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Εισαγωγή  

 

Η Τουρκία ως χώρα τοποθετημένη σε ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό πλαίσιο, με πλούσιο 

ιστορικό υπόβαθρο, βρίσκεται σε μια αέναη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης τα τελευταία 

200 χρόνια, γεγονός που επηρεάζει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική πολιτική γραμμή 

και κατεύθυνση της. Προκειμένου να παρουσιαστεί μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, 

κρίνεται αναγκαίο να εξεταστούν δύο πρωτεύοντες άξονες: Οι δυσχέρειες στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διαχείριση της εξωτερικής της πολιτικής, στην προσπάθεια να 

μεταβάλλει το status quo που υφίσταται από τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργώντας με όρους 

πολιτικής ισχύος. Η παρούσα έρευνα, επιδιώκει να αναδείξει τα φλέγοντα ζητήματα που έχουν ως 

πρωταγωνιστή την Τουρκία όπως την οπισθοδρόμηση της στον τομέα του κράτους δικαίου και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία αντανακλάται στη δυσκολία ένταξης στους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς. Καταληκτικά, απώτερος σκοπός της συγγραφής του εν λόγω κειμένου είναι η 

πολυπρισματική και αντικειμενική προσέγγιση του θέματος, προκειμένου να εξαχθούν ορθά 

συμπεράσματα, αποστασιοποιημένα από τυχόν παρερμηνείες και εσφαλμένες αντιλήψεις. 

 

 

  

Μέρος Α’: Ανάμεσα από συμπληγάδες πέτρες τα ανθρώπινα δικαιώματα  

 

 

«Το να αρνείσαι σε κάποιον τα ανθρώπινα δικαιώματα, σημαίνει πως αμφισβητείς 

την ανθρώπινη 

φύση»  

-Νέλσον Μαντέλα  

 

 

I. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης  

 

Ένα πρόσφατο ζήτημα που ταλανίζει την τουρκική κοινωνία και κατ’ επέκταση την 

παγκόσμια κοινή γνώμη αποτελεί η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης1 (2011), το πιο ηχηρό παράδειγμα της αρνητικής κατάστασης που επικρατεί. 

Η Σύμβαση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα είδος προστασίας του γυναικείου φύλου 

απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή βίας, με έμφαση στην ενδοοικογενειακή (Σύμβαση  

 
 

 
1  Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης  

1. Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει για όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, περιλαμβανομένης και της ενδοοικογενειακής 

βίας, που επηρεάζει τις γυναίκες δυσανάλογα.  

2. Τα Μέρη ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν την παρούσα Σύμβαση για όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Τα Μέρη θα 

δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που είναι θύματα βίας με βάση το φύλο κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 

Σύμβασης. 3 Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει σε περιόδους ειρήνης και σε περιπτώσεις ένοπλων συγκρούσεων. Συμβούλιο της 

Ευρώπης, (11 Νοεμβρίου 2011). Για περισσότερα εδώ. 

https://rm.coe.int/168046031c
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Κωνσταντινούπολης, 2011)2, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αναγκαιότητα της στη 

γειτονική χώρα αν ληφθούν υπόψη τα αρνητικά δεδομένα που παρατηρούνται σε αυτή, όπως οι 

300 δολοφονίες εις βάρος γυναικών από τους συντρόφους τους μόλις τον προηγούμενο χρόνο, ενώ 

σύμφωνα με έρευνες κατά την τελευταία δεκαετία έχει τριπλασιαστεί το φαινόμενο της 

γυναικοκτονίας (EIGE)3. Φαντάζει λοιπόν οξύμωρο το γεγονός της αποχώρησης της, όταν την ίδια 

στιγμή λαμβάνουν χώρα πληθώρα ειδεχθών εγκλημάτων. Ωστόσο, η κίνηση αυτή έχει έρεισμα 

στην κοινωνικοπολιτική τουρκική υπόσταση. Η έννοια της οικογένειας, της τιμής και του 

σεβασμού αποτελούν την κινητήρια δύναμη της τουρκικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. 

Αυτό αποτυπώνεται στις ρατσιστικές και αναχρονικές δηλώσεις της τουρκικής κυβέρνησης4, η 

οποία φαίνεται να προσπαθεί να κερδίσει εκλογικό έδαφος εντός συγκεκριμένων κοινωνικών 

τάξεων που δυσαρεστήθηκαν από την εισχώρηση πριν 10 χρόνια στην Σύμβαση. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι παρότι ο Πρόεδρος της χώρας, ανέφερε τα προηγμένα μέτρα προστασίας υπέρ των 

γυναικών, μια ανάλυση του τουρκικού Συντάγματος υποδεικνύει σημαντική έλλειψη άρθρων προς 

το εν λόγω ζήτημα στο οποίο χρησιμοποιούνται μόνο προτάσεις που υποδηλώνουν την ανάγκη 

προστασίας χωρίς να αναλύονται εις βάθος.  

 

II. Η Γενοκτονία των Αρμενίων  

 

 

Η κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σηματοδότησε την απαρχή των όλο και 

περισσότερο εντεινόμενων προσπαθειών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για ανάδειξή της σε 

ανερχόμενη περιφερειακή δύναμη. Τούτο καθίσταται φανερό και από το γεγονός ότι διέπραξε την 

πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα με τη μορφή της συστηματικής εξόντωσης και εξολόθρευσης 

χριστιανών Αρμενίων (Encyclopedia Entries on the Armenian Genocide)5. Μολονότι ακολούθησε 

η διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, η όμορη 

ημών χώρα, δεν έχει αναλάβει καμία πρωτοβουλία για αποδοχή και αναγνώριση αφενός του όρου 

γενοκτονία και αφετέρου του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει του 

Άρθρου 2 της εν λόγω Σύμβασης, «ως γενοκτονία νοείται οποιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, 

ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, 

φυλετικής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης : α) Φόνος των μελών της ομάδος. β) Σοβαρά βλάβη της 

σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος. γ) Εκ προθέσεως υποβολή της 

ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσιν την πλήρη ή την μερικήν σωματικήν 

καταστροφήν αυτής. δ) Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεως εις τους κόλπους 

ωρισμένης ομάδος» (Σύμβαση για την  
 

 
2 “γ. το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, πολιτικών και μέτρων για την προστασία και  

    δ. την προαγωγή διεθνούς συνεργασίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών  

και της ενδοοικογενειακής βίας.” Συμβούλιο της Ευρώπης, (11 Νοεμβρίου 2011). Για περισσότερα εδώ. 
3 Ορισμός: δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους, οι οποίες διαπράττονται ή γίνονται ανεκτές τόσο από 

ιδιώτες όσο και από δημόσιους φορείς. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Για περισσότερα εδώ. 
4 Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις: “Powerful families, powerful societies”, το κυβερνητικό “μότο” που αναδεικνύει για μια 

ακόμη φορά την έμφαση στην οικογένεια, καθώς και η φράση: “ Η Σύμβαση έχει καταληφθεί από μια ομάδα ατόμων που θέλουν 

να κανονικοποιήσουν την ομοφυλοφιλία”, που επιρρώνει τον ρατσιστικό και σεξιστικό τρόπο σκέψη και λήψης αποφάσεων. Zeynep 

Bilginsoy, (20 Μαρτίου 2021).  
5 Encyclopedia Entries on the Armenian Genocide, Armenian National Institute. Για περισσότερα εδώ 

https://rm.coe.int/168046031c
https://eige.europa.eu/el/taxonomy/term/1128
https://www.armenian-genocide.org/encyclopedia.html
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Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, 1948)6. Απεναντίας, η 

Τουρκία υποστηρίζει ότι η δράση της κατά των Αρμενίων έγινε για να διασφαλιστεί η 

ακεραιότητα του οθωμανικού λαού εν μέσω του πολέμου και δε συνάδει με τη θρησκεία ή 

την εθνικότητα των Αρμενίων. Επί του παρόντος, η γενοκτονία των Αρμενίων χρήζει 

διεθνούς αναγνώρισης, με πιο πρόσφατη την αναγνώρισή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής. Η κίνηση αυτή έδωσε το έναυσμα στην τουρκική κυβέρνηση για επίσημες 

διαδοχικές δηλώσεις με κύριο γνώμονα την καθολική άρνηση των δεδομένων κατηγοριών. 

Ωστόσο, θύμα της τουρκικής πολιτικής παραβιάσεων θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων δεν αποτέλεσαν μόνο οι Αρμένιοι, αλλά και Ασσύριοι, Έλληνες της Μικράς 

Ασίας και του Πόντου ( 2019)7.  

 

III. Η στάση της Τουρκίας προς τους Κούρδους  

 

Οι Κουρδικές διεκδικήσεις χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. 

Παρά τις δεσμεύσεις του Μουσταφά Κεμάλ περί ιδρύσεως ενός κουρδικού κράτους για να 

εξασφαλιστεί η σύμπραξή τους στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας (1919-1922), κάτι τέτοιο δεν 

υλοποιήθηκε και έκτοτε άλλαξε η φιλική κουρδική στάση. Ακολούθησαν αποτυχημένες κουρδικές 

εξεγέρσεις, αλλά σταδιακά εντάχθηκαν στην πολιτική σκηνή της χώρας μετά το 1960 με το 

Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά,2014)8. Από το 1984, το 

PKK ξεκινά έναν ένοπλο αγώνα κατά της Τουρκίας, με αίτημά του σε πρώτη φάση την 

ανεξαρτησία και μετέπειτα την αυτονομία των κουρδικών περιοχών (Power Politics, 2016)9. Ως 

κοινότητα, οι Κούρδοι απεδείχθη διαιρεμένοι πολιτικά, ενώ το 50% περίπου ψήφισαν ΑΚΡ, 

έχοντας ως γνώμονα το ισλαμιστικό θρησκευτικό αίσθημα, έως το καλοκαίρι του 2015, οπότε και 

στράφηκαν από κοινού προς το HDP (Halklarin Demokratik Partisi) και ταυτόχρονα έληξε η 

ανακωχή ανάμεσα στο PKK και το τουρκικό κράτος (Foreign Affairs, 2015)10. Εν συνόλω, 

υπάρχουν αμέτρητες περιστάσεις βίας κατά των Κούρδων και κατάφωρες καταπατήσεις των 

δικαιωμάτων τους (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2019)11. Βέβαια, το κουρδικό ζήτημα είναι 

πολύπλοκο και χρήζει πολυπρισματικής προσέγγισης, καθώς πριν από το 2015 έγιναν σημαντικά 

βήματα εκ μέρους της κυβέρνησης για τη βελτίωση της θέσης τους, όπως η αναγνώριση τους ως 

«Κούρδους»12 και όχι ως «ορεινούς Τούρκους». Τέσσερα χρόνια αργότερα στα πλαίσια των 

επιθέσεων μεταξύ Τουρκίας και Συρίας (Θεοδωρόπουλος, 1990)13 ένα μεγάλο μέρος πολιτών και 

 
6 Ηνωμένα Έθνη (1951) Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας. Για περισσότερα εδώ.  
7 Απόσπασμα: «Ο Οθωμανός σουλτάνος Σελίμ Α’(1470-1520) διακρινόταν για την αγριότητά του. Η σφαγή των αλεβιτών στη 

διάρκεια της βασιλείας του ήταν η πρώτη γενοκτονία στην Ανατολία. Οι αλεβίτες ακόμη θυμούνται το όνομά του με τρόμο. […] 

Το 1937 εξεγέρθηκαν στην ανατολική περιοχή του Ντερσίμ οι Κούρδοι Αλεβίτες. Ο Ατατούρκ δεν έδειξε κανένα έλεος και διέταξε 

τη συντριβή της εξέγερσης.»(Τουρκία: Μοντέλο αυταρχικού κράτους από τον Ατατούρκ στον Ερντογάν, Halil Karaveli, Εύη 

Μπαξεβάνη (μεταφράστρια), (2019) Τουρκία: Μοντέλο αυταρχικού κράτους από τον Ατατούρκ στον Ερντογάν. Οξύ. σελ. 36. 
8 Δ.Κούτρας, Το φαινόμενο της πολιτικής βίας στην Τουρκική Κοινωνία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, 2014. Για 

περισσότερα εδώ.  
9  Πανόπουλος Ι./ Power Politics (27.9.2016), Το Κουρδικό Ζήτημα: Ιστορική Ανάλυση. Για περισσότερα εδώ. 
10 Soner Cagaptay/ Foreign Affairs (25.09.2015), Οι Κούρδοι Μπορούν να Προχωρήσουν Μόνοι τους. Για περισσότερα εδώ.  
11 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (26.2.2019), Έκθεση σχετικά με την Έκθεση Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία. Για περισσότερα εδώ.  
12 Αυτή η πεποίθηση βασίστηκε στο άρθρο 3 του Συντάγματος του 1982 που σύμφωνα με αυτό κάθε πολίτης της Τουρκίας 

χαρακτηρίζεται από την τουρκική ταυτότητα. Θεοδωρόπουλος Β. (1990), Οι Τούρκοι και εμείς, Εκδόσεις Φυτράκης, σελ. 142. 

13 Θεοδωρόπουλος Β. (1990), Οι Τούρκοι και εμείς, Εκδόσεις Φυτράκης, σελ. 142.  
 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4cb2fb692
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/6756/Koutras.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://powerpolitics.eu/%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0091_EL.html
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από τις δύο χώρες προσέφυγε σε μετανάστευση (Washington Post,2019)14. Η ανωτέρω συνεχής  

διαμάχη έχει ως αποτέλεσμα το κουρδικό ζήτημα να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας 

εντός του τουρκικού κράτους.  

 

 

IV. Οι πολιτικοί κρατούμενοι  

 

Όπως αναφέρει και ο Φίοντορ Ντοστογιέφσκι, «ο πολιτισμός μιας χώρας κρίνεται από το 

επίπεδο διαβίωσης των φυλακισμένων της». Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, ως κατακριτέα 

αξιολογούνται τα μέσα σωφρονισμού στις τουρκικές φυλακές, όπως η απομόνωση. Με βάση την 

21η Γενική Έκθεση με τίτλο «Απομόνωση Κρατουμένων» που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για την πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 

Τιμωρίας (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2011)15, η απομόνωση ενδέχεται να οδηγήσει τον 

φυλακισμένο σε πνευματική και σωματική κατάπτωση, έως και του σημείου της αυτοχειρίας. Για 

τους παραπάνω λόγους, το μέτρο κρίνεται ατελέσφορο. Η ίδια η τουρκική νομοθεσία ορίζει πως 

δεν επιτρέπεται να παραμένει ο φυλακισμένος περισσότερο από το διάστημα των 20 ημερών στην 

απομόνωση, το οποίο όμως δεν τηρείται και η παραμονή ορισμένων εκτείνεται έως και αρκετούς 

μήνες. Σύνηθες είναι μάλιστα να εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος σωφρονισμού στους πολιτικούς 

κρατούμενους (Μπαμπινιώτη, 2005)16. Ηχηρά παραδείγματα είναι αυτά του Οσμάν Καβάλα, που 

φυλακίστηκε λόγω της στήριξης διαδηλώσεων στο Γκεζί, και του Μουζαφίρ Οζντεγκίζ, ο οποίος 

καταδικάστηκε λόγω πιθανής συμμετοχής του στο κίνημα Χιζμέτ (BBC News, 2013)17, που 

χαρακτηρίζεται από την ηγεσία ως τρομοκρατική οργάνωση. Η ευρεία εφαρμογή των 

αντιτρομοκρατικών νόμων και η εκτεταμένη ερμηνεία της έννοιας έχουν οδηγήσει σε αυτοχειρία 

ανθρώπους, οι οποίοι λόγω των πολιτικών τους φρονημάτων (State Government Report on Human 

Rights, 2020)18, διαβιούν υπό δύσκολες -έως και απάνθρωπες συνθήκες, το οποίο κατακρίνεται 

από τη διεθνή κοινότητα (ΕΔΔΑ, Διεθνής Αμνηστία), (CNN, 2019)19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14  Siobhan and Miriam Berger/Washington Post (11 Οκτωβρίου 2019), Who are the Kurds and why is Turkey attaching them?. Για 

περισσότερα εδώ.  

15  Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 

μεταχείρισης ή τιμωρίας (2011). Για περισσότερα εδώ. 

16  Μπαμπινιώτης, Γ. (2005) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε. Ως πολιτικός 

κρατούμενος ορίζεται το πρόσωπο που κρατείται στη φυλακή για πολιτικούς λόγους (επειδή αντιτίθεται στο πολιτικό σύστημα 

χώρας του). σελ. 1441.  

17 Κίνημα που ξεκίνησε από τον ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν που δίνει έμφαση στο Ισλάμ, τον αλτρουισμό, τη σκληρή εργασία και 

την εκπαίδευση. BBC News (2013) Profile: Fetullah Gulen’s Hizmet movement. Για περισσότερα εδω.  

18 BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR (2020) Country Reports on Human Rights Practices: Turkey. 

Για περισσότερα εδώ.  

19 CNN (2019) Αποφυλάκιση του ακτιβιστή Οσμάν Καβάλα ζητά το ΕΔΑΔ από την Τουρκία. Για περισσότερα εδω.  
 

https://www.washingtonpost.com/world/2019/10/11/who-are-kurds-why-is-turkey-attacking-them/
https://rm.coe.int/16806ccc53
https://www.state.gov/reports-bureau-of-democracy-human-rights-and-labor/country-reports-on-human-rights-practices/
https://www.cnn.gr/kosmos/story/200165/apofylakisi-toy-aktivisti-osman-kavala-zita-to-edad-apo-tin-toyrkia
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Μέρος Β’ Η Τουρκία στις διεθνείς σχέσεις: μια ανερχόμενη περιφερειακή δύναμη 

 

 

 

«Μια χώρα που απαιτεί ηθική τελειότητα στην εξωτερική της πολιτική δε θα πετύχει ούτε 

τελειότητα, ούτε και ασφάλεια»  

-Χένρι Κίσινγκερ  

 

V. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας  
 

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία χρονολογούνται στα 

πρώιμα στάδια της Ε.Ε.. Από το 1955 με την τελωνειακή ένωση, το 1964 με τη Συμφωνία 

Σύνδεσης έως και σήμερα με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις που διενεργούνται από το 2005, 

αναμφίβολα τόσο η Τουρκία όσο και η ίδια η Ε.Ε. έχει καθυστερήσει τη διαδικασία. Παρά την 

θέληση της, τροχοπέδη συνιστούν οι δηλώσεις, η αναθεωρητική εξωτερική πολιτική, οι πρακτικές 

της στο διεθνές στερέωμα (εμπλοκή στη Συρία, Λιβύη) και το ζήτημα του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (Capital.gr, 2021)20 αξίες-πυλώνες του κράτους δικαίου που 

ευαγγελίζεται σθεναρά η Ε.Ε.. Επομένως, η μη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης (Eur-

lex.europa.eu)21 και η στάση της χώρας, έχουν οδηγήσει σε μια διχοτόμηση εντός της Ε.Ε. 

αναφορικά με το ζήτημα της Τουρκίας. Από τη μία πλευρά βρίσκονται χώρες όπως η Γερμανία, η 

Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες διατηρούν θετική στάση - υπό το πρίσμα των οικονομικών 

συμφερόντων και πολιτικών συσχετισμών - και χώρες όπως η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία, 

η Γαλλία, η Αυστρία, το Βέλγιο και άλλες που έρχονται σε ρήξη με την Τουρκία. Η Ε.Ε. κατέστησε 

σαφές πως είναι αδήριτη ανάγκη να ακολουθηθούν οι εξής τέσσερις πυλώνες για την ένταξη της: 

οικονομική συνεργασία, πολιτικός διάλογος υψηλού επιπέδου (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2021)22, 

μετανάστευση και κινητικότητα από αμφότερες τις πλευρές. Συμπερασματικά, η Τουρκία οφείλει 

να κατευθυνθεί προς τα ιδεώδη και τις αξίες της Ένωσης, καθώς συνιστά σημαντικό στοιχείο 

σταθερότητας της περιοχής, ανάχωμα για την Ευρώπη και συνάμα γεφύρωμα προς την Μέση 

Ανατολή, λόγω της ιδιαίτερης γεωστρατηγικής της θέσης.  
 

 

 
20  Capital.gr. (2021) ΕΕ: Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας σε ιστορικό χαμηλό. Για περισσότερα εδώ. 

21  “Κριτήρια της Κοπεγχάγης: Σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του 

ανθρώπου και τον σεβασμό στην προστασία των μειονοτήτων, λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και ικανότητα αντιμετώπισης 

των ανταγωνιστικών πιέσεων των δυνάμεων της αγοράς στο πλαίσιο της Ε.Ε., ικανότητα ανάληψης υποχρεώσεων που απορρέουν 

από την ιδιότητα μέλους, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι κανόνες, τα πρότυπα και οι 

πολιτικές που συνθέτουν το σύνολο της νομοθεσίας της Ε.Ε. (το «κεκτημένο»), και προσήλωση στους στόχους της πολιτικής, 

οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης πρέπει η χώρα να πληροί το πρώτο 

κριτήριο”. Εur-lex.europa.eu. Για περισσότερα εδώ.  

22 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2020) Έκθεση σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για την Τουρκία κατά την περίοδο 2019-2020. 

Για περισσότερα εδώ.  
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VI. Οι σχέσεις Τουρκίας με Η.Π.Α.  

 

Αποτελεί γεγονός πως οι σχέσεις Τουρκίας με Η.Π.Α. είναι τεταμένες όσο ποτέ άλλοτε. Η 

στενή συνεργασία συστηματικού (MFA of Turkey)23 χαρακτήρα μεταξύ των δύο ηγεσιών ανά 

διαστήματα, μετατράπηκε σε συναλλακτικού χαρακτήρα επί της προεδρίας Τραμπ, θέτοντας 

παθητικό το ρόλο των Η.Π.Α, επιδεικνύοντας ανοχή-αδράνεια στην εξωτερική πολιτική του 

Λευκού Οίκου που δημιούργησε πρόσφορο και γόνιμο έδαφος για την εφαρμογή της άτακτης 

επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας, προκαλώντας αναστάτωση, ερωτηματικά και εν μέρη 

ανησυχία. Ως αντιστάθμισμα στην έπαρση της τουρκικής συμπεριφοράς, είναι οι κυρώσεις και η 

απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 (Tothemagr, 2021)24. Οι κυρώσεις που 

επιβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019, ήταν το αποτέλεσμα της δράσης-αντίδρασης της 

Ουάσιγκτον για την συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των S-400 της Ρωσίας. Ωστόσο, ο 

νέος Αμερικανός Πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα δια της ενσυνείδητης “παραλείψεως” του να 

επικοινωνήσει με τον Τούρκο ομόλογο του. Αφενός τερματίζει την ανοχή από πλευράς Η.Π.Α με 

σκοπό να επαναπροσδιορίσει τις θέσεις μεταξύ τους ιεραρχικά, αφετέρου για να εξασφαλίσει το 

διαχρονικό σύμμαχο πριν να είναι αργά. Με άλλα λόγια, πριν η Τουρκία στραφεί οριστικά προς 

τη Ρωσία, αλλά κυρίως πριν η επιρροή της Τουρκίας επεκταθεί υπερβολικά και ανεξέλεγκτα, το 

οποίο θα καταστήσει αδύνατη την επιβολή της Αμερικής στην Τουρκία (Skai.gr, 2021)25. 

Παράλληλα δε, τίθεται θέμα αμφιβολίας αναφορικά με την κρισιμότητα και χρησιμότητα της 

Τουρκίας προς τις Η.Π.Α ως εταίρος στο ΝΑΤΟ τόσο για τη γεωγραφική θέση της, όσο και για τη 

μεγάλη γεωστρατηγική της σημασία ήδη από τον καιρό του Ψυχρού Πολέμου. Η Τουρκία 

ουσιαστικά, είναι το σταυροδρόμι και η γέφυρα για τους Αμερικάνους στη Μέση Ανατολή. 

Επιπρόσθετα, οι ενεργειακοί πόροι, η έντονη βιομηχανική και οικονομικη ανάπτυξη της χώρας 

είναι ζωτικής σημασίας για τις Η.Π.Α, που σαφώς δε θα ήθελε να χάσει.  

Επιπλέον, οι συγκρούσεις Παλαιστινίων με Ισραηλινούς ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι 

Τουρκία και Η.Π.Α βαδίζουν σε διαφορετικά μονοπάτια (επανάληψη της ιστορίας του 2003 για το 

ζήτημα της βάσης του Ιντζιρλίκ (Μελέτης, 2018)26 σχετικά με την επίθεση των Η.Π.Α στο Ιρακ). 

Θεωρείται ως το πρώτο ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ τους. Η μεν Τουρκία, εργαλειοποιώντας και το 

Παλαιστινιακό σε Ισλαμικό ζήτημα (κλίση προς Ισλαμισμό27), (ΑΜΕ-ΑΜΠΕ, 2021)28, προσπαθεί 

να επωφεληθεί τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων με το να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις της. Οι δε 

Η.Π.Α, με την αλλαγή γραμμής στην εξωτερική πολιτική και ούσα πιο έντονη και επιβλητική η 

τωρινή από την προηγούμενη, επαναπροσδιορίζει την ισχύ της, ανακτά παλαιούς συμμάχους 

 
23 MFA of Turkey, Relations between Turkey and the United States of America. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

24 Tothema,gr (22/04/2021), F-35: Επίσημα εκτός του προγράμματος η Τουρκία λόγω των ρωσικών S-400. Για περισσότερες 

πληροφορίες , εδώ .  

25 Skai.gr (15/01/2021), Ο Μπάιντεν αγνόησε τον Ερντογάν- το τηλεφώνημα που δεν έγινε ποτέ. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.  

26  Μελέτης Νίκος (2018) Η βάση του Ιντσιρλίκ και τα μηνύματα των Αμερικανών μέσω... Tomahawk. Για περισσότερες πληροφορίες 

εδώ.  

27 Πολιτικο-θρησκευτική ιδεολογία που επιδιώκει την ανατροπή των κοσμικών καθεστώτων και την εγκαθίδρυση ισλαμικής 

εξουσίας. Μπαμπινιώτης, Γ. (2005) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ Έκδοση, Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε. σελ. 

786.  

28 Tovima.gr (13/05/2021), Άγκυρα καλεί μουσουλμανικές χώρες να ταχθούν υπέρ των Παλαιστινίων. Για περισσότερες πληροφορίες 

εδώ. 

https://www.protothema.gr/world/article/1117243/f-35-episima-ektos-tou-programmatos-i-tourkia-logo-ton-rosikon-s-400/
https://www.skai.gr/news/world/o-mpainten-agnoise-ton-erntogan-to-tilefonima-pou-den-egine-pote
https://www.liberal.gr/diplomacy/i-basi-tou-intsirlik-kai-ta-minumata-ton-amerikanon-meso-tomahawk/206823
https://www.tovima.gr/2021/05/09/world/o-erntogan-apokalei-to-israil-kratos-tromokratias/
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υποστηρίζοντας το Ισραήλ (ΑMΕ-ΜΠΕ, Reuters, 2021)29 και  

δημιουργει την έμμεση επιρροή της στον κόσμο. Αναντίρρητα, διανύουμε τη κορύφωση της 

έντασης δύο διαχρονικών συμμάχων, με τις εξελίξεις και τα γεγονότα που έπονται να είναι ρευστά. 

VII. Οι σχέσεις Τουρκίας με Ρωσία  

 

Δεδομένων των ανωτέρω ανωμαλιών που προέκυψαν στις σχέσεις μεταξύ Η.Π.Α και 

Τουρκίας, η τελευταία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τους από δυσμάς συμμάχους της και να 

στραφεί προς τη Ρωσία. Για του λόγου το αληθές, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφενός είχε επίσημες 

συναντήσεις με τον Ρώσο ομόλογό του περισσότερες φορές από κάθε άλλον ηγέτη κράτους και 

αφ'ετέρου απευθύνθηκε σε αυτόν για την αγορά (Capital.gr, 2021)30, των συστημάτων ασφαλείας 

S-400. Με τη δε Μόσχα, η Άγκυρα δεν είχε ανέκαθεν φιλικές σχέσεις, καθώς το Νοέμβριο του 

2015 εναέριες δυνάμεις της κατέρριψαν ρωσικό μαχητικό αεροπλάνο (Protothema.gr, 2015)31 που 

κατευθύνονταν προς τη Συρία για παροχή βοήθειας στον Πρόεδρο Άσαντ. Παρά το διπλωματικό 

«μούδιασμα» που προκάλεσε το συμβάν αυτό, υπερίσχυσαν τα αμοιβαία συμφέροντα και 

αποφασίστηκε η γεωπολιτική και οικονομική συνεργασία των δύο κρατών. Η διμερής συνεργασία, 

αφορούσε τις περιοχές της Ευρασίας (Παναγιώτας-Λίζας Θολοενού, 2017)32 και του Ναγκόρνο 

Καραμπάχ (Ιωάννης Καράγιωργας, 2020)33, στις οποίες η Τουρκία παρείχε καταφανώς την 

στήριξή της στον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον τελευταίο να αίρει την εύνοια που είχε μέχρι πρότινος 

στην Αρμενία, καθ' ότι αυτή άρχισε να διαμορφώνει φίλιες σχέσεις με τις Η.Π.Α. Ο εν λόγω 

δυναμισμός της Μόσχας κέντρισε το ενδιαφέρον του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος πάντοτε 

επιθυμούσε να αποτελεί μέλος ισχυρών συμμαχιών και, αγνοώντας το γεγονός της χειραγώγησης 

της περιφερειακής πολιτικής της χώρας του από τη Ρωσία, εντάχθηκε στο ρωσικό «μπλόκο». Ως 

εκ τούτου, η περιφερειακή πολιτική διαμορφώνεται βάσει των επιταγών της Ρωσίας, η οποία 

αναζητά να περιορίσει κάθε αμερικανική και ευρωπαϊκή επιρροή στις όμορες περιοχές, γεγονός 

που δε φαίνεται να προβληματίζει τον Ερντογάν, καθώς και ο ίδιος αποκομίζει τα οφέλη της 

στρατηγικής αυτής.  
 

 
29 Kathimerini.gr (13/05/2021), Ανάφλεξη στη Λωρίδα της Γάζας: Μήνυμα στήριξης των Η.Π.Α στο Ισραήλ, καταδίκη της Χαμάς. 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

 

30  Η Άγκυρα είχε παραγγείλει περισσότερα από 100 μαχητικά και έφτιαχνε ανταλλακτικά για την παραγωγή τους, αλλά 

απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα το 2019 αφότου αποφάσισε να αγοράσει τους S-400 από τη Ρωσία, η οποίοι σύμφωνα με την 

Ουάσιγκτον απειλούν τα F-35. Capital.gr (2021). Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Τουρκία ότι απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα των F-

35. Για περισσότερα εδώ. 

31 Πολεμικό αεροσκάφος τύπου SU-24 κατερρίφθη στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας, καθώς όπως υποστηρίζουν αξιωματούχοι της 

Άγκυρας παραβίασε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και δεν υπάκουσε στις προειδοποιήσεις να απομακρυνθεί. Protothema.gr 

(2015). Η Τουρκία κατέρριψε ρωσικό μαχητικό κοντά στα σύνορα με την Συρία. Για περισσότερα εδώ. 

32  Η Ρωσική ενεργειακή στρατηγική είναι διττή. Απευθύνεται αφενός στα κράτη της παλιάς Ευρώπης, στη Δύση, με στόχο την 

αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οικονομικού οφέλους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διασφάλιση της ενεργειακής εξάρτησης 

της ΕΕ από τα ρωσικά αποθέματα. Αφετέρου απευθύνεται στα κράτη του εγγύς εξωτερικού, στις πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες 

όπου το διακύβευμα είναι η διατήρηση της ρωσικής επιρροής και η περιφερειακή ηγεμονία. Παναγιώτα-Λίζας Θολοενού, 2017 Για 

περισσότερα εδώ.  

33 Η Τουρκία μαζί με την Ρωσία θα ελέγχουν την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ από ένα κοινό 

κέντρο παρατήρησης, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον 

Βλαντίμιρ Πούτιν. Καράγιωργας Ιωάννης, Euronews (2020), Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τι προβλέπει η εκεχειρία - Ο ρόλος Ρωσίας και 

Τουρκίας. Για περισσότερα εδώ.  

https://www.kathimerini.gr/world/561361327/anaflexi-sti-lorida-tis-gazas-minyma-stirixis-ton-ipa-sto-israil-katadiki-tis-chamas/
https://www.capital.gr/diethni/3540736/episimo-oi-ipa-enimerosan-tin-tourkia-oti-apomakrunthike-apo-to-programma-ton-f-35
https://www.protothema.gr/world/article/529993/sunetrivi-polemiko-aeroskafos-sta-sunora-tourkias-surias/
https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/18988/%CE%97%20%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9C%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://gr.euronews.com/2020/11/10/nagorno-karabakh-o-rolos-tis-russia
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VIII. Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο  

 

 

Ανέκαθεν η ανατολική μεσόγειος προσέλκυε και προσελκύει το ενδιαφέρον της διεθνούς 

κοινότητας. Η αλλαγή στάσης της Τουρκίας στην περιοχή μόνο τυχαία δεν είναι. Η αρχή έγινε 

δεκαετίες πριν, με αποκορύφωμα τις εκτιμήσεις ύπαρξης υδρογονανθράκων, υπενθυμίζοντας 

ταυτόχρονα πόσο σημαντική γεωπολιτικά είναι η ευρύτερη περιοχή (Bloomberg, 2020)34. 

Εκμεταλλευόμενη το γεγονός αυτό, επιδιώκει να αναδειχθεί ως κυρίαρχη μουσουλμανική 

περιφερειακή δύναμη, επεμβαίνοντας στις όμορες διαμαχες, με απώτερο στόχο την ανάδειξη της 

εξουσίας της. Επιπλέον, αποσκοπεί μέσω των ενεργειών της να αναδείξει την αυτονομία και 

αυτοδυναμία της (Skai.gr, 2021)35. Όλα αυτά εδράζονται στο όραμα της «γαλάζιας πατρίδας», που 

συνιστά αναβίωση του παρελθόντος (ΕΘΝΟΣ, 2019)36. Ταυτόχρονα όμως, έχοντας επίγνωση ότι 

είναι η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ απαιτεί περισσότερα στηριζόμενη στην γεωστρατηγική της 

θέση. Η Τουρκία παρατηρώντας ότι η Ελλάδα αξιοποιεί την γεωπολιτική της θέση, έχει ξεκινήσει 

μια πολιτική διπλωματικών προσεγγίσεων, κατανοώντας ότι ουδείς κέρδισε μόνος. Συνάπτοντας 

μνημόνια κατανόησης με τη Λιβύη και βλέποντας την Αίγυπτο ως μια μουσουλμανική χώρα με 

κοινά συμφέροντα, θέτει τις βάσεις για άσκηση επιρροής σε αυτές (Πανεπιστήμιο Πειραιά, 

2011)37, (U.S DEPARTMENT OF STATE 2020)38. Με το ζήτημα του Κυπριακού να 

αναδεικνύεται ως γόρδιος δεσμός που δε δύναται να λυθεί στην άτυπη πενταμερή συνάντηση λόγω 

της αδιαλλαξίας και εμμονής της στην λύση των δύο κρατών.( Λαπαναϊτης, 2021)39, 

(Ράπτη,2021)40.  
 

Συμπεράσματα  

 

Εν κατακλείδι, εντοπίζεται αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στην προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Λόγω του δημοκρατικού 

ελλείμματος είναι αναγκαίες ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις, όπως ο σεβασμός του δικαιώματος της 

κοινωνίας των πολιτών να εκφράζονται, να αντιτίθενται και να συνδιαλέγονται με την κυβέρνηση 

ελεύθερα. Ως πρώτη ενέργεια κρίνεται αναγκαία η διακοπή της διαδικασία αποχώρησης από τη 

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, ο γόνιμος 

διάλογος προς επίλυση του κουρδικού ζητήματος (είτε η παραχώρηση αυτονομίας, είτε η βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης και εκπροσώπησης της κουρδικής κοινότητας), η ανάληψη ουσιαστικών 

μέτρων σωφρονισμού και η αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων. Κρίνεται σκόπιμος ο 

σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, συστατικά στοιχεία για την 

εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, που θα οδηγήσει σε γεφύρωση του χάσματος με τις 

γειτονικές και δυτικές χώρες. Όσον αφορά το πολυσχιδές ζήτημα των εξωτερικών σχέσεων, μια 

περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση της θέσης της -όχι ως υπερδύναμη, αλλά ως ανερχόμενη 
 

34 Bloomberg (2020) Τι γυρεύει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Για περισσότερα εδώ. 

35 Skai.gr (2021) Προσέγγιση Αιγύπτου από Τουρκία και υποσχέσεις για Λιβύη και Αν. Μεσόγειο. Για περισσότερα εδώ. 

36 ΕΘΝΟΣ (2019) Αυτή είναι η τουρκική «Γαλάζια Πατρίδα»: Πώς ξεκίνησε. Για περισσότερα εδώ. 

37 Πανεπιστήμιο Πειραιά (2011) Η άνοδος της Τουρκίας ως περιφερειακή. Για περισσότερα εδώ.  

38  U.S DEPARTMENT OF STATE (2020) 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Turkey. Για περισσότερα εδώ. 

39 Θεοδωρής Λαπαναϊτης,. Κυπριακό: Τι κερδίζει η Τουρκία με τη νέα πενταμερή – Το παρασκήνιο για το ναυάγιο της Γενεύης. Για 

περισσότερα εδώ.  

40 Κώστα Ράπτη, Ο ολισθηρός δρόμος προς τη νέα πενταμερή για το Κυπριακό. Για περισσότερα εδώ. 

https://www.kathimerini.gr/politics/561068914/bloomberg-h-epideixi-dynamis-apo-tin-toyrkia-den-echei-na-kanei-mono-me-to-fysiko-aerio/
https://www.skai.gr/news/world/proseggisi-aigyptou-apo-tourkia-kai-yposxeseis-gia-livyi-kai-an-mesogeio
https://www.ethnos.gr/politiki/58474_ayti-einai-i-toyrkiki-galazia-patrida-pos-xekinise
https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/5352/Voudrislis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/
https://www.akroama.gr/%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B9-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD/
https://www.capital.gr/politiki/3527156/o-olisthiros-dromos-pros-ti-nea-pentameri-gia-to-kupriako
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περιφερειακή δύναμη- θα δώσει μια ορθή προοπτική στην Τουρκία για να επιλέξει τους 

κατάλληλους συμμάχους και να αποκλιμακώσει καταστάσεις στις οποίες έχει εμπλακεί. Άραγε, η 

Τουρκία θα συνεχίσει να ακροβατεί στο όριο ανάμεσα σε ένα κράτος παρία και μιας ανερχόμενης 

περιφερειακής δύναμης ή θα συνεχίσει να ολισθαίνει πρακτικά στην πρώτο χαρακτηρισμό; 


