  Η 

διαδρομή που ακολουθεί οδηγεί  στην απόρριψη των δυτικών και κοσμικών αξιών του 20ου αιώνα και στον 

σαφή περιορισμό των εσωτερικών πολιτικών δικαιωμάτων, μια διαδρομή όμως που για την Τουρκία είναι 

στρατηγικά σκόπιμη και πιθανόν επικερδής και αποδοτική. Οι κίνδυνοι στην πορεία της στον 21ο αιώνα θα 

μπορούσαν να προέλθουν από τον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, από την εσωτερική πολιτική 

σταθερότητα και από την στρατηγική υπερκόπωση. 

Από γεωστρατηγική άποψη η βασική πρόκληση που θα αντιμετωπίσει απορρέει από το εξής γεγονός: Η 

Τουρκία κείται στο κέντρο πολλαπλών και αποκλινουσών σφαιρών επιρροής και θα δυσκολευτεί να 

αποδείξει ότι είναι ένας σοβαρός παίκτης στην γεωπολιτική σκακιέρα. Θα είναι πολύ δύσκολο για την 

Τουρκία να ισορροπήσει στην περιοχή μεταξύ των συγκεκριμένων γεωπολιτικών φιλοδοξιών της Ρωσίας και 

του Ιράν, χωρίς την βοήθεια των ΗΠΑ. Είναι  βέβαιο ότι από πλευράς Δύσης, η πορεία που έχει χαράξει η 

Τουρκία στον 21ο αιώνα αξιολογείται ως συγκρουσιακή και μερικές φορές τρομακτική. Όμως από πλευράς 

Τουρκίας αυτή η πολιτική και μετασχηματιστική διαδικασία είναι στοχευμένη και στρατηγικά ορθολογική. 

Κατά κάποιον τρόπο ομοιάζει με την προσέγγιση του Βλαντίμιρ Πούτιν τα τελευταία 20 χρόνια όταν 

διαμορφώθηκε η μετασοβιετική Ρωσία. Η πορεία της Ρωσίας δεν ήταν ευχάριστη για την Δύση, αλλά 

αναμφισβήτητα  έχει επιτύχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα, σημαντικά ενισχυμένη εθνική 

συνείδηση για τον ρωσικό λαό και γεωπολιτική δυναμική. Οι ομοιότητες όσον αφορά τους στόχους και την 

προσέγγιση μεταξύ της μετασοβιετικής Ρωσίας και της Τουρκίας του 21ου αιώνα είναι περισσότερο από 

ορατές. Μεταξύ άλλων ενδείξεων προβάλλει όλο και περισσότερο η θέληση της Τουρκίας να αποχωρήσει 

από το «δυτικό ημισφαίριο» και η πρόθεση της να συγκρουσθεί γεωπολιτικά προς κατοχύρωση των 

συμφερόντων της. 
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Καθώς η Τουρκία συνεχίζει την πορεία επανακαθορισμού των γεωστρατηγικών της επιλογών, οι εξωτερικές 

προκλήσεις που απορρέουν από αυτό τον επανακαθορισμό θα δημιουργούν απειλές κατά της  σταθερότητας 

και ασφάλειας της. Αυτές οι απειλές θα επιδεινώνονται παράλληλα με τις αλλαγές που είναι εν εξελίξει στο 

εσωτερικό της Τουρκίας. Με βάση αυτό το απειλητικό περιβάλλον η Τουρκία διαμορφώνει μια εξελιγμένη 

στρατηγική μεγαλύτερης εμπλοκής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Μένει 

να δούμε πως ακριβώς αυτός ο στρατηγικός επαναπροσανατολισμός θα ολοκληρωθεί μετά την ήττα των 

μέχρι πρότινος συμμάχων του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στην Συρία, την ανάδυση ενός Κουρδικού 

ανεξάρτητου κράτους και την ενίσχυση της θέσης του Ιράν. 

Είναι βέβαιο ότι η παρακμή στις τουρκοαμερικανικές και τουρκοευρωπαϊκές σχέσεις και ο στρατηγικός 

επαναπροσανατολισμός θα καθορίσουν την μελλοντική τροχιά της Τουρκίας. Οι απειλές κατά της 

σταθερότητας και ασφάλειας της και οι δυναμικές αλλαγές της δίνουν μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί 

ως σημαντικός εταίρος και περιφερειακή δύναμη και όχι ως πληρεξούσιος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας-Κασπίας. Η Τουρκία 

αλλάζει και προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες γεωπολιτικές πραγματικότητες σύμφωνα με την δική της 

στρατηγική θεώρηση. Αυτό που τον 20ο αιώνα έγινε παρελθόν για την Τουρκία, τον 21ο αιώνα γίνεται το 

μέλλον: το Ισλάμ. Αυτό που θεωρήθηκε μέλλον τον 20ο αιώνα, τον 21ο αιώνα τίθεται στο παρελθόν: η Δύση. 

Τον 21ο αιώνα τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, γεωοικονομικά και γεωπολιτισμικά συμφέροντα της Τουρκίας 

έχουν αλλάξει ριζικά. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η Τουρκία ψάχνει για τον νέο ρόλο της στην 

Ευρασία. Αυτός ο «στρατηγικός διάλογος» αποτελεί μια πρόκληση για την τουρκική και διεθνή πολιτική 

ασφαλείας, αποτελεί όμως και πρόκληση για την πολιτική ασφαλείας της Ελλάδας στο άμεσο μέλλον. Η 

Ελλάδα πρέπει να αγωνιστεί για τις αξίες και τα ιδανικά της χωρίς να αποφύγει την Realpolitik. Η Ελλάδα 

πρέπει να συνειδητοποιήσει τα όρια και τον κίνδυνο του μετασχηματισμού και της ιστορικής μεταμόρφωσης 

της Τουρκίας και να αναγνωρίσει ότι η Άγκυρα του 21ου αιώνα κλείνει μια «παρένθεση» 100 ετών και 

τερματίζει τον Κεμαλισμό. Η Ελλάδα θα πρέπει να καταλάβει ότι με την «πολιτική ορθότητα» και τον τυφλό 

«πασιφισμό» δεν μπορεί να αποφύγει την «σύγκρουση των πολιτισμών», εάν το άλλο μέρος δεν είναι 

δεκτικό σε αυτό το είδος του διαλόγου, κάτι που έχει αποδειχθεί περίτρανα τα τελευταία χρόνια.  

Θα πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίσει ότι στην Τουρκία επικρατούν ρίζες αυταρχικές, ισλαμικές και άκρως 

επιθετικές. Πριν από ένα αιώνα ο Οθωμανικός ιμπεριαλισμός κατέρρευσε και από τις στάχτες του σήμερα 

αναγεννιέται μια νεοιμπεριαλιστική Τουρκία η οποία απαγγέλλει τους στίχους του Ziya Gökalp (Ζιγιά 

Γκιοκάλπ): «Τα τζαμιά είναι οι στρατώνες μας και οι μιναρέδες οι ξιφολόγχες μας». Δυστυχώς η σύγκρουση 

των πολιτισμών μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι το σωστό πλαίσιο για την κατανόηση της τρέχουσας 

γεωπολιτικής δυναμικής της Τουρκίας. 

 

29.  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Η Ελλάδα και η Κύπρος, το Ελληνικό Έθνος, αντιμετωπίζουν την σοβαρότερη απειλή μετά από δυο αιώνες 

ανεξαρτησίας. Πρώτο βήμα για να αντιμετωπισθεί η απειλή είναι η συνειδητοποίηση αυτής, το δεύτερο βήμα 

είναι να επιλέξουμε τα όπλα με τα οποία θα την αντιμετωπίσουμε. Η Ελλάδα από στιγμή σε στιγμή μπορεί να 



95 
 

καταβαραθρωθεί καθώς δέχεται ταυτόχρονα γεωπολιτική και γεωοικονομική επίθεση, ενώ η εθνική της 

συνοχή είναι αμφισβητήσιμη. Ο μεγαλύτερος γεωπολιτικός κίνδυνος για την εθνική μας ασφάλεια 

προέρχεται από την Τουρκία. Ο ευρω-ατλαντικός αλληθωρισμός της εξωτερικής μας πολιτικής έχει γίνει 

εξαιρετικά επικίνδυνος  καθώς μειώνει την στρατηγική αξία και υπεραξία της χώρας. Επείγει μια γενναία 

αναθεώρηση των αξόνων της εξωτερικής μας πολιτικής με στόχο νέες συμμαχίες και πολυπολικό υπόβαθρο. 

Η Ελλάδα δεν πρέπει να ασφυκτιά στρατηγικά επειδή στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ δεν αρέσουν οι αγωγοί από την 

Ρωσία, τα ρωσικά ή κινεζικά όπλα ή οι σχέσεις με χώρες της Ευρασιατικής Ένωσης. Δεν μπορεί να 

απαγορεύεται για την Ελλάδα αυτό που αφομοιώνεται ήδη επιτυχώς από την Τουρκία. 

Η προκλητικότητα της Άγκυρας που αναμοχλεύεται έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με την 

αμφισβήτηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας δυστυχώς ενισχύεται από την διπλωματική και 

στρατιωτική ανυποληψία των ελληνικών κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, κυβερνήσεις οι οποίες 

αποτελούνται από ακομβίωτους στρατηλάτες που δεν τολμούν να πατήσουν το πόδι τους στα Ίμια, 

κομψευόμενους επαναστάτες με μοναδική ηγετική πείρα τις καταλήψεις σχολείων, κυβερνήσεις οι οποίες 

ελέγχονται από αντιπολιτεύσεις που υπερηφανεύονται ότι έκαναν αντίσταση στους Απριλιανούς από την 

κούνια φορώντας τις πάνες τους. Αυτός ο συρφετός διαπραγματεύεται σήμερα την αξιοπρέπεια του 

Ελληνικού Έθνους, αυτός ο συρφετός που έχει ως μοναδικό του προσόν τις βαθιές επικύψεις στους 

τοκογλύφους του διεθνούς Σιωνισμού και στους νεοταξίτες του ΝΑΤΟ. 

Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι τουρκικές αμφισβητήσεις στο ανατολικό Αιγαίο, ας 

προβληματισθούμε εν είδη επιλόγου με τις διεθνείς συνθήκες που καθορίζουν το νομικό καθεστώς αυτής της 

ελληνικής θάλασσας, αναφερόμενοι ιδιαιτέρως στο νομικό καθεστώς των Δωδεκανήσων και των νησίδων 

του. 

Στο άρθρο 5 της Συνθήκης Ειρήνης του Λονδίνου (Μάιος 1913)  που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, 
Σερβίας, Μαυροβουνίου και Βουλγαρίας, όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν την εμπιστοσύνη τους προς τις 
Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής εκείνης να καθορίσουν το νομικό καθεστώς που θα διέπει τα νησιά του 
Αιγαίου, τα οποία αποτελούσαν έως τότε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ως νομική συνέχεια της 
Συνθήκης του Λονδίνου το ίδιο έτος (Νοέμβριος 1913) υπεγράφη στην Αθήνα Συνθήκη Ειρήνης μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας σύμφωνα με την οποία αμφότερες χώρες δεσμεύονταν για μια ακόμη φορά να 
αποδεχθούν τις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων για τα νησιά του Αιγαίου. Οι δυο αυτές συνθήκες 
αποτέλεσαν την βάση της διακοίνωσης της Συνδιασκέψεως του Λονδίνου του Φεβρουαρίου 1914 με την 
οποία οι Μεγάλες Δυνάμεις παραχώρησαν στην Ελλάδα όλα τα νησιά του Αιγαίου με εξαίρεση την Ίμβρο, την 
Τένεδο και το Καστελόριζο (ανήκε στην Ιταλία) τα οποία επεστράφησαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα 
Δωδεκάνησα, τα οποία είχαν καταλάβει οι Ιταλοί από τους Τούρκους το 1912, με την διακοίνωση αυτή 
εξακολουθούν να τελούν υπό την κυριαρχία της Ιταλίας. 

Με το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάννης (1923) επικυρώνεται η κυριαρχία της Ελλάδας «στα νησιά της 
Ανατολικής Μεσογείου» (έτσι γίνεται αναφορά στο άρθρο 12) εκτός από την Ίμβρο, την Τένεδο και τις 
Λαγούσες. Με την συγκεκριμένη αναφορά των νησιών που αποδίδονται στην Τουρκία (Ίμβρος, Τένεδος, 
Λαγούσες) καταδεικνύεται νομικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο  ότι στην Τουρκία ανήκουν μόνο όσα 
νησιά και νησίδες  αναφέρονται ρητώς στην Συνθήκη. Επίσης στο άρθρο 16 της ίδιας Συνθήκης αναφέρεται 
ρητά ότι η Τουρκία παραιτείται από κάθε τίτλο και δικαίωμα σε όλα τα νησιά της Ανατολικής Μεσογείου 
εκτός αυτών που η κυριαρχία τους της έχει αποδοθεί με την ίδια Συνθήκη. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
Συνθήκης της Λωζάννης η Τουρκία παραιτείται των δικαιωμάτων της στα Δωδεκάνησα, 
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συμπεριλαμβανομένου και του Καστελόριζου που της είχε παραχωρηθεί με την διακοίνωση της 
Συνδιασκέψεως του Λονδίνου (1914), καθώς και των εξαρτωμένων νησίδων των Δωδεκανήσων με εξαίρεση 
αυτών που κείνται σε απόσταση μικρότερη των τριών μιλίων από την ασιατική ακτή. Εν κατακλείδι μετά την 
λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τα Δωδεκάνησα ως και οι παρακείμενες νησίδες τους παραχωρούνται στην 
Ελλάδα από την Ιταλία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων. Να υπενθυμίσουμε 
ότι στην Συνθήκη των Παρισίων του 1947 η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος, αφού είχε παραχωρήσει 
τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία το 1923 με την Συνθήκη της Λωζάννης. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το διεθνές νομικό πλαίσιο με το οποίο ρυθμίστηκαν τα θέματα κυριαρχίας 
στο Αιγαίο μετά τους Παγκοσμίους Πολέμους (Λωζάννη 1923, Παρίσι 1947) είναι απολύτως σαφές και 
αδιαμφισβήτητο. Παρά το σαφές και αδιαμφισβήτητο κατά τα ανωτέρω διεθνές νομικό πλαίσιο, η Τουρκία 
το αμφισβητεί προβάλλοντας την καινοφανή θεωρία των «γκρίζων ζωνών», μια θεωρία που ανέπτυξε η 
Άγκυρα από την δεκαετία του 1990 και η οποία συνίσταται στην αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε 
μια σειρά νήσων, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Η Τουρκία γνωρίζει το απολύτως σαφές διεθνές 
νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Γιατί λοιπόν αμφισβητεί με 
δηλώσεις ανωτάτων αξιωματούχων της και με προκλητικές ενέργειες την κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά, 
νησίδες και βραχονησίδες αυτού του πελάγους;   

Αμφισβητεί την εδαφική κυριαρχία της Ελλάδας διότι πρώτον όπως ήδη έχουμε αναφερθεί θέλει να 
οδηγήσει την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεύτερον διότι η αμυντική κατάσταση της 
Ελλάδας τα τελευταία χρόνια είναι ανοιχτή πρόσκληση όχι μόνον για τους Τούρκους αλλά για κάθε 
ενδιαφερόμενο να εισβάλει και να λεηλατήσει την χώρα. Ο οικονομικός πόλεμος της διεθνούς τοκογλυφίας 
που υπέστη η χώρα μας από το 2009 σε συνάρτηση με αλλοπρόσαλλους αμυντικούς σχεδιασμούς, 
συμπεριλαμβανομένης και της συνειδητής απαξίωσης της αμυντικής μας βιομηχανίας, έχουν οδηγήσει 
ουσιαστικά σε de facto κατάλυση της ελληνικής και ελληνοκυπριακής κυριαρχίας.  

Το έλλειμμα της Ελλάδας στην προστασία των κυριαρχικών της δικαιωμάτων είναι κραυγαλέο και αγγίζει τα 

όρια της προδοσίας, εάν δεν έχει ήδη συντελεστεί αυτή η προδοσία. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών 

δεν είναι ικανές, ούτε προφανώς ενδιαφέρονται για την υποστήριξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 

Πατρίδας μας αφού έχουν κυριολεκτικά καταστρέψει την αμυντική βιομηχανία της χώρας, έχουν οδηγήσει σε 

ανυποληψία το έμψυχο υλικό των Ενόπλων Δυνάμεων και έχουν ουσιαστικά κουρελιάσει την αμυντική ισχύ 

της χώρας. 

Οι στρατιωτικές ηγεσίες του υπουργείου Άμυνας πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι σε θέση, τουλάχιστον 

υπό τις τρέχουσες συνθήκες, να υπερασπιστούν με όλα τα μέσα τα πεδία που αποτελούν ipso facto χώρο 

άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η πολιτική ηγεσία της χώρας, τουτέστιν οι πολιτικάντηδες και οι 

υπόδουλοι των διεθνών τοκογλύφων, έχουν ακεραία την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

αποτρεπτική ισχύς της χώρας. Η άμυνα της χώρας δεν έχει να κάνει με φανφάρες και δηλώσεις στις οποίες 

αρέσκονται τόσο πολύ οι εκάστοτε ηγεσίες του υπουργείου Άμυνας, αλλά με δυο βασικά πράγματα. Την 

στρατιωτική ενίσχυση και την στρατηγική. Αν δεν έχουμε τα μέσα να προστατευθούμε πρέπει, και με την 

βοήθεια της αμυντικής μας βιομηχανίας, να τα προμηθευτούμε, εάν δεν έχουμε στρατηγική πρέπει να την 

αποκτήσουμε και να συνεργαστούμε με εκείνα τα κράτη που μπορούν να υποστηρίξουν τα στρατηγικά μας 

συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.  
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Βρισκόμαστε σε μια επικίνδυνη ιστορικά στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας και δεν διαθέτουμε αποτρεπτική 

άμυνα, ισχυρή για να πείσει τον εχθρό να μην προχωρήσει στους σχεδιασμούς του που όλοι γνωρίζουμε και 

έχουν αναφερθεί διεξοδικά σε αυτό το πόνημα. Τυχόν «μυστικές» διαβεβαιώσεις του παγκόσμιου 

χωροφύλακα ΝΑΤΟ περί «προστασίας», καλό θα ήταν να μην εκλαμβάνονται ως ειλικρινείς. Η ιστορία έχει 

διδάξει πόσο εννοούν οι «προστάτες» αυτά που υπόσχονται. Αν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε αποφασισμένοι να 

υπερασπιστούμε αυτή την χώρα, την κυριαρχία της, τα δικαιώματά της και τον πολιτισμό της δεν πρόκειται 

να μας στηρίξει κανένας «φίλος» την ώρα της κρίσης. Επείγει άμεσα αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής 

συνεργασιών με άλλους εν δυνάμει συμμάχους. Οι προδότες πολιτικοί πρέπει να αποχωρήσουν από την 

πολιτική σκηνή πριν επιτελέσουν το τελευταίο τους έργο που είναι η συνεκμετάλλευση των ενεργειακών 

πόρων του Αιγαίου και η παραχώρηση εθνικού εδάφους στον εχθρό.  

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η αντιπαλότητα μας με την Τουρκία είναι αγεφύρωτη και δεν μπορεί να 

εξομαλυνθεί υπό το πρίσμα μιας «ευρωπαϊκής», «ατλαντικής» ή «ισραηλινής» λύσης, εξ άλλου η ιστορία των 

τελευταίων χρόνων είναι αδιάψευστος μάρτυρας περί αυτού. Για αυτό η μόνη διέξοδος για την Ελλάδα είναι 

πανίσχυρες Ένοπλες Δυνάμεις, δυναμική και σύγχρονη Αμυντική Βιομηχανία σε συνδυασμό με νέους 

προσανατολισμούς στην εξωτερική μας πολιτική. Η Τουρκία, αφού ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση των 

ενόπλων της δυνάμεων, μια αναδιοργάνωση που είναι απόρροια των εκκαθαρίσεων μετά το αποτυχημένο 

πραξικόπημα του 2016, θα αυξήσει δραματικά την ένταση με την Ελλάδα και την Κύπρο, ούτως ώστε να 

αντισταθμίσει τις απώλειες από την πολιτική της στην Μέση Ανατολή, γνωρίζοντας ότι απέναντι της έχει ένα 

στρατιωτικά, οικονομικά και κοινωνικά διαλυμένο κράτος με ασυνάρτητες και επικίνδυνες ηγεσίες, τόσο σε 

επίπεδο κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο μνημονιακής αντιπολίτευσης. 

Δυστυχώς η ελληνική κοινή γνώμη και το πολιτικό κατεστημένο έχουν εκών άκων οδηγηθεί στο συμπέρασμα 

ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να υποταχθούμε στις επιταγές του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του 

Ισραήλ. Ουδέν αναληθέστερον όμως αυτού. Η Ελλάδα υπό μια εθνικιστική διακυβέρνηση μπορεί όχι μόνο να 

ανακατατάξει το γεωπολιτικό της status, αλλά και να λύσει τα οικονομικά της προβλήματα. Η Ελλάδα και η 

Κύπρος ελέγχουν μια ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου που είναι ένα από τα στρατηγικότερα σημεία της 

υφηλίου. Ζώνη που μια συμμαχία επωφελής για τα ελληνικά γεωστρατηγικά συμφέροντα θα την μετέτρεπε 

σε απόρθητο φρούριο και θα μετέβαλλε άρδην το ελλειμματικό στρατηγικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την 

Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα θα περιόριζε και την στρατηγική αξία της τελευταίας.  

Αποτελεί σχεδόν νομοτέλεια η εμπειρική διαπίστωση ότι τα μικρά κράτη πρέπει να δημιουργήσουν ισχυρές 

συμμαχίες, γιατί χωρίς αυτές είναι έκθετα σε κάθε εκβιασμό. Φυσικά η επιλογή των συμμαχιών είναι 

καθοριστική για οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία. Οι λεγόμενες δυτικές συμμαχίες στις οποίες έχει 

προσχωρήσει η Ελλάδα ιστορικά ήταν καταστροφικές για τα εθνικά συμφέροντα, ενώ η συμπόρευση με την 

στρατηγική της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, κάτι που επιχειρεί σήμερα σχεδόν όλο το πολιτικό φάσμα της 

πολιτικής με εξαίρεση την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, οδηγεί στην διάλυση των δομών της κοινωνικής συνοχής και 

κοινωνικής αλληλεγγύης, στην διάβρωση του εθνικού συνεκτικού ιστού που θα μπορούσε να αντισταθεί 

πολιτικά στα επεκτατικά σχέδια της παγκοσμιοποίησης. Αυτό που κυρίως απειλείται από την Νέα Παγκόσμια 

Τάξη και τα συγκοινωνούντα της δοχεία την οικονομική και στρατιωτική συμμαχία ΕΕ και ΝΑΤΟ, είναι οι 

οντολογικές βάσεις των βιωμάτων της κοινής υπαγωγής που έχουν οι Έλληνες οι οποίοι ζουν μαζί και 

ανήκουν στην ίδια κοινωνική, πολιτιστική και φυλετική ενότητα. Ουσιαστικά δηλαδή οι συμμαχίες στις 
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οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα υπονομεύουν πλέον το εθνικό κράτος και υφαρπάζουν από τον ελληνικό 

λαό την κυριαρχία, την ελευθερία και την φυλετική του ταυτότητα.    

Η Ελλάδα αν θέλει να επιζήσει πρέπει να αξιοποιήσει την γεωπολιτική της σημασία και να πάψει να 

συμπεριφέρεται ως αποικία και ως υποζύγιο της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, κάτι που 

μόνο μια εθνικιστική-πατριωτική διακυβέρνηση δύναται να επιτύχει. 

 

 

Συμπλήρωμα 

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΤΑΤΟΥΡΚ, Ο «ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ»                          

Το να είναι κάποιος «πατέρας» (ata στην τουρκική γλώσσα) του τουρκικού λαού αποτελεί μοναδικό και 

σημαντικό γεγονός στην ιστορία αυτής της χώρας. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι να είσαι πατέρας. Ακόμη 

και κάποιος που συμπεριφέρεται με καλοσύνη στον συνάνθρωπο του λέμε ότι του συμπεριφέρθηκε σαν 

πατέρας, στην μεταφορική βέβαια έννοια της λέξης. Αλλά το να υποχρεώνεις έναν λαό να σε ονομάζει 

πατέρα, να σε λατρεύει για τα «επιτεύγματα», τις «αρχές»  και τα «κατορθώματα» σου είναι παράλογο και 

ίσως υποκρύπτει κάτι βλαπτικό για την προσωπικότητά σου. 

Ο Μουσταφά Κεμάλ αυτοαναγορεύτηκε με διάταγμα το 1934 σε Kemal Atatürk (Κεμάλ Ατατούρκ). Γιατί 

άραγε το έκανε αυτό;  Στο ερώτημα υπάρχει απάντηση, αλλά ουδείς στην Τουρκία και σε άλλες χώρες 

τολμάει να την δώσει. Οι Τούρκοι δεν τολμούν καν να θέσουν το ερώτημα ή να το συζητήσουν διότι 

γνωρίζουν τα επακόλουθα, ήτοι σύλληψη ίσως και λυντσάρισμα. Τα ψέματα και η προσωπολατρία των 

Κεμαλιστών και κάποιων συνοδοιπόρων τους ακόμη και στην Ελλάδα δεν έχουν όρια. Γιατί όμως θα πρέπει 

να σιωπούμε χωρίς να αναφέρουμε για τους αιμοσταγείς γείτονες μας κάποιες πικρές αλήθειες που αφορούν 

τον «πατέρα» τους; Εξηγούμεθα αναλυτικότερα χωρίς να θέλουμε ούτε να δυσφημήσουμε, ούτε να 

λασπολογήσουμε όπως κάνουν οι Τούρκοι και οι τουρκολάγνοι συνοδοιπόροι τους, αλλά αναφερόμενοι στην 

κατωτέρω εικόνα που δείχνει το κείμενο της απόφασης 451 του Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης στην 

οθωμανική- αραβική γραφή και στην νέα τουρκική. 
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Αποδίδουμε ακολούθως εν συντομία τα γεγονότα όπως προκύπτουν από το έγγραφο 451 του Οθωμανικού 

Δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης. 

Η Zübeyde (Ζουμπεϊντέ) ήταν η μητέρα του Κεμάλ. Ο Ali Riza (Αλί Ριζά) ήταν στην Θεσσαλονίκη ένας 

τελωνειακός υπάλληλος ο οποίος παντρεύτηκε την Zübeyde όταν ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν 5 ετών. Έτσι δεν 

τυγχάνει φυσικός, αλλά θετός πατέρας του Κεμάλ. Σύμφωνα με το δικαστήριο η Zübeyde εργαζόταν στην 

Θεσσαλονίκη σε οίκο ανοχής και είχε μαζί της και τον μικρό Κεμάλ. Ένας γνωστός αγάς της πόλης ονόματι 

Abduş (Αμπντούς) γνώρισε την μητέρα του Κεμάλ όταν αυτός ήταν 2 ετών. Όταν ο Κεμάλ ήταν 5 ετών πέθανε 

ο Abduş. Σε ηλικία 12 ετών ο Κεμάλ ταξιδεύει στην Timova (Τίμοβα) απ’ όπου καταγόταν ο Abduş  για να 
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απαιτήσει την κληρονομιά του. Οι συγγενείς του θανόντος απορρίπτουν το αίτημά του και η μητέρα του 

απευθύνεται στο δικαστήριο για να διεκδικήσει την κληρονομιά. 

Η ακριβής μετάφραση της απόφασης 451 του Δικαστηρίου έχει ως εξής: «Μετά τον θάνατο του Abduş η 

Zübeyde ισχυρίστηκε με μήνυση που κατέθεσε ότι ήταν η γυναίκα του Αbduş και το παιδί της ο Κεμάλ ο γιός 

του. Οι αδελφές του Abduş κατέθεσαν ότι η Zübeyde δεν ήταν παντρεμένη με τον αδελφό τους και ότι την 

πήρε σπίτι του ως ερωμένη από τον οίκο ανοχής. Στην αγκαλιά της τότε είχε τον δίχρονο γιό της Κεμάλ. Ο 

Abduş πέθανε χωρίς δικούς του απογόνους». Σε σχετικό ερώτημα που απηύθυνε το δικαστήριο στον οίκο 

ανοχής της Θεσσαλονίκης πήρε την εξής απάντηση (ακριβής μετάφραση από την απόφαση 451): «Η Zübeyde 

ήρθε σε εμάς την 19η Ιουνίου 1297 ( σημ.: σύμφωνα με την τότε ισλαμική χρονολόγηση) με τον γιό της και 

μας εγκατέλειψε την 11η Απριλίου 1298 αφού συμφώνησε με κάποιον Abduş». 

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Κεμάλ γνώρισε ποτέ τον φυσικό του 

πατέρα. Ο Κεμάλ  δεν μίλησε ποτέ και δεν έγραψε ποτέ κάτι για το θέμα αυτό, όποιος δε ανέφερε κάτι 

σχετικό τον σταχυολογούσε ως εχθρό του. 

Οι γιοί και οι κόρες του «πατέρα των Τούρκων» που σύλησαν  και βεβήλωσαν τα ιερά και όσια του 

Ελληνισμού, οι τουρκολάγνοι συνοδοιπόροι τους στην Ελλάδα είναι καιρός να μάθουν την πραγματική 

ιστορία του «πατέρα» τους. Διότι όπως είπε ο Έλληνας ποιητής Μένανδρος: «Αεί κράτιστον εστί τα αληθή 

λέγειν επί παντώ καιρώ». 
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