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Abstract
Based on the principle of necessity, countries seek for their continued survival while in parallel
there is an attempt to impose force -a determining parameter in the international communitythus leading to the establishment of various political, economic and military blocs. Greece, as
being part of the western bloc and forming the EU eastern land border, constitutes the direct
recipient of the ongoing changes that are taking place and are closely interlinked to the
mutual lack of confidence and trust between EU and Turkey. These changes can be analyzed
on a multi-level basis: by adopting strategic choices, Turkey attempts to become independent
while being indifferent to the imposition of sanctions and at the same time a substantial
transformation has a crucial role to play in the metamorphosis of Turkey which aims at
rendering the country as a new regional power.
The current master thesis explores the path of transformation that Turkey follows, especially
during the period of the predominance of the Justice and Development Party, focusing -in
parallel- on the aftermath of the military coup d'état attempt. In particular, the acceleration of
the political and economic course of transformation that Turkey implements at home is
examined, in line with the construction of a new national identity which is reflected on the
international affairs and Turkey’s foreign policy. Moreover, the characteristic dynamic that
arises from the emerging situation in the neighboring country is highlighted in correlation with
the potential effects on Greece.
Except for the statement and justification on the objective grounds of the recent bibliography
and news reports, the present thesis makes a comprehensive attempt to identify and examine
the risks inherent in the process of Turkey’s transformation by applying the risk matrix
methodology, which, in turn, demonstrates and prioritizes the emerging risks. Finally, it is
apparent that there is a need for carrying a study into the possible risks and imminent threats
that may arise from the transformation of Turkey which are to affect Greece at a considerable
extent.
Keywords: Greece, Turkey, Transformation, Conflict, Risk.
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Περίληψη
Θ ανάγκθ των κρατϊν για επιβίωςθ, κακϊσ και θ επιβολι ιςχφοσ ωσ κακοριςτικόσ
παράγοντασ των διεκνϊν δρϊμενων, προςτάηει τθν δθμιουργία ςυναςπιςμϊν και δεςμϊν
αλλθλεξάρτθςθσ. Θ Ελλάδα, μζλοσ του δυτικοφ ςυναςπιςμοφ και ανατολικό ςφνορο τθσ Ε.Ε.,
αποτελεί τον άμεςο αποδζκτθ των αλλαγϊν που ςυντελοφνται -ςτο παρόν χρονικό διάςτθμακαι ςχετίηονται άμεςα με τθν αμοιβαία ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ, μεταξφ τθσ Τουρκίασ του
Ερντογάν και τθσ Ε.Ε. Οι αλλαγζσ αυτζσ αφοροφν ζνα πολυεπίπεδο πλαίςιο: μια ςειρά
ςτρατθγικϊν επιλογϊν από μζρουσ τθσ Τουρκίασ, ανεξαρτθτοποίθςθσ από τθ Δφςθ,
αδιαφορϊντασ παράλλθλα για τα μζτρα επιβολισ κυρϊςεων από τισ Ε.Ε. και Θ.Ρ.Α. και ο
ουςιαςτικόσ μεταςχθματιςμόσ που ςυντελεί ςτθν προςπάκεια ανάδειξθσ τθσ ςε μια νζα
περιφερειακι δφναμθ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο.
Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία διερευνά τθν πορεία του μεταςχθματιςμοφ τθσ Τουρκίασ
τθν περίοδο τθσ επικράτθςθσ του Κόμματοσ Δικαιοςφνθσ και Ανάπτυξθσ (ΑΚ), υπό τθν
θγεςία του Ταγίπ Ερντογάν, εςτιάηοντασ ςτθν περίοδο μετά το πραξικόπθμα του 2016.
Αναλυτικότερα, εξετάηεται ο μεταςχθματιςμόσ τθσ χϊρασ ςτο εςωτερικό, ςε πολιτικό και
οικονομικό επίπεδο, ωσ απόρροια τθσ προςπάκειασ ανάδειξθσ μιασ νζασ εκνικισ ταυτότθτασ,
κακϊσ και θ επίδραςθ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ και ςτθν εξωτερικι τθσ πολιτικι. Ραράλλθλα,
επιςθμαίνεται θ δυναμικι τθσ νζα διαμορφοφμενθσ κατάςταςθσ ςτθ γείτονα χϊρα
εςτιάηοντασ ςτισ επιπτϊςεισ που δφναται να επιφζρει ςτισ ςχζςεισ τθσ με τθν Ελλάδα.
Ρζραν τθσ παράκεςθσ και κριτικισ ανάλυςθσ τθσ ςφγχρονθσ βιβλιογραφίασ και
ειδθςεογραφίασ επί του προαναφερκζντοσ ηθτιματοσ, το πραγματευκζν αντικείμενο
επιχειρεί να εντοπίςει τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τθν ανάλυςθ του
μεταςχθματιςμοφ που ςυντελείται ςτθν Τουρκία, ςυμβάλλοντασ ςτθν προτεραιοποίθςθ τουσ
με τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογία IRGC. Τζλοσ, θ μελζτθ αυτι κρίνεται απαραίτθτθ για τον
εντοπιςμό των απειλϊν και τθν δυνθτικι κζςπιςθ πολιτικϊν και διπλωματικϊν ενεργειϊν
ςτοχεφοντασ ςτθν ουςιαςτικι και αποτελεςματικι τουσ αντιμετϊπιςθ.
Όροι κλειδιά: Ελλάδα, Τουρκία, Μεταςχθματιςμόσ, Κίνδυνοι
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1. Ειςαγωγή
Ρροςεγγίηοντασ τα 200 χρόνια από τθ ςφςταςθ του Ελλθνικοφ κράτουσ με τθν ςθμερινι του
μορφι, θ Ελλάδα εγκλωβίηεται ςτον προκλθτικό διπλωματικό ιςτό που υφαίνει θ Τουρκία με
μεκοδικότθτα. Το Ελλθνοτουρκικό ηιτθμα αποτελεί το γόρδιο δεςμό για τθν ελλθνικι
εξωτερικι πολιτικι που θ εκάςτοτε κυβζρνθςθ καλείται να επιλφςει. Από τθν άλλθ πλευρά, θ
Τουρκία οδθγεί το άρμα τθσ επικετικισ πολιτικισ ςτοχεφοντασ να τερματίςει πρϊτθ μζςα ςε
ζνα ςαφζσ νομικό πλαίςιο που θ ίδια δθμιουργεί, χωρίσ να λαμβάνει υπόψθ τθσ τουσ
κανόνεσ του Διεκνοφσ Δικαίου. Ραράλλθλα θ Ελλάδα παραμζνει δζςμια μιασ αδρανοφσ και
άτολμθσ εφαρμογισ τθσ εξωτερικισ τθσ πολιτικισ, που δυςτυχϊσ, εκμεταλλεφεται
ποικιλοτρόπωσ θ όμοροσ χϊρα.
Στθν Τουρκία τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια ςυντελείται ζνασ επαναπροςδιοριςμόσ με βάςθ
τθν εκνικι ταυτότθτα, ςυμπαραςφροντασ αναταραχζσ τόςο ςτο εςωτερικό, όςο και ςτο
εξωτερικό τθσ χϊρασ. Μία αλυςίδα από γεγονότα, που ςαν αφετθρία ζχουν τθν άνοδο του
Ερντογάν, με ςθμεία καμπισ το πραξικόπθμα του Ιουνίου 2016 και τθν ςυνταγματικι αλλαγι
με το δθμοψιφιςμα του 2017, ζχουν προκαλζςει τθν πόλωςθ και το διχαςμό ςτο εςωτερικό,
εξωτερικεφοντασ μια ςυγκρουςιακι ςχζςθ τθσ Τουρκίασ με παραδοςιακά ςυμμαχικζσ
δυνάμεισ, όπωσ τθν Ε.Ε. και τισ Θ.Ρ.Α, ενϊ ταυτόχρονα προβάλλεται θ ςφμπραξθ
ςυνεργαςιϊν με χϊρεσ τθσ Ανατολισ, όπωσ ωςία και Κίνα. Οι ανθςυχίεσ τθσ Δφςθσ
επιβεβαιϊνονται με αφορμι τθ ςτάςθ τθσ Τουρκίασ ςτο κζμα εξόρυξθσ των
υδρογονανκράκων ςτθν κυπριακι ΑΟΗ, ταυτόχρονα με τον εξοπλιςμό των αντιπυραυλικϊν
ςυςτθμάτων από τθ ωςία S-400 και τθν εμπλοκι μζςω ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων ςε Συρία
και Λιβφθ (ςυνζντευξθ Κων/νου Φίλθ, tvxs.gr). Τα γεγονότα αυτά, αποτελοφν παράγοντα
περεταίρω αποςτακεροποίθςθσ ςτθν ανατολικι πτζρυγα τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Ανατολικισ
Μεςογείου γενικότερα, ζχοντασ άμεςο αντίκτυπο ςτισ ιδθ διαχρονικά ταραγμζνεσ ςχζςεισ
μεταξφ Ελλάδασ – Τουρκίασ. Θ προςπάκεια αναγζννθςθσ τθσ «Νζασ Τουρκίασ»1 και θ
φαινομενικά για τθν ϊρα αλλαγι γεωπολιτικοφ ςτρατοπζδου τθσ γειτόνου, μπορεί να

1

Οριςμόσ που αποδίδει ςτο βιβλίο του «The New Sultan» ο S. Çaǧaptay

1

αποτελζςει προάγγελο νζων κινδφνων, ακόμα και όξυνςθ των ιδθ εκδοκζντων, ςτο πλαίςιο
τθσ τουρκικισ απειλισ;
Βαςικι προχπόκεςθ για τθν αςφαλι προςζγγιςθ του κζματοσ είναι θ παράκεςθ του οριςμοφ
τθσ απειλισ και του κινδφνου πάνω ςτα οποία κα ςτθριχκεί θ ανάλυςθ μασ και πωσ αυτι
εκδθλϊνεται από τθν Τουρκία προσ τθν Ελλάδα. Μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι, κα
τοποκετιςει ςε τόπο και χρόνο τισ ςτακερζσ διεκδικιςεισ τθσ πρϊτθσ, οι οποίεσ
παρουςιάηουν μια ςυνζχεια, διαφζροντασ μόνο ωσ προσ τθν ζνταςθ εκδιλωςισ τουσ.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται και αναλφεται ο μεταςχθματιςμόσ τθσ Τουρκίασ, χρονικά
προςδιοριςμζνοσ μετά το πραξικόπθμα του 2016. Το γεγονόσ αυτό, ςυνδυαηόμενο με τθν
ςυνταγματικι αλλαγι του 2017 και τθν κατάςταςθ «εκτάκτου ανάγκθσ» που ζκεςε ο
Ερντογάν τθ χϊρα, αποτελοφν ορόςθμο για τθν μεταςτροφι τθσ γειτόνου από μια
εκδθμοκρατιςμζνθ ςτα δυτικά πρότυπα κοςμικι χϊρα, ςε ζνα βακιά Ιςλαμικό κράτοσ, όπου
θ εξωτερικι πολιτικι επθρεάηεται άμεςα από τθν προςπάκεια προςδιοριςμοφ τθσ νζασ
εκνικισ – οκωμανικισ ταυτότθτασ, και τον εςωτερικό διχαςμό (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ, 2018).
Το τζταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν μεκοδολογία μζςω του μοντζλου IRGC (Introduction
to the IRGC Risk Governance Framework, Revised Version 2017) αξιολόγθςθσ των κινδφνων
ορίηοντασ το πλαίςιο των διαδικαςιϊν και των μθχανιςμϊν τθσ ανάλυςθσ προσ εφαρμογι τθσ
διαχείριςθσ του κινδφνου (Risk management), ακολουκϊντασ τα ςτάδια τθσ προ-εκτίμθςθσ,
αποτίμθςθσ του χαρακτθριςμοφ και τισ αξιολόγθςθσ αυτϊν. Στο πρϊτο ςτάδιο ορίηεται το
πλαίςιο αναφοράσ, παρακζτοντασ τα χαρακτθριςτικά του μεταςχθματιςμοφ τθσ Τουρκίασ,
για το εν λόγω χρονικό διάςτθμα που εξετάηουμε. Στο δεφτερο ςτάδιο τθσ αποτίμθςθσ κα
αςχολθκοφμε με τθν εκτίμθςθ των κινδφνων, όπωσ αυτοί προκφπτουν μζςα από τισ
αναλφςεισ, εμπείρων ακαδθμαϊκϊν, διεκνολόγων και δθμοςιογράφων, των εξελίξεων που
πυροδοτεί θ νζα αυτι τάξθ πραγμάτων. Επιπλζον με τθν βοικεια τθσ ςυνζντευξθσ, κα
προςπακιςουμε να εκτιμιςουμε τθν ανθςυχία που τυχόν διεγείρουν οι τελευταίεσ
προκλθτικζσ ςυμπεριφορζσ τθσ Τουρκίασ, ςε μερίδα τθσ κοινωνίασ και του ςτρατοφ. Τζλοσ,
κα ολοκλθρϊςουμε με τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που κα προκφψουν από τθν
μιτρα κινδφνου (Risk Matrix), τα οποία κα μασ οδθγιςουν ςε μια αςφαλζςτερθ εκτίμθςθ,
βάςθ τθσ πικανότθτασ εκδιλωςθσ και του αντίκτυπου κάκε κινδφνου, ωσ προσ τθν
προτεραιοποίθςθ ανάλθψθσ δράςθσ των απαραίτθτων πολιτικϊν και διπλωματικϊν
χειριςμϊν προσ αντιμετϊπιςθσ τουσ.
Το τελευταίο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ περιλαμβάνει τα ςυμπεράςματα από τθν παραπάνω
ανάλυςθ. Επιπρόςκετα παρατίκενται οι περιοριςμοί τθσ ζρευνασ, κακϊσ επίςθσ γίνεται
αναφορά για τα πλεονεκτιματα εφαρμογισ τθσ μεκόδου τθσ διακινδφνευςθσ ςτθν επιλογι
των κατάλλθλων πολιτικϊν δράςεων, φςτερα από λεπτομερι παρακολοφκθςθ και ανάλυςθ
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των εςωτερικϊν μεταβολϊν και των διπλωματικϊν ενεργειϊν, που ςυντελοφνται ςε μια
χϊρα. Επικυμθτό αποτζλεςμα είναι θ ενεργι πολιτικι δράςθ (Pre-emptive), αντί τθσ
πακθτικισ (Reactive), που ακολουκεί τα τελευταία 40 χρόνια θ Ελλάδα.
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2. Πλαίςιο ανάλυςησ
2.1 Ανάλυςθ όρων
2.1.1 Κίνδυνοσ
Ο κίνδυνοσ (Risk) αποτελεί τθν πικανότθτα να βρεκεί κάποιοσ εκτεκειμζνοσ ςε μια κακι
ζκβαςθ, θ οποία μπορεί να πθγάηει είτε από γεγονότα ι πράξεισ του ιδίου, είτε από πράξεισ
άλλων. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ αδυναμία προςδιοριςμοφ του αποτελζςματοσ που
μποροφν αυτζσ να επιφζρουν είναι αποτζλεςμα μθ ορκισ διαχείριςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ
ςωςτι διαχείριςθ του κινδφνου προςφζρει τθν δυνατότθτα ανάλθψθσ θκελθμζνθσ δράςθσ
προκειμζνου να μεταβλθκοφν οι πικανότθτεσ προσ όφελοσ του δρϊντοσ, πετυχαίνοντασ τθν
αφξθςθ των καλϊν εκβάςεων, με ταυτόχρονθ μείωςθ των κακϊν. Ωςτόςο θ εκτίμθςθ του
κίνδυνου δεν είναι όμοια για τον κάκε ζναν και μπορεί να αποτελεί προςωπικι πεποίκθςθ, ι
επινόθςθ, ανάλογα με το ςκοπό για τον οποίο δθμιουργικθκε και το ςκοπό που δφναται να
εξυπθρετιςει. (Aven & Renn, 2010).

2.1.2 Απειλή
Θ απειλι (Threat) αποτελεί τον επικείμενο κίνδυνο, ο οποίοσ ζχει τθ δυνατότθτα να
προκαλζςει ςοβαρι βλάβθ ακόμα και αν δεν ζχει εκδθλωκεί. Σφμφωνα με το IRGC είναι θ
ακοφςια ι εκοφςια αιτία πρόκλθςθσ ενόσ ανεπικφμθτου περιςτατικοφ, το οποίο ζχει
αρνθτικό αντίκτυπο (IRGC, 2017). Στθν περίπτωςθ των κρατϊν θ απειλι περιλαμβάνει τθν
παρζμβαςθ ςε εςωτερικά κζματα με τθ χριςθ ςυμβατικϊν, ι μθ επιχειριςεων από
κυβερνθτικοφσ θ άλλουσ δρϊντεσ ςυντελϊντασ ςτθν απϊλεια εκνικισ κυριαρχίασ και
ανεξαρτθςίασ, μζχρι τθν απϊλεια εδαφϊν.

2.2 Ιςτορικι εξζλιξθ των ελλθνοτουρκικϊν ςχζςεων
Οι ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ διζπονται από διαρκείσ εναλλαγζσ και περιόδουσ διαμάχθσ και
ςυμφιλίωςθσ, από τθ ςτιγμι που πρωτοεμφανίςτθκαν τουρκικά φφλα ςτα ςφνορα τθσ
Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ. Τθν περίοδο του 1025-1081, θ Βυηαντινι Αυτοκρατορία
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αντιμετωπίηει τα μεγαλφτερα προβλιματα ςτα ανατολικά ςφνορά τθσ (Ιςτορία του Ελλθνικοφ
ζκνουσ 1980, Καραγιαννόπουλοσ 1995, Ελλθνικι ιςτορία ςτο διαδίκτυο 2007). Τον 11ο αιϊνα
εμφανίηονται οι Ογοφηοι, τουρκικι φυλι, γνωςτοί ωσ Σελτηοφκοι από το όνομα του γενάρχθ
τουσ Σελτηοφκ. Aπό το 1045/6 οι Βυηαντινοί άρχιςαν να αντιμετωπίηουν τισ επιδρομζσ τουσ,
οι οποίεσ εντάκθκαν με το ςουλτάνο Αλπ Αρςλάν (1063-1072) και κατζλθξαν ςτθ μάχθ του
Μαντηικζρτ το 1071, που ςιμανε τθν αρχι τθσ ίδρυςθσ του ιςχυροφ κράτουσ των Σελτηοφκων
και τθν απαρχι τθσ πτϊςθσ τθσ αυτοκρατορίασ (Ιςτορία του Ελλθνικοφ ζκνουσ 1980,
Καραγιαννόπουλοσ 1995, Ελλθνικι ιςτορία ςτο διαδίκτυο 2007). Οι δφο αυτοκρατορίεσ
βρζκθκαν αντίπαλεσ ςε πολλζσ μάχεσ μζχρι και τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, το 1453.
Μετά τθν κατάκτθςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, οι Οκωμανοί Τοφρκοι κατζκτθςαν ςταδιακά
και τα τμιματα του ελλαδικοφ χϊρου που είχαν μείνει ελεφκερα (Ιςτορία του Ελλθνικοφ
ζκνουσ 1980, Σβόρονοσ 1999, Βακαλόπουλοσ 2000, Ελλθνικι ιςτορία ςτο διαδίκτυο 2007).
Μετά τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821 και τθν ανακιρυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Ελλάδασ
από τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία, οι δφο χϊρεσ ζχουν βρεκεί αντιμζτωπεσ ςε τζςςερισ
μεγάλουσ πολζμουσ, τον Ελλθνοτουρκικό Ρόλεμο του 1897, με θττθμζνθ τθν Ελλάδα, τον
Ρρϊτο Βαλκανικό Ρόλεμο 1912-1913, με θττθμζνθ τθν Τουρκία, τον Ρρϊτο Ραγκόςμιο
Ρόλεμο 1914-1918, με θττθμζνθ τθν Τουρκία, και τζλοσ τον Ελλθνο-τουρκικό Ρόλεμο 1919 1922, με θττθμζνθ τθν Ελλάδα και με ανταλλαγι πλθκυςμϊν (Σβόρονοσ 1999, Βακαλόπουλοσ
2000, Ελλθνικι ιςτορία ςτο διαδίκτυο 2007). Ακολοφκθςε μία ιρεμθ περίοδοσ, με
προςπάκεια αναςφνταξθσ δυνάμεων και βελτίωςθσ των ελλθνοτουρκικϊν ςχζςεων
(Βενιηζλοσ - Ατατοφρκ). Το 1952 εντάςςονται οι δφο χϊρεσ ςτο Ευρωατλαντικό Σφμφωνο, το
ΝΑΤΟ. Οι οικοδόμθςθ καλϊν γειτονικϊν ςχζςεων τθσ προθγοφμενθσ περιόδου,
επιδεινϊνεται και πάλι, με τθν καταςτροφι ελλθνικϊν περιουςιϊν και εκδίωξθσ - απζλαςθσ
των Ελλινων τθσ Κωνςταντινοφπολθσ το 1955 και 1960 (Συρίγοσ, 2015). Θ ςυγκεκριμζνθ
κρίςθ οδιγθςε ςτθν τουρκικι ειςβολι ςτθν Κφπρο το 1974 ςθματοδοτϊντασ τθν ζναρξθ ενόσ
νζου κφκλο διενζξεων, μεταξφ των δφο χωρϊν φτάνοντασ ςτο ςιμερα (Συρίγοσ, 2015).
Από το 1974 και μετζπειτα θ Τουρκία ςυνεχίηει τθ δυναμικι εκδιλωςθ των αξιϊςεων τθσ,
εγείροντασ επιπλζον ηθτιματα και αμφιςβθτϊντασ τα κυριαρχικά δικαιϊματα τθσ Ελλάδασ
ςτο Αιγαίο και τθ Θράκθ. Ο βακφτεροσ ςτόχοσ τθσ ιταν και είναι να αποκτιςει ερείςματα ςτθ
διεκδίκθςθ των κοιταςμάτων πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτο Αιγαίο και ςτθν Ανατολικι
Μεςόγειο. Σθμαντικά ερωτιματα για τθν κατανόθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςτάςθσ μποροφν να
διατυπωκοφν και χριηουν μελζτθσ και απάντθςθσ: α) ςε ποια ςθμεία του Αιγαίου και τθσ
Ανατολικισ Μεςογείου εκτείνονται τα διάφορα κοιτάςματα υδρογονανκράκων; β) Ροια είναι
τα καλάςςια ςφνορα των δφο χωρϊν και μζχρι που εκτείνεται θ υφαλοκρθπίδα τουσ;
(Συρίγοσ, 2015)
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Ακολουκϊντασ μια ςειρά διαπραγματεφςεων, οι οποίεσ εν τζλει απζβθςαν άκαρπεσ, θ
Τουρκία προςπάκθςε να προάγει πνεφμα ςυνεργαςίασ, ενϊ ταυτόχρονα ςτρατιωτικοποιοφςε
τθν αντιπαράκεςθ ςε κάκε ευκαιρία (Συρίγοσ, 2015). H ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν ΕΟΚ το 1979
δε βοικθςε ςτθν αποκλιμάκωςθ τθσ τουρκικισ επικετικότθτασ. Σε δφο τουλάχιςτον
περιπτϊςεισ οι δφο χϊρεσ ζφταςαν ςτο όριο ενόσ πολζμου. Θ πρϊτθ ςτθν κρίςθ του
Μαρτίου 1987, με τθν αμφιςβιτθςθ τθσ ελλθνικισ υφαλοκρθπίδασ από τθν πλευρϊν των
Τοφρκων ςτθν προςπάκεια ςειςμικϊν ερευνϊν για πικανι φπαρξθ υποκαλάςςιων
κοιταςμάτων πετρελαίου ςε αμφιςβθτοφμενεσ περιοχζσ του βορειοανατολικοφ Αιγαίου με
τθν άμεςθ αντίδραςθ τθσ Ελλάδασ κιρυξθσ γενικισ επιςτράτευςθσ (Συρίγοσ, 2015). Στθ
δεφτερθ περίπτωςθ θ Τουρκία προχϊρθςε ζνα βιμα παραπάνω, αμφιςβθτϊντασ τα
κυριαρχικά δικαιϊματα τθσ Ελλάδασ με τθν κρίςθ των Ιμίων 1996, εγείροντασ πλζον
εδαφικζσ διεκδικιςεισ, με τθν κατάλθψθ τθσ βραχονθςίδασ Κμια (Συρίγοσ, 2015).
Οι δφο αυτζσ μεγάλεσ κρίςεισ μζςα ςε διάςτθμα 10 ετϊν οδιγθςαν τισ δφο χϊρεσ ςτο
τραπζηι των διαπραγματεφςεων, με τθν ευλογία των Μεγάλων Δυνάμεων. Θ ελλθνικι
πολιτικι, με τθν προςπάκεια ζναρξθσ τθσ ενταξιακισ πορείασ τθσ Τουρκίασ ςτθν Ε.Ε.,
ςτόχευε, αφενόσ, ςτον εξευρωπαϊςμό τθσ γείτονα χϊρασ και ςτθν ζνταξθ τθσ ςε μία
ευρωπαϊκι ομοςπονδία κρατϊν, όπου δεν κα ιταν κακόλου εφκολου να εγείρει τισ όποιεσ
διεκδικιςεισ, αφετζρου, ςτθ εντατικοποίθςθ των διαπραγματεφςεων των δφο χωρϊν, με
τελικι κατάλθξθ τθν επίλυςθ των βαςικϊν προβλθμάτων τουσ (Συρίγοσ, 2015). Ραρά τα
όποια προβλιματα που προζκυπταν κατά καιροφσ και τθν επικετικι ρθτορικι τθσ Τουρκίασ,
οι διαπραγματεφςεισ ςυνεχίηονταν ακατάπαυςτα μεταξφ διπλωματικϊν αποςτολϊν των δφο
χωρϊν. Θ ςχετικά ιρεμθ πορεία των ετϊν 1996 – 2016 διακόπθκε ακαριαία, με τθν απόπειρα
ςτρατιωτικοφ πραξικοπιματοσ εναντίον του Ερντογάν τον Ιοφλιο 2016, κζτοντασ ςε
δοκιμαςία τισ ιςορροπίεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ
διπλωματικι πολιτικισ τθσ Ελλάδασ.

2.3 Επιςκόπθςθ βιβλιογραφίασ
Τα Ελλθνοτουρκικά αποτελοφν φψιςτθ προτεραιότθτα για τθν ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι,
κακϊσ οι ςχζςεισ των δφο χωρϊν κλονίηονται διαρκϊσ, κάτω από τθν ςυνεχι προκλθτικι
ςυμπεριφορά τθσ Τουρκίασ (mfa, 2019). Ο βακμόσ και θ ζνταςθ τθσ ςυγκρουςιακισ αυτισ
ςχζςθσ είναι κλιμακοφμενα ανάλογα με τθν διεκνι κατάςταςθ και τισ τυχόν επιδράςεισ
εςωτερικϊν και εξωτερικϊν παραγόντων, πολιτικϊν και μθ (Θάνοσ Ρ. Ντόκοσ, 2018). Θ
μελζτθ των παραγόντων που κάκε φορά μεταβάλλουν τθν εκδιλωςθ αυτισ τθσ
ςυμπεριφοράσ, ςυντελϊντασ ςτθν όξυνςθ ι τθν άμβλυνςθ τθσ, αποτελοφν χρόνια επιδίωξθ
των πολιτικϊν, ακαδθμαϊκϊν και ςτρατιωτικϊν ερευνθτικϊν κζντρων, προσ εφρεςθ τρόπου
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αντιμετϊπιςθσ των προκλιςεων που επιφζρουν. Το πραγματευκζν αντικείμενο τθσ εργαςίασ,
απαςχολεί τακτικά τθν ελλθνικι βιβλιογραφία, μετά και τα γεγονότα του πραξικοπιματοσ το
2016, ςε μια προςπάκεια να μελετθκοφν τα πικανά βακφτερα αίτια που κατευκφνουν τθν
εξωτερικι πολιτικι τθσ γειτόνου, τισ επιδιϊξεισ τθσ και του τρόπου ενζργειασ προσ
υλοποίθςθ αυτϊν, για τθν λιψθ των απαραίτθτων πολιτικϊν και διπλωματικϊν ενεργειϊν
προσ εκμετάλλευςθ των ευκαιριϊν και ςυνάμα περιοριςμοφ των αρνθτικϊν εκβάςεων που
αυτζσ επιςφρουν.
Το ενδιαφζρον τθσ ξζνθσ βιβλιογραφίασ είναι εξίςου μεγάλο, κακϊσ θ εποχι Ερντογάν
ςυνοδεφεται από μια περίοδο πολιτικισ αςτάκειασ επθρεάηοντασ τισ ςχζςεισ τθσ Τουρκίασ με
τισ γειτονικζσ χϊρεσ, Ανατολισ και Δφςθσ. Εναρμονιςμζνοσ κατά τα πρϊτα χρόνια τθσ κθτείασ
του με τα πρότυπα τθσ Δφςθσ και τθσ Ε.Ε., οι Ευρωπαίοι διζκριναν ζναν φιλελεφκερο θγζτθ
μεταρρυκμιςτι, με ιςλαμικζσ καταβολζσ, ο οποίοσ κα δφναται να μετατρζψει τθν χϊρα του
ςε μια προοδευτικι δφναμθ, ςφμμαχο τουσ ςτο ζκρυκμο περιβάλλον τθ μζςθσ Ανατολισ.
Από το 2011 ωςτόςο ςυντελείται μια ςτροφι τθσ χϊρασ, με ζκδθλα χαρακτθριςτικά
αποςτροφισ από τθν Δφςθ, μεταςτροφι θ οποία απαςχολεί όλο και περιςςότερο τθν διεκνι
ευρωπαϊκι κοινότθτα και τισ Θ.Ρ.Α., για τουσ κινδφνουσ που, μποροφν να επιφζρουν ςτθν
διαμόρφωςθ τθσ ιςορροπίασ δυνάμεων μεταξφ Ανατολισ και Δφςθσ (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ,
2018).

2.4 Μεκοδολογία
Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ αξιολόγθςθ των κινδφνων και θ προτεραιοποίθςθ τουσ, βάςθ τθσ
πικανότθτασ εμφάνιςθσ και του αρνθτικοφ αντίκτυπου κατά τθν εκδιλωςθ, ςε κζματα που
άπτονται ςτθν προάςπιςθ τθσ εκνικισ κυριαρχίασ τθσ Ελλάδασ. Θ μζκοδοσ που κα
ακολουκιςουμε είναι αυτι που ζχει υιοκετθκεί από το IRGC (International Risk Governance
Council). Τα βιματα που ακολουκεί θ ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία περιλαμβάνουν τθν
ανάλυςθ ςε δφο επίπεδα: αυτό τθσ εκτίμθςθσ για τθν παραγωγι τθσ γνϊςθσ του κινδφνου
(Understanding) και αυτό τθσ διαχείριςθσ, ορίηοντασ τον τρόποσ λιψθσ των αποφάςεων και
εφαρμογισ αυτϊν (Deciding) προσ αντιμετϊπιςθ του (Εικόνα 1). (IRGC, 2017). Τα δφο αυτά
επίπεδα με τθ ςειρά τουσ αποτελοφνται από πζντε ςτάδια.


Ρρο-εκτίμθςθσ (Pre-assessment)



Αποτίμθςθσ (Appraisal)



Κρίςθσ επιπζδων ανοχισ και αποδοχισ (Characterization & Evaluation)



Διαχείριςθσ κινδφνου (Management)

7

Εικόνα 1: IRGC Framework (Πηγή: IRGC 2017)

Συνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ τουσ είναι θ επικοινωνία, βαςικόσ πυλϊνασ για τθν
ανατροφοδότθςθ και αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων ςε κάκε ζνα από αυτά. Στόχοσ τθσ
παροφςασ ζρευνασ είναι ανάλυςθ του πρϊτου επιπζδου αναγνϊριςθσ των κινδφνων
(Understanding), μζχρι και το ςθμείο τθσ αξιολόγθςθσ (Characterization & Evaluation) τθσ
βαρφτθτασ αυτϊν, για τθν ςωςτι προτεραιοποίθςθ προσ λιψθ μζτρων μείωςθσ ζκκεςθσ και
περιοριςμοφ τθσ απειλισ. Θ επιλογι των αντίςτοιχων μζτρων (Management), δεν αποτελεί
αντικείμενο ζρευνασ τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Κατά τθν ανάλυςθ ςε πρϊτο ςτάδιο παρατίκενται τα δεδομζνα που αποτελοφν τισ ςτακερζσ
διεκδικιςεισ τθσ Τουρκίασ από το 1974, ορίηοντασ το πλαίςιο αναφοράσ τθσ απειλισ. Στο
δεφτερο ςτάδιο, τθσ αποτίμθςθσ, πραγματοποιείται ο εντοπιςμόσ των κινδφνων, οι οποίοι
προζρχονται από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων τθσ μεταμόρφωςθσ, ςτο εςωτερικό και ςτθν
εξωτερικι τθσ πολιτικι, από το 2016 ζωσ ςιμερα, όπωσ αναδφονται μζςα από τθν ςχετικι
βιβλιογραφία, ειδθςιογραφία και τθν ςυνζντευξθ αρμόδιων πάνω ςτο κζμα ακαδθμαϊκϊν
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και ςτρατιωτικϊν από τθν παρατιρθςθ και ανάλυςθ των πολιτικϊν αποφάςεων,
ςτρατθγικϊν ελιγμϊν και προκλιςεων το εν λόγω χρονικό διάςτθμα.
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3. Ανάλυςη δεδομζνων
Θ ανάλυςθ των δεδομζνων αποτελεί τθν πρϊτθ φάςθ τθσ προ-εκτίμθςθσ (Pre-assessment) βάςθ
προςδιοριςμοφ προζλευςθσ των κινδφνων. Θ βακφτερθ και προςεχτικι παρατιρθςθ γεγονότων
και εξελίξεων που ςυντελοφνται ςτθν Τουρκία τθν περίοδο μετά το 2016, χριηουν ιδιαίτερθσ
προςοχισ φανερϊνοντασ το εφροσ τυχόν απειλϊν προσ τθ Δφςθ και ςυγκεκριμζνα τθν Ελλάδα.
Στθν παροφςα εργαςία το πλαίςιο προςδιοριςμοφ περιορίηεται ςτθν ανάλυςθ του
μεταςχθματιςμοφ, ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι πολιτικι, ωσ ζκφραςθ τθσ «νζασ ταυτότθτασ»
και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και αςτάκειασ ςτθν Τουρκία τα τελευταία χρόνια.

3.1 Μεταςχθματιςμόσ τθσ Τουρκίασ
Ο μεταςχθματιςμόσ ενόσ κράτουσ ςε ιςχυρό πρεςβεφει τθν εξωςτρζφεια τθσ κοινωνίασ, τθν
εγκακίδρυςθ μιασ φιλελεφκερθσ δθμοκρατίασ και τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ. Θ «Νζα
Τουρκία», που δθμιουργικθκε από τον Κεμάλ Ατατοφρκ πάνω ςτα ερείπια τθσ Οκωμανικισ
Αυτοκρατορίασ, παρουςιάηει ζντονα ςτοιχεία δυτικοποίθςθσ, ωσ προςπάκεια εκςυγχρονιςμοφ
αλλά και ςτακερότθτασ ςτθν Μζςθ Ανατολι. Χαράςςοντασ μια νζα πορεία για τθν τοφρκικθ
δθμοκρατία, μετά τθν ίδρυςθ τθσ με τθν Συνκικθ τθσ Λοηάνθσ, περιοριςμζνθ εδαφικά, αλλά
διατθρϊντασ τθν πολυμορφία τθσ εκνοτικά και κρθςκευτικά, απορρίπτει το ιςλαμικό παρελκόν,
υιοκετϊντασ μια εντελϊσ καινοφργια ιδεολογία (Φραγκοφλθσ Σ. Φράγκοσ, 2012). Ρρόκειται για
μια ιςλαμικι κοινωνία ωσ προσ τθ κρθςκεία, τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά, τα ζκιμα και τουσ
κεςμοφσ, αλλά με ζντονα φαινόμενα καταπίεςθσ των διαφόρων εκνοτιτων που τθν απαρτίηουν,
κάτω από τθν πίεςθ δθμιουργίασ ενόσ εξευρωπαϊςμζνου, ομοιογενοφσ, εκνικοφ, ιςχυροφ
κράτουσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ επαναπροςδιοριςμόσ κα οδθγοφςε ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ χϊρασ,
ςφμφωνα με τα δυτικά πρότυπα (Huntington, 1996).

10

Θ Τουρκία μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, με τθν ςτιριξθ των Θ.Ρ.Α. και τθσ Ε.Ε., ωσ θ πρϊτθ
μουςουλμανικι δθμοκρατία, κα αποτελοφςε το πρότυπο για τισ υπόλοιπεσ μουςουλμανικζσ
χϊρεσ, κατά τθν προςαρμογι τουσ ςτο μοντζλο του εκδθμοκρατιςμοφ (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ,
2018). Απϊτεροσ ςκοπόσ αποτελοφςε θ φιλοςοφία τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ, κακϊσ τα
δθμοκρατικά κράτθ δεν πολεμοφν μεταξφ τουσ (Συρίγοσ, 2015). Επιπρόςκετα, θ αναγκαιότθτα
για εναρμόνιςθ τθσ Τουρκίασ κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά με τα δυτικά κράτθ κρινόταν
απαραίτθτθ, ϊςτε να ςυμπλεφςει με τθ δυτικι ςυμμαχία, κακϊσ λόγω τθσ γεωςτρατθγικισ τθσ
κζςθσ, αποτελεί τθ γζφυρα μεταξφ Ανατολισ και Δφςθσ. Τα γεγονότα ακολουκοφςαν μια ςωςτά
προδιαγεγραμμζνθ πορεία για τθν Τουρκία, με τθν ζνταξθ τθσ ςτο ΝΑΤΟ το 1952 και τθν ζναρξθ
των διαπραγματευτικϊν ενεργειϊν για τθν ζνταξι τθσ και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Τα ςχζδια, όμωσ, αυτά φαίνονται να ανατρζπονται, μετά τθν άνοδο ςτον πρωκυπουργικό κϊκο
τθσ Τουρκίασ του αηζπ Ταγίπ Ερντογάν. Ωσ υποςτθρικτισ των δθμοκρατικϊν αξιϊν,
αποςτρεφόμενοσ το λαϊκιςμό ςτο λόγο του, παρουςίαηε ζνα προφίλ φιλελευκζρου πολιτικοφ,
ςεβόμενοσ τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τισ μειονότθτεσ (McKernan, Β. 2019). Θ αλλαγι ςτθν
πολιτικι του αρχίηει να διαμορφϊνεται φςτερα από τθν μεγαλφτερθ νίκθ του κόμματοσ ΑΚ ςτισ
εκλογζσ του 2011: οραματίηεται μια «Νζα Τουρκία», ςφμφωνα με τα δικά του πρότυπα,
οικειοποιείται τισ μεκόδουσ του Κεμάλ, προςπακϊντασ να μετουςιϊςει το όραμά του για
ελευκερία (ελευκερία τθσ κρθςκείασ για τουσ κρθςκόλθπτουσ και ελευκερία μζςα από τθν
κρθςκεία για τουσ κοςμικοφσ), αντικακιςτϊντασ το κεμαλικό κράτοσ κοςμικοφ χαρακτιρα, με
ζνα βακιά πολιτικά κρθςκευόμενο, ςυντθρθτικό, ιςλαμικό (Çaǧaptay, 2017).
Από τθν εκλογι του Κόμματοσ Δικαιοςφνθσ και Ανάπτυξθσ (ΑΚ) ςτθν εξουςία το 2002, αρχίηει
να λαμβάνει χϊρα ςτθν Τουρκία μια πολυεπίπεδθ μεταλλαγι-μεταρρφκμιςθ, ζχοντασ ωσ
ςυνιςτϊςεσ τισ ςυγκροφςεισ με το κεμαλικό, κοςμικό κατεςτθμζνο, με τουσ οπαδοφσ του
Γκιουλζν και τουσ Κοφρδουσ, τθ διαςτρωμάτωςθ τθσ τουρκικισ κοινωνίασ και το
μεταςχθματιςμό τθσ εκνικοκοινωνικισ ταυτότθτασ τθσ χϊρασ (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ, 2017). Κατά
ςυνζπεια, είναι δυςκολότερο πλζον να γίνει κατανοθτι θ ςτάςθ τθσ και να προβλεφκοφν οι
πράξεισ τθσ. Οι μελετθτζσ τθσ τουρκικισ εςωτερικισ και εξωτερικισ πολιτικισ διακρίνουν δφο
περιόδουσ μετεξζλιξθσ (Τηιάρρασ 2018):
α) Τθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα θ Τουρκία βιϊνει πρωτοφανι επίπεδα εκδθμοκρατιςμοφ
και οικονομικισ ανάπτυξθσ και επιδιϊκει να διαδραματίςει κετικό ρόλο ςτθν ευρφτερθ περιοχι
μζςω του εμπορίου, διευρυμζνων διπλωματικϊν ςχζςεων, μεςολάβθςθσ ςε περιφερειακό
επίπεδο και επίλυςθσ τοπικϊν προβλθμάτων.
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β) Μετά το 2010, αρχίηει ςταδιακά να κάνει τθν εμφάνιςι τθσ μία ιςλαμικι ςυντθρθτικι ςτροφι
ςτθν τουρκικι εγχϊρια και εξωτερικι πολιτικι που οδθγεί, επίςθσ, ςτθν προςπάκεια ανάλθψθσ
ενόσ περιφερειακοφ ρόλου εισ βάροσ τθσ κοςμικισ παράδοςθσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και
ενόσ δυτικοφ προςανατολιςμοφ μζχρι τότε.
Ο μεταςχθματιςμόσ αυτόσ τθσ Τουρκίασ εκδθλϊνεται πλιρωσ αμζςωσ μετά τθν καταςτολι του
πραξικοπιματοσ, τον Ιοφνιο του 2016, με τελικό επιςφράγιςμα τθν ανακεϊρθςθ του
ςυντάγματοσ τον Απρίλιο του 2017 (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ, 2017). Θ αποτυχία που υπζςτθ το
πραξικόπθμα παρείχε ςτον Ερντογάν το άλλοκι που αποηθτοφςε ϊςτε να νομιμοποιιςει τισ
ενζργειεσ απομάκρυνςθσ των αντιπάλων του, υποςτθρικτϊν του Γκιουλζν, από κζςεισ δθμόςιασ
διοίκθςθσ ςτο εςωτερικό και τθν ανάδυςθ ενόσ ζντονα ιςλαμικοφ, αντιδυτικοφ χαρακτιρα
προςανατολιςμοφ ςτο εξωτερικό (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ, 2017). Τζλοσ, θ ανακεϊρθςθ του
ςυντάγματοσ που τον κατζταξε ςτθν κατθγορία του πιο «ιςχυροφ Τοφρκου», φανζρωςε επίςθσ
και το διχαςμό ςτθν χϊρα, όπου το 51,4% τάχκθκε υπζρ τθσ ςυγκζντρωςθσ των εξουςιϊν και τα
48,6% κατά (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ, 2017).

Εικόνα 2: Δημοψήφιςμα Ιουνίου 2016 (Πηγή: Referendum )
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3.1.1 Περιγραφή και ανάλυςη εςωτερικήσ πολιτικήσ
Μία ςειρά από γεγονότα που διαδραματίςτθκαν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ (π.χ. κλιςθ ςε
απολογία του διοικθτι τθσ Τουρκικισ Υπθρεςίασ Ρλθροφοριϊν (ΜΙΤ) το Φεβρουάριο του 2012,
με αφορμι μυςτικζσ ςυνομιλίεσ που είχε με το ΚΚ, ζκδοςθ ενταλμάτων για ςυλλιψεισ
πολιτικϊν, επιχειρθματιϊν και ςυγγενικϊν προςϊπων του Ερντογάν το Δεκζμβριο του 2013, ενϊ
ο ίδιοσ επιςκεπτόταν το Ρακιςτάν, βίαιθ καταςτολι τθσ διαμαρτυρίασ από τθν αςτυνομία ςτο
πάρκο Γκεηί ςτισ 28 Μαΐου 2013) οδιγθςαν τον Ερντογάν να ςυνειδθτοποιιςει ότι δεν ελζγχει
επαρκϊσ τισ δομζσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ και να κεωριςει ότι τίκεται ςε ομθρία από τον
μζχρι τότε ςτενό ςυνεργάτθ του Γκιουλζν και τουσ οπαδοφσ του (Φίλθσ 2017, Τηιάρρασ 2018).
Διελκυςτίνδα τθσ διαμάχθσ Γκιουλζν – Ερντογάν μπορεί να κεωρθκεί το αποτυχθμζνο
πραξικόπθμα του 2016, κφριο υπεφκυνο του οποίου ο τοφρκοσ πρόεδροσ ζδειξε τον Γκιουλζν και
τουσ οπαδοφσ του (Φίλθσ 2017, Τηιάρρασ 2018, Χρθςτοφισ 2019). Θ τρίμθνθ κατάςταςθ
εκτάκτου ανάγκθσ ςτθ χϊρα - θ οποία παρατάκθκε χωρίσ διακοπι για δφο επιπλζον χρόνια μετά το πραξικόπθμα ζδωςε τθν δυνατότθτα ςτον Ερντογάν να παρακάμψει τουσ νόμουσ του
κοινοβουλίου και να προχωριςει ςτον ζλεγχο των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και τθσ παιδείασ,
με κάποιεσ χιλιάδεσ ςυλλιψεων και διακεςιμοτιτων ι απολφςεων ςτρατιωτικϊν, αςτυνομικϊν,
δικαςτικϊν, εκπαιδευτικϊν και δθμοςίων υπαλλιλων (Φίλθσ 2017, European Commission 2018).
Το αποτυχθμζνο πραξικόπθμα αποτζλεςε τθν τζλεια αφορμι ϊςτε ο Ερντογάν να βγει
κερδιςμζνοσ από τθ ςφγκρουςι του με τον Γκιουλζν, να εκδιϊξει τουσ οπαδοφσ του από κζςεισ
κλειδιά του κρατικοφ –και όχι μόνο- μθχανιςμοφ και να ελζγξει το τουρκικό κράτοσ, με ςτόχο τθν
εφαρμογι του οράματόσ του (Φίλθσ 2017, Τηιάρρασ 2018, Χρθςτοφισ 2019). Το επιςφράγιςμα
τθσ παντοδυναμίασ του ςυντελζςτθκε ζνα χρόνο αργότερα, όπου με το δθμοψιφιςμα του 2017,
άλλαξε το πολίτευα τθσ χϊρασ ςε Ρροεδρικι δθμοκρατία, χρίηοντασ εαυτόν τον νζο Σουλτάνο.
(Çaǧaptay, 2017)
Ο αυταρχιςμόσ του Ερντογάν ςυνεχίηει να αυξάνεται, κακϊσ ςτον πολιτικό λόγο του εντάςςει το
αφιγθμα εςωτερικϊν και εξωτερικϊν εχκρϊν που εποφκαλμιοφν τθ διάλυςθ τθσ χϊρασ.
Θεωρεί, πλζον, τρομοκράτεσ ι ςυνεργάτεσ τρομοκρατϊν κάκε ζναν που αντιτίκεται ςτθν
εφαρμογι τθσ πολιτικισ του. Αςκεί αυςτθρι κριτικι δθμόςια ςτουσ δικαςτζσ και ςτισ αποφάςεισ
τουσ, ενϊ παράλλθλα με διάφορα καταςταλτικά μζτρα, φιμϊνει τθν ελευκερία του λόγου ςτο
εςωτερικό τθσ χϊρασ, κζτει ςτο περικϊριο διαφορετικζσ και ανεξάρτθτεσ φωνζσ, οδθγεί ςτθ
φυλακι δθμοςιογράφουσ, πολιτικοφσ του αντιπάλουσ και πικανοφσ εχκροφσ (Akkoyunlu &
Öktem 2016, Φίλθσ 2017, Tziarras 2018, Christofis 2019). Σφμφωνα με Akkoyunlu & Öktem 2016,
13

θ Τουρκία ειςζρχεται, πλζον, ςτθ ςφαίρα μιασ ςαφοφσ αυταρχικισ πολιτικισ κάτω από τθν
εξουςία ενόσ άντρα.
Μοναδικόσ πρωταγωνιςτισ τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια πλζον, ο Ερντογάν αποτελεί μια
αμφιλεγόμενθ προςωπικότθτα αυταρχικοφ προζδρου, ο οποίοσ ζχει καταφζρει να ενιςχφςει το
κρθςκευτικό ιςλαμικό χαρακτιρα του κράτουσ, ζναντι τθσ κοςμικότθτασ που είχε υιοκετθκεί
ςτθν κεμαλικι εποχι. Το ΑΚ είναι το πρϊτο ιςλαμικό κόμμα ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ
Τουρκίασ, που καταφζρνει να εξαςφαλίςει τθν πλειοψθφία ςτθ τουρκικι Εκνοςυνζλευςθ, μετά
από μια περίοδο εςωτερικισ αςτάκειασ και ςκανδάλων διαφκοράσ ςτθν εξουςία (Συρίγοσ,
2015). Διατθρϊντασ μια ςυντθρθτικι κοινωνικι πολιτικι ςε κζματα θκικϊν αξιϊν, πρεςβεφει
τθν επιςτροφι ςε παραδοςιακζσ αρχζσ τθσ ιςλαμικισ κοινωνίασ, ενϊ ταυτόχρονα ςυμβάλλει
ςτθν ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ, ακολουκϊντασ μια φιλελεφκερθ πολιτικι εξωςτρζφειασ. Ωςτόςο,
καταφζρνει να πετφχει μια άνευ προθγουμζνου ριηοςπαςτικοποίθςθ και ζναν ζκδθλο διχαςμό
ςτο εςωτερικό (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ, 2017). Θ διχαςμζνθ κοινωνία δεν του επιτρζπει να
υλοποιιςει τουσ ςτόχουσ του, όπου ςτθ μια πλευρά οι ςυντθρθτικοί, εκνικιςτζσ ιςλαμιςτζσ
κεωροφν τθν νζα Τουρκία ωσ τον επίγειο παράδειςο και ςτθν άλλθ οι φιλελεφκεροι, κοφρδοι,
αλεβίτεσ, οι οποίοι τθν παρομοιάηουν με κόλαςθ (Çaǧaptay, 2017)
Επί των θμερϊν του ενιςχφονται και κυριαρχοφν οι ιςλαμικζσ οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν (Ozge Zihnioglu, 2018). Οι κοινωνικζσ αυτζσ οργανϊςεισ αποτελοφν ηωτικισ ςθμαςίασ
μζρθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν, παρόλα αυτά από τισ 23.000 που δθμιουργικθκαν ςτθν
Τουρκία ελάχιςτεσ είχαν ςαν ζργο τθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων (European
Commission, 2018). Με τθν μορφι οργανιςμϊν και μζςω του φιλανκρωπικοφ τουσ ζργου
αναπτφςςονται ραγδαία, ενϊ ωσ εργαλείο για τθν εξάπλωςθ του ιςλαμικοφ ςτοιχείου
χρθςιμοποιοφν τθν εκπαίδευςθ και τθν παιδεία. (Richard Youngs, 2018: 40-43). Ραράλλθλα ο
Τοφρκοσ πρόεδροσ, ςτοχεφοντασ ςτθν μεταμόρφωςθ τθσ Τουρκίασ ςτο πλαίςιο ενόσ
κρθςκευτικοφ εκνικιςμοφ, παρεμβαίνει και ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, όπου μετατρζπει
δθμόςια ςχολεία ςε κεολογικζσ ςχολζσ, οι λεγόμενεσ «imam-hatip» (ι παραδοςιακζσ ςχολζσ για
Σουνίτεσ Μουςουλμάνουσ κλθρικοφσ): τα κρθςκευτικά ςχολεία, όπου ωσ βαςικι προτεραιότθτα
τίκεται θ μελζτθ του Ιςλάμ και θ αποςτικιςθ του Κορανίου, ςε μια προςπάκεια να ανακρζψει
μια γενιά «κρθςκευτικισ νεολαίασ» (Foreign Affairs, 2015). Αποτζλεςμα τθσ εμμονισ αυτισ του
προζδρου είναι θ ενίςχυςθ τθσ ριηοςπαςτικοποίθςθσ τθσ κοινωνίασ και ο παραγκωνιςμόσ τθσ
των άλλων κρθςκειϊν, παραβιάηοντασ βαςικζσ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου για το δικαίωμα τθσ
ανεξικρθςκίασ. Οι υπζρμαχοι τθσ πολιτικισ του Ερντογάν αναφζρουν ότι θ πρόκλθςθ που
αντιμετωπίηει θ Τουρκία δεν είναι, εάν γίνεται πιο κρθςκευτικι, αλλά εάν θ χϊρα τελικά κα
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κινθκεί ι όχι από ζναν άκαμπτο κρατικό ελεγχόμενο δθμόςιο χϊρο, ςε μια πλουραλιςτικι
κοινωνία που μπορεί να φιλοξενιςει διαφορετικζσ εκνότθτεσ και πεποικιςεισ (National
Geographic, 2013)
Θ ίδρυςθ τθσ Τουρκικισ δθμοκρατίασ ωσ κράτοσ κα ςυνοδεφεται πάντα από τθν ανάγκθ για τθ
δθμιουργία, ενόσ ενιαίου εκνολογικοφ κράτουσ. Θ παρακατακικθ αυτι βρίςκει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν
διάλυςθ μιασ πολυεκνικισ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ, τα κατάλοιπα τισ οποίασ ςιμερα
αντιμετωπίηει θ ςφγχρονθ Τουρκία, μζςα από τθν φπαρξθ διαφόρων εκνοτικϊν , κρθςκευτικϊν
και γλωςςικϊν ομάδων/μειονοτιτων (Φραγκοφλθσ Σ. Φράγκοσ, 2012). Μια χϊρα θ οποία
αρικμεί περί των 82.000.000 κατοίκων, το ποςοςτό του πλθκυςμοφ τουρκικισ καταγωγισ
υπολογίηεται ςε 70-75%, με 19% κοφρδουσ και 7-12% άλλεσ μειονότθτεσ (Ετιςια ζκκεςθ
Τουρκίασ, 2018). Σε όλθ αυτι τθν εκνοτικι πολυμορφία αρνθτικό ρόλο παίηουν και τα 3,9
εκατομμφρια των προςφφγων που βρίςκονται Τουρκία (IOM UN Migration, 2019).
Ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο που βοικθςε ςτθν αποδοχι του Ερντογάν, από το μεγαλφτερο
μζροσ τθσ χϊρασ, ιταν θ ενίςχυςθ τθσ οικονομίασ. Οι αλλαγζσ που επζφερε τα πρϊτα χρόνια τθσ
διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ ζτυχαν ουςιαςτικισ ϊκθςθσ από τθν εντατικοποίθςθ των ςχζςεων
Ε.Ε.-Τουρκίασ και τισ ςοβαρζσ ελπίδεσ του τουρκικοφ λαοφ για ζνταξθ ςτθν Ε.Ε. Από το 2007 και
ζπειτα, με τθν ενδυνάμωςθ τθσ εξουςίασ του κυβερνϊντοσ κόμματοσ του Ερντογάν, τθν φπαρξθ
μίασ αδφναμθσ αντιπολίτευςθσ, τθν εξαφάνιςθ τθσ απειλισ μίασ ςτρατιωτικισ παρζμβαςθσ, τθν
ενίςχυςθ τθσ διαφκοράσ και τθ ςταδιακι κατάρρευςθ των ενταξιακϊν διαπραγματεφςεων με
τθν Ε.Ε., οι ρυκμοί ανάπτυξθσ τθσ τουρκικισ οικονομίασ άρχιςαν να επιβραδφνονται.
Χαρακτθριςτικά αποτελοφν θ μικρι παραγωγικότθτα, θ επιδείνωςθ τθσ ςχζςθσ ειςροισ
κεφαλαίου - ανάπτυξθσ, το ςχετικά μεγάλο ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν και
το υψθλό ποςοςτό πλθκωριςμοφ, ςθμαντικά υψθλότερου από τουσ εμπορικοφσ εταίρουσ τθσ
χϊρασ (Acemoglu and Ucer, 2015). Το ΑΕΡ τθσ χϊρασ το 2018 ζπεςε ςτα 787 δισ.$,(851 δισ $ το
2017), με τον πλθκωριςμό να εκτινάςςεται ςτο 20,30% και τθ λφρα να υφίςταται νζα υποτίμθςθ
κλείνοντασ ςτα 5,26$/ΤΛ. (Country Economy, 2018).
H Τουρκία παρόλα αυτά εξακολουκεί να αποτελεί τθν μεγαλφτερθ οικονομία ςτθν περιοχι τθσ
Μζςθσ Ανατολισ. (Friedman, 2009). Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ World Bank, καταλαμβάνει τθν
17θ κζςθ ανάμεςα ςτισ διεκνείσ οικονομίεσ, ενϊ αποτελεί τθν 61θ πιο ανταγωνιςτικι οικονομία
παγκοςμίωσ (World Economic Forum, 2018). Οι εξαγωγζσ αυξικθκαν ςτα 168 δισ.$, με τισ
ειςαγωγζσ να παραμζνουν ςτακερζσ ςτα 223 δισ.$. Σθμαντικι πθγι εςόδων για τθν τοφρκικθ
οικονομία αποτελοφν θ βαριά βιομθχανία, (αμυντικι βιομθχανία, αυτοκινθτοβιομθχανία και
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Ναυπθγικι, βιομθχανία ςιδιρου και χάλυβα). Αναφορικά ζχει καταφζρει να ανεξαρτθτοποιθκεί
ςε ποςοςτό 60% ςε πολεμικό εξοπλιςμό αυξάνοντασ παράλλθλα τθν εξαγωγι πολεμικοφ υλικοφ
κατά 145% το χρονικό διάςτθμα 2013-2017 (SIPRI, 2019 ).
Θ ανάπτυξθ ςτουσ τομείσ τεχνολογίασ, βαριάσ βιομθχανίασ δθμιουργεί αυξθμζνεσ απαιτιςεισ ςε
ενεργειακοφσ πόρουσ, τομζα ςτον οποίο θ Τουρκία επιηθτεί τθν ανεξαρτθςία τθσ (Κωνςταντίνοσ
Φίλθσ, 2017). Στο πλαίςιο αυτό, ςυγκαταλζγεται θ καταςκευι πυρθνικϊν ςτακμϊν και θ
προςπάκεια ανεφρεςθσ πθγϊν φυςικοφ αερίου ςτθν περιοχι του Αιγαίου και τθσ Ανατολικισ
Μεςογείου.
Θ ανάπτυξθ τθσ Τουρκίασ και θ πολιτικι τφχθ του Ερντογάν είναι άρρθκτα ςυνδεμζνεσ μεταξφ
τουσ. Διαςυνδζονται, επίςθσ, με τθν παγκόςμια οικονομία και τισ ελευκερίεσ που αυτι
προχποκζτει ςτουσ πολίτεσ των ανεπτυγμζνων χωρϊν. Στθν πραγματικότθτα, θ οικονομία
μπορεί να γίνει θ αχίλλειοσ πτζρνα του Ερντογάν. Αν και θ οικονομία τθσ Τουρκίασ ζχει αυξθκεί
ςθμαντικά από 2002, εξακολουκεί να είναι αρκετά μικρι για να εκτίκεται ςε ενδεχόμενεσ
διεκνείσ οικονομικζσ κρίςεισ. Μια οικονομικι κατάρρευςθ οδιγθςε τον Ερντογάν ςτθν εξουςία
το 2002, και, ίςωσ, μια παρόμοια οικονομικι κρίςθ κα μποροφςε να ςθμαίνει το τζλοσ τθσ
εξουςίασ του (Cagaptay 2018).

3.1.2 Περιγραφή και ανάλυςη εξωτερικήσ πολιτικήσ
Θ μετά Κεμάλ εποχι πρόςδιδε ςτθν Τουρκία τα χαρακτθριςτικά ενόσ δυτικοφ κράτουσ, με τθν
εξωτερικι πολιτικι να κρατάει απόςταςθ από τισ χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ και να επιδιϊκει
ταυτόχρονθ ιςορροπία ςτισ ςχζςεισ τθσ με τα αραβικά κράτθ και το Ιςραιλ (UNISCI Discussion
Papers No23, May 2010). Θ πολιτικι αυτι παρουςιάηει μεταβολι μετά τον πόλεμο του Κόλπου
και τθν επικράτθςθ του ΑΚ (JDP). Θ Τουρκία με τθν ςτάςθ τθσ ςτθν διαμάχθ των ΘΡΑ με το
Ιράκ, φαίνεται να κζτει ςε φψιςτθ προτεραιότθτα τθν αποκατάςταςθ των ςχζςεων τθσ με τισ
χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ, υιοκετϊντασ ζναν πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν περιοχι (Συρίγοσ,
2015). Το αφιγθμα του προζδρου Ερντογάν για επιςτροφι τθσ Τουρκίασ ςε ρόλο εκπροςϊπου
του μουςουλμανικοφ και αραβικοφ κόςμου, είναι βαςιςμζνο ςτο δόγμα του Ahmet Davutoglu,
για το «ςτρατθγικό βάκοσ» (Strategic Depth) και «μθδζν προβλιματα με τουσ γείτονεσ» (zeroproblem with neighbors) (Davutoğlu, 2010). Στθριηόμενοσ ςτο τρόπο ςκζψθσ του Ατατοφρκ ωσ
προσ τον τρόπο ενεργείασ, αλλά εκφράηοντασ αντίκετθ ιδεολογία, προςπακεί να ανοικοδομιςει
μια «Νζα Τουρκία», υιοκετϊντασ τθ κεωρία του εαλιςμοφ, κόςτοσ – όφελοσ, επιδιϊκοντασ το
βζλτιςτο αποτζλεςμα – όφελοσ ςε κάκε επιλογι άςκθςθσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ.
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Αν και θ προςπάκεια ζνταξθσ τθσ Τουρκίασ ςτθν ΕΕ αποτελοφςε πρϊτθ προτεραιότθτα από το
1963, ο Ερντογάν ιταν αυτόσ, ο οποίοσ ςτθν αρχι τθσ κθτείασ του επιδίωκε τθ προςχϊρθςθ τθσ
Τουρκίασ ςτουσ κόλπουσ τθσ ΕΕ, κακϊσ οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ το είχαν βάλει ςε δεφτερθ
μοίρα (Davutoğlu, 2010). Ο ςκοπόσ του ιταν διττόσ. Από τθ μια προςπάκθςε να καρπωκεί τα
οφζλθ μιασ δυτικισ κοινωνίασ, ςε οικονομικό κυρίωσ επίπεδο, κακϊσ όλεσ οι χϊρεσ ςτιριηαν το
πρότυπο ενόσ ανατολικοφ εκδθμοκρατιςμζνου κράτουσ. Από τθν άλλθ φρόντιςε να
εκμεταλλευτεί το δθμοκρατικό ςφςτθμα, απομακρφνοντασ το ςτρατιωτικό μζχρι τότε κακεςτϊσ
από τθν πολιτικι εξουςία (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ, 2017). Το πραξικόπθμα του 2016 του ζδωςε τθν
ευκαιρία που ηθτοφςε να ςυνεχίςει τθν εκκακάριςθ αυτι, ζχοντασ φτάςει ζωσ και ςιμερα ςτισ
97.000 ςυλλιψεισ και 150,000 εκδιϊξεισ πολιτϊν, οι οποίοι κατθγοροφνται ωσ υποςτθρικτζσ του
Γκιουλζν, πολιτικοφ του αντιπάλου και υποκινθτι του πραξικοπιματοσ, τον Ιοφνιο 2016 (Turkey
purge, 2019). Ωςτόςο θ μεγάλθ κακυςτζρθςθ τθσ ενταξιακισ πορείασ τθσ χϊρασ του ςτθν Ε.Ε.
τον οδιγθςε ςτθν εφρεςθ ςυμμαχιϊν από το χϊρο τθσ Ανατολισ.
Ο μεταςχθματιςμόσ τθσ τουρκικισ κοινωνίασ και του τουρκικοφ κράτουσ δεν μπορεί να
απομονωκεί από τθ ςυντθρθτικοποίθςθ των δυτικϊν κοινωνιϊν και μία δθμοκρατικι φφεςθ,
ειδικά ςτθν Ευρϊπθ, θ οποία είχε βοθκιςει ςτισ δθμοκρατικζσ μεταρρυκμίςεισ και είχε δϊςει
ϊκθςθ ςτισ προθγοφμενεσ προςπάκειεσ τθσ χϊρασ για τθ μετάβαςθ ςε ζνα δθμοκρατικότερο
κράτοσ. Με τθν παρακϊλυςθ τθσ ενταξιακισ πορείασ τθσ Τουρκίασ ςτθν ΕΕ από μεμονωμζνα
κράτθ μζλθ μετά το 2006, θ ΕΕ ζχαςε κατά πολφ τθν επιρροι τθσ ςτθν πολιτικι κατεφκυνςθ τθσ
Τουρκίασ με αποτζλεςμα τθν απομάκρυνςθ τθσ από τθν Ζνωςθ, κακϊσ τα ςυμπεράςματα τθσ
Ρροεδρίασ του Δεκεμβρίου του 2016 ανζφεραν ότι, υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, δεν εξετάηονται
νζοι τομείσ διαπραγματεφςεων (Akkoyunlu & Öktem 2016, European Commission 2018). Θ πιο
εξωςτρεφισ και προσ τθ Μζςθ Ανατολι προςανατολιςμζνθ εξωτερικι πολιτικι τθσ Τουρκίασ
αποδεικνφει τθν ενθλικίωςι τθσ και τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ απεξάρτθςι τθσ από τουσ
δυτικοφσ εταίρουσ και ςυμμάχουσ, ωσ αποτζλεςμα των ιςχυρϊν βάςεων ςτο εςωτερικό
(Tziarras, 2018).
Ο δυναμιςμόσ τθσ τουρκικισ οικονομίασ, που εκφράςτθκε με τθ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτθ
ςφνοδο των G20, ζδωςε τθν ευκαιρία ςτον Ερντογάν να αναηθτιςει ζναν πιο ενεργό ρόλο για τθ
χϊρα του. Διμερείσ διπλωματικζσ ςχζςεισ με τα μουςουλμανικά κράτθ τθσ Βόρειασ Αφρικισ,
Μζςθσ Ανατολισ, Αφγανιςτάν και Ρακιςτάν οδιγθςαν άμεςα ςε μία αφξθςθ του όγκου των
ςυναλλαγϊν μεταξφ τθσ Τουρκίασ και των ςυγκεκριμζνων κρατϊν, ενϊ ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ
δεκαετίασ τθσ νζασ χιλιετίασ οι ςυναλλαγζσ είχαν διπλαςιαςτεί (Özpek, 2011). Ενδιαφζρον,
ακόμθ, παρουςιάηει θ ςυμμετοχι τθσ Τουρκίασ ςε διάφορουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, όπωσ ςτον
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Οργανιςμό Ιςλαμικισ Διάςκεψθσ (πλζον Οργανιςμόσ Ιςλαμικισ Συνεργαςίασ) και ςτο
Επιχειρθματικό Συμβοφλιο για τθν Οικονομικι Συνεργαςία τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ για τθν
επζκταςθ του περιφερειακοφ εμπορίου και τθσ οικονομικισ ςυνεργαςίασ, αποδεικνφοντασ μια
εξωςτρεφι εξωτερικι πολιτικι. Θ οικονομικι ανάταςθ τουρκικισ οικονομίασ επζτρεψε ςτον
Ερντογάν να αμφιςβθτιςει τισ μακροχρόνιεσ ςυμμαχίεσ τθσ Τουρκίασ. Χαρακτθριςτικό
παράδειγμα αποτελεί θ ο τρόποσ με τον οποίο ο Τοφρκοσ πρωκυπουργόσ επιτζκθκε ςε ζναν από
τουσ ςτενότερουσ ςυμμάχουσ τθσ Τουρκίασ, το Ιςραιλ, εςτιάηοντασ ςτο παλαιςτινιακό ηιτθμα
(Μοφτςθσ 2017).
Θ αναφορά ςτθ μεταχείριςθ των μουςουλμανικϊν πλθκυςμϊν και ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τθσ
Τουρκίασ ςτθ Συρία και τθν Αίγυπτο, θ οικονομικζσ και διπλωματικζσ παρεμβάςεισ ςε Αλβανία,
Βόρεια Μακεδονία, Κόςςοβο και Βοςνία, αποδεικνφουν τθν επικυμία του Ερντογάν να γίνει
θγζτθσ των Σουνιτϊν Μουςουλμάνων ςτθ Μζςθ Ανατολι και τα Βαλκάνια (Kurt Bassuener,
2019). Θ εξωτερικι πολιτικι τθσ Τουρκίασ είναι ςίγουρα φιλόδοξθ, κακϊσ χρθςιμοποιεί το Ιςλάμ
αφενόσ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ αφετζρου προκειμζνου να κυριαρχιςει ςε ζναν
τομζα, όπου θ Τουρκία πρζπει να ανταγωνιςτεί εναντίον εξίςου φιλόδοξων αντιπάλων ςτθν
Ανατολι, όπωσ το Ιράν και θ Σαουδικι Αραβία και τθσ Κίνασ, ωςίασ και των χωρϊν του
Αραβικοφ Κόλπου ςτο χϊρο των Βαλκανίων (ο.π.).
Θ εξωτερικι πολιτικι του Ερντογάν, ειδικά κατά τθν τρίτθ κθτεία του ωσ πρωκυπουργοφ, ζχει
οδθγιςει τθ χϊρα ςτθ δθμιουργία ανοικτϊν μετϊπων με πολλοφσ από τουσ γείτονζσ τθσ,
φανερϊνοντασ πωσ θ διπλωματία «μθδενικϊν προβλθμάτων» αποδεικνφεται ζνα ιδιαίτερα
δφςκολο ζργο, κυρίωσ ςτθ Μζςθ Ανατολι. Θ εμπλοκι τθσ Τουρκίασ ςτθ Συρία και τθ Λιβφθ δεν
ζχει παράςχει τα αναμενόμενα αποτελζςματα μζχρι ςτιγμισ (Μοφτςθσ, 2017). Επιπλζον ζχουν
δθμιουργιςει ζντονο πνεφμα δυςαρζςκειασ από μζρουσ τθσ ΕΕ και των ΘΡΑ οι οποίεσ με
κυρϊςεισ προςπακοφν να ςυγκρατιςουν τθν Τουρκία ςτθ δυτικι ςυμμαχία, υπό το φόβο πωσ
μια απόςχιςθ τθσ κα ςιμανε απϊλεια των ςτρατθγικϊν και οικονομικϊν οφελϊν, ενϊ
παράλλθλα κα αποτελοφςε και απειλι αςφαλείασ ςτθν περίπτωςθ αφξθςθσ των
μεταναςτευτικϊν ροϊν από τθν Τουρκία (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ, 2017).
Θ προςζγγιςθ με τθν ωςία και θ αγορά οπλικϊν ςυςτθμάτων από αυτι, ωσ μζςω πίεςθσ προσ
τισ Θ.Ρ.Α., δεν γίνεται για πρϊτθ φορά από τθν Τουρκία. Το ίδιο επιδίωξε και το 1975 φςτερα
από εμπάργκο που τθσ επιβλικθκε ςτθν αγορά όπλων από τθν Αμερικι (Συρίγοσ, 2015). Ο κ.
Ερντογάν ζχει εξετάςει κατά πόςον θ χϊρα μπορεί να εξυπθρετιςει καλφτερα τα ςυμφζροντά
τθσ ςε άλλεσ ςυμμαχίεσ, όπωσ θ Ευραςιατικι Οικονομικι Ζνωςθ, ο Οργανιςμόσ Συνεργαςίασ τθσ
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Σαγκάθσ, αντί για το ΝΑΤΟ ι τθν Ε.Ε. που δεν ςχεδιάηει πραγματικά να δεχτεί τθν Τουρκία. Κάτι
που όπωσ φαίνεται και θ ίδια πλζον δεν επικυμεί.
Ζνασ παράγοντασ αυξανόμενθσ ςθμαςίασ τόςο για τα κυπριακό πρόβλθμα και τισ
ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ όςο και για τθν περιφερειακι ςτακερότθτα ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο
αποτελεί θ διευκζτθςθ τθσ Αποκλειςτικισ Οικονομικισ Ηϊνθσ (ΑΟΗ) ςτο Αιγαίο και ςτθν
Ανατολικι Μεςόγειο. Το νομικό πλαίςιο των Αποκλειςτικϊν Οικονομικϊν Ηωνϊν τζκθκε το 1982
με τθ Διεκνι Συνκικθ του ΟΘΕ για το Δίκαιο τθσ κάλαςςασ. Από τθν εποχι τθσ ςυνκικθσ τθσ
Λοηάνθσ, οι δφο χϊρεσ δεν ζχουν χαρτογραφιςει τα κοινά καλάςςια ςφνορά τουσ (Συρίγοσ
2015). Οι τελευταίεσ ανακαλφψεισ ςθμαντικϊν κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου και πετρελαίου
ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και Αιγαίο, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πικανϊν νζων
ανακαλφψεων, αποδεικνφουν τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ και τισ ενζργειεσ / αντιδράςεισ τθσ
Τουρκίασ. Στθν ενδεχόμενθ περίπτωςθ πρόςκετων ανακαλφψεων, θ Ανατολικι Μεςόγειοσ κα
αποτελζςει ςθμαντικό ενεργειακό προμθκευτι τθσ Ευρϊπθσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν
ευρωπαϊκι ενεργειακι αςφάλεια (Ντόκοσ, 2018). Από πολιτικό-ςτρατιωτικι άποψθ, θ λεπτι
ιςορροπία δυνάμεων ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, λόγω των εδαφικϊν διαφορϊν και των
πρόςφατα ανακαλυφκζντων ενεργειακϊν πόρων και θ ςτρατιωτικοποίθςθ του ενεργειακοφ
πλοφτου, αποτελεί ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ κινδφνουσ για τθν ειρινθ και τθ ςτακερότθτα
ςτθν ευρφτερθ περιοχι.
Ενδιαφζρον αποκτά, ωςτόςο, θ αντίδραςθ τθσ Τουρκίασ, όταν θ Κφπροσ ςυνιψε ςυνκικθ με το
Λίβανο, με ςτόχο τθν ζναρξθ γεωτριςεων για εφρεςθ πετρελαίου, ηθτϊντασ τον περιοριςμό τθσ
αποκλειςτικισ οικονομικισ ηϊνθσ τθσ, ιςχυριηόμενθ ότι αυτι θ ςυνκικθ δεν ιταν ςυμβατι με τισ
ριτρεσ τθσ Συνκικθσ των Εγγυθτριϊν Δυνάμεων του 1960 και τισ αρχζσ του διεκνοφσ δικαίου
ςχετικά με τα καλάςςια ςφνορα (Aksu, 2010). Στον αντίποδα ο Τοφρκοσ πρόεδροσ για να
διαςπάςει τον τοίχο που τον αποκόπτει από τθν ζξοδό του ςτθν Μεςόγειο, προχωρά ςε
αμφιςβθτιςεισ των ςυμφωνθκζντων από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία και εκτοπίηει Ελλάδα και
Κφπρο από το ενεργειακό «momentum», με τθν ςφμπραξθ τθσ παράνομθσ ςυμφωνίασ
οριοκζτθςθσ ΑΟΗ με τθν Λιβφθ.
Θ Τουρκία ζχει να αντιμετωπίςει ςιμερα ζνα ςθμαντικό δίλθμμα ςτθν Ανατολι Μεςόγειο. Εκτόσ
από τισ μζχρι τϊρα ανακαλφψεισ υδρογονανκράκων, ςε λίγα χρόνια κα παράγεται φυςικό αζριο
και ςτο τετράγωνο 12 και ενδεχομζνωσ ςε πρόςκετουσ τομείσ τθσ κυπριακισ ΑΟΗ από μεγάλεσ
πολυεκνικζσ εταιρείεσ, όπωσ θ Exxon Mobil, θ Total και θ ENI. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι
τουρκικζσ αξιϊςεισ κα υποςτοφν ζνα ςοβαρό πλιγμα ςχετικά με τθν οριοκζτθςθ των καλάςςιων
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ηωνϊν γφρω από τθν Κφπρο, όπωσ και οι προςπάκειζσ τθσ ςτθν ςυν-εκμετάλλευςθ των
κοιταςμάτων υδρογονανκράκων. Θ Άγκυρα κεωρεί ότι πρζπει να δράςει άμεςα για να
αποτρζψει μια τζτοια εξζλιξθ, και προσ τα εκεί ςυγκλίνουν και οι ενζργειζσ τθσ το τελευταίο
διάςτθμα (ςυμφωνία με Λιβφθ για τθν ΑΟΗ των δφο χωρϊν). Είναι, επίςθσ, πολφ πικανό θ
Τουρκία να ςτείλει τθ δικι τθσ πλατφόρμα διεξαγωγισ διερευνθτικϊν ερευνϊν ςτθν ΑΟΗ τθσ
Κφπρου (Συρίγοσ & Ντόκοσ, 2018).
Στα τζλθ του 2017, θ Τουρκία φιλοξζνθςε το μεγαλφτερο αρικμό προςφφγων παγκοςμίωσ,o
οποίοσ περιλαμβάνει περίπου 3,5 εκατομμφρια Σφριουσ και 365.000 ανκρϊπουσ άλλων
εκνικοτιτων. Ρερίπου 228.000 Σφριοι ηουν ςε εικοςιζνα ςτρατόπεδα που διαχειρίηεται θ
Υπθρεςία Καταςτροφϊν και Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (AFAD) ςτα ςφνορα μεταξφ Τουρκίασ και Συρίασ.
Καταβλικθκαν ςθμαντικζσ προςπάκειεσ για τθν παροχι ευρφτερθσ πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ
και τθν υγειονομικι περίκαλψθ. Από τα 1,5 εκατομμφρια Σφριοι ςχολικισ θλικίασ ςτθν Τουρκία,
περίπου 605.000 ζχουν πλζον πρόςβαςθ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ,
ενϊ μζχρι το τζλοσ του 2017, είχαν εκδοκεί 15.700 άδειεσ εργαςίασ ςε Σφριουσ υπό προςωρινι
προςταςία (European Commission 2018). Το 2016, με τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ ΕΕ
και Τουρκίασ για το προςφυγικό ηιτθμα, παρουςιάηεται μια αλλαγι τθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ
ζναντι τθσ Τουρκίασ, όπου, πλζον, θ Τουρκία δεν όφειλε να ςυνεχίςει τισ μεταρρυκμίςεισ για τον
εκδθμοκρατιςμό τθσ χϊρασ, αλλά πολφ περιςςότερο ζπρεπε να γίνει γραμμι ανάςχεςθσ και να
μθν επιτρζψει τθν είςοδο προσ τθν Ευρϊπθ ανεπικφμθτων προςφφγων (Akkoyunlu & Öktem
2016). Στο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ αυτισ είχαν διατεκεί από τθν ΕΕ προσ τθν Τουρκία, μζχρι το
τζλοσ του 2017, κονδφλια φψουσ 3 δις. Ευρϊ, με 72 ζργα και ςχεδόν 1,2 εκατ. ωφελοφμενουσ
από τουσ πλζον ευάλωτουσ πρόςφυγεσ. Οι εκταμιεφςεισ ζχουν ανζλκει ςε 1,95 δις. Ευρϊ μζχρι
ςιμερα (European Commission, 2018).

3.2 Επιπτϊςεισ ςε διεκνζσ περιβάλλον
Θ Τουρκία, λόγω τθσ γεωςτρατθγικισ τθσ κζςθσ, αποτελοφςε τθν γζφυρα επικοινωνίασ με τισ
χϊρεσ τθσ Ανατολισ και το φυςικό φράγμα ανάςχεςθσ τθσ ρϊςικθσ επιρροισ κατά τθ διάρκεια
του ψυχροφ πολζμου. Μετά τθν κατάρρευςθ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ και τθν εξουδετζρωςθ τθσ
«κομμουνιςτικισ απειλισ», θ Τουρκία παραμζνει για τισ Θ.Ρ.Α. και κατ’ επζκταςθ για τθν
Ευρϊπθ ο ςυνδετικόσ κρίκοσ με τισ χϊρεσ τθσ Ανατολισ, ενϊ ταυτόχρονα προβάλλεται ωσ το
πρότυπο εκδθμοκρατιςμζνο μουςουλμανικό κράτοσ (Συρίγοσ, 2015). Ωςτόςο, οι ςχζςεισ με τισ
γειτνιάηουςεσ χϊρεσ, θ ανάπτυξθ του λαϊκιςμοφ ςτο εςωτερικό, θ νζα προςζγγιςθ με τισ χϊρεσ
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τθσ Μζςθσ Ανατολισ, οι παρεμβάςεισ ςτισ διαφορζσ μεταξφ Αραβικϊν κρατϊν και ςτα
εςωτερικά αυτϊν (Συρία, Λιβφθ, Αίγυπτοσ, Ραλαιςτίνθ), θ διάρρθξθ των ςχζςεων με τισ Θ.Ρ.Α.
και θ αποςτροφι ςτθν επικυμία για ενταξιακι ζνωςθ με τθν Ε.Ε, θ αδυναμία εφρεςθσ αποδεκτισ
λφςθσ για το Κυπριακό και τζλοσ οι ενεργειακζσ ςυμφωνίεσ, ζχουν καταςτιςει τθν Τουρκία μια
χϊρα δφςκολθ ωσ προσ τον εντοπιςμό ςυνοχισ μεταξφ των ενεργειϊν και κεωρθτικοφ πλαιςίου
άςκθςθσ τθσ εξωτερικισ τθσ πολιτικισ (UNISCI Discussion Papers No23, May 2010).
Μετά το πραξικόπθμα του 2016, τίκεται ςε εφαρμογι από τον Ερντογάν και το επιτελείο του θ
πολιτικι του νζο-οκωμανιςμοφ, όπωσ περιγράφεται ςτο βιβλίο «Το ςτρατηγικό βάθοσ» του
Νταβουτογλου. Θ Τουρκία κα ζπρεπε να αναλάβει το ρόλο που ιςτορικά κατείχε, βάςθ του
αυτοκρατορικοφ, οκωμανικοφ τθσ παρελκόντοσ, τθσ θγζτιδασ δφναμθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι
και να προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ του «Εκνικοφ Πρκου» (Συρίγοσ, 2015). Θ τοποκζτθςθ αυτι
τθν κατατάςςει αυτόματα ςε ιςότιμο ςυνομιλθτι με τισ μεγάλεσ δυνάμεισ, απεμπολϊντασ το
ρόλο του διαμεςολαβθτι των Δυτικϊν ςυμφερόντων ςτθν Μζςθ Ανατολι (Κωνςταντίνοσ Φίλθσ,
2017). Επιπλζον θ μεγάλθ οικονομικι ανάπτυξθ, ταυτόχρονα με τθν ανάδειξθ τθσ νζα
ταυτότθτασ, παρείχαν τθν δυνατότθτα ςτθν Τουρκία να παρεμβαίνει μζςω τθσ ιπιασ πολιτικισ
ςε αρκετζσ χϊρεσ των Βαλκανίων και τθσ Μζςθσ Ανατολισ, δθμιουργϊντασ ζνα κφκλωμα
ςυνεργαςιϊν ενιςχφοντασ τθν κζςθ τθσ διεκνϊσ (Συρίγοσ, 2015).
Θ εκδιλωςθ του «νζο-οκωμανιςμοφ» από τθν Τουρκία ζχει επιφζρει τθν διάρρθξθ των ςχζςεων
με ςθμαντικζσ δυνάμεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, όπωσ θ Αίγυπτοσ και το Ιςραιλ και άλλεσ
φανερϊνοντασ εν μζρει οριςμζνεσ κακζσ επιλογζσ ςτθν εφαρμογι του δόγματοσ «μθδενικϊν
προβλθμάτων με τουσ γείτονεσ» από τον Ερντογάν (Συρίγοσ, 20202). Το χάςμα φαίνεται να
μεγαλϊνει ακόμα περιςςότερο φςτερα και από τθν ςφναψθ ενεργειακϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ
Ελλάδασ, Κφπρου, Ιςραιλ, Αιγφπτου και Ιορδανίασ, απομονϊνοντασ περιςςότερο τθν Τουρκία
διπλωματικά (Σταφροσ Λυγερόσ, 2020).

2

Ομιλία ςε εκδιλωςθ για τθν Τουρκικι επικετικότθτα, Ράτρα 11/1/2020
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Εικόνα 3: Εθνικόσ όρκοσ (πηγή: Wikipedia)

Θ Κφπροσ αποτελεί μζλοσ τθσ Ε.Ε., οπότε οι δράςεισ τθσ Τουρκίασ ςτθν περιοχι δεν περνοφν
απαρατιρθτεσ, ι χωρίσ απάντθςθ από τα άλλα κράτθ μζλθ. Στόχοσ τθσ Τουρκίασ αποτελεί θ
αναγνϊριςθ του ψευδοκράτουσ τθσ Βόρειασ Κφπρου και θ εκμετάλλευςθ του υποκαλάςςιου
πλοφτου όλου του νθςιοφ, όπωσ αποκαλφπτουν οι κινιςεισ του το τελευταίο διάςτθμα. Σε
περίπτωςθ που θ Κφπροσ δεν αποτελοφςε μζλοσ τθσ ΕΕ, κα είχαμε μια ακόμα αντίςτοιχθ
περίπτωςθ επζμβαςθσ, παρόμοια με αυτι τθσ Συρίασ, για τον ζλεγχο του μεγαλφτερου μζρουσ
τθσ Ανατολικισ Μεςογείου.
Θ ςυνεργαςία Ε.Ε.-Τουρκίασ για τθ διαχείριςθ των ροϊν προςφφγων / μετανάςτευςθσ είναι
πικανό να ςυνεχιςτεί, χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα και με πρόςκετθ χρθματοδότθςθ, εκτόσ των
3 δις. Ευρϊ, για τθν Τουρκία, χωρίσ, ωςτόςο, να υπάρχει πρόοδοσ ςτισ ενταξιακζσ
διαπραγματεφςεισ. Οι δθλϊςεισ και οι ενζργειεσ του Ερντογάν, ο αυξανόμενοσ αυταρχιςμόσ
μζςα ςτθν Τουρκία και θ προςζγγιςθ με τθ ωςία αποτελοφν ζνα μεγάλο αγκάκι ςτισ ςχζςεισ τθσ
χϊρασ με τθν Ε.Ε. επθρεάηοντασ άμεςα τθν Ελλάδα (Akkoyunlu & Öktem 2016, Dokos 2018). Από
τθν πλευρά τθσ Ελλάδασ, το ηιτθμα των προςφφγων κα ςυνεχίςει να αποτελεί τεράςτια
πρόκλθςθ και ςθμαντικό ηιτθμα. Θ δυναμικι ειςροι ακόμα περιςςότερων προςφφγων από τθ
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Συρία, τθν Αφρικι και τθ Μζςθ Ανατολι, ςε περίπτωςθ κατάρρευςθσ τθσ ςυμφωνίασ ΤουρκίασΕ.Ε. για το προςφυγικό, κα προκαλζςει καταςτροφικζσ επιπτϊςεισ ςτθ χϊρα. Επομζνωσ, θ
Ελλάδα οφείλει να διατθριςει μια λεπτι ιςορροπία μεταξφ τθσ Τουρκίασ και τθσ δζςμευςισ τθσ
ςτισ δθμοκρατικζσ αξίεσ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα (Christofis, 2019)

3.3 Ελλθνικι εξωτερικι πολιτικι
Θ ανάλθψθ τθσ εξουςίασ από τον Τάγιπ ετηζπ Ερντογάν και το κόμμα του ΑΚ το 2002 και θ
αποδυνάμωςθ του τουρκικοφ ςτρατιωτικοφ κατεςτθμζνου δθμιοφργθςε νζεσ ελπίδεσ ότι το νζο
τουρκικό δόγμα τθσ εξωτερικισ πολιτικισ για «μθδενικά προβλιματα με τουσ γείτονεσ» και οι
εςωτερικζσ μεταρρυκμίςεισ που ζλαβαν χϊρα για τον περαιτζρω εκδθμοκρατιςμό τθσ χϊρασ κα
είχαν κετικό αντίκτυπο και ςτισ διμερείσ ςχζςεισ των δφο χωρϊν επιτρζποντασ τθν ευρωπαϊκι
πορεία τθσ Τουρκίασ με βάςθ μια πολιτικι πλιρουσ ςυμμόρφωςθσ και ζνταξθσ. Ωςτόςο,
ςφντομα κα γινόταν κατανοθτό ότι οι κυβερνιςεισ του ΑΚ κα ζδιναν προτεραιότθτα ςε
οικονομικοφσ και πολιτικοφσ δεςμοφσ με επιλεγμζνεσ χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ και άλλεσ
αναδυόμενεσ δυνάμεισ και όχι με τθν ΕΕ (Dokos, 2018).
Θ εξζλιξθ αυτι περιςςότερο ενίςχυςε τθν ιδθ εφκραυςτθ ςχζςθ των δφο χωρϊν. Θ Ελλθνικι
εξωτερικι πολιτικι παραμζνοντασ προςθλωμζνθ ςτθν αρχι τθσ «ειρθνικισ επίλυςθσ των
διαφορϊν επί τθ βάςθ του διεκνοφσ δικαίου», είχε ταχκεί υπζρ τθσ ενταξιακισ προςπάκειασ τθσ
Τουρκίασ ςτθν Ε.Ε., κακϊσ ερμινευε τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον οργανιςμό ωσ μζςω κακιζρωςθσ
των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και ςεβαςμοφ του Διεκνοφσ Δικαίου (Couloumbis & Kentikelenis,
2007).
Τα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα, από το τθν κατάλθψθ τθσ βόρειασ Κφπρου το 1974 και τισ δφο
κρίςεισ το 1986 και 1996 αντίςτοιχα φανζρωςαν τθν ζλλειψθ ςτοχευμζνου ςτρατθγικοφ
ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ των διαφορϊν με τθν Τουρκία. Ραρόλεσ τισ γεωςτρατθγικζσ
προτεραιότθτεσ που είχε κζςει θ Ελλάδα, μετά και το τζλοσ του ψυχροφ πολζμου (τθν ζνωςθ με
τθν Ε.Ε., τθ δυναμικι παρουςία ςτα Βαλκάνια τθν Ανατολικι Μεςόγειο και παραευξείνιο χϊρο),
δεν κατάφερε να τισ υλοποιιςει (Συρίγοσ, 2015). Αποτζλεςμα των δφο τελευταίων κρίςεων και
οι ςυνεχείσ παραβιάςεισ του Ελλθνικοφ FIR ςτο χϊρο του Αιγαίου, ιταν θ μονοδιάςτατθ
κεϊρθςθ τθσ απειλισ, εγκαταλείποντασ εν μζρει το «ενιαίο αμυντικό δόγμα» και τθν Ανατολικι
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μεςόγειο. Ακόμα και θ κζςθ που κατζχει από το 1991, ωσ θ ιςχυρότερθ χϊρα των Βαλκανίων,
ιταν αποτζλεςμα προςπακειϊν προγενζςτερων πολιτικϊν θγεςιϊν3 και ςυγκυριϊν4 (Συρίγοσ,
2015). Μεγάλο ρόλο ωςτόςο ζπαιξε και θ οικονομικι κρίςθ που ξζςπαςε το 2009, ςτερϊντασ
από τθν Ελλάδα τθν δυνατότθτα να χαράξει τθν πολιτικι τθσ, κζτοντασ τουσ κατάλλθλουσ
εκνικοφσ ςτόχουσ, ζχοντασ απζναντι τθσ μια ακμάηουςα τοφρκικθ οικονομία, γεμάτθ
αυτοπεποίκθςθ και εξωςτρζφεια με διευρυμζνουσ άξονεσ επιρροισ ςτθν περιφζρεια τθσ. Θ
πολιτικι του κατευναςμοφ και θ εμμονι ςτθν επζμβαςθ, άλλων χωρϊν για τθν επίλυςθ των
προβλθμάτων με τθν Τουρκία, δεν αποτελεί παρά μια, παραχϊρθςθ των εκνικϊν κυριαρχικϊν
μασ δικαιωμάτων, φανερϊνοντασ τθν ατολμία των εκάςτοτε ελλθνικϊν κυβερνιςεων λιψθσ
δραςτικϊν μζτρων αντιμετϊπιςθσ τθσ εξ ανατολϊν απειλισ (Συρίγοσ, 2015).
Τζλοσ θ παρατεταμζνθ εναςχόλθςθ με τθν αμυντικι πολιτικι αποτροπισ, μόνο ςτο χϊρο του
Αιγαίου και θ εγκατάλειψθ του ενιαίου αμυντικοφ δόγματοσ, οδιγθςε ςε εξαςκζνθςθ εκτζλεςθσ
αποτροπισ ςτο χϊρο του Καςτελόριηου και τθσ Κφπρου, αφινοντασ το χϊρο για τθν Τουρκία να
δράςει ανεξζλεγκτα.

3
4

Ζνταξθ ςτο ΝΑΤΟ και ΕΕ
Κατάρρευςθ κομμουνιςτικϊν κακεςτϊτων και διάλυςθ τθσ Γιουγκοςλαβίασ
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4. Αποτίμηςη (Appraisal)
Αντικείμενο του παρόντοσ ςταδίου είναι ο εντοπιςμόσ των κινδφνων που πθγάηουν από τισ δφο
διαςτάςεισ μεταςχθματιςμοφ τθσ Τουρκίασ, τθσ Ιςλαμοποίθςθσ και τθσ οικονομικισ πολιτικισ,
ωσ ζκφραςθ ςτον εςωτερικό κοινωνικό ιςτό και ςτθν εξωτερικι πολιτικι και κατά πόςο αυτοί
μποροφν να αποτελζςουν απειλι για τθν εκνικι αςφάλεια, πλιττοντασ τα κυριαρχικά
δικαιϊματα τθσ Ελλάδασ που. Το ςτάδιο αυτό τθσ μζκοδοσ IRGC περιλαμβάνει τθν εκτίμθςθ του
κινδφνου και τθσ ανθςυχίασ (IRGC,2017). Θ επιλογι των κινδφνων προσ εξζταςθ ζγινε ςφμφωνα
με τθν επίςθμθ πθγι του Υπουργείου Εξωτερικϊν. Αντίςτοιχα θ αποτφπωςθ τθσ ανθςυχίασ ςτθν
κοινι γνϊμθ, μζςω δθμοςκόπθςθσ, των απόψεων ακαδθμαϊκϊν, διεκνολόγων και ςτρατιωτικϊν
μζςα από ςχετικι βιβλιογραφία και αρκρογραφία, κα μασ επιτρζψει να εντοπίςουμε τουσ
επικρατζςτερουσ κινδφνουσ προσ εμφάνιςθ και οι οποίοι δφναται να επιφζρουν αρνθτικό
αντίκτυπο για τθν εκνικι αςφάλεια και είναι ςε κζςθ να πλιξουν τα κυριαρχικά δικαιϊματα τθσ
Ελλάδασ ςτθν επικράτεια τθσ (ο.π.). Τζλοσ μζςω τθσ ςυνζντευξθσ υψθλόβακμων ςτρατιωτικϊν
και διεκνολόγων κα προςπακιςουμε να εντοπίςουμε τυχόν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ από τθ
ςκοπιά τθσ βιωματικισ προςζγγιςθσ και τθσ κεωρίασ αντίςτοιχα, για τθν αντίλθψθ των κινδφνων
που προκφπτουν από το νζο κφμα προκλιςεων τθσ Τουρκίασ.

4.1 Τοφρκικεσ διεκδικιςεισ ζναντι τθσ Ελλάδασ
Τα κζματα που κζτει θ Τουρκία και αποτελοφν τισ πάγιεσ διεκδικιςεισ τθσ ζναντι τθσ Ελλάδασ
ςχετίηονται με το Αιγαίο, τθ Θράκθ και τθν Κφπρο. Το κυρίαρχο κζμα μζχρι το 1974 για τα
ελλθνοτουρκικά αποτελοφςε το Κυπριακό. Τθν περίοδο που ακολουκεί θ Τουρκία εγείρει νζεσ
διεκδικιςεισ που αφοροφν το κακεςτϊσ του Αιγαίου. Συγκεκριμζνα οι αμφιςβθτιςεισ τθσ
γειτόνου αφοροφν ςε κζματα που άπτονται των κυριαρχικϊν δικαιωμάτων τθσ Ελλάδασ ςε
κάλαςςα και ξθρά. Ο κατάλογοσ αυτϊν των κεμάτων ςτο Αιγαίο, ςφμφωνα με τθν επίςθμθ
ςελίδα του Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ, αφοροφν ςτα κάτωκι:
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Οριοκζτθςθ τθσ υφαλοκρθπίδασ (κζμα που αποδζχεται και θ Ελλάδα ότι πρζπει
να διευκετθκεί) και τθσ αιγιαλίτιδασ ηϊνθσ



Εκνικόσ εναζριοσ χϊροσ



Θαλάςςια ςφνορα



Αρμοδιότθτεσ εντόσ FIR



Ερεφνα και διάςωςθ



Αποςτρατικοποίθςθ των νθςιϊν του ανατολικοφ Αιγίου

Μία επιπλζον ςυνιςτϊςα ςτισ διεκδικιςεισ τθσ Τουρκίασ αποτελεί θ απόπειρα ςφετεριςμοφ τθσ
μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ, ωσ αντίποδα ςτισ αναγνϊριςθ δικαιωμάτων τθσ
ελλθνικισ μειονότθτασ του Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου (Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ,
Ηθτιματα ελλθνοτουρκικϊν ςχζςεων, 2019).
Επιςφράγιςμα των διεκδικιςεων αυτϊν ιταν θ κρίςθ του 1996, όπου ςτα Κμια πλζον ζχουμε τθν
δθμιουργία των Γκρίηων Ηωνϊν, δθλαδι τθν αμφιςβιτθςθ από μζρουσ τθσ Τουρκία των
κυριαρχικϊν δικαιωμάτων επί οριςμζνου αρικμοφ βραχονθςίδων τθσ Ελλάδασ (Συρίγοσ, 2015).
Το τελευταίο διάςτθμα, μετά από μια μακρά περίοδο ιρεμθσ ςχετικά ςυνφπαρξθσ των δφο
χωρϊν, λόγω των εςωτερικϊν προβλθμάτων από μζρουσ τθσ Τουρκίασ και τθσ εςωτερικισ
μεταρρφκμιςθσ, το κζατρο των διεκδικιςεων μεταφζρεται και πάλι ςτθ Μεςόγειο. Φςτερα από
τθν ςυρρίκνωςθ που υπζςτθ θ χϊρα με τθ ςυνκικθ τθσ Λωηάννθσ, θ Τουρκία επανζρχεται
δυναμικά και από κζςθ ιςχφοσ, με τθν ςφμπραξθ ςυμφωνίασ με τθν Λιβφθ για οριοκζτθςθ
υφαλοκρθπίδασ και ΑΟΗ, αποκόπτοντασ τθν Ελλάδα από τθν Ανατολικι Μεςόγειο (Συρίγοσ
2020). Το πρόβλθμα πλζον που δθμιουργεί θ Τουρκία είναι ότι αμφιςβθτεί όχι μόνο τθν φπαρξθ
υφαλοκρθπίδασ από το ςφμπλεγμα του Καςτελόριηου, αλλά προχωρά ζνα βιμα πιο πζρα
αφαιρϊντασ το δικαίωμα τθσ όδου, τθσ Καρπάκου, τθσ Κάςου και τθσ Κριτθσ κατοχισ
υφαλοκρθπίδασ. Στόχοσ και ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ ςτρατθγικι απομόνωςθ τθσ Κφπρου από
τθν Ελλάδα και ταυτόχρονα θ εκμετάλλευςθ από αυτιν των πλουτοπαραγωγικϊν κοιταςμάτων
τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Γζφυρα των δφο διεκδικιςεων, ςε Αιγαίο και Ανατολικι Μεςόγειο,
αποτελεί το αφιγθμα τθσ «Γαλάηιασ Ρατρίδασ», διευρφνοντασ τθν απειλι ςε χϊρο,
προκαλϊντασ πολλαπλά μζτωπα ςτον ίδιο χρόνο, ενιςχφοντασ τθν δυναμικι τθσ απειλισ.
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4.2 Αναγνϊριςθ των κινδφνων
Σθμαντικι πθγι ζκφραςθσ τθσ τουρκικισ πολιτικισ για τον προςδιοριςμό των ςτόχων που ζχει
κζςει ο Ρρόεδροσ τθσ Τουρκίασ ωσ προτεραιότθτα και τθσ μεκόδου που χρθςιμοποιεί για να
τουσ επιτφχει, αποτελεί το βιβλίο του Νταβοφτογλου για το «Στρατθγικό βάκοσ» τθσ Τουρκίασ
(Κωνςταντίνοσ Φίλθσ 2017). Θ Τουρκία αναλογιηόμενθ τον ιδιαίτερο ρόλο που τθσ προςδίδει θ
γεωγραφικι τθσ κζςθ, ςε μια περιοχι ζντονων αντιπαρακζςεων και μεγάλων ςυμφερόντων,
προςπακεί να εδραιωκεί ωσ θγζτιδα δφναμθ. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ δεν διςτάηει
να κάνει χριςθ ακόμα και ανορκόδοξων μεκόδων, όπωσ θ παράβαςθ διεκνϊν κανόνων και
αμφιςβιτθςθ διεκνϊν ςυνκθκϊν και ςυμβάςεων. Τουσ τελευταίουσ ζξι μινεσ μόνο, ο Ερντογάν
ζχει παραβιάςει τζςςερισ φορζσ το διεκνζσ δίκαιο, με τθν παράνομθ ειςβολι και κατοχι
εδαφϊν ςτθ Συρία, τισ παράνομεσ ζρευνεσ ςτθν Κυπριακι ΑΟΗ, τθ ςφναψθ ςυνκικθσ
οριοκζτθςθσ ΑΟΗ με τθν Λιβφθ και τθν αποςτολι ςτρατευμάτων ςτθν Λιβφθ ενάντια ςτα
ψθφίςματα του ΟΘΕ (Συρίγοσ 2020). Θ παραβατικι αυτι ςυμπεριφορά, ταυτόχρονα με τθν
απομάκρυνςθ των Θ.Ρ.Α. από τθ Μζςθ Ανατολι, δυναμιτίηει τθν περιοχι, προκαλϊντασ
ανθςυχίεσ για νζο κφμα αποςτακεροποίθςθσ φςτερα από τον πόλεμο ςτο ΙΑΚ το 2003, όπου θ
φπαρξθ των πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν τείνει να μετατρζψει τθ Μεςόγειο ςε νζο Αραβικό
Κόλπο ξζςπαςμα τθσ οποίασ αναπόφευκτα πρόκειται να επθρεάςει τθν Ελλάδα (Σταφροσ
Λυγερόσ, 2009).
Ο εκνοτικόσ και οικονομικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ Τουρκίασ είναι αποτζλεςμα μια
μεκοδευμζνθσ πολιτικισ από τον κ. Ερντογάν από το 2003 ζχοντασ ςαν πθγι ζκφραςθσ τον Νζοοκωμανιςμό, με τθν Ελλάδα να βρίςκεται ςτο κζντρο των εξελίξεων. Μεγάλο μζροσ των ΜΜΕ,
των διεκνολόγων και ακαδθμαϊκϊν ςτθν Ελλάδα, το τελευταίο χρονικό διάςτθμα, αςχολείται με
τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που μποροφν να επιφζρουν οι πολιτικζσ επιλογζσ του προζδρου τθσ
Τουρκίασ για τθ ςτακερότθτα και τθν ειρινθ ςτθν περιοχι μασ. Οι ανθςυχίεσ βζβαια αυτζσ
παρουςιάηουν μια ςυνζχεια και περιοδικότθτα εδϊ και τζςςερισ δεκαετίεσ, αποτελϊντασ απειλι
ωσ προσ τα κυριαρχικά δικαιϊματα τθσ Ελλάδασ ςε Θράκθ, Αιγαίο και Ανατολικι Μεςόγειο. Οι
διεκδικιςεισ τθσ Τουρκίασ για το Αιγαίο και τθν Κφπρο παραμζνουν ςτακερζσ, ςκιαγραφϊντασ
τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από αυτζσ, ενϊ θ εμφάνιςθ ενόσ νζο κινδφνου, του
μεταναςτευτικοφ, ζρχεται να αυξιςει τισ προκλιςεισ δθμιουργϊντασ ζνα επιπλζον μζτωπο
αντιπαράκεςθσ ςτα ελλθνοτουρκικά (Συρίγοσ, 2015).
Οι πρόςφατεσ δθμοςκοπιςεισ αποτυπϊνουν τθν ανθςυχία τθσ κοινωνίασ για τθν πρόοδο των
ελλθνοτουρκικϊν. Θ ενεργι ςυμμετοχι τθσ Τουρκίασ ςτον εμφφλιο τθσ Συρίασ και Λιβφθσ
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ςτρατιωτικά, με τθν ταυτόχρονθ επαναφορά ςε διεκδικιςεισ που αποτελοφν διαχρονικι
επιδίωξθ, ςτο χϊρο του Αιγαίου και τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, αναγάγουν τθ γείτονα ςε πρϊτθ
απειλι, ςε ςχζςθ με τισ χϊρεσ ςτθν περιφζρεια. Το ποςοςτό αυτό αυξάνεται από το 2016 και
ζπειτα, όπωσ φαίνεται και ςτα παρακάτω διαγράμματα.

Γράφημα 1: Χϊρα μεγαλφτερο πρόβλημα για την Ελλάδα, (Πηγή: Public Issue)
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Γράφημα 2:Χϊρα απειλή για την Ελλάδα, (Πηγή: Public Issue)

Οι εκτιμιςεισ δε του κόςμου για τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ Ελλάδα με τθν Τουρκία,
και πρόκειται να μασ απαςχολιςουν ςτο εγγφσ μζλλον, κζτουν ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα το
Αιγαίο, με το προςφυγικό να παρουςιάηει μεγάλθ αφξθςθ. Θ προςζγγιςθ αυτι ζχει βάςθ, κακϊσ
αποτελεί μζροσ του υβριδικοφ πολζμου που ζχει εςτιάςει θ Τουρκία από τθν εποχι του Οηάλ τθν
δεκαετία του 80’. Σφμφωνα με τθν FRONTEX, ο αρικμόσ των 56.561 παράνομων μεταναςτϊν το
2019 αποτελεί μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 34%, από το 2018 ςτισ ειςόδουσ μεταναςτϊν από τθν
διαδρομι τθσ Ανατολικισ Μεςόγειου (European Border and Coast Guard Agency, 2019). Οι
περιςςότεροι από αυτοφσ είναι πολιτικοί και οικονομικοί μετανάςτεσ, ωςτόςο ςτον μεγάλο αυτό
αρικμό δεν είναι εφκολοσ ο διαχωριςμόσ τθσ κατθγορίασ των μεταναςτϊν, κζτοντασ τον
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προβλθματιςμό για το κατά πόςο απειλείται θ εκνικι αςφάλεια τθσ χϊρασ5 (Adamson, 2006).
Σθμαντικι είναι θ παρατιρθςθ ότι το 2018 τριπλαςιάςτθκε ο αρικμόσ των Τοφρκων παράνομων
μεταναςτϊν με 7918 καταγραφζσ, κατατάςςοντασ τθν Τουρκία ςτθν τζταρτθ κζςθ, πίςω από το
Ιράκ, από τισ εκνικότθτεσ των μεταναςτϊν ςτθν περιοχι, όπωσ φαίνεται και ςτο Γράφθμα 3.
Ραράλλθλα θ μαηικι φυγι των νζων λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και θ υπογεννθτικότθτα
δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για τθν αλλοίωςθ των εκνοτικϊν ςτοιχείων τθσ Ελλθνικισ
κοινωνίασ και κατατάςςουν το πρόβλθμα ςε φψιςτθσ ςθμαςίασ, κακϊσ μια εκνικι μειονότθτα
μπορεί να μεταβλθκεί ςε μια νζα κρατικι οντότθτα (Λαυρζντηοσ, 2016).

Γράφημα 3: ημαντικότερο πρόβλημα ςτισ ελληνοτουρκικζσ ςχζςεισ, (Πηγή: Public Issue)

5

Με τον όρο απειλισ τθσ εκνικισ αςφάλειασ αναφερόμαςτε ςτισ επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει το φαινόμενο τθσ
μετανάςτευςθσ για τθν κοινωνικι και εκνοτικι ςυνοχι, τθν εκνικι αςφάλεια, τθν οικονομία και το δθμογραφικό
χαρακτιρα (Bigo,2001).

30

Γράφημα 4: Detections of illegal border-crossing, by main nationalities (Πηγή FRONTEX)

Στισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιεί θ Τουρκία ςτθν αντιπαράκεςθ με τθν Ελλάδα παρατθρείται μια
ςτακερότθτα ςτθ επιλογι περιοριςμζνθσ κλίμακασ κερμϊν επειςοδίων 6, αποφεφγοντασ τθν
επιλογι μια γενικευμζνθσ ςφρραξθσ. Αποτζλεςμα αυτϊν των ενεργειϊν είναι θ ςυςτθματικι
προβολι τθσ αμφιςβιτθςθσ των κυριαρχικϊν δικαιωμάτων τθσ Ελλάδασ και θ φκορά δυνάμεων
των Ελλθνικϊν Ενόπλων δυνάμεων. H πικανότθτα επανάλθψθσ ενόσ κερμοφ επειςοδίου ςτο
χϊρο του Αιγαίου ι ςτθ Ανατολικι Μεςόγειο, αποτελεί πικανό ςενάριο ςτο οποίο αναφζρονται
πολλζσ ζρευνεσ και μελζτεσ, λόγω τθσ τακτικισ που ζχει υιοκετιςει θ Άγκυρα τα τελευταία
χρόνια. Θ ςτρατθγικι δθμιουργίασ Γκρίηων Ηωνϊν που ξεκίνθςε το 1996, με το επειςόδιο ςτα
Ιμια, ςυνεχίηει να αποτελεί τακτικι επιδίωξθ τθσ Τουρκίασ και ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. Θ
Κφπροσ, το Καςτελόριηο και προςφάτωσ τα νθςιά όδοσ, Κάρπακοσ, Κάςοσ ςτοχοποιοφνται από
τθν Τουρκία ςτο βωμό τθσ εκπλιρωςθσ του ςχεδίου τθσ «Γαλάηιασ Ρατρίδασ». Απόδειξθ αυτϊν
είναι θ αφξθςθ των παραβιάςεων από τοφρκικα μαχθτικά αεροςκάφθ που παρατθρείται τα
τελευταία δυο χρόνια ςτο Νότιο-ανατολικό Αιγαίο, με υπερπτιςεισ ακόμα και άνωκεν
Ελλθνικϊν νθςιϊν, όπωσ το ςφμπλεγμα του Καςτελόριηου (Ραράρτθμα Β, Ρίνακασ 6). Εξίςου
χαρακτθριςτικι είναι και θ προκλθτικι ςυμπεριφορά από το Τοφρκικο Ρολεμικό Ναυτικό με τισ
παραβιάςεισ των Εκνικϊν Χωρικϊν Υδάτων να ζχουν υπερβεί τισ 2.000 για το 2019 (Ραράρτθμα
Β, Ρίνακασ 7). Θ ζκδθλθ επικυμία του Ερντογάν για επιβολι των βλζψεων του ςτο χϊρο τθσ

6

Κακθμερινι εμπλοκι Ελλθνικϊν μαχθτικϊν ςε αερομαχίεσ με τα τουρκικά τα οποία παραβιάηουν το Ελλθνικό FIR,
Sismik 1987, Κριςθ Ιμίων 1996, S-300 1997-98, Οτςαλάν 1999
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Μεςογείου και τθν οικειοποίθςθ του καλάςςιου υπεδάφουσ, φανερϊνεται από τθν ςφμπραξθ
ςυμφωνίασ με τθν κυβζρνθςθ τθσ Λιβφθσ για τθν οριοκζτθςθ τθσ υφαλοκρθπίδασ, παρά το
γεγονόσ απουςίασ καλάςςιων ςυνόρων (Σταφροσ Λυγερόσ, 2019).
Θ Ε.Ε τα τελευταία χρόνια ζχει υιοκετιςει τθν ςτρατθγικι τθσ κακαρισ ενζργειασ (Clean Energy
for all Europeans strategy) με προμθκευτι φυςικοφ αερίου για τθν Ευρϊπθ να είναι θ ωςία.
Λόγω τθσ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ ςτο μζλλον και τθσ μεγάλθσ εξάρτθςθσ που κα ζχει ςτθν
περίπτωςθ του μονοπωλίου από τθ ωςίασ ςτθν προμικεια, θ Ε.Ε. ςτρζφει τθν προςοχι τθσ
προσ τθν Ανατολικι Μεςόγειο. (Tziarras, 2019). Σε αυτό ςυνθγοροφν και οι ΘΡΑ, που κεωροφν
ότι θ ωςία δφναται να εκμεταλλευτεί τθν ενεργειακι εξάρτθςθ για τθν προϊκθςθ των δικϊν
τθσ γεωπολιτικϊν ςυμφερόντων. Σφμφωνα με μελζτεσ τθσ USGS, θ ποςότθτα φυςικοφ αερίου
που βρίςκεται ςτο χϊρο του Αιγαίου και τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, ξεπερνάει τα 340
τριςεκατομμφρια κυβικά πόδια, αποτελϊντασ τθν τζταρτθ ςε μζγεκοσ πλουτοπαραγωγό περιοχι
μετά τθ ωςία, το Ιράν και το Κατάρ (USGS 2010, BP Statistical Review of World Energy 2018).
Ταυτόχρονα και ςφμφωνα με ετιςια αναςκόπθςθ θ κατανάλωςθ ενζργειασ αυξικθκε κατά 2,9%,
(θ μεγαλφτερθ αφξθςθ από το 2010), με το μεγαλφτερο ποςοςτό αυτι να εντοπίηεται ςτο φυςικό
αζριο (43% τθσ παγκόςμιασ αφξθςθσ) (BP Statistical Review of World Energy, 2019). Ππωσ γίνεται
αντιλθπτό θ Τουρκία, λόγω των ενεργειακϊν αναγκϊν που ζχει δθμιουργιςει με τθν ανάπτυξθ
τθσ βαριάσ βιομθχανίασ και του μικροφ ποςοςτοφ κζδρουσ ωσ διαμετακομιςτικό κζντρο,
επικυμεί τθν εκμετάλλευςθ του ενεργειακοφ πλοφτου τθσ Ανατολικισ Μεςογείου προσ όφελόσ
τθσ και προςπακεί να διαςπάςει τα «τρίγωνα ςυνεργαςίασ» Ελλάδασ-Κφπρου-Ιςραιλ και
Ιςραιλ-Κφπρου-Αιγφπτου, τα οποία βρίςκονται ςε ςυμφωνία για τθν ςυνεκμετάλλευςθ του
αερίου (Tziarras, 2019). Ρροσ αυτό το ςκοπό θ Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάςτθμα
εφαρμόηει μια επικετικι πολιτικι εισ βάροσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου, αμφιςβιτθςθσ των
νόμιμων κυριαρχικϊν τουσ δικαιωμάτων ςε Αιγαίο και Μεςόγειο. Στισ ενζργειεσ αυτζσ ζχει
εντάξει τθν απομόνωςθ του νθςιωτικοφ ςυμπλζγματοσ του Καςτελόριηου από τα νθςιά του
Αιγίου. Θ ΑΟΗ του Καςτελόριηου αποτελεί ςτρατθγικό ςθμείο προϊκθςθσ των Ελλθνικϊν
ςυμφερόντων ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. Λόγω τθσ Στρογγφλθσ Ελλάδα και Κφπροσ ζχουν κοινά
όρια υφαλοκρθπίδασ και ΑΟΗ, περιορίηοντασ τθν ζξοδο τθσ Τουρκίασ ςτθ Μεςόγειο (Σταφροσ
Λυγερόσ, 2019).
Ρολλζσ φορζσ οι δφο χϊρεσ ζχουν ζρκει κοντά ςτθν εκδιλωςθ μιασ κρίςθσ, μζςα από διάφορα
κερμά επειςόδια από πλευράσ τθσ Τουρκίασ ςτο παρελκόν . Θ ενζργεια αυτι αποτελεί πάγια
τακτικι τθσ γειτόνου, κακϊσ δεν επιδιϊκει τθν ανοιχτι πολεμικι ςφγκρουςθ με μία χϊρα του
ΝΑΤΟ, επιλζγοντασ μεκοδικά τθν δθμιουργία «κρίςεων χαμθλισ ζνταςθσ» για τθν επίτευξθ του
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επιδιωκόμενου αποτελζςματοσ, χωρίσ τθ χριςθ βίασ (Γιαννιάσ 2001). Το 1996 ζλαβε χϊρα το
τελευταίο και το πιο θχθρό γεγονόσ αμφιςβιτθςθσ Ελλθνικοφ εδάφουσ από τθν Τουρκία. Το

Εικόνα 4: Major trade movements 2018, (Πηγή: BP)

αποτζλεςμα αυτοφ ιταν θ εμφάνιςθ των «γκρίηων ηωνϊν». Επικυμία τθσ Τουρκίασ είναι θ
παγίωςθ τθσ κζςθσ ωσ καλάςςια δφναμθ για τθν προϊκθςθ των ςτρατθγικϊν και οικονομικϊν
τθσ ςυμφερόντων. Το Αιγαίο αποτελεί το ςφνδεςμο μετακίνθςθσ των πολφτιμων ενεργειακϊν
πόρων για τθν Ευρϊπθ, από τισ χϊρεσ του Καυκάςου, προςδίδοντασ γεωπολιτικι και
γεωοικονομικι δφναμθ ςε αυτϊν που τα ελζγχει (Ρζτροσ Σιοφςιουρασ, 2018)
Καταλιγοντασ από τθν ανάλυςθ των παραπάνω, οι κίνδυνοι οι όποιοι φαίνεται να απορρζουν
από τθν ανθςυχία, ελλθνικισ, διεκνισ βιβλιογραφίασ και ειδθςιογραφίασ με επίπτωςθ ςε
κζματα που άπτονται ςε παραβίαςθ των κυριαρχικϊν δικαιωμάτων τθσ Ελλάδασ είναι:


Δθμιουργία τετελεςμζνων με γκριηάριςμα τθσ Κυπριακισ ΑΟΗ, εξαναγκάηοντασ τθν
Κυπριακι Δθμοκρατία ςε διαπραγματεφςεισ για Κυπριακό και τθν ςυνεκμετάλλευςθ των
ενεργειακϊν πόρων τθσ



Ρρόκλθςθ μικρισ κλίμακασ κρίςθ ςτθν περιοχι του Καςτελόριηου για τθν δθμιουργία
κλίματοσ αμφιςβιτθςθσ τθσ Ελλθνικισ κυριαρχίασ και ΑΟΗ ςε Νότιο Αιγαίο και Ανατολικι
Μεςόγειο



Μεκόδευςθ υβριδικοφ πολζμου μζςω των μεταναςτευτικϊν ροϊν, προκαλϊντασ
αναταραχζσ ςτο εςωτερικό τθσ Ελλάδοσ
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Θερμό επειςόδιο ςτο χϊρο του Αιγαίου με τθ δθμιουργία περιοχϊν απαγόρευςθσ των
πτιςεων (No Fly Zones) και τθν επιδίωξθ κατάρριψθσ Ελλθνικοφ πολεμικοφ αεροςκάφουσ
ι τθν εκδιλωςθσ επίκεςθσ ςε ςκάφουσ του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ, για εντυπωςιαςμό ςτο
εςωτερικό τθσ Τουρκίασ



Τθν επζμβαςθ ςτθ Θράκθ με δικαιολογία τθν καταπίεςθ τθσ μουςουλμανικισ (Τουρκικισ
μειονότθτασ, όπωσ ςυνθκίηει να υποςτθρίηει θ Τουρκία) ςε μια προςπάκεια
κοςοβοποίθςθσ τθσ



Τθν αναγωγι τθσ ςε περιφερειακι δφναμθ, εκμεταλλευόμενθ τθν γεωςτρατθγικι τθσ
κζςθ, ταυτόχρονα με τθν αφξθςθ τθσ επιρροισ τθσ ςτο χϊρο των Βαλκανίων και τθσ
Μζςθσ Ανατολισ



Τθν αναγωγι τθσ ςε ανεξάρτθτθ υπερδφναμθ με τθν καταςκευι πυρθνικοφ εργοςταςίου

4.3 Ανάλυςθ ςυνεντεφξεων
Για τθν εκτίμθςθ τθσ ανθςυχίασ που επικρατεί από τα τελευταία γεγονότα ςτθ γείτονα χϊρα,
ακολουκιςαμε τθ μζκοδο τθσ ςυνζντευξθσ. Ο αρικμόσ των 9 ςυνεντεφξεων που
πραγματοποιικθκαν είναι μικρόσ , ωςτόςο ςκοπόσ του ερωτθματολογίου ιταν να απαντθκεί
από ειδικοφσ επί του κζματοσ διεκνολόγουσ και ςτρατιωτικοφσ, ζτςι ϊςτε να επιτφχουμε τθν
κεωρθτικι (ακαδθμαϊκοί και διεκνολόγοι) και τθν εμπειρικι (ςτρατιωτικοί) προςζγγιςθ των
γεγονότων για τθν εν μζρει ποςοτικι και ωσ επί το πλείςτων ποιοτικι εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.
Θ ανάλυςθ από τουσ διεκνολόγουσ και ακαδθμαϊκοφσ, βάςθ των νόμων και αξιϊν τθσ διεκνοφσ
πολιτικισ και διπλωματίασ, κα μασ αποδϊςει μια πιο κεωρθτικι προςζγγιςθ ωσ προσ τθν
αντίλθψθ των κινδφνων. Θ γνϊμθ από μζρουσ των ςτρατιωτικϊν αντίςτοιχα, μζςα από τθν
κακθμερινι εμπλοκι τουσ ενεργά με τθν εξ ανατολϊν απειλι, όςο ο βακμόσ διαβάκμιςθσ
πλθροφοριϊν τουσ επιτρζπει, μασ δίνει τθν ρεαλιςτικι διάςταςθ τθσ αντίλθψθσ των κινδφνων.
Οι ερωτιςεισ ιταν εςτιαςμζνεσ ςτθν ανάδειξθ τθσ «Νζασ Τουρκίασ» από το πραξικόπθμα και
μετζπειτα και τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν από τθν εκπλιρωςθ των ςτόχων του Ερντογάν.
Επιπλζον τουσ ηθτικθκε να κατατάξουν ιεραρχικά τουσ κινδφνουσ, οι οποίοι εντοπίςτθκαν από
τθν ανάλυςθ τθσ ειδθςιογραφίασ και βιβλιογραφίασ, βάςθ τθν πικανότθτα εκδιλωςθσ και του
αντίκτυπου που κα ζχουν για τθν εκνικι αςφάλεια τθσ Ελλάδασ.
Σχολιάηοντασ τισ απαντιςεισ, όλοι οι ερωτθκζντεσ ςε ςχετικι ερϊτθςθ απάντθςαν ότι από το
2016 και μετά δεν φαίνεται να ζχουν αλλάξει οι διεκδικιςεισ τθσ Τουρκίασ ωσ προσ τθν Ελλάδα.
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Θ απειλι από το 1974 και μετζπειτα παραμζνει θ ίδια, με διαςτιματα ζξαρςθσ και θρεμίασ,
ανάλογα τισ επιλογζσ τθσ γειτόνου, ςφμφωνα πάντα με τουσ ςτρατθγικοφσ τθσ ςχεδιαςμοφσ.
Ωςτόςο θ επιδείνωςθ τθσ ιςορροπίασ ιςχφοσ, ςε διμερζσ επίπεδο, εισ βάροσ τθσ Ελλάδασ,
αυξάνει τθν πικανότθτα ενίςχυςθσ τθσ προκλθτικισ τθσ ςυμπεριφοράσ για τθν αποκόμιςθ
μζγιςτων οφελϊν.
Θ εκδιλωςθ ενόσ θ περιςςοτζρων κινδφνων δεν μποροφν να προςδιοριςτοφν χρονικά
επακριβϊσ, κακϊσ εξαρτϊνται από εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ παράγοντεσ. Τα ανοιχτά
μζτωπα με Συρία, Λιβφθ, Ιράκ και Ανατολικι Μεςόγειο φαίνεται να μθν πτοοφν τθν Τουρκία, θ
οποία πολφ πικανό να ενιςχφςει κάποιο από αυτά τα μζτωπα, εφόςον οι εξελίξεισ ςε Συρία και
Λιβφθ δεν δικαιϊςουν τισ προςδοκίεσ τθσ. (Συνζντευξθ Σπφροσ Ρλακοφδασ, 30/10/19, Βαςίλθσ
Κάππθσ, 4/11/19). Θ ενίςχυςθ του μετϊπου ςε Αιγαίο ι Μεςόγειο από τθν γείτονα χϊρα πολφ
πικανό να ςυμβεί εάν απαλλαγεί από τον βραχνά του Κουρδικοφ ηθτιματοσ ςε Συρία, Ιράκ και
εφόςον δεν δικαιωκοφν οι πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ επενδφςεισ του Ερντογάν ςτθ Συρία
(Συνζντευξθ Σπφρου Ρλακοφδα, 30/10/19, ΑΑΕΕΔ 2, 3/12/19). Ωςτόςο θ Τουρκία δεν κα αργιςει
να πραγματϊςει τισ φιλοδοξίεσ τθσ, για τθν εξαςφάλιςθ του ηωτικοφ χϊρου που επιδιϊκει και
πάνω ςτισ οποίεσ ζχει ςτθρίξει τθν ςτρατθγικι ανάπτυξθ τθσ αμυντικισ βιομθχανίασ και τθν
ιςχυροποίθςθ τθσ ναυτικισ τθσ δφναμθσ. (Συνζντευξθ ΑΑΕΕΔ 1, 30/10/19, Μαίρθ Τςοτςάκθ,
21/12/19).
Σθμαντικόσ επίςθσ παράγοντασ κινδφνου, ςφμφωνα με τθν ςυνζντευξθ ΑΑΕΔ 2, μπορεί να
αποτελζςει και ο τρόποσ διαδοχισ του προζδρου ςτθν Τουρκία. Θ περίπτωςθ ενόσ νζου
πραξικοπιματοσ, όπωσ ςυνθκίηεται ςτθν γείτονα άλλωςτε7, δεν αποτελεί παρελκόν παρά τισ
ςυλλιψεισ και εκδιϊξεισ αξιωματικϊν του ςϊματοσ. Μπορεί θ πολιτικι και κρθςκευτικι
επζμβαςθ του προζδρου να εξαςκζνθςε το ρόλο του ςτρατοφ, όμωσ θ ζντονθ
ριηοςπαςτικοποίθςθ τθσ κοινωνίασ μπορεί να κακοδθγιςει εκ νζου παρόμοιεσ δράςεισ. Σε αυτι
τθν περίπτωςθ, πολφ πικανι κατάλθξθ μπορεί να αποτελζςει θ εκτόνωςθ τθσ αςτάκειασ προσ το
Αιγαίο από τθν ανάγκθ ςυςπείρωςθσ και μεταφοράσ του κζντρου προςοχισ τθσ κοινισ γνϊμθσ.
Βζβαια, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ διαδοχισ από ακόλουκο του , μπορεί να περάςουμε ςε μια
κατάςταςθ, όπωσ το Ιράν επί Χομεϊνί, με τουσ νζουσ κυβερνόντεσ να αγωνιοφν να αποδείξουν
τον «αντι-ελλθνιςμό» τουσ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθ Θράκθ, το χϊρο του Αιγαίο και τθ
Μεςόγειο.

7

Μζντερε 1961, Ντεμιρζλ 1971, Εβρζν 1980, 1997 Τςιλζρ, 2016 Ερντογάν
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Οι απαντιςεισ αναλυτικά ζχουν ωσ εξισ:
Δθμιουργία «Γκρίηων Ζωνών» ςτθν Κυπριακι ΑΟΖ
Βάςθ των τελευταίων εξελίξεων, ςε ςυνδυαςμό με τθν ιςτορικι διαδρομι των διεκδικιςεων,
όπωσ αναλφςαμε παραπάνω, φαίνεται να εκδθλϊνεται μια απειλι από μζρουσ τθσ Τουρκίασ
ςφετεριςμοφ των υποκαλάςςιων ενεργειακϊν πόρων τθσ Ελλάδασ και Κφπρου. Θ πολιτικι αυτι
εντείνεται όλο και περιςςότερο μζςω τθσ ςτρατιωτικισ δράςθσ που ζχει προςδϊςει θ Τουρκία
ςτισ διεκδικιςεισ τθσ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. Επιπλζον μόνιμθ παραμζνει θ επικυμία τθσ
Τουρκίασ για τθν διεκδίκθςθ χερςαίων εδαφϊν, κεωρϊντασ ότι θ αλλαγι ιςορροπίασ ιςχφοσ τθσ
δίνει τθν ευκαιρία να αντιςτρζψει τθν ςυρρίκνωςθ που υπζςτθ το 1923.
Μικρισ κλίμακασ κρίςθ ςτο Καςτελόριηο
Θ Τουρκία το κατάφερε το 1996 ςτο χϊρο του Αιγαίου και το ίδιο προςπακεί και ςτθν Μεςόγειο.
Θ αφξθςθ των προκλθτικϊν ενεργειϊν με τισ υπερπτιςεισ μαχθτικϊν αεροςκαφϊν πάνω από τισ
ω και Μεγίςτθ, θ εκτζλεςθ μεγάλων αεροναυτικϊν αςκιςεων (Γαλάηια Ρατρίδα) και τζλοσ οι
καλάςςιεσ ζρευνεσ εντόσ Ελλθνικϊν χωρικϊν υδάτων, αποτελοφν τακτικι που δυνθτικά μπορεί
να οδθγιςει ςε μικρισ κλίμακασ κρίςθ ςτθν περιοχι του Καςτελόριηου.
Μεκόδευςθ υβριδικοφ πολζμου μζςω των μεταναςτευτικών ροών
Θ μακρόχρονθ εμπλοκι τθσ Τουρκίασ με τθ Συρία και θ αναβάκμιςθ ςε μζςα των Ενόπλων
Δυνάμεων, τθσ ζχει προςφζρει τθν ευκαιρία για τθν εφαρμογι και δοκιμι των τακτικϊν
ενεργειϊν τθσ. Επιπρόςκετα θ ςτενότερεσ ςχζςεισ με τθν ωςία βοικθςε ςτθν υιοκζτθςθ και
ανάπτυξθ τεχνογνωςίασ ςε νζεσ μορφζσ επζμβαςθσ και δράςθσ. Μια από αυτζσ αποτελεί και θ
εφαρμογι του Υβριδικοφ πολζμου. Θ διαχείριςθ του μεταναςτευτικοφ από τθν Τουρκία μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί ανάλογα, ςαν μορφι πίεςθσ προσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. για να εκβιάςει τθν
εφνοια τουσ, αλλά και ςαν μζςω αποςτακεροποίθςθσ και διαταραχϊν ςτο εςωτερικό τθσ
Ελλάδασ για τθν αποδυνάμωςθ τθσ εκνικισ άμυνασ.

Πρόκλθςθ κερμοφ επειςοδίου ςτο Αιγαίο
Ράγια τακτικι τθσ Τουρκίασ ςε περίπτωςθ εςωτερικϊν αναταράξεων αποτελεί θ πρόκλθςθ
περιοριςμζνθσ ζκταςθσ κερμοφ επειςοδίου με μία ςχετικά αςκενζςτερθ ςε ςτρατιωτικι ιςχφ
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χϊρα για τθν ικανοποίθςθ τισ κοινισ γνϊμθσ και αποπροςανατολιςμό. Το ενδεχόμενο αυτό
μπορεί να προκλθκεί ςτθν περίπτωςθ είτε διαδοχισ του προζδρου, είτε ςτθν προςπάκεια
δθμιουργία πολλϊν μετϊπων υποςτθρίηοντασ τθν τακτικι του αντιπεριςπαςμοφ. Αποτελζςματα
αυτοφ κα είναι πικανι απϊλεια εδαφϊν με προςβολι των κυριαρχικϊν δικαιωμάτων τθσ
Ελλάδασ ςτο Αιγαίο
Επζμβαςθ ςτθ Θράκθ
Στισ διεκδικιςεισ τθσ γειτόνου ςυγκαταλζγεται και θ πολιτικι αμφιςβιτθςθσ τθσ ελλθνικισ
κυριαρχίασ ςτθ Θράκθ, βάςθ τθσ οποίασ αποτελεί θ ενκουςιϊδθσ προςιλωςθ ςτα κατάλοιπα
του οκωμανικοφ παρελκόντοσ (Λαβρζτηοσ, 2013). Σφμφωνα µε αυτιν τθν πολιτικι, θ Τουρκία
πρζπει να εξαςφαλίςει δικαιϊματα παρζμβαςθσ ςε ηθτιματα που αφοροφν τισ μουςουλμανικζσ
μειονότθτεσ, ςε όλα τα κράτθ των Βαλκανίων ςτο πρότυπο τθσ επζμβαςθσ τθσ ςτθν Κφπρο
(Davutoğlu, 2010).
Αναγωγι ςε περιφερειακι δφναμθ Βαλκάνια και Μζςθ Ανατολι
Θ Τουρκικι πολεμικι βιομθχανία ξεκίνθςε να υφίςταται από τθν περίοδο του εμπάργκο τθσ
πϊλθςθσ όπλων από το Κογκρζςο το 1974, λόγω τθσ ειςβολισ τθσ ςτθν Κφπρο. Σιμερα ζχει
φτάςει ςε ςθμείο να παράγει τα δικά τθσ όπλα και διάφορα οπλικά ςυςτιματα προσ ενίςχυςθ
τθσ αμυντικισ τθσ ικανότθτασ και εξαγωγι ςε ςυνεργαςία πολλζσ φορζσ με αντίςτοιχεσ εταιρείεσ
παραγωγισ οπλικϊν ςυςτθμάτων τθσ Ε.Ε. και των Θ.Ρ.Α. ι ςυμμετζχοντασ ωσ ςυμπαραγωγόσ
χϊρα ςε διάφορα προγράμματα οπλικϊν ςυςτθμάτων (SIPRI, 2019). Ππωσ κάκε μεγάλθ δφναμθ
ςκοπόσ τθσ είναι να καταςτεί ανεξάρτθτθ από τθν ειςαγωγι οπλικϊν ςυςτθμάτων και ςε ζναν
μεγάλο βακμό το ζχει καταφζρει (Kadir Alpaslan Demir, Ebru Caymaz, Fahri Erenel, 2016).
Ζχοντασ μια δυνατι αμυντικι βιομθχανία και με τθν εμπλοκι ςε πολεμικζσ επιχειριςεισ ςε
Συρία και Λιβφθ, αυξάνονται οι πικανότθτεσ για τθν προςπάκεια επιβολισ τθσ ςτρατιωτικισ τθσ
ιςχφσ και ςτθν Ελλάδα, όταν πιςτζψει ότι κα ευοδωκοφν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για αποκομιδι
των οφελϊν που επιηθτά.
Αναγωγι ςε ανεξάρτθτθ υπερδφναμθ με τθν καταςκευι πυρθνικοφ εργοςταςίου
Εκτόσ από τθν μεγάλθ ενεργειακι αξία που προςφζρει θ δθμιουργία πυρθνικοφ εργοςταςίου,
είναι αυτό που λείπει από τθν Τουρκία, ϊςτε να μπορεί να λογίηεται ωσ υπερδφναμθ. Θ
καταςκευι του από τθν ωςικι εταιρία Rosatom κα αλλάξει τισ ιςορροπίεσ ςτθν Μεςόγειο,
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προςκζτοντασ μια ακόμα υπερδφναμθ με ζντονα χαρακτθριςτικά αςτάκειασ ςε μια ιδθ
ευαίςκθτθ περιοχι.

4.4 Εκτίμθςθ των κινδφνων
Το τελευταίο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ ζρχεται να ςυμπλθρϊςει θ εκτίμθςθ των κινδφνων όπωσ
προζκυψε από τθν βακμολόγθςθ των απαντιςεων. Τα ςτάδιο αυτό αποτελεί το ςθμαντικότερο
μζροσ τθσ εργαςίασ κακϊσ κα μασ οπτικοποιιςει το αποτζλεςμα, ενϊ θ βακμολόγθςθ των
απαντιςεων κα επιτρζψει τθν ποςοτικι κατάταξθ και διαχωριςμό.

4.4.1 Κλίμακα Βαθμολόγηςησ
Αφοφ εντοπίςαμε τουσ κινδφνουσ ςχετικά με το κζμα τθσ ζρευνασ, κα ςυνεχίςουμε τθν ανάλυςθ
μασ αρχικά με τθ χριςθ του εργαλειακοφ μοντζλου Coras (Εικόνα 6), ϊςτε να αντιλθφκοφμε τθν
εξάρτθςθ των παραγόντων που τουσ δθμιουργοφν με τα ςτοιχεία που πλιττονται (Lund et al.,
2011). Το ςτοιχείο αυτό για τθν ζρευνά μασ αποτελεί «τα κυριαρχικά δικαιώματα τθσ
Ελλάδασ», όπωσ αυτά ερμθνεφονται από τα επιμζρουσ ςτοιχεία «Εδαφικι Απώλεια» και
«Απώλεια Ενεργειακών πόρων».

Εικόνα 5: Μοντζλο Coras

Πςον αφορά τθν κλίμακα βακμολόγθςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί μια μιτρα κινδφνων 3x3 όπωσ
φαίνεται και ςτον Ρίνακα 1. Για τθν αξιολόγθςθ τουσ με βάςθ τθν πικανότθτα εκδιλωςισ κα
ςτθριχτοφμε ςυνδυαςτικά, ςτα ιςτορικά δεδομζνα, τθ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ κατά το πρόςφατο
παρελκόν, κακϊσ και ςτισ εκτιμιςεισ επί αυτϊν από τισ ςυνεντεφξεισ. Θ παρουςία ωςτόςο ενόσ
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κινδφνου ςτο παρελκόν δεν προςφζρει τθν επικυμθτι ακρίβεια για επανεμφάνιςθ του και ςτο
μζλλον, λόγω των διαφορετικϊν δεδομζνων, τόςο ςτα ίδια τα κράτθ (πολιτικι βοφλθςθ,
διακρατικζσ ςχζςεισ, οικονομία, κ.α.), όςο και ςτο διεκνζσ περιβάλλον (διεκνείσ ςυμμαχίεσ,
διεκνζσ ενδιαφζρον, κ.α.). Ωσ εκ τοφτου για τθν αςφαλζςτερθ εκτίμθςθ τθσ πικανότθτασ κα
χρθςιμοποιιςουμε τισ απαντιςεισ από τισ ςυνεντεφξεισ, με ότι ςφάλματα μπορεί να προςδϊςει
ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ αυτϊν. Στουσ παρακάτω πίνακεσ περιγράφονται θ κλίμακα
βακμονόμθςθσ τθσ πικανότθτασ και του αντίκτυπου, κακϊσ και θ ερμθνεία τουσ. Τζλοσ ςτον
Ρίνακα 3 απεικονίηεται θ Μιτρα κινδφνων, όπου ο χρωματιςμόσ αντιπροςωπεφει τθν ςχετικι
προτεραιότθτα από το γινόμενο τθσ Πικανότθτασ επί τον Αντίκτυπο.
Ρίνακασ 1: Κλίμακα πικανότθτασ
ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΜΙΚΡΗ

1-2

Μικρι πικανότθτα εμφάνιςθσ και μθ εμφάνιςθ ςτο παρελκόν

ΜΕΑΙΑ

3-4

Είναι πικανό να ςυμβεί με εμφάνιςθ ςτο παρελκόν

ΜΕΓΑΛΗ

5

Είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κα ςυμβεί με εμφάνιςθ ςτο παρελκόν

Πίνακασ 2: Κλίμακα Αντίκτυπου

ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ

ΣΙΜΗ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΜΙΚΡΟ

1-2

Μικρι επίπτωςθ διάκεςθ χρόνου για λιψθ δράςθσ

ΜΕΑΙΟ

3-4

Μζτρια επίπτωςθ περιοριςμζνοσ χρόνοσ δράςθσ

ΜΕΓΑΛΟ

5

Άμεςθ επίπτωςθ απαίτθςθ για άμεςθ δράςθ
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Πίνακασ 3: Μήτρα Κινδφνου (Risk Matrix)

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΧΑΜΘΛΟΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΑ

ΥΨΘΛΘ

ΜΕΣΑΙΑ

ΧΑΜΘΛΘ

 Κόκκινο: Άμεςθ προτεραιότθτα λιψθσ μζτρων δράςθσ
 Κίτρινο: Δεφτερθ προτεραιότθτα
 Πράςινο: Τρίτθ προτεραιότθτα
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ΥΨΘΛΟΣ

4.4.2 Μήτρα κινδφνου
Σφμφωνα με τθν βακμολόγθςθ των κινδφνων προκφπτει θ Συγκεντρωτικι Μιτρα του Ρίνακα 4
Πίνακασ 4: υγκεντρωτική Μήτρα

ΚΙΝΔΤΝΟΙ

Π

Α

ΠΡ

Κ1

Δθμιουργία «Γκρίηων Ηωνϊν» ςτθν Κυπριακι ΑΟΗ, εξαναγκάηοντασ τθν
Κυπριακι Δθμοκρατία ςε διαπραγματεφςεισ για Κυπριακό και τθν
ςυνεκμετάλλευςθ των ενεργειακϊν πόρων τθσ

5

4

20

Κ2

Ρρόκλθςθ μικρισ κλίμακασ κρίςθ ςτθν περιοχι του Καςτελόριηου για
τθν δθμιουργία κλίματοσ αμφιςβιτθςθσ τθσ Ελλθνικισ κυριαρχίασ

3

4

12

Κ3

Θ μεκόδευςθ υβριδικοφ πολζμου μζςω των μεταναςτευτικϊν ροϊν,
προκαλϊντασ αναταραχι ςτο εςωτερικό τθσ Ελλάδοσ

3

4

12

Κ4

Θερμό επειςόδιο ςτο χϊρο του Αιγαίου για εντυπωςιαςμό ςτο
εςωτερικό τθσ Τουρκίασ

3

4

12

Κ5

Τθν επζμβαςθ ςτθ Θράκθ με δικαιολογία τθν καταπίεςθ τθσ
μουςουλμανικισ (Τουρκικισ μειονότθτασ, όπωσ ςυνθκίηει να
υποςτθρίηει θ Τουρκία) ςε μια προςπάκεια κοςοβοποίθςθσ τθσ

2

5

10

Κ6

Τθν αναγωγι τθσ ςε περιφερειακι δφναμθ, εκμεταλλευόμενθ τθν
γεωςτρατθγικι τθσ κζςθ, ταυτόχρονα με τθν αφξθςθ τθσ επιρροισ τθσ
ςτο χϊρο των Βαλκανίων και τθσ Μζςθσ Ανατολισ

4

4

16

Κ7

Τθν αναγωγι τθσ ςε ανεξάρτθτθ υπερδφναμθ με τθν καταςκευι
πυρθνικοφ εργοςταςίου

2

4

8
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Καταλιγοντασ θ κατάταξθ ςτθν μιτρα κινδφνου ζχει ωσ εξισ:
Πίνακασ 5: Risk Matrix

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΧΑΜΘΛΟΣ

ΜΕΣΑΙΟΣ

ΥΨΘΛΘ

Κ1

ΜΕΣΑΙΑ

Κ 2,3,4,6

ΧΑΜΘΛΘ

Κ7

ΥΨΘΛΟΣ

Κ5

Ραρατθρϊντασ τα αποτελζςματα ςτον Ρίνακα του Risk Matrix, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα
ότι οι κίνδυνοι K1 και Κ4 χριηουν άμεςθσ προτεραιότθτασ ενεργειϊν, κακϊσ βρίςκονται ςτθν
κόκκινθ περιοχι τθσ μιτρασ. Θα πρζπει ωςτόςο να επιςθμάνουμε ότι θ κριςιμότθτα που δίνει ο
υψθλόσ αντίκτυποσ και για τουσ υπόλοιπουσ δεν κα πρζπει να παραβλεφκεί και κα πρζπει να
λθφκοφν παράλλθλα προλθπτικά μζτρα. Θ μικρότερθ πικανότθτα εμφάνιςισ τουσ ςτθν
παροφςα χρονικι περίοδο δεν εξαλείφει το ενδεχόμενο επαναφοράσ τουσ ςτο προςκινιο.
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5. υμπεράςματα
Ολοκλθρϊνοντασ τθν εργαςία ςκόπιμο κρίνεται να αναφζρουμε κάποιουσ αςτάκμθτουσ
παράγοντεσ οι οποίοι κα μποροφςαν να μεταβάλουν το αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ. Οι
παράμετροι που λιφκθκαν υπόψθ για τον προςδιοριςμό των πικανϊν κινδφνων, που
απορρζουν από τον μεταςχθματιςμό που υπζςτθ θ γείτονα χϊρα και επθρεάηουν τθν Ελλάδα,
πθγάηουν από το αποτφπωμα των προκλιςεων που δζχεται και δθμιουργεί ςε διεκνι κλίμακα. Ο
περιοριςμόσ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι το αντικείμενο προςδιοριςμοφ βρίςκεται ςε πλιρθ εξζλιξθ
ςτο παρόν, ςε ζνα περιβάλλον ςυνεχϊν ανακατατάξεων και ραγδαίων εξελίξεων, ςτισ οποίεσ θ
Τουρκία δεν φαίνεται να ζχει απόλυτα τον πρϊτο λόγο (Φίλθσ 2017). Οι εξελίξεισ ςε Συρία και
Λιβφθ, θ ακροβαςία μεταξφ Δφςθσ και Ανατολισ, κακϊσ και τα προβλιματα ςτο εςωτερικό τθσ
Τουρκίασ αποτελοφν αςτάκμθτο παράγοντα, που δυςχεραίνουν τθ μελζτθ (Φίλθσ 2017).
Επιπλζον περιοριςμό αποτελεί θ πρόκλθςθ ακοφςιου ατυχιματοσ, ςαν αποτζλεςμα τθσ
ςτρατικοποίθςθσ τθσ κρίςθσ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο από μζρουσ τθσ Τουρκίασ. Ζνα τζτοιο
περιςτατικό μπορεί να πυροδοτιςει αλυςιδωτι αντίδραςθ γεγονότων, με τθν εμπλοκι και
ξζνων δυνάμεων, κακϊσ διακυβεφονται τόςο πολιτικά όςο και οικονομικά ςυμφζροντα. Βζβαια
θ πικανότθτα εκοφςιασ από τθν Τουρκίασ δθμιουργίασ ενόσ τζτοιου περιςτατικοφ, δεν μπορεί να
διευκρινιςτεί, αποτελϊντασ επιπλζον αςτάκμθτο παράγοντα.
Θ Ελλάδα τα τελευταία 46 χρόνια φαίνεται να ζχει εγκλωβιςτεί ςε ζνα παιχνίδι ςτρατθγικισ από
μζρουσ τθσ Τουρκίασ με ζκδθλα τα ςθμάδια ανατροπισ των κυριαρχικϊν τθσ δικαιωμάτων. Με
αρχι τθν παράνομθ ειςβολι ςτθν Κφπρο και τθν μζχρι ςιμερα κατοχι τθσ, μεκοδεφει
ςυςτθματικά τθν δθμιουργία κλίματοσ ζνταςθσ μεταφζροντασ το πεδίο δράςθσ ανάλογα,
φανερϊνοντασ τθν απαίτθςθ τθσ για εφ’ όλθσ τθσ φλθσ ανακεϊρθςθ τθσ ςυνκικθσ τθσ Λοηάνθσ.
Μόνθ περίοδοσ φφεςθσ τθσ ζνταςθσ μεταξφ Ελλάδασ – Τουρκίασ αποτελεί μζχρι και ςιμερα το
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1999 μζχρι το 2016, όπου το Ρρωτόκολλο Ραποφλια-Γιλμάη8 διατιρθςε κάποιεσ ιςορροπίεσ
μεταξφ των δφο κρατϊν. Από το 2016 και ζκτοτε θ Τουρκία ξεκίνθςε ζναν νζο κφκλο ενεργειϊν
και προκλιςεων, επιςτρζφοντασ εκεί από όπου ξεκίνθςε, τθν Ανατολικι Μεςόγειο.
Χωρίσ αμφιβολία θ ανάδυςθ τθσ «Νζασ Τουρκίασ» με βαςικό κιαςϊτθ τον Ερντογάν αποτελεί
μακράν τθν ιςχυρότερθ απειλι για τθν Ελλάδα. Ο μεταςχθματιςμόσ που ζχει μεκοδευτεί από
τθν αρχι τθσ κθτείασ του, εςτιάηοντασ ςτθν δθμιουργία τθσ νζασ ιςλαμικισ ταυτότθτασ για τθν
ςυςπείρωςθ του ζκνουσ και τθσ άνκιςθσ τθσ οικονομίασ, ζχουν προςδϊςει ςτθν εξωτερικι
πολιτικι τθσ χϊρασ τθν ζπαρςθ ενόσ ιμπεριαλιςτικοφ κράτουσ. Θ «Νζα Τουρκία» του Ερντογάν
δεν διεκδικεί μόνον τα εδάφθ που κατοικοφνται από Τοφρκουσ, όπωσ θ μζχρι πρότινοσ κυρίαρχθ
Κεμαλικι ςτρατογραφειοκρατία. Στισ ςτακερζσ διεκδικιςεισ τθσ περί Θράκθσ, Κφπρου και
Αιγαίου ζχουν προςτεκεί οι δράςεισ τθσ ςτα Δωδεκάνθςα και τθν Ακινα υπζρ των Τοφρκων και
Μουςουλμάνων εφόςον θ Τουρκία προβάλλει εαυτόν ωσ τον προςτάτθ των Μουςουλμάνων
ςτθν Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα θ ανακάλυψθ ςθμαντικϊν κοιταςμάτων
υδρογονανκράκων ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο τα τελευταία χρόνια, δθμιουργεί νζεσ προςδοκίεσ
για ανεξαρτθςία και αφξθςθ ιςχφοσ. Θ «Γαλάηια Ρατρίδα» και τα «Σφνορα τθσ καρδιάσ του» δεν
αφινουν περικϊρια αμφιςβιτθςθσ των προκζςεων του ζναντι των κυριαρχικϊν δικαιωμάτων
τθσ Ελλάδασ.
Οι κινιςεισ τθσ Τουρκίασ φανερϊνουν ζναν καλά οργανωμζνο Στρατθγικό ςχεδιαςμό,
αναγνωρίηοντασ τθν παροφςα κατάςταςθ, μελετϊντασ τισ αντίπαλεσ δυνάμεισ και κακορίηοντασ
το μονοπάτι με όλεσ εκείνεσ τισ ενζργειεσ που πρζπει να ακολουκιςει κατά ςειρά, ςε πολιτικό
και ςτρατιωτικό επίπεδο, οφτωσ ϊςτε να επιτφχει τθν επικυμθτι γι’ αυτιν τελικι κατάςταςθ,
διατθρϊντασ τθν πρωτοβουλία των κινιςεων. Θ Ελλθνικι πολιτικι από τθν άλλθ πλευρά, είναι
δεκτικι, χωρίσ ςτακερι πολιτικι γραμμι. Θ αμυντικι πολιτικι επικεντρϊνεται ςτθν αποτροπι
κυρίωσ ςτο χϊρο του Αιγαίου και τθσ Θράκθσ, με εξαιρετικά αδφναμα χαρακτθριςτικά
αποτροπισ ςτο χϊρο του Καςτελόριηου και τθν Κφπρο. Ραρόλα αυτά θ αποτροπι φαίνεται να
αποδίδει εκ του αποτελζςματοσ τθσ απουςίασ πολεμικισ ςφρραξθσ. Είναι όμωσ θ πολιτικι τθσ
Ελλάδασ που αποτρζπει τθν Τουρκία να εντείνει περαιτζρω τθν κρίςθ, ι άλλοι διεκνείσ
παράγοντεσ; Θ ευκαιρία να ξεδιαλφνουμε το τοπίο και να περιορίςουμε τθν πίεςθ τθσ Τουρκιάσ
παρουςιάηεται τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι. Με τθν ςωςτι προτεραιοποίθςθ και τον ςωςτό
προςδιοριςμό των κζντρων βάρουσ κα μπορζςουμε να υπεραςπιςτοφμε τθν εδαφικι μασ
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ακεραιότθτα και ανεξαρτθςία, χωρίσ να χρειάηονται παρεμβάςεισ, όπωσ «…No Troup’s, No
Ships, No Flags…», παραχωρϊντασ ζμμεςα τθν εκνικι μασ κυριαρχία ςε τρίτουσ.
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Παραρτήματα
A.

Ερωτιςεισ Συνζντευξθσ

Ο Μεταςχηματιςμόσ τησ Σουρκίασ και η Ελληνοτουρκική
φγκρουςη:
Διαχείριςη Κινδφνων ςτο Πλαίςιο τησ Τουρκικήσ Απειλήσ

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Θμερομθνία:
Ονοματεπϊνυμο:
Τίτλοσ:
Ζτθ εναςχόλθςθσ με τα Ελλθνοτουρκικά:
Στθν Τουρκία, τα τελευταία 17 χρόνια φαίνεται να ςυντελείται ζνασ επαναπροςδιοριςμόσ με
βάςθ τθν εκνικι ταυτότθτα. Μια αλυςίδα από γεγονότα, που ςαν αφετθρία ζχουν τθν άνοδο
ςτθν εξουςία του Ερντογάν, ςαν ςθμεία καμπισ το πραξικόπθμα του Ιουνίου 2016 και τθν
ςυνταγματικι αλλαγι με το δθμοψιφιςμα του 2017, ζχουν προκαλζςει τθν πόλωςθ και το
διχαςμό ςτο εςωτερικό, εξωτερικεφοντασ μια ςυγκρουςιακι ςχζςθ τθσ Τουρκίασ με
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παραδοςιακά ςυμμαχικζσ δυνάμεισ, όπωσ θ ΕΕ και ΘΡΑ. Ταυτόχρονα προβάλλεται θ ςφμπραξθ
ςυνεργαςιϊν με χϊρεσ τθσ Ανατολισ, όπωσ ωςία και Κίνα. Οι ανθςυχίεσ επιβεβαιϊνονται με
αφορμι τθ ςτάςθ τθσ Τουρκίασ ςτο κζμα εξόρυξθσ των υδρογονανκράκων ςτθν Κυπριακι ΑΟΗ,
ταυτόχρονα με τον εξοπλιςμό αντιπυραυλικϊν ςυςτθμάτων από τθ ωςία S-400 και τθν
εμπλοκι μζςω ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων ςε Συρία και Λιβφθ. Τα γεγονότα αυτά, αποτελοφν
παράγοντα περεταίρω αποςτακεροποίθςθσ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ζχοντασ άμεςο αντίκτυπο
ςτισ ιδθ διαχρονικά ταραγμζνεσ ςχζςεισ μεταξφ Ελλάδοσ – Τουρκίασ. Θ προςπάκεια
αναγζννθςθσ τθσ ‘’Νζασ Τουρκίασ’’ και θ φαινομενικά για τθν ϊρα αλλαγι γεωπολιτικοφ
ςτρατοπζδου τθσ γειτόνου, μπορεί να αποτελζςει προάγγελο νζων κινδφνων, ι όξυνςθ των ιδθ
εκδοκζντων, ςτο πλαίςιο τθσ Τουρκικισ απειλισ;
Το πραγματευκζν ερωτθματολόγιο επιχειρεί να εντοπίςει τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από
τθν ανάλυςθ του μεταςχθματιςμοφ που ςυντελείται το τρζχον διάςτθμα ςτθν Τουρκία,
ςυμβάλλοντασ ςτθν προτεραιοποίθςθ τουσ με τθ χριςθ μιτρασ κινδφνου. Θ μελζτθ αυτι
κρίνεται απαραίτθτθ για τον εντοπιςμό των απειλϊν αυτϊν και τθν κζςπιςθ πολιτικϊν και
διπλωματικϊν ενεργειϊν προςανατολιςμζνουσ κατάλλθλα ςτθν άμεςθ απειλι.

1.
Ριςτεφεται πωσ θ ‘’Νζα Τουρκία’’ του Ερντογάν μετά το πραξικόπθμα του 2016,
αποτελεί εν δυνάμει απειλι, για τθν Ελλάδα και τα κυριαρχικά τθσ δικαιϊματα ςε Αιγαίο,
Ανατολικι Μεςόγειο και Θράκθ;
2.
Από τθν εποχι τθσ κεμαλικισ, κοςμικοφ χαρακτιρα, εκδθμοκρατιςμζνθσ
πολιτικισ τθσ Τουρκίασ, οι παραδοςιακά ςτακερζσ διεκδικιςεισ και αμφιςβθτιςεισ ζναντι τθσ
Ελλάδοσ ζχουν αλλάξει; Αν ναι προσ ποιά κατεφκυνςθ και ποια μορφι ζχουν προςλάβει;
3.
Οριςμζνοι από τουσ κίνδυνουσ που ελλοχεφουν προσ υποςτιριξθ των
διεκδικιςεων τθσ Τουρκίασ είναι οι κάτωκι. Με κλίμακα από το ζνα (1. Μικρι πικανότθτα) ζωσ
το πζντε (5. Βζβαιο), κατατάξτε αυτοφσ τουσ κινδφνουσ με βάςθ τθν πικανότθτα να ςυμβοφν

I. Αφξθςθ τθσ προκλθτικισ, ςτρατιωτικισ, δραςτθριότθτασ ςτθν Ανατολικι
Μεςόγειο επιδιϊκοντασ τθ δθμιουργία τετελεςμζνων, με γκριηάριςμα τθσ Κυπριακισ
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ΑΟΗ, εξαναγκάηοντασ τθν Κυπριακι Δθμοκρατία ςε διαπραγματεφςεισ για Κυπριακό και
τθν ςυνεκμετάλλευςθ των ενεργειακϊν πόρων τθσ
II. Ρρόκλθςθ μικρισ κλίμακασ κρίςθ ςτθν περιοχι του Καςτελόριηου για τθν
δθμιουργία κλίματοσ αμφιςβιτθςθσ τθσ Ελλθνικισ κυριαρχίασ και ΑΟΗ ςε Νότιο Αιγαίο
και Ανατολικι Μεςόγειο.
III. Θ μεκόδευςθ υβριδικοφ πολζμου μζςω
προκαλϊντασ αναταραχι ςτο εςωτερικό τθσ Ελλάδοσ

των

μεταναςτευτικϊν

ροϊν,

IV. Θερμό επειςόδιο ςτο χϊρο του Αιγαίου με τθ δθμιουργία περιοχϊν απαγόρευςθσ
των πτιςεων (No Fly Zones) και τθν επιδίωξθ κατάρριψθσ Ελλθνικοφ πολεμικοφ
αεροςκάφουσ ι τθν εκδιλωςθσ επίκεςθσ ςε ςκάφουσ του Ρολεμικοφ Ναυτικοφ, για
εντυπωςιαςμό ςτο εςωτερικό τθσ Τουρκίασ.
V. Τθν επζμβαςθ ςτθ Θράκθ με δικαιολογία τθν καταπίεςθ τθσ μουςουλμανικισ
(Τουρκικισ μειονότθτασ, όπωσ ςυνθκίηει να υποςτθρίηει θ Τουρκία) ςε μια προςπάκεια
κοςοβοποίθςθσ τθσ
VI. Τθν αναγωγι τθσ ςε περιφερειακι δφναμθ, εκμεταλλευόμενθ τθν γεωςτρατθγικι
τθσ κζςθ, ταυτόχρονα με τθν αφξθςθ τθσ επιρροισ τθσ ςτο χϊρο των Βαλκανίων και τθσ
Μζςθσ Ανατολισ
VII. Τθν αναγωγι τθσ ςε ανεξάρτθτθ υπερδφναμθ με τθν καταςκευι πυρθνικοφ
εργοςταςίου

4. Για τουσ κινδφνουσ αυτοφσ παρακαλϊ κατατάξτε τουσ βάςθ τον αντίκτυπο για τθν
Εκνικι αςφάλεια τθσ Ελλάδοσ, με κλίμακα από το ζνα (1. Αμελθτζοσ) ζωσ το πζντε (5. Κρίςιμοσ)
5. Ροίοι από τουσ παραπάνω, αποτελοφν τουσ πζντε (5) ςθμαντικότερουσ κινδφνουσ
εκδιλωςθσ από μζρουσ τθσ Τουρκίασ για εςάσ και γιατί;
6. Ριςτεφετε ότι υφίςταται κάποιοσ κίνδυνοσ, ο οποίοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται
ςτουσ προαναφερκζντεσ και κρίνεται ςκόπιμο να παρακζςετε;
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7. Εφόςον υπάρχει κατατάξτε τον με βάςθ τθν πικανότθτα να ςυμβεί και τον
αντίκτυπο, όπωσ αναφζρεται παραπάνω.
8. Μποροφμε να εκτιμιςουμε πολιτικζσ και ςτρατιωτικζσ ςυγκυρίεσ εκδιλωςθσ
κρίςθσ και κατά χρόνο προςδιοριςμζνεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπλοκι τθσ Τουρκίασ ςτο
ςυριακό μζτωπο?
9. Θ προςζγγιςθ ωςίασ – Τουρκίασ κα ενδυναμϊςει τισ προςπάκειεσ τθσ Τουρκιάσ
για αμφιςβιτθςθ του κακεςτϊτοσ τθσ υφαλοκρθπίδασ των νιςων του νοτιοανατολικοφ Αιγαίου
(πολιτικζσ εγγυιςεισ - ζρειςμα), ϊςτε είτε με τθν μθ εξόρυξθ εκ μζρουσ Ελλάδοσ – Κφπρου, είτε
με τθν ςυνδιαχείριςθ, να επθρεάςει τισ τιμζσ υδρογονανκράκων;
10. Θ πολιτικι τθσ Τουρκίασ ςτθν νοτιοανατολικι Μεςόγειο ομοιάηει με αυτι τθσ
Κίνασ ςτθν νότιο ςινικι κάλαςςα. Θ δθμιουργία τετελεςμζνων εκ μζρουσ τθσ Τουρκίασ κα
νομιμοποιιςει αυτιν τθν πολιτικι τθσ Κίνασ, ωσ νομολογία ςε μια πικανι διαιτθτικι ι δικαςτικι
ςυνδιαλλαγι, ωσ πρακτικι ςτα πλαίςια τθσ αρχισ τθσ αποτελεςματικότθτασ που διζπει τισ
ςχζςεισ των κρατϊν, ωσ άγραφοσ κανόνασ διεκνοφσ εκιμικοφ δικαίου;
11. Ριςτεφεται ότι υφίςταται Ελλθνικι πολιτικι προςανατολιςμζνθ ςτθν Τουρκικι
απειλι;

Ευχαριςτϊ για τθ ςυμμετοχι ςασ
Με εκτίμθςθ,
Δθμιτρθσ Οικονομόπουλοσ
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Β

Ρίνακεσ

Πίνακασ 6: ΠΑΡΑΒΙΑΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΤΔΑΣΩΝ, Πηγή ΓΕΕΘΑ

ΜΘΝΑΣ/ΕΤΟΣ

2016

2017

2018

2019

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ

22

116

124

111

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ

27

117

120

70

ΜΑΤΙΟΣ

46

168

108

83

ΑΡΙΛΙΟΣ

39

193

119

143

ΜΑΙΟΣ

23

290

146

239

ΙΟΥΝΙΟΣ

22

135

92

151

ΙΟΥΛΙΟΣ

32

160

141

368

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

41

172

134

274

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ

23

142

122

265

ΟΚΤΩΒΙΟΣ

50

189

143

187

ΝΟΕΜΒΙΟΣ

39

179

113

141

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ

50

137

117

ΤΝΟΛΟ

414

1998

1479

2032
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Πίνακασ 7: ΠΑΡΑΒΙΑΕΙ ΕΘΝΙΚΟΤ ΕΝΑΕΡΙΟΤ ΧΩΡΟΤ / ΤΠΕΡΠΣΗΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΕΔΑΦΟΤ, Πηγή ΓΕΕΘΑ

ΜΘΝΑΣ/ΕΤΟΣ

2016

2017

2018

2019

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ

83/2

133/5

353/1

338 /7

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ

136/1

257/11

377/6

245/0

ΜΑΤΙΟΣ

109/0

172/3

190/0

378/6

ΑΡΙΛΙΟΣ

267/24

254/3

280/5

281/5

ΜΑΙΟΣ

321/6

642/1

361/0

506/2

ΙΟΥΝΙΟΣ

131/4

202/5

385/11

663/10

ΙΟΥΛΙΟΣ

34/2

187/4

271/0

355/6

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

39/0

346/2

276/2

341/11

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ

88/4

343/0

273/0

413/3

ΟΚΤΩΒΙΟΣ

176/4

401/2

381/4

507/21

ΝΟΕΜΒΙΟΣ

126/2

212/3

233/0

342/9

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ

161/8

168/0

325/18

444/44

ΤΝΟΛΟ

1671/ 57

3317/39

3705/47

4811/124
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