
Η Τουρκία του Ερντογάν: νέα εποχή «δημοκρατίας» ή προσπάθεια οικοδόμησης 
μίας νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; 

 

Στις 16 Απριλίου 2017, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος επιδείνωσε την 
πορεία της Τουρκίας. Ο Πρόεδρος Ερντογάν με τη διακήρυξη της «Νέας Τουρκίας»12 
επιχείρησε να αποστεί από τις Κεμαλικές αρχές, που κυριαρχούσαν στις αντιλήψεις 
και στους θεσμούς της Τουρκικής «δημοκρατίας», οραματιζόμενος τη δική του 
Τουρκία του 20233. 

Η Τουρκία που οραματίζεται ο Ερντογάν είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από την 
αρχή του κοσμικού κράτους, που αποτελούσε την κυριότερη εκ των Κεμαλικών 
αρχών.4 Με την επαναφορά στοιχείων της θρησκείας του Ισλάμ στην κοινωνική ζωή 
της χώρας, ο Πρόεδρος Ερντογάν διαβρώνει τον απόλυτο διαχωρισμό κράτους-
θρησκείας που επιδίωξε ο Κεμάλ Ατατούρκ.5 Η προσπάθεια αυτή είχε όμως 
ξεκινήσει και προ της περιόδου διακυβέρνησης της χώρας από τον Ερντογάν. Η 
έκρηξη του Κουρδοαπελευθερωτικού κινήματος στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και 
η στροφή στον ένοπλο αγώνα, ώθησε την πολιτική ελίτ της Τουρκίας να αντιληφθεί 
το κίνδυνο διαμελισμού των εδαφών της.6 Ως αντίδοτο, προωθήθηκε η πολιτική της 
«Τουρκο-ισλαμικής» σύνθεσης, της προσπάθειας δηλαδή συγκερασμού του Ισλάμ 
και του Τουρκικού εθνικισμού. Ο Ερντογάν ήταν ο πλέον αποτελεσματικός στην 
εφαρμογή της πολιτικής αυτής, εξασφαλίζοντας την ευρεία αποδοχή του λαού, ο 
οποίος και τον εδραίωσε στην εξουσία.  

Η κυριαρχία του Ερντογάν στην τουρκική πολιτική σκηνή εκφράζεται και 
μέσω του κυβερνώντος κόμματος, του Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» 
(AKP), του οποίου ηγείται. Είναι προσωποπαγές και απευθύνεται7 κυρίως στα 
συντηρητικά κοινωνικά στρώματα της ενδοχώρας και σε πολίτες στους οποίους το 
Ισλάμ έχει ιδιαίτερη απήχηση, όπως κατέστη σαφές και από το δημοψήφισμα του 
2017, με το οποίο ο Πρόεδρος απέκτησε υπερεξουσίες.8 Αντίβαρο αποτελεί το 
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ως αξιωματική αντιπολίτευση, που, 
προσανατολισμένο στους ψηφοφόρους των μεγαλουπόλεων και των παραλίων της 
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Ιωνίας, εκφράζει τις αντιλήψεις του Κεμαλισμού. Στο τουρκικό κοινοβούλιο 
εκπροσωπείται και το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, που επιδιώκει την εξασφάλιση 
δικαιωμάτων των γυναικών, μειονοτήτων και Κούρδων.9 Στελέχη και βουλευτές του 
κόμματος, όπως ο πρώην πρόεδρος Ντεμιρτάς, έχουν διωχθεί και φυλακιστεί από την 
κυβέρνηση Ερντογάν.10 

Οι διώξεις αυτές δεν περιορίζονται στα στελέχη του Κουρδικού Κόμματος. Ο 
Τούρκος πρόεδρος υιοθετεί μια ηγεμονική, Νεο-οθωμανική11 συμπεριφορά εναντίον 
όλων όσοι παρεμποδίζουν την υλοποίηση των στόχων του και επιχειρούν να 
αποσταθεροποιήσουν τη θέση του. Ιδίως μετά την εξέγερση στο πάρκο Γκεζί12 το 
2013 και τo αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, οι αρχές έχουν εξαπολύσει ένα 
«κυνήγι μαγισσών»13, φυλακίζοντας 50.000 ανθρώπους, απολύοντας 150.000 
εργαζομένους στο δημόσιο τομέα14, κλείνοντας 15 Πανεπιστήμια και αναστέλλοντας 
τη λειτουργία 150 ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, οι φυλακίσεις Γκιουλενιστών και Κούρδων 
δημοσιογράφων για συμμετοχή σε υποτιθέμενες τρομοκρατικές οργανώσεις είναι 
σύνηθες φαινόμενο15. Αναφορικά με την ελευθερία του Τύπου, η Τουρκία βρίσκεται 
στη θέση 154, ανάμεσα σε 180 χώρες16. Το 2015, 50 ΜΜΕ παγκόσμιας εμβέλειας 
έστειλαν επιστολή στον Ερντογάν εκφράζοντας ανησυχία αναφορικά με την 
ελευθεροτυπία17. Τέλος, η Τουρκία ως «μερικώς ελεύθερη» αναφορικά με την 
ελευθερία του λόγου, έχει επιβάλει νόμους στο διαδίκτυο για επίβλεψη 
περιεχομένου18 και έχει θέσει υπό κράτηση χρήστες του Διαδικτύου που 
διαμαρτύρονται κατά της τουρκικής εισβολής στην Συριακή πόλη Αφρίν μέσω των 
μέσων ενημέρωσης19. 
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Ξεχωριστής επισήμανσης, όμως, χρήζει ο ρόλος του στρατού στην Τουρκία, 
που παραδοσιακά κατείχε έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών 
ασφάλειας και δεν περιοριζόταν στα αμιγώς στρατιωτικά. Ο ίδιος ο Κεμάλ Ατατούρκ, 
αντιλαμβανόμενος την ισχύ του στρατού, τον έχρισε προστάτη των αρχών του 
Κεμαλισμού20, θεματοφύλακα της Δημοκρατίας21. Ο στρατός έμεινε πιστός στην 
εντολή που έλαβε, αποτρέποντας κάθε προσπάθεια απόκλισης από τις αρχές του 
κεμαλισμού. Μέσω πραξικοπημάτων, έλεγξε την πολιτική ζωή της Τουρκίας. 
Εντούτοις, η εκλογή Ερντογάν το 2003 άλλαξε τα δεδομένα. Η αρχική ισορροπία 
δυνάμεων ανατράπηκε από τα σκάνδαλα «Βαριοπούλα» και «Εργκενεκόν», όπου 
ανώτατοι στρατιωτικοί κατηγορήθηκαν για συνομωσία κατά του κράτους22. Οι 
υπαίτιοι καταδικάστηκαν πρωτόδικα, αλλά αθωώθηκαν σε δεύτερο βαθμό. 
Αποκορύφωμα στη σύγκρουση αποτέλεσε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016, 
όταν μερίδα του στρατού επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση. Το πραξικόπημα 
απέτυχε, πυροδοτώντας μαζικές εκκαθαρίσεις στο στράτευμα23, ενώ η αποστρατεία 
χιλιάδων αξιωματικών μείωσε την επιχειρησιακή ικανότητα του .24 

Συνεχίζοντας με την οικονομία, τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2001 
ακολούθησε η ανάπτυξη κατά τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του AKP.25 Μέχρι το 
2015, επετεύχθη ένας ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της τάξεως του 7,5% (2002-2011)26, 
το ετήσιο εισόδημα αυξήθηκε από $ 2.800, που ήταν το 2001, σε $ 10.000 το 2011 
και η τουρκική οικονομία αντιμετώπισε την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 
επιτυχώς.27 Ακόμα, τα επίπεδα του πληθωρισμού έφτασαν να είναι ίδια με αυτά της 
Μεγάλης Βρετανίας.28 Επιπλέον, η Τουρκία κατάφερε να πρωταγωνιστήσει σε 
αρκετά επίπεδα παραγωγής.29 Μολαταύτα, το 2015 επιβραδύνθηκε η τουρκική 
οικονομία με αποκορύφωμα την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος το 2016.30 
Η πολιτική αστάθεια που δημιουργήθηκε κλυδώνισε την τουρκική οικονομία, με τους 
διεθνείς οίκους αξιολόγησης να υποβαθμίσουν την δανειοληπτική, χρηματοπιστωτική 
της ικανότητα, καθώς και τις οικονομικές προοπτικές της31, με αποτέλεσμα την 
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κατάρρευση της λίρας έναντι του δολαρίου32 και την αύξηση του πληθωρισμού.33 Πιο 
συγκεκριμένα, ο Ερντογάν, αποσκοπώντας σε πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη, απέφυγε 
τις δομικές αλλαγές που απαιτεί η τουρκική οικονομία και επιδόθηκε σε 
μεγαλεπήβολα δημόσια έργα και αθρόα χορήγηση δανείων. Απώτερος σκοπός του 
είναι να κυβερνήσει την Τουρκία ως «εκτελεστικός Πρόεδρος» κερδίζοντας τις 
εκλογές του 2019.34 

Στο πλαίσιο της εδραίωσης της κυριαρχίας του, κατευθύνει την εξωτερική 
πολίτική της χώρας σε μία εκ νέου εξέταση των συμφερόντων της με γνώμονα τους 
υπολογισμούς κόστους – οφέλους και την αποφυγή της διεθνούς απομόνωσης. Με 
την ανάδειξη του AKP στην εξουσία, ανάμεσα στις διακυμάνσεις των σχέσεων 
μεταξύ Τουρκίας – Ιράν υπήρξε και μία περίοδος μεταξύ τους προσέγγισης. Η 
ευθυγράμμιση των περιφερειακών τους συμφερόντων επετεύχθη λόγω ευνοϊκών 
διεθνών συγκυριών .35 H «Αραβική Άνοιξη», όμως, διάβρωσε τις μεταξύ τους 
σχέσεις, διότι το κάθε κράτος επεδίωξε να εξαγάγει το μοντέλο διακυβέρνησης του, 
για να εξασφαλίσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Ο πόλεμος στη Συρία διεύρυνε τη 
ρήξη, καθώς η διαχρονική στήριξη του Ιράν στον Άσαντ ήταν ασυμβίβαστη με την 
επιθυμία της Τουρκίας να τον ανατρέψει36. Το αποτυχημένο στρατιωτικό 
πραξικόπημα στην Τουρκία φαίνεται να έχει προκαλέσει επανεκτίμηση των σχέσεων 
των δύο χωρών37. Το Ιράν δε δίστασε να εκφράσει την υποστήριξή του στον Πρόεδρο 
Ερντογάν. Ταυτόχρονα, η απειλή δημιουργίας Κουρδικού κράτους επανακαθόρισε τις 
προτεραιότητες της Τουρκίας στη Συρία, επιτρέποντας μια εκ νέου «δοκιμαστική» 
προσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και Ιράν.38 
 

Το Ιράκ είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της 
Τουρκίας. Ενεργειακές και εμπορικές σχέσεις έχουν προκαλέσει αυξανόμενη 
αλληλεξάρτηση μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ.39 Αντίστοιχα, και το Ιράκ αντιλαμβάνεται 
την Τουρκία ως έναν χρήσιμο σύμμαχο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του. Η 
κουρδική αυτόνομη περιοχή του Β. Ιράκ έχει προσελκύσει τεράστιες τουρκικές 
επενδύσεις λόγω των κοιτασμάτων πετρελαίου. Η Άγκυρα είχε λάβει τη στρατηγική 
απόφαση να παρακάμψει την κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης λόγω της στήριξης 
των ΗΠΑ στην Αρμπίλ. Πάραυτα, μετά την ανακήρυξη δημοψηφίσματος για 
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τράπεζα», http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1327710/tourkia-anamesa-se-plithorismo-kai-
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33TheEconomist, 2018.  “Turkey’seconomyisoneoftheworld’sfastest-
growing”,https://www.economist.com/news/europe/21734010-how-long-turkeys-economy-one-worlds-
fastest-growing. [Accesed: 15 March 2018] 
34Κουκάκης, Θ., 2018.«Ο «Σουλτάνος» Ερντογάν σκιάζει την τουρκική 
οικονομία»,Insider.gr,http://www.insider.gr/eidiseis/kosmos/77694/o-soyltanos-erntogan-skiazei-tin-
toyrkiki-oikonomia [Accesed: 15 March 2018] 
35  Ραπτόπουλος, Ν., Η κρίση στη Συρία και η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας προς τις όμορες χώρες 
της Μέσης Ανατολής, p.. 99. 
36 Akbarzadeh, S. &James, B., 2017. Iran and Turkey: not quite enemies but less than friends. Third 
World Quarterly, 38 (4), p. 980. 
37 Ibid36, p 990. 
38Ibid37, p 990. 
39 Turunc, H., May 2011. Turkey and Iraq. Turkey's Global Strategy,LSE IDEAS Special Reports,p. 40.  
Available at: LSE http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-Turkeys-Global-
Strategy.pdf  [Accessed 15 March 2018]. 
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ανεξαρτησία των Κούρδων του Β. Ιράκ και με την μετέπειτα πτώση του Κιρκούκ40, 
αποκαθίστανται οι σχέσεις Βαγδάτης- Άγκυρας για την εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων.41 

Χειρότερη εικόνα παρουσιάζουν και οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας, λόγω της 
ηγεμονικής στάσης της πρώτης.42 Με την αρχική προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε 
τον Ιανουάριο του 2004, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ερντογάν, η Συρία 
βλέπει στο πρόσωπο του ένα καινούργιο σύμμαχο43, αυτόν που είχε χάσει με την 
εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν, η οποία δημιούργησε κενό ισχύος στο Ιράκ44. Το 
2011, διαδηλώσεις ξεσπούν ζητώντας ανατροπή του καθεστώτος45 στη Συρία. Η 
Τουρκία στήριξε τις ενέργειες της αντιπολίτευσης επιτρέποντας τη δημιουργία 
πολιτικών δομών στο έδαφός της, όπως αυτή του «Ελεύθερου Συριακού Στρατού». 
Το 2014, οι τζιχαντιστές κατακτούν την πόλη Ράκκα και ιδρύουν το 
αυτοαποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος» (Ι.Κ.), ενώ το 2015 το «Ι.Κ.» χάνει τον 
έλεγχο του 20% της περιοχής στο Κομπάνι, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.46 Το 2016, 
η Τουρκία ξεκινάει την επιχείρηση «Ασπίδα του Ευφράτη», έχοντας ως απώτερο 
σκοπό όχι την αντιμετώπιση του «Ι.Κ.», αλλά την υπονόμευση της ανεξαρτησίας των 
Κουρδών.47 

Στην προσπάθεια αυτή η κυβέρνηση της Άγκυρας δεν διστάζει να 
χρησιμοποιήσει ακόμα και μαχητές του «Ι.Κ.». Άλλωστε ακόμα και ισχυρά κράτη 
όπως η Ρωσία καταγγέλλουν την Τουρκία ως χρηματοδότη και υποστηρικτή του 
«Ι.Κ». Ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Ερντογάν κατηγορούνται για συμμετοχή σε 
παράνομο εμπόριο πετρελαίου από τα συριακά εδάφη48, ενώ μέσω διαύλων στα 
τουρκοσυριακά σύνορα γίνεται μεταφορά οπλισμού.49 

                                                            
40Dewan, A., 2017, Iraqi forces take key city Kirkuk from Kurdish control, CNN, [internet]. Available 
at: https://edition.cnn.com/2017/10/15/middleeast/kirkuk-iraq-kurds-military/index.html [Accessed 20 
February 2018]. 
41  Iraq's Ministry of Oil, Baghdad, 24 December 2017. The Ministry of Oil invites international 
companies to invest in the implementation of pipeline export of new Iraqi crude oil. Available 
at: https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1809 [Accessed 20 February 2018]. 
 
42 Sami Moubayed. 2008. ‘’Turkish-Syrian relations’’ .SETA Policy brief http://setadc.org/wp-
content/uploads/2015/05/SETA_Policy_Brief_No_25_Sami_Moubayed.pdf[Accessed 15 March 2018] 
43 Phillips, C. May 2011. Turkey and Syria. Turkey’s Global Strategy, LSE IDEAS Special 
Reports,p.34. Available at: LSE http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/reports/LSE-IDEAS-
Turkeys-Global-Strategy.pdf[Accessed 15 March 2018] 
44 The New York times .1990. ‘’The world; Assad of Syria ,the smoother of two devils’’, 
https://www.nytimes.com/1990/11/25/weekinreview/the-world-assad-of-syria-the-smoother-of-two-
evils.html [Accessed 15 March 2018] 
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46 TO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ .2015 . ‘’ Συρία: Στα χέρια των Κούρδων το Κομπάνι’’. 
http://www.protothema.gr/world/article/439936/suria-sta-heria-ton-kourdon-to-kobani [Accessed 15 
March 2018] 
472018. Σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας ΄΄Το κακό αλλά χρήσιμο παιδί του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ’’ Olive 
branch Power Politics .https://powerpolitics.eu/tag/olivebranch/[Accessed 15 March 2018] 
48Tsvetkova, Maria, 2015. "Russia says it has proof Turkey involved in Islamic State oil trade." 
Reuters, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-turkey/russia-says-it-has-proof-
turkey-involved-in-islamic-state-oil-trade-idUSKBN0TL19S20151202, Τελευταία είσοδος 15 Μαρτίου 
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Αντιθέτως, σταθερή παραμένει η στρατηγική της Τουρκίας ως προς την σχέση 
της με την Ελλάδα από το 1974 και έκτοτε, που συνοψίζεται στην προσπάθεια 
εδραίωσης «γκρίζων ζωνών» στην περιοχή του Αιγαίου και στην αμφισβήτηση της 
ελληνικής κυριαρχίας επί των νησιών της, με σκοπό την μακροπρόθεσμη απόκτηση 
εδαφικών δικαιωμάτων επί αυτών. Απόδειξη του συλλογισμού αποτελεί η πάγια 
πρακτική δέσμευσης περιοχών στο Αιγαίο για στρατιωτικούς σκοπούς50, ο 
εμβολισμός ελληνικών σκαφών51 και η απάντηση της Ελλάδας διαχρονικά με ήπιες 
ενέργειες.52 Η στάση της Ελλάδας επηρεάζει και το κυπριακό ζήτημα, καθώς η 
Τουρκία επιδιώκει να εξασφαλίσει τα γεωπολιτικά της συμφέροντα στην Κύπρο, 
υποδαυλίζοντας έριδες στην περιοχή. Τα στρατιωτικά παίγνια στην κυπριακή ΑΟΖ 
για την επίτευξη πλήγματος στα ελληνικά συμφέροντα, οι προκλήσεις τουρκικών 
σκαφών53 και οι προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν διαιωνίζουν την καλλιέργεια 
μίσους που ενισχύεται με την ιστορική γαλούχηση των τουρκικών γενεών με την 
βαθιά πεποίθηση ότι τα ελληνικά εδάφη είναι τουρκικά.54 Στην προσπάθεια αυτή του 
Τούρκου Προέδρου η ελληνική κυβέρνηση διαχρονικά απαντά με τα μέσα που 
προβλέπει το διεθνές δίκαιο και επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας. 

Η τουρκική επεκτατική πολιτική έχει ενταθεί και στη Θράκη. Πρόσφατα55ο 
Ερντογάν αμφισβήτησε επίσημα την Συνθήκη της Λωζάννης.56 Ειδικότερα, μίλησε 
για τουρκική, και όχι μουσουλμανική, μειονότητα στην Θράκη, γεγονός που 
αντιτίθεται στο κείμενο της Συνθήκης που αναφέρεται ρητά μόνο σε μουσουλμάνους 
της Δυτικής Θράκης57. Αυτές οι δηλώσεις εντάσσονται σε μια προσπάθεια 
οικονομικής και γεωπολιτικής διείσδυσης της Τουρκίας στα Βαλκάνια με όχημα τα 
                                                            
502018. «Με ΝΟΤΑΜ απαντά η Ελλάδα στη δέσμευση περιοχών στο Αιγαιο από την Τουρκία», 
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57Το άρθρο 2 της Συνθήκης ορίζει ρητά ότι: «Δεν θα περιληφθώσιν εις την εν τω πρώτω άρθρω 
προβλεπομένην ανταλλαγήν: α) οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινουπόλεως, β) οι Μουσουλμάνοι 
κάτοικοι της Δυτικής Θράκης….Θέλουσι θεωρηθή ως μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης, 
πάντες οι Μουσουλμάνοι οι εγκατεστημένοι εν τη περιοχή ανατολικώς της μεθορίου γραμμής της 
καθορισθείσης το 1913 διά της Συνθήκης του Βουκουρεστίου» 

http://hellasjournal.com/2018/03/me-notam-apanta-h-ellada-sti-desmefsi-periochon-sto-egeo-apo-tin-tourkia/
http://hellasjournal.com/2018/03/me-notam-apanta-h-ellada-sti-desmefsi-periochon-sto-egeo-apo-tin-tourkia/
http://www.kathimerini.gr/948715/gallery/epikairothta/ellada/vinteo-ntokoymento-oi-kinhseis-twn-toyrkwn-prin-kai-meta-to-epeisodio-sta-imia
http://www.kathimerini.gr/948715/gallery/epikairothta/ellada/vinteo-ntokoymento-oi-kinhseis-twn-toyrkwn-prin-kai-meta-to-epeisodio-sta-imia
http://cyprusnews.eu/kathimerini-psixagogia/7175794-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF.html
http://cyprusnews.eu/kathimerini-psixagogia/7175794-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF.html
http://cyprusnews.eu/kathimerini-psixagogia/7175794-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF.html
http://cyprusnews.eu/kathimerini-psixagogia/7175794-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF.html
http://cyprusnews.eu/kathimerini-psixagogia/7175794-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF.html
http://www.skai.gr/mobile/article?aid=361658


δικαιώματα των μουσουλμάνων στην περιοχή.58 Ουσιώδης κρίνεται και η υπόθεση 
των 8 Τούρκων στρατιωτικών, που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα το 2016. O 
εκπρόσωπος του Ερντογάν δήλωσε ότι η απόφαση59 μη έκδοσής τους δεν γίνεται 
αποδεκτή από την Τουρκία.60 Ερωτήματα για την τουρκική στάση προκαλεί και η 
σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τουρκικές αρχές στον Έβρο. Τουρκία 
και Ελλάδα, αμφότερες μέλη του NATO, δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, 
επομένως, η τουρκική στάση γεννά υποψίες ως προς τις πραγματικές προθέσεις της 
Τουρκίας, που επιχειρεί, κατά πολλούς, αντίποινα για την στάση της Ελλάδας στο 
θέμα των οκτώ.61 

Εκτός από τα παραπάνω, σημαντικό κομμάτι στη χάραξη εξωτερικής 
πολιτικής αποτελούν και οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές έχουν ως 
αφετηρία την 31η Ιουλίου 195962, με την υποβολή αίτησης σύνδεσης από την 
Τουρκία με την Ε.Ο.Κ.63 Μετά από δεκαετίες διαρκών διαπραγματεύσεων, οι σχέσεις 
Τουρκίας – Ε.Ε. βρίσκονται σε κρίση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην 
οπισθοδρόμηση της υποψήφιας χώρας σχετικά με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.64 
Ωστόσο, η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των συνεχών αναταραχών στη Μέση 
Ανατολή, των αυξανόμενων τρομοκρατικών χτυπημάτων και της προσφυγικής 
κρίσης, ώθησαν τις δύο πλευρές σε «συνδιαλλαγή». Αν και η Τουρκία αδυνατούσε να 
υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, η συμβολή της στην αντιμετώπιση του προσφυγικού 
ζητήματος είχε ως αποτέλεσμα την επανέναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων.65 Παρά την ουσιαστική πρόοδο66 που σημειώθηκε, η σφοδρή 
απάντηση του Ερντογάν στην απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016 με 
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με συγκέντρωση εξουσιών 
απομάκρυνε φανερά, για άλλη μία φορά, την Τουρκία από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Είναι κοινός τόπος, πως τυχόν οριστική ρήξη ανάμεσα στην Τουρκία και στην 
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Ευρώπη, μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες εξελίξεις, και την απομάκρυνσή της 
από τον ευρωπαϊκό ορίζοντα. 

Σε διεθνές επίπεδο, η άρνηση της Τουρκίας να συμμετάσχει στην εισβολή των 
ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 επιδείνωσε σημαντικά τις σχέσεις των δυο χωρών.67 Το 2009, 
η κυβέρνηση Ομπάμα επιχείρησε να κάνει μια νέα αρχή.68 Ωστόσο, η συνεργασία 
ΗΠΑ – Κούρδων του Β. Ιράκ ενάντια στο «Ι.Κ.» από τα τέλη του 2014, δημιούργησε 
νέα ένταση. Η καθυστέρηση των ΗΠΑ να καταδικάσουν το πραξικόπημα του 2016 
και η άρνηση τους να παραδώσουν τον Γκιουλέν, επιδείνωσαν εξαιρετικά τις διμερείς 
σχέσεις. Η εκλογή του Τραμπ και το τηλεφώνημα του στον Ερντογάν καλλιέργησαν 
νέες ελπίδες στην Τουρκία. Όμως, η αποπομπή του Μάικλ Φλιν, συμβούλου Εθνικής 
Ασφάλειας, τον Φεβρουάριο του 2017 μετά από σκάνδαλο και η συνεχιζόμενη 
υποστήριξη στους Κούρδους εξακολουθούν να κρατούν τα κράτη σε τροχιά 
σύγκρουσης. 
 

Παρά τη βελτίωση των ρωσοτουρκικών σχέσεων την προηγούμενη περίοδο, ο 
πόλεμος στη Συρία δημιούργησε νέα περίοδο αναταράξεων στις μεταξύ τους σχέσεις. 
Οι στρατιωτικές επιτυχίες της Συριακής Αντιπολίτευσης που απολάμβαναν την 
στήριξη της Άγκυρας ενάντια στη συριακή κυβέρνηση προκάλεσαν την στρατιωτική 
παρέμβαση των Ρώσων το φθινόπωρο του 2015. Η κατάρριψη του ρωσικού 
πολεμικού αεροσκάφους στις 24 Νοεμβρίου 2015 είχε ως επίπτωση την σχεδόν 
ολοκληρωτική ρήξη των μεταξύ τους σχέσεων.69 Ωστόσο, οι στρατιωτικές επιτυχίες 
των Κούρδων το 2016, με την στήριξη των ΗΠΑ, καθώς και η απομόνωση της 
Άγκυρας, προκάλεσαν την επαναπροσέγγιση Τουρκίας – Ρωσίας.70 Οι 
Ρωσοτουρκικές σχέσεις βελτιώθηκαν σημαντικά το 2017 και τον Σεπτέμβριο η 
Τουρκία προμηθεύτηκε το αντιαεροπορικό σύστημα S400 από τη Ρωσία.71 
 

Συμπερασματικά, είναι βέβαιο πως η Τουρκία βρίσκεται σ’ ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι. Η κυριαρχία Ερντογάν στην πολιτική ζωή της χώρας, την έχει 
απομακρύνει από τα δυτικά πρότυπα δημοκρατίας, σηματοδοτώντας μια στροφή σε 
ένα απολυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Η συμμετοχή της χώρας στους δυτικούς 
θεσμούς θα τεθεί εν αμφιβόλω εάν συνεχιστεί η παραβίαση των ατομικών 
δικαιωμάτων και ο μη σεβασμός στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών. 
Παράλληλα, η συνοχή της χώρας τίθεται σε κίνδυνο, λόγω της πόλωσης που 
επικρατεί στο εσωτερικό της. Το μόνο βέβαιο είναι πως το 2023 στη συμπλήρωση 
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των 100 χρόνων ζωής της Τουρκικής Δημοκρατίας, η Τουρκία θα είναι ένα πολύ 
διαφορετικό κράτος από αυτό που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ.  


