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T

o Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ έχει ανοίξει εδώ
και ένα χρόνο τη συζήτηση για τις περιφερειακές ισορροπίες,
το ρόλο της υπερδύναμης και την εξωτερική πολιτική στην
Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπός και αυτής της έκδοσης είναι να δώσει
τις βασικές παραμέτρους των σημερινών εξελίξεων στην περιοχή
αυτή και να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός συγκροτημένου και
νηφάλιου διαλόγου.
Η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν συντελείται
εκτός και πέραν των περιφερειακών και των διεθνών αλλαγών.
Παρά το γεγονός ότι παραμένουν η μεγαλύτερη οικονομική και
στρατιωτική δύναμη, οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν, ήδη
από την διακυβέρνηση Ομπάμα, να επιβάλλουν την θέλησή τους
σε σημαντικές περιοχές του πλανήτη. Επικεντρώνουν την προσοχή
τους στο Πεκίνο και προσπαθούν να διατηρήσουν την επιρροή
τους στις άλλες περιοχές μέσω των σχέσεων τους με ισχυρές
περιφερειακές δυνάμεις, την Γερμανία στον ευρωπαϊκό χώρο, το
Ισραήλ, τα Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία στην Μέση Ανατολή
και πρόσφατα την Ινδία στη Νότια Ασία. Η «αποχώρηση» των
ΗΠΑ από την άμεση ανάμειξη στις περιοχές αυτές άνοιξε τον
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δρόμο και σε μη φιλικές ή μη ελεγχόμενες από την Ουάσιγκτον
δυνάμεις για να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στις περιφερειακές
διενέξεις και ισορροπίες, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα
της Ρωσίας, του Ιράν και της Τουρκίας.
Παράλληλα έχουμε πολύ σημαντικές αλλαγές στη Μέση
Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Η αμερικανική εισβολή
και κατοχή του Ιράκ το 2003 και οι αραβικές εξεγέρσεις μετά
το 2011 διέλυσαν ή αποδυνάμωσαν κράτη που έπαιζαν κομβικό
ρόλο στις περιφερειακές ισορροπίες, όπως –πέρα από το Ιράκ–
τη Συρία, την Λιβύη και την Αίγυπτο. Η πρόσφατη συμφωνία
Ισραήλ-Εμιράτων και η άρνηση του Αραβικού Συνδέσμου να
την καταδικάσει έβαλε τέλος στην αραβο-ισραηλινή διαμάχη ως
διένεξη μεταξύ κρατών. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι
η άνοδος των μοναρχιών του Κόλπου ως βασικών παικτών στο
αραβικό σύστημα ισχύος φέρνει την κυριαρχία των Αράβων της
ερήμου επί των Αράβων των μεσογειακών παραλίων.
Η πρώτη περίοδος μετά τις αραβικές εξεγέρσεις
διαμόρφωσε ένα θετικό περιβάλλον για την τουρκική επιρροή
στη Μέση Ανατολή και ανάγκασε το Ιράν να επέμβει άμεσα
στους εμφύλιους της Συρίας και του Ιράκ. Η δεύτερη περίοδος,
μετά δηλαδή το 2018, οδήγησε στη στρατιωτική εμπλοκή
της Τουρκίας σε δύο μέτωπα, της βόρειας Συρίας και του
βορείου Ιράκ. Αν και στην περίπτωση της Συρίας, η Τουρκία
είχε σημαντικά εδαφικά και επιχειρησιακά κέρδη εναντίον των
Κούρδων, στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή, με την εξαίρεση του
Κατάρ και της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη, η επιρροή
έχει μειωθεί κατακόρυφα. Χώρες που απέφευγαν να μιλήσουν
ανοικτά εναντίον των τουρκικών ηγεμονικών σχεδίων, όπως η
Ιορδανία, σήμερα επικρίνουν δημόσια τα σχέδια της Άγκυρας
στη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ αλλά και το Λίβανο. Μάλιστα,
έμπειροι αναλυτές, όπως ο David Hearst, θεωρούν ότι η στενή
συνεργασία του Ισραήλ με τα Εμιράτα έχει στόχο περισσότερο
την Τουρκία παρά το Ιράν.
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Η Τουρκία του Ερντογάν απαντά στις συσσωματώσεις
αυτές με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η ανάληψη της ιδεολογικής
ηγεσίας των απανταχού σουνιτικών μουσουλμανικών κοινωνιών,
εκτείνοντας την επιρροή του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ από
την Ινδονησία έως τη Νιγηρία. Κινήσεις όπως η μετατροπή
της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος, η υποδοχή της
Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη και η υποστήριξη των σουνιτών
του Λιβάνου μετά την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της
Βηρυτού εντάσσονται σε αυτήν την στρατηγική. Ο δεύτερος
τρόπος απάντησης είναι η διεκδίκηση ηγεμονικού ρόλου στην
Ανατολική Μεσόγειο μετά την αποδυνάμωση της Αιγύπτου και
την κατάρρευση της Συρίας και της Λιβύης. Με άλλα λόγια
η Άγκυρα θέλει κάθε κίνηση οικονομική/ενεργειακή ή πολιτική
που λαμβάνει χώρα στην περιοχή αυτή να έχει την έγκρισή της
και τη λεόντειο συμμετοχή της. Για να το πετύχει θα πρέπει να
μετατρέψει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα είδος «υποτελούς
κράτους» (στον 18ο και 19ο αιώνα τα ονόμαζαν φόρου υποτελή
στον Σουλτάνο) και να περιορίσει την Ελλάδα στο «μικρό Αιγαίο»
δηλαδή δυτικά του Καστελόριζου και βόρεια της Κρήτης. Τόσο οι
ελληνικές όσο και οι κυπριακές ελίτ «έπαιξαν» άθελά τους στο
παιχνίδι αυτό με το κυνήγι του ενεργειακού Ελ Ντοράντο και του
οικονομικά ανέφικτου αγωγού EastMed δίνοντας το «πάτημα»
που αναζητούσε η Τουρκία για να επέμβει στην περιοχή.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Εδώ βέβαια πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός. Η
Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε ποτέ έναν πραγματικό ανταγωνισμό
ή μια αναμέτρηση μεταξύ του Ισραήλ και των μοναρχιών του
Κόλπου από τη μια πλευρά και της Τουρκίας, από την άλλη.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σπρώξει την Άγκυρα στην αγκαλιά
της Μόσχας. Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το ΝΑΤΟ έχουν τρόπο ή σχέδιο να
αντικαταστήσουν την Τουρκία. Η Τουρκία είναι αναντικατάστατη
για αυτό που ονομάζουμε Δύση. Όπως επίσης η τουρκική
οικονομία είναι πολύ μεγάλη και οι ξένες επενδύσεις που έχουν
τοποθετηθεί σε αυτήν είναι τεράστιες για να επιτραπεί από τα
διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα η κατάρρευσή της.

Μέχρι την κρίση των Ιμίων η ελληνοτουρκικές διαφορές δεν
επιλύονταν αλλά διευθετούνταν από την Ουάσιγκτον, η οποία
διατηρούσε ρόλο διαιτητή, σε μια τριγωνική σχέση ΑθήναςΟυάσιγκτον-Άγκυρας, στο πλαίσιο της οποίας οι δύο γείτονες
προσπαθούσαν με διάφορα μέσα να κερδίσουν την εύνοια
της υπερδύναμης και να εκμεταλλευτούν τους νατοϊκούς
μηχανισμούς προς όφελός τους. Η ευνοϊκή και αναντικατάστατη
γεωπολιτική θέση της Τουρκίας έκανε την προσπάθεια αυτή
ιδιαίτερα δύσκολη για την Αθήνα. Στα τέλη της δεκαετίας του
1990 η Ελλάδα άλλαξε στρατηγική και θέλησε να μετατρέψει τις
ελληνοτουρκικές και το Κυπριακό σε ζητήματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ και η συμφωνία στη
Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι, το 1999, άνοιξε τον δρόμο για
την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας ώστε, όπως ήλπιζε η
ελληνική ελίτ, να «κοινωνικοποιηθεί» η χώρα αυτή εντός του
ευρωπαϊκού πλαισίου και να επιλυθούν οι ελληνοτουρκικές
διαφορές στα πλαίσια των διεθνών κανόνων. Η απροθυμία των
μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών να προωθήσουν την ευρωπαϊκή
προοπτική της Τουρκίας και η επιμονή της Άγκυρας να επιτύχει
μια à la carte συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες έθεσε σε
αχρηστία την ελληνική στρατηγική για ευρωπαϊκή «εξημέρωση»
της Τουρκίας.
Μετά την περιπλάνησή της μεταξύ Τελ Αβίβ και Καΐρου
η ελληνική στρατηγική αποτροπής των τουρκικών ηγεμονικών
σχεδίων βρίσκεται μπροστά σε δύο βασικές επιλογές. Η μία
είναι να ξαναγυρίσει στον 19ο αιώνα και να επιλέξει μια ή δύο
προστάτιδες δυνάμεις που θα αναλάβουν την προστασία της
έναντι του τουρκικού (τότε οθωμανικού) κινδύνου, φυσικά με
το «αζημίωτο», παραχωρώντας τον εξοπλισμό και γιατί όχι και
την οργάνωση της ελληνικής άμυνας. Στην περίπτωση αυτή, η
αγορά όπλων (πλοίων, αεροπλάνων κλπ) δεν έχει καμία σχέση
με την απόκρουση της σημερινής απειλής αφού τα οπλικά αυτά
συστήματα, ακόμη κι αν τα παραλαμβάναμε αύριο θα χρειάζονταν
περί τα δύο χρόνια για να είναι έτοιμα επιχειρησιακά. Προφανώς
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δεν προβαίνουμε στην αγορά για να αντιμετωπίσουμε τον
τουρκικό ηγεμονισμό αλλά για να εξαγοράσουμε μια αμφίβολη
προστασία, μιας και η Γαλλία του σήμερα δεν είναι η Γαλλία
του 1897.
Η άλλη επιλογή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι να
μετατρέψουμε την ελληνοτουρκική διαφορά σε ευρωτουρκική
με μεθοδική και συνεχή διασύνδεση του θέματος των κυρώσεων
εναντίον της τουρκικής συμπεριφοράς με θέματα ζωτικού
συμφέροντος άλλων εταίρων, παιχνίδι σύνηθες στην ευρωπαϊκή
διαπραγμάτευση. Το δεύτερο είναι να συγκροτήσουμε βαλκανικές
συμμαχίες απέναντι στον τουρκικό ηγεμονισμό. Δεν είναι εύκολο
έργο αλλά η Συμφωνία των Πρεσπών έχει ανοίξει δρόμους. Τέλος
η αμυντική μας θωράκιση πρέπει να γίνει με όρους ανάπτυξης
εγχώριας έρευνας και παραγωγής ώστε να μην κληθούμε να
καταβάλουμε και πάλι «προστασία» στην επόμενη κρίση.

Ο δεύτερος κοινός άξονας είναι οι αλλαγές στο διεθνές
και το περιφερειακό σύστημα, όπως αναδεικνύεται από την
«αποχώρηση» των ΗΠΑ από περιοχές του πλανήτη, τον δυνητικά
ηγετικό ρόλο χωρών, όπως η Τουρκία, σε περιφερειακό επίπεδο,
τις αλλαγές που έφεραν οι αραβικές εξεγέρσεις και τέλος από
τις στρατηγικές ανάπτυξης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας
που αλλάζουν τον παγκόσμιο χάρτη της ενέργειας.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Και τα τέσσερα κείμενα ανάλυσης που ακολουθούν,
συμπίπτουν σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι ότι η
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται στο κέντρο ενός
κύκλου εξελίξεων από την Ουκρανία έως την Αίγυπτο και από
τη Λιβύη έως το Άμπου Ντάμπι. Η ανάλυση για την τουρκική
στάση απέναντι στις διεθνείς συνθήκες που διαμόρφωσαν
την περιοχή μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο, η ανάδειξη του
προσφυγικού ως περιφερειακού ζητήματος, η επισήμανση των
νέων εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα και οι συνέπειες τους σε
όλο αυτόν τον κύκλο και βέβαια η ανάλυση για την αλλαγή της
θέσης της Ανατολικής Μεσογείου στην αμερικανική στρατηγική
αποτελούν τον κοινό αυτό άξονα.

Η ΑΧΑΛIΝΩΤΗ ΤΟΥΡΚIΑ ΚΑΙ Η
ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΜΕΣOΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΜAΤΙ
ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σπουδών του Emmanuel College
της Βοστώνης

Τ

ο πρόσφατα αυξημένο ενδιαφέρον για την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου επικεντρώθηκε κυρίως στα ζητήματα
του ενεργειακού ανταγωνισμού, στον οποίο η Τουρκία
έχει μπει δυναμικά. Ωστόσο, θα ήταν λανθασμένη εκτίμηση να
σκεφτούμε ότι το ενδιαφέρον για την περιοχή περιορίζεται μόνο
στον ανταγωνισμό για την ενέργεια και τους υδρογονάνθρακες ή
ότι έχει ανακύψει μόνο τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για μία
κατάσταση που έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας και υφίσταται από το τέλος του περασμένου αιώνα. Η
περιοχή είναι ένας φυσικός γεωπολιτικός σύνδεσμος και πρέπει να
θεωρείται και εξετάζεται από μία τέτοια οπτική.
Κατά τα τελευταία 200 χρόνια, με την ανάδυση του
αγγλοσαξωνικού διεθνούς συστήματος, η Ανατολική Μεσόγειος
παραμερίστηκε υπέρ της «Εγγύς Ανατολής» και της «Μέσης
Ανατολής» ανάλογα με τους συσχετισμούς ισχύος μέσα στο διεθνές
σύστημα, ειδικά όταν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ενδιαφέρονταν
για την Ινδία ή την Κίνα, πολεμώντας στο «Μεγάλο Παιχνίδι» (Great
Game) κατά της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, αντίστοιχα. Σε
αυτό το πλαίσιο η έννοια «Ανατολική Μεσόγειος» εξαφανίστηκε και
όροι όπως «Μέση Ανατολή» ή «Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική»
εμφανίστηκαν. Όμως, ο ενεργειακός ανταγωνισμός στην περιοχή
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Γενικά μιλώντας, υπάρχει μία τάση για κατακερματισμό
της αξιολόγησης των γεγονότων στην Ανατολική Μεσόγειο,
είτε εστιάζοντας στο διμερή ανταγωνισμό είτε εξετάζοντας την
περιοχή ως αυτόνομη οντότητα, χωρίς να δίνεται προσοχή στους
περιφερειακούς δεσμούς ή στις ομόκεντρες διασυνδέσεις γύρω
από την περιοχή. Η μόνη αλήθεια είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος
ήταν και εξακολουθεί να είναι σύνδεσμος και γέφυρα και ως εκ
τούτου συνιστά μία περίπλοκη δομή συμμαχιών και διευθετήσεων
εξισορρόπησης ισχύος. Ως εκ τούτου, είναι λανθασμένο και
επικίνδυνο να θεωρούμε και να εμπιστευόμαστε το διεθνές δίκαιο
και τους κανόνες ως τα μέσα αντιμετώπισης της καταιγίδας που
εξελίσσεται στην περιοχή.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

τα τελευταία 200 χρόνια, με την ανάδυση του αγγλοσαξωνικού
διεθνούς συστήματος, η Ανατολική Μεσόγειος παραμερίστηκε
υπέρ της «Εγγύς Ανατολής» και της «Μέσης Ανατολής» ανάλογα
με τους συσχετισμούς ισχύος μέσα στο διεθνές σύστημα, ειδικά
όταν οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ενδιαφέρονταν για την Ινδία ή
την Κίνα, πολεμώντας στο «Μεγάλο Παιχνίδι» (Great Game) κατά
της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, αντίστοιχα. Σε αυτό το
πλαίσιο η έννοια «Ανατολική Μεσόγειος» εξαφανίστηκε και όροι
όπως «Μέση Ανατολή» ή «Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική»
εμφανίστηκαν. Όμως, ο ενεργειακός ανταγωνισμός στην περιοχή
την έφερε στο προσκήνιο της διεθνούς προσοχής και ταυτόχρονα
ανέδειξε το διαφοροποιημένο γεωπολιτικό τοπίο. Ένα γεωπολιτικό
τοπίο το οποίο περιλαμβάνει την περιοχή από τον Ινδικό Ωκεανό
ως τη Μαύρη Θάλασσα και τον ανταγωνισμό όχι μόνο για την
ενέργεια, αλλά για ευρύτερη επιρροή, αφού Αμερικανοί και
Βρετανοί δεν είναι πλέον οι απόλυτοι «τοποτηρητές», υπάρχουν
περιφερειακοί «μνηστήρες», πρόθυμοι πληρεξούσιοι και νέες
«αφίξεις», όχι απαραίτητα κρατών, αλλά και πολυεθνικών και μη
κρατικών δρώντων.
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Μαζί με την αποχώρηση ή τη θεωρούμενη ως φθίνουσα
αγγλοαμερικανική παρουσία υποχωρεί/φθίνει και η νομική και
κανονιστική δομή που είχαν διαμορφώσει αυτές οι δύο παγκόσμιες
δυνάμεις τον 20ο αιώνα. Εάν κοιτάξουμε προς τα έξω και δούμε
την περιοχή σε μία ακτίνα που εκτείνεται από το Τζιμπουτί ως
το Μπακού, την Ουκρανία και το Γιβραλτάρ, θα μπορούσαμε να
κάνουμε μία πιο ασφαλή αξιολόγηση. Η Ανατολική Μεσόγειος
σήμερα είναι στο επίκεντρο του ανταγωνισμού, που μαίνεται όχι
μόνο γεωγραφικά, αλλά εξελίσσεται από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
το 2008 στο Βουκουρέστι. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης την
άνοιξη του 2008 οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ απέρριψαν την
πρόταση των ΗΠΑ για τη συμπερίληψη της Γεωργίας και
της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Αργότερα μέσα στο χρόνο η
Ρωσία εισέβαλε στη Γεωργία στηρίζοντας την ανεξαρτησία
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της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας χαράσσοντας μία γραμμή
και σηματοδοτώντας έτσι την ανατολή μίας νέας εποχής για την
περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Μεσογείου.
Τον Ιανουάριο του 2009 σημειώθηκε η πλέον διάσημη διαμάχη
μεταξύ του τότε Πρωθυπουργού Ερντογάν και του Προέδρου
Σιμόν Πέρεζ στο Νταβός, η οποία σφράγισε την «αλλαγή φρουράς»
στην περιοχή. Η κυβέρνηση Ομπάμα συνέχισε να σηματοδοτεί την
αποχώρηση των ΗΠΑ από μία ηγεμονική θέση στην περιοχή υπέρ
ενός μοντέλου πολυμέρειας. Οι κρίσεις στη Λιβύη, τη Συρία, την
Κύπρο, την Ουκρανία και την Ελλάδα από το 2011 ως το 2015
προλείαναν το έδαφος γι’ αυτό που βλέπουμε τώρα στην περιοχή.
Κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα αμφισβήτησε το γεωπολιτικό
στάτους κβο και το κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο, εγκαινιάζοντας μία
περίοδο εκτεταμένου ανταγωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα
περισσότερα κράτη της περιοχής επηρεάστηκαν είτε από την κρίση
της Ευρωζώνης είτε από την Αραβική Άνοιξη, όμως μόνο μία χώρα
έμοιαζε να μην έχει πληγεί ως τον Ιούλιο του 2016. Τα δραματικά
γεγονότα του πραξικοπήματος φαίνεται ότι ήταν το τελευταίο βήμα
που θα ωθούσε την Τουρκία προς μία πιο επιθετική στάση στην
περιοχή και στην κάλυψη του κενού από τη Μαύρη Θάλασσα ως
τον Ινδικό Ωκεανό και από το Κατάρ ως την Αλβανία. Η τουρκική
εξωτερική πολιτική από τη δεκαετία του ‘80 έπαιζε με τις έννοιες
των παν-τουρανικών ή νεο-οθωμανικών ονείρων και φιλοδοξιών.
Ωστόσο οι τουρκικές κυβερνήσεις ήταν δειλές και απρόθυμες να
ενεργήσουν μέσα στο ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον μετά το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Φαίνεται ότι μετά το 2016, η Τουρκία
και η κυβέρνηση Ερντογάν αποδεσμεύθηκαν από τις συμμαχικές
διευθετήσεις, με το πραξικόπημα να θεωρείται ως προδοσία της
«δυτικής συμμαχίας» και ότι την τρέχουσα κατάσταση πολυμέρειας
(να θεωρείται ότι) επιτρέπει έναν ξεχωριστό ρόλο της Τουρκίας, όχι
μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Οι διαστάσεις της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης στην
Ανατολική Μεσόγειο είναι δυσμενείς για τα τουρκικά εθνικά
συμφέροντα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, συγκεκριμένα
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Έτσι, η πραγματική αντιπαράθεση είναι μεταξύ του γράμματος του
Διεθνούς Δικαίου και των εθνικών συμφερόντων ενός αναδυόμενου
και επίδοξου περιφερειακού ηγεμόνα. Η επιθετικότητα της
Τουρκίας στην περιοχή δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτή μόνο ως
τέτοια, αλλά ότι η Άγκυρα βλέπει την υφιστάμενη αντιπαράθεση
ως υπαρξιακή, κάτι που διαμορφώνει μία πολύ πιο επικίνδυνη
κατάσταση. Δεν πρόκειται για μία αντιπαράθεση σχετικά με την
ερμηνεία του Διεθνούς Δικαίου σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα έναντι
των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών. Η Τουρκία ενεργεί χωρίς
τους περιορισμούς του δικτύου των δομών της δυτικής συμμαχίας
των τελευταίων 70 ετών. Η επαναπροσέγγιση με τμήματα του
Αραβικού Κόσμου που στρέφονται κατά της Σαουδικής Αραβίας,
με το Ιράν και τη Ρωσία είναι παραδείγματα της μεταβαλλόμενης
πορείας της Τουρκίας μακριά από τους ευρωατλαντικούς θεσμούς,
προς μία ανεξάρτητη και πιθανώς συγκρουσιακή προσέγγιση. Η
τρέχουσα αντιπαράθεση με την Ελλάδα για τις θαλάσσιες ζώνες
είναι περισσότερο συμβολική, παρά ουσιαστική. Η Ελλάδα και το
Δίκαιο της Θάλασσας αντιπροσωπεύει για την Τουρκία ό,τι την
έχει «εμποδίσει άδικα» από το να κατοχυρώσει τον δικαιούμενο
εξαιρετισμό της και την ηγεμονική θέση της στην περιοχή. Είναι,
λοιπόν, λάθος να πιστεύουμε ότι η Τουρκία είναι μπορεί να
είναι ικανοποιημένη και ευχαριστημένη, καθώς ο κ. Ερντογάν, η
κυβέρνησή του και το εκλογικό του σώμα βλέπουν μία ιστορική
στιγμή που μπορεί όχι μόνο να αναστρέψει τα τελευταία 70 χρόνια
«ευρωατλαντικής υποταγής» αλλά και να αναδιαρθρώσει την
«καταστροφική Συνθήκη της Λωζάνης», πιθανώς και της Συνθήκης
του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή του 1774, η οποία καθιστούσε την
Οθωμανική Αυτοκρατορία ως «ασθενή της Ευρώπης». Η αδυναμία
να ακουστούν και να αναγνωστούν ορθά τα μηνύματα που
εκπέμπονται από την τουρκική κυβέρνηση μπορεί να έχει τρομερές
συνέπειες για την περιοχή.
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η αποδοχή εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών -από τη
δεύτερη κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους του νεότερου- ότι η ηγεμονική
περίοδος στην περιοχή, από την εποχή του Δόγματος Τρούμαν
έχει τερματιστεί, οδήγησε τις επόμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ να
ακολουθήσουν πολιτικές όπως το «Pivot to Asia», την υποστήριξη
των αραβικών εξεγέρσεων (“Support the Arab Street”) ή αυτήν
της «Πολυμέρειας». Και στις τρεις περιπτώσεις η παραίτηση των
Ηνωμένων Πολιτειών από το ρόλο που ανέλαβαν από το 1947 και
το 1956 έχει απελευθερώσει δυνάμεις στην περιοχή και ήρε τα
εμπόδια προς την Τουρκία να εκπληρώσει τις αιώνιες φιλοδοξίες
της, βάζοντας την Ανατολική Μεσόγειο στο μάτι ενός κυκλώνα.
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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΔΡΑΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ,
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας,
Διευθυντής Έκδοσης στο Κέντρο Μεσογειακών,
Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ)

Η

στρατηγική της Τουρκίας μετά την άνοδο του AKP στην
εξουσία το 2002 σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μέσης
Ανατολής αλλά και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τις ΗΠΑ δύναται να διακριθεί σε δύο φάσεις: πριν από και
μετά την «Αραβική Άνοιξη». Η περίοδος έως το 2011 μπορεί να
χαρακτηριστεί ως εποχή κατά τη διάρκεια της οποίας οι κυβερνήσεις
του Ερντογάν, από τη μία πλευρά, προσέγγιζαν την Ευρωπαϊκή
Ένωση με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους έναντι
των κεμαλικών ιθυνόντων και προς αποφυγή επανάληψης των
στρατιωτικών πραξικοπημάτων των προηγούμενων δεκαετιών.
Από την άλλη πλευρά, προωθήθηκε μια προσπάθεια προσέγγισης
με τη Μέση Ανατολή και την ανάδειξη της Τουρκίας ως κράτουςμοντέλου και παραδείγματος προς μίμηση. Ήταν η περίοδος της
ρήσης των «μηδενικών προβλημάτων» με τα γειτονικά κράτη, του
τότε Υπουργού Εξωτερικών Νταβούτογλου, η οποία χιουμοριστικά
μετονομάστηκε από αναλυτές ως περίοδος «μόνο προβλημάτων».
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, η τουρκική εξωτερική
πολιτική αναγκάστηκε να ενσωματώσει τις συνέπειες των εξεγέρσεων
των ετών μετά το 2011 και να προσαρμόσει τις κατευθυντήριες
γραμμές της βάσει των συνεχώς νέων εξελισσόμενων δεδομένων. Η
προσπάθεια των προηγούμενων ετών για ανάληψη της θέσης της
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ηγέτιδας δύναμης στη Μέση Ανατολή, είχε ως γνώμονα τη σύναψη
οικονομικών σχέσεων, την προαγωγή της κοινής ιστορίας, των
πολιτιστικών στοιχείων και του μουσουλμανικού χαρακτήρα, όπως
και τη στοχοποίηση του Ισραήλ και την ενασχόληση με το ζήτημα
της Παλαιστίνης. Τα ανωτέρω ατόνησαν –εν μέρει– λόγω των
εξελίξεων της «Αραβικής Άνοιξης» προς όφελος μιας περισσότερο
έμπρακτης ανάμιξης της Τουρκίας σε ζητήματα που έθιγαν τόσο
ευρωπαϊκά όσο και μεσανατολικά ζητήματα, όπως το Συριακό και
το Λιβυκό.

Εφόσον προτεραιότητα του Προέδρου Ερντογάν αποτελούσε η
επικράτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας, και παρά τα προβλήματα
που δημιουργήθηκαν από την παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας
και την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19, η
αναζήτηση του εχθρού στο εξωτερικό κρίθηκε απαραίτητη, και
ιδιαίτερα εντασσόμενη στη γενικότερη πολιτική αναβίωσης της
τουρκικής αίγλης στην ευρύτερη περιφέρειά της.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τα ανωτέρω έλαβαν χώρα και συνδυάστηκαν και με τις
ανάγκες παραμονής του Προέδρου Ερντογάν στην εξουσία και στην
πρώτη γραμμή της τουρκικής πολιτικής σκηνής. Από τις αρχές της
δεκαετίας του 2010, ο Ερντογάν συγκρουόταν και προσπαθούσε
να επικρατήσει έναντι τόσο των κεμαλικών ιθυνόντων όσο και του
κουρδικού παράγοντα, αλλά και των μέχρι πρότινος πολιτικών
συμμάχων του, δηλαδή του Γκιουλέν, του Νταβούτογλου και του
Γκιούλ. Έτσι, παράλληλα με τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις
και τις ανάγκες ασφαλείας για την επικράτηση επί των μαχητών
του PKK, χρησιμοποιήθηκε η κήρυξη κατάστασης έκτακτης
ανάγκης μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, με στόχο την
ισοπέδωση κάθε αντιπολιτευτικού κινήματος και την εξασφάλιση
της επιμήκυνσης της παρουσίας του στα τουρκικά πράγματα.

Ακολούθως, εμφανίστηκαν νέα μέτωπα αντιπαράθεσης στη
Συρία και στη Λιβύη, το προσφυγικό ζήτημα έλαβε εντονότερη
τροπή στα σύνορα με την Ελλάδα, ενώ η «Γαλάζια Πατρίδα»
επανήλθε στον τουρκικό δημόσιο διάλογο και τα ελληνοτουρκικά
ζητήματα επέστρεψαν στο προσκήνιο με κινήσεις εντυπωσιασμού
και λεκτικούς διαξιφισμούς.
Είναι γεγονός ότι οι κινήσεις της Τουρκίας τα τελευταία έτη,
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δείχνουν να έχουν ως
κατευθυντήρια γραμμή, πέρα από την εξασφάλιση της παραμονής
του Προέδρου της στην εξουσία, τη μεταστροφή του ίδιου του
κεμαλικού χαρακτήρα της χώρας, όπως αυτός διαμορφώθηκε την
τριετία 1920-1923 μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το έτος-
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κλειδί φαίνεται να εντοπίζεται στο 2023, όταν και συμπληρώνονται
100 έτη από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης, η οποία
θεσμοθέτησε επίσημα το νεοσύστατο τουρκικό κράτος, όρισε τα
σύνορά του και εδραίωσε τον Μουσταφά Κεμάλ ως την ηγέτιδα
μορφή του.

Κατά συνέπεια, η εργαλειοποίηση της ελληνοτουρκικής
αντιπαράθεσης σε συνδυασμό με το προσφυγικό ζήτημα και την
προώθηση των τουρκικών συμφερόντων στη Συρία και στη Λιβύη
εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό. Η Τουρκία αυξάνει και καλλιεργεί
μέτωπα στο εξωτερικό, με απώτερο στόχο τη διαπραγμάτευση με
τους καλύτερους δυνατούς όρους. Υπό το πρίσμα ότι η Τουρκία
είναι περιφερειακή δύναμη, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως
ισάξιο κράτος και η Άγκυρα οφείλει να υπερασπίσει τα συμφέροντά
της με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Κατ’ επέκταση, η
Ελλάδα συχνά βρίσκεται προ τετελεσμένων γεγονότων αναφορικά

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η πλειονότητα των τουρκικών πρωτοβουλιών του πρόσφατου
παρελθόντος μπορούν να χαρακτηρισθούν ως μια προσπάθεια
σταδιακής ανατροπής των κεκτημένων τα οποία προκύπτουν από
το 1923 και ύστερα, η οποία δύναται να οδηγήσει σε μια μετωπική
σύγκρουση την ερχόμενη τριετία με τον παραδοσιακά κεμαλικό
προσανατολισμό της Τουρκίας. Πρόσφατο παράδειγμα, με
αντίκτυπο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αποτελεί η μετατροπή
του μουσείου της Αγίας Σοφίας σε τέμενος με προεδρική απόφαση
τον περασμένο Ιούλιο. Η απόφαση αυτή επαναφέρει δριμύτερα το
μουσουλμανικό χαρακτήρα της Τουρκίας έναντι του κοσμικού και
ταυτόχρονα αδρανοποιεί την αντιπολίτευση –παρά τις εκλογικές
της επιτυχίες στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα– η οποία
αδυνατεί να προσφέρει προτάσεις εναλλακτικής πολιτικής και δεν
είναι σε θέση να αντιταχθεί σε μια ενέργεια η οποία συσπειρώνει
σημαντικό μέρος του τουρκικού πληθυσμού. Συγχρόνως, επαναφέρει
την Τουρκία στο μεσανατολικό χώρο και ενισχύει την προσπάθειά
της να παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη περιφερειακή δύναμη με το
πλέγμα συμφερόντων που της αναλογεί.

με τις τουρκικές προκλήσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση του
προσφυγικού ζητήματος αλλά και στις τουρκικές διεκδικήσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η
ελληνική πλευρά φαίνεται να αντιδρά εκ των υστέρων στις
ενέργειες της τουρκικής στρατηγικής. Οι συνθήκες αυτές απαιτούν
μια μακροπρόθεσμη ελληνική στρατηγική βασιζόμενη τόσο στην
ταύτιση των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων, όσο και στη
σύναψη περαιτέρω διμερών συμφωνιών με τα γειτνιάζοντα κράτη,
ώστε να περιθωριοποιηθεί η τουρκική επιρροή και να συσπειρωθεί
ένα κοινό μέτωπο με το οποίο η Τουρκία δεν θα είναι διατεθειμένη
να έρθει σε ρήξη.
Επιπρόσθετα, η προώθηση των διερευνητικών επαφών
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και η προσήλωση στις αρχές του
Διεθνούς Δικαίου, όπως και στις επικυρωμένες διεθνείς συνθήκες
οφείλουν να είναι η βασική κατευθυντήρια γραμμή της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής. Από τη στιγμή που η Τουρκία επιδιώκει την
ανατροπή της παρούσας καθεστηκυίας τάξης, η χρήση των θεσμών
που την πρεσβεύουν αποτελεί ένα πρόσθετο μέσο εξασφάλισης της
διατήρησής της. Εφόσον η Τουρκία αποβλέπει στη διευθέτηση των
διεκδικήσεών της σε πλαίσιο οριζόμενο από την ίδια, η αποτροπή
του ενδεχομένου αυτού μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επιμονής στις
διερευνητικές επαφές αλλά και στα διεθνή fora για τον καθορισμό
του πλαισίου όπως αυτό επιβάλλεται από το Διεθνές Δίκαιο.
Συνεπώς, η εξάντληση των προσπαθειών για τις διερευνητικές
επαφές και η αφύπνιση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από την αδράνεια και τα ημίμετρα καθίσταται μονόδρομος για την
ελληνική εξωτερική πολιτική.
Από την άλλη πλευρά, στο εσωτερικό της Τουρκίας, τα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται ως παράγοντες
οι οποίοι επιδιώκουν να επιβάλουν τα συμφέροντά τους και να
υπονομεύσουν το τουρκικό κύρος σε μια περιοχή υψίστης σημασίας
για την χώρα. Το γεγονός ότι καθόλη τη διάρκεια ου 20ου αιώνα
είχε καλλιεργηθεί και συνεχίζει να καλλιεργείται το «Σύνδρομο των
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Σεβρών» – βάσει του οποίου παράγοντες κατευθυνόμενοι από τη
Δύση προσπαθούν να διαμελίσουν την Τουρκία όπως προσπάθησαν
με την επιβολή της Συνθήκης των Σεβρών του 1920 – διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στη στοχοποίηση της ΕΕ και στην προσπάθεια
δαιμονοποίησής της στο εσωτερικό της Τουρκίας. Έτσι, χτίζεται
μια κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας η αντιπαράθεση με την ΕΕ
εξυπηρετεί περαιτέρω την ανάδειξη της Τουρκίας του Ερντογάν σε
ένα ανεξάρτητο, δυναμικό και «περήφανο» κράτος.

Η τουρκική στρατηγική όπως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο
Ερντογάν δεν είναι ούτε βραχυπρόθεσμη ούτε κυκλοθυμική.
Αντιθέτως, όπως έχει αποδείξει τα τελευταία έτη, αναπροσαρμόζεται
σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις εξελίξεις στο
εσωτερικό και στην άμεση περιφέρειά της, με σταθερό γνώμονα
την παλινόρθωση του τουρκικού κύρους, όπως αυτό γίνεται
αντιληπτό από τους Τούρκους ιθύνοντες. Στην προκειμένη
περίπτωση, ο Πρόεδρος Ερντογάν εποφθαλμιά, με όρους realpolitik, την μακροχρόνια παραμονή στην εξουσία, εφόσον εξυπηρετεί
τα τουρκικά συμφέροντα και την ισοπέδωση κάθε προσπάθειας
πολιτικής ή στρατιωτικής ανατροπής του. Η στρατηγική του
Ερντογάν ακροβατεί επί ενός τεντωμένου σκοινιού, ελλοχεύοντας
υψηλούς κινδύνους αλλά παράλληλα δύναται να επιφέρει υψηλά
κέρδη. Τα αμέσως επόμενα έτη θα αναδείξουν αν αυτή η πολιτική θα
ευδοκιμήσει και αν θα προσφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
στους εμπνευστές της.
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Οι προτεραιότητες της Τουρκίας στο εσωτερικό τρέφουν αντίστοιχα
τις προτεραιότητες στο διεθνές επίπεδο. Οι διπλωματικές και
στρατιωτικές επιτυχίες στο εξωτερικό δύνανται να αντισταθμίσουν
ή τουλάχιστον να εκτρέψουν λόγω της δυναμικής και της
επικινδυνότητάς τους τον πολιτικό διάλογο, παρατείνοντας με
αυτόν τον τρόπο την παραμονή του Προέδρου Ερντογάν στα ηνία
της χώρας, αλλά και ταυτόχρονα τροφοδοτώντας την απώτερη
επιδίωξη αντικατάστασης του Μουσταφά Κεμάλ από τον ίδιο ως
την πρωταρχική ηγετική φυσιογνωμία του τουρκικού πολιτεύματος.

Η ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΗΣ
ΤΟΥΡΚIΑΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟIΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟY ΖΗΤHΜΑΤΟΣ
ΒΙΒΗ ΚΕΦΑΛΑ,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η

ευρύτερη Μέση Ανατολή αποτελεί μία περιοχή ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος για την Τουρκία, η οποία επιδιώκει να
διαδραματίσει έναν ηγεμονικό ρόλο στο συγκεκριμένο
υποσύστημα. Πρόκειται για ένα διακύβευμα που εμφανίστηκε ήδη
από τα χρόνια της διακυβέρνησης Οζάλ τη δεκαετία του ‘80, το
οποίο έκτοτε συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό στόχο της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής μέχρι και σήμερα, που προσαρμόζεται
βεβαίως στις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στα ταραχώδη
χρόνια που ακολούθησαν το τέλος του διπολικού συστήματος.
Μέχρι και την έναρξη των αραβικών εξεγέρσεων το 2011,
η Τουρκία είχε καταφέρει να αναπτύξει τις σχέσεις της με τους
Άραβες γείτονές της, ακολουθώντας μία πολιτική ήπιας ισχύος.
Μάλιστα, για την εδραίωση της επιρροής της στον αραβικό κόσμο,
η Άγκυρα δεν δίστασε να έρθει σε ρήξη με το Ισραήλ, με το οποίο
είχε αναπτύξει στρατηγική συμμαχία, με αφορμή την ισραηλινή
επίθεση στο πλοίο Μαβί Μαρμαρά το 2010, που μαζί με άλλα
πλοιάρια επιχείρησε να σπάσει συμβολικά τον αποκλεισμό της
Λωρίδας της Γάζας.
Ωστόσο, οι πολιτικές επιτυχίες της Τουρκίας έδειξαν τα
όρια τους με την αποσάθρωση των παγιωμένων περιφερειακών
ισορροπιών, που προκλήθηκαν από τις πολιτικές ανατροπές που
προήλθαν από τις αραβικές εξεγέρσεις του 2011, οι περισσότερες
από τις οποίες μετατράπηκαν σε πολέμους δια αντιπροσώπων.
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Έτσι, ενώ στην αρχή το τουρκικό καθεστώς φάνηκε να
ισχυροποιείται πολιτικά, εφ’ όσον σε όσες αραβικές χώρες έγιναν
εκλογές τις κέρδισαν ισλαμικά κόμματα, στην συνέχεια η αστάθεια
και οι συγκρούσεις που επακολούθησαν δημιούργησαν σοβαρά
προβλήματα στην Τουρκία, αρχής γενομένης από τον πόλεμο στην
Συρία.

Η μακρά διάρκεια του πολέμου στη Συρία αλλά και οι
φρικαλεότητες που διέπραξε το ΙΚΙΣ, ανάγκασαν εκατομμύρια
Σύρους να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς εκ των οποίων
περισσότεροι από τρία εκατομμύρια πέρασαν τα τουρκικά σύνορα.
Στην αρχή η εισροή προσφύγων έγινε ευνοϊκά δεκτή και μάλιστα
αναδείχθηκε από το τουρκικό καθεστώς ως απόδειξη ισλαμικής
αλληλεγγύης. Παράλληλα, η παρουσία των Σύρων προσφύγων
σε τουρκικό έδαφος χρησιμοποιήθηκε από το καθεστώς για να
νομιμοποιήσει στο εσωτερικό τις στρατιωτικές επεμβάσεις της
Άγκυρας στη Συρία, με το επιχείρημα ότι η Τουρκία προσπαθεί
να συμβάλλει στην σταθεροποίηση της, ώστε οι πρόσφυγες
να επιστρέψουν στη χώρα τους. Σύντομα όμως, το πλήθος των
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Πράγματι, η ανάδειξη των Κούρδων της Συρίας στην πλέον
αξιόμαχη δύναμη κατά του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ
και της Συρίας (ΙΚΙΣ) ερμηνεύθηκε από την Τουρκία ως μία νέα
απειλή την οποία όμως θα μπορούσε να μετατρέψει σε ευκαιρία,
ώστε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη συριακή κρίση.
Πολύ περισσότερο που η Άγκυρα ήταν εναντίον του καθεστώτος
Άσαντ αλλά και διότι ο πόλεμος στη Συρία ανέδειξε μία ακόμα
πτυχή του κουρδικού ζητήματος, που ταλανίζει και την ίδια την
Τουρκία. Πρόκειται για ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο η
Τουρκία προσπαθεί να αντιμετωπίσει στο εσωτερικό της δια των
όπλων από το 1984 μέχρι σήμερα αλλά χωρίς επιτυχία. Έτσι, για
να αποφύγει το ιρακινό προηγούμενο, δηλαδή την πολιτειακή
αναγνώριση των Κούρδων του Ιράκ στα πλαίσια της ιρακινής
ομοσπονδίας, η Τουρκία αναμείχθηκε στρατιωτικά στην συριακή
κρίση.

προσφύγων σε συνδυασμό με την -για πολλούς λόγους- σταθερά
επιδεινούμενη πορεία της τουρκικής οικονομίας, άρχισε να προκαλεί
εσωτερικές αντιδράσεις, καθώς και την ανάπτυξη ξενοφοβικών
αντανακλαστικών Τούρκων πολιτών εναντίον των προσφύγων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το τουρκικό καθεστώς
εργαλειοποίησε το προσφυγικό πρόβλημα τόσο εντός των συνόρων
της χώρας, αποσκοπώντας στην πολιτική του ενίσχυση, όσο και σε
περιφερειακό επίπεδο αποβλέποντας σε πολιτικά και οικονομικά
κέρδη . όπως επίσης και στο επίπεδο των σχέσεων της Τουρκίας με
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε ό,τι αφορά το περιφερειακό επίπεδο, η Τουρκία
εκμεταλλεύθηκε τη διεθνή και περιφερειακή ρευστότητα και
αστάθεια και κατάφερε, με την ανοχή τόσο των ΗΠΑ όσο και της
Ρωσίας αλλά και της ΕΕ, να επιβάλει ένα είδος επικυριαρχίας σε
κουρδικές περιοχές στην βόρεια Συρία. Στόχος της Άγκυρας, τον
οποίο μάλιστα δεν έχει αποκρύψει, είναι η πληθυσμιακή αλλοίωση
των κουρδικών περιοχών με την εγκατάσταση χιλιάδων Σύρων
προσφύγων που έχουν καταφύγει σε κουρδικά εδάφη της συριακής
επικράτειας, τα οποία πλέον de facto ελέγχει στρατιωτικά, όπως
το Αφρίν. Έτσι, όχι μόνο θα διασπαστεί η εδαφική συνέχεια των
κουρδικών περιοχών στη Συρία αλλά και θα απομακρυνθούν
κουρδικοί πληθυσμοί της Συρίας από τα σύνορα με την Τουρκία.
Το γεγονός ότι η Τουρκία κατέχει παρανόμως στρατιωτικά εδάφη
μίας άλλης χώρας δεν φαίνεται να έχει καμία σημασία για τους
συμμάχους της Άγκυρας, παραδοσιακούς ή νεόκοπους.
Η εργαλειοποίηση του προσφυγικού ζητήματος από την
Άγκυρα συνεχίζεται και ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία κατακερματισμένη πολιτικά και εξασθενημένη οικονομικά,
προσπαθεί να κρατήσει μακριά της μία προσφυγική πλημμυρίδα,
ένα ενδεχόμενο που ήδη έχει διχάσει βαθειά την ίδια την ΕΕ αλλά
και έχει ενισχύσει τα ακροδεξιά κόμματα στα κράτη–μέλη της.
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Επιπλέον, η ενεργός στρατιωτική ανάμειξη της Τουρκίας στη
λιβυκή κρίση στο πλευρό της απερχόμενης κυβέρνησης Σάρατζ,
δίνει στην Άγκυρα τη δυνατότητα να επηρεάσει τις προσφυγικές
ροές από την Λιβύη προς την Ευρώπη, προσθέτοντάς της ένα
ακόμα, αμφιλεγόμενο ωστόσο, μέσο πίεσης προς την ΕΕ. Σε
κάθε περίπτωση, οι χώρες που δέχονται την ισχυρότερη πίεση
των προσφυγικών κυμάτων, είναι η Ιταλία, από πρόσφυγες
προερχόμενους από τη Λιβύη, και η Ελλάδα από πρόσφυγες
που φθάνουν από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά,
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Ως εκ τούτου, η ΕΕ υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια στην
Τουρκία για την αντιμετώπιση των εξόδων του τουρκικού
κράτους για τους πρόσφυγες, υπό τον όρο ότι θα κρατήσει τα
σύνορά της κλειστά, ώστε να ανακοπεί το προσφυγικό κύμα προς
την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το προσφυγικό ζήτημα
μετατρέπεται σε μοχλό ισχυρής πίεσης στα χέρια του τουρκικού
καθεστώτος προς την ΕΕ, την οποία κατηγορεί μάλιστα ότι όχι
μόνο δεν τηρεί τις οικονομικές της υποχρεώσεις πρός την Άγκυρα
αλλά και καταγγέλλει κράτη-μέλη της για ισλαμοφοβία.

και πρόσφατα από πρόσφυγες που φθάνουν από χερσαίους
δρόμους στα ελληνο-τουρκικά σύνορα. Περιττό να τονιστεί το
γεγονός ότι το προσφυγικό ζήτημα προσθέτει νέες δυνατότητες
άσκησης τουρκικών πιέσεων προς την Αθήνα, την οποία μάλιστα
η Άγκυρα φθάνει στο σημείο να κατηγορεί, μεταξύ άλλων, για
αναλγησία προς τους πρόσφυγες, εκμεταλλευόμενη το γεγονός
ότι οι ελληνικές αρχές δεν επέτρεψαν στους πρόσφυγες που
συνέρρευσαν στον Έβρο φέτος το χειμώνα την είσοδο τους στην
Ελλάδα.
Πρόκειται για μια κατάσταση ιδιότυπης ομηρίας της
πολιτικά κατακερματισμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης από την
Τουρκία, που δημιουργείται με μοχλό το προσφυγικό πρόβλημα, η
οποία εντείνεται εξ αιτίας σημαντικών οικονομικών και πολιτικών
συμφερόντων που έχουν ορισμένα κράτη- μέλη της ΕΕ, όπως η
Γερμανία, με την Τουρκία. Όλα αυτά προσφέρουν στην Άγκυρα μία
πρωτόγνωρη ευχέρεια κινήσεων, την οποία το τουρκικό καθεστώς
δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη. Αντιλαμβανόμενη το κενό ισχύος
στα γειτονικά της υποσυστήματα, όπως και τη διεθνή απροθυμία
ουσιαστικής συμβολής στην αντιμετώπιση των περιφερειακών
συγκρούσεων, η τουρκική πολιτική έχει εκτραχυνθεί, απαιτώντας,
απειλώντας, προκαλώντας προβάλλοντας εξωφρενικές δικδικήσεις
αλλά και χρησιμοποιώντας βία για την δημιουργία παράνομων
τετελεσμένων.
Προφανώς, οι χαοτικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα
στη Μέση Ανατολή γίνονται αντιληπτές από την Τουρκία ως
μία τεράστια ευκαιρία για να επιτύχει τους μεγαλεπήβολους
ηγεμονικούς της στόχους και προς τούτο δεν διστάζει να
χρησιμοποιήσει ως εργαλείο και την ανθρώπινη δυστυχία
εκατομμυρίων προσφύγων που βρίσκονται στο έδαφός της.
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ΚΙΝΗΤΙΚOΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚH
ΜΕΣOΓΕΙΟ ΜΕ AΞΟΝΑ ΤΗΝ ΕΝEΡΓΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΗΣ,
Εκτελεστικός Διευθυντής του
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων
του Παντείου Πανεπιστημίου

Ο

Όμως, η εξίσωση είναι πολυπαραγοντική: η θέση της Τουρκίας στο
δυτικό γίγνεσθαι, η κλίση της προς την Ανατολή όπου συγκρούεται
με τις αδήριτες οικονομικές της ανάγκες, τυχόν πολιτικές
ανακατατάξεις (και) λόγω πανδημίας, ο ένοικος του Λευκού Οίκου
μετά τις εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου, η μάχη επιβίωσης της
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ι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία βρίσκονται στην
κρισιμότερη καμπή των τελευταίων δεκαετιών. Η πανδημία
δημιουργεί νέα δεδομένα και δεν γνωρίζουμε, μεταξύ
άλλων, πώς και πόσο θα «σημαδέψει» τις οικονομίες Ελλάδας
και Τουρκίας. Η επαναφορά, λοιπόν, όταν το επιτρέψουν οι
υγειονομικές συνθήκες, σε μία σχετική οικονομική και κοινωνική
κανονικότητα και δη σε ένα μεταβατικό στάδιο προς τον ψηφιακό
κόσμο/οικονομία και με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας, θα αποτελέσουν εκ των πραγμάτων προτεραιότητες για την
Αθήνα και την Άγκυρα. Εντούτοις, παρότι υπό κανονικές συνθήκες
θα έπρεπε να περιοριστεί η όρεξη για τσακωμούς, δυστυχώς η
Τουρκία μέχρι την απόσυρση του Ορούτς Ρέις, μέσω των τριών
παράνομων NAVTEX της, είχε ανεβάσει επικίνδυνα το θερμόμετρο
της έντασης. Η κατάσταση θα παραμείνει ρευστή, οι δυσκολίες
του Ερντογάν στο εσωτερικό τον ωθούν συχνά σε σπασμωδικές
κινήσεις, οι εκατέρωθεν ακραίοι τροφοδοτούνται από τις εντάσεις,
άρα επιδιώκουν να τις συντηρούν, οι δίαυλοι επικοινωνίας έχουν
κοπεί και πρέπει να αποκατασταθούν και το γενικότερο μούδιασμα
της Δύσης μάς προβληματίζει.

ΕΕ, η επίδραση των τιμών ενέργειας στα projects της Ανατολικής
Μεσογείου, ενδεχομένως ακόμη και στο Κυπριακό, οι εξελίξεις
στη Συρία και κυρίως στη Λιβύη, οι οριοθετήσεις των θαλασσίων
ζωνών στην ευρύτερη περιοχή, οι ιδιαίτερες ισορροπίες με Ισραήλ
και Αίγυπτο (κρίσιμη η διατήρηση ή μη του αλ-Σίσι στην εξουσία)
και το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα είναι μόνο μερικές
από τις παραμέτρους που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι σε αυτό
το ρευστό σκηνικό, η ενέργεια θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.
Ως καταλύτης είτε συνεργασίας είτε σύγκρουσης.
Στα αμιγώς διμερή, τον περασμένο Απρίλιο στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης της Τουρκίας δημοσιεύτηκαν αιτήσεις της
τουρκικής εταιρείας ερευνών πετρελαίου (TPAO) για επτά
περιοχές και 16 επιπλέον του τουρκολιβυκού συμφώνου θαλάσσια
τεμάχια2 για έρευνες στα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων, σε
περιοχές βορειοανατολικά και ανατολικά της Ρόδου, ανατολικά
της Καρπάθου και της Κρήτης. Αυτή η κίνηση αποτελεί εφαρμογή
της κατάθεσης χαρτών και συντεταγμένων από μεριάς Άγκυρας
στον ΟΗΕ, το Μάρτιο του 2020. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο
για απόπειρα δέσμευσης περιοχών που προσεγγίζουν τα 6 μίλια
από τα προαναφερθέντα ελληνικά νησιά. Η επόμενη κίνηση, που
αναμένεται σύντομα, θα είναι η Γενική Γραμματεία Ορυχείων και
Πετρελαίων της Τουρκίας να παραχωρήσει τις σχετικές άδειες.
Ανάλογα με τις συνθήκες, θα μπορούσε να ακολουθήσει η διεξαγωγή
σεισμικών ερευνών και αργότερα ερευνητικών γεωτρήσεων
στις συγκεκριμένες περιοχές. Βέβαια, πέραν των οικονομικών
δεδομένων, που για την ώρα δεν ευνοούν τέτοιες ενέργειες, η
γεωπολιτική διάσταση της διπλωματίας των σεισμογραφικών και
πλωτών γεωτρύπανων είναι προφανής. Όμως, μη λησμονούμε
ότι η Άγκυρα έχει διαθέσει πάνω από 1 δισ. δολάρια για να
εξασφαλίσει τρία πλωτά γεωτρύπανα, ενώ πασχίζει να αποκτήσει
την απαραίτητη τεχνογνωσία.
2

Το αίτημα υποβλήθηκε στις 21 Απριλίου 2020.

ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ,
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
& ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ

27

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Στα σημεία για τα οποία κατατέθηκαν τα σχετικά αιτήματα,
και όπου η Τουρκία θεωρεί ότι εκτείνεται η υφαλοκρηπίδα της,
δεν θέλει να αφήσει κανένα περιθώριο ελιγμών στην Ελλάδα. Τι,
λοιπόν, επιδιώκει με αυτή την κίνηση;

• Κάνει πράξη τις μαξιμαλιστικές θέσεις της για Αιγαίο και
Ανατολική Μεσόγειο.
• Αναγνωρίζει στην Ελλάδα συρρικνωμένη κυριαρχία (στα 6
μίλια, άλλωστε υφίσταται το casus belli για τυχόν επέκταση
των χωρικών υδάτων) και εκμηδενίζει τα κυριαρχικά της
δικαιώματα επί υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.
• Δηλώνει επικυρίαρχη στην ευρύτερη περιοχή και προκαλεί
όποιον την αμφισβητήσει να το αποτολμήσει έμπρακτα.
• Δείχνει προς το εσωτερικό ακροατήριο ότι αποκρούει
αποτελεσματικά την προσπάθεια απομόνωσής της από τα
τριμερή σχήματα (Ελλάδας-Κύπρου εναλλάξ με Ισραήλ και
Αίγυπτο), με τη συμμετοχή ΗΠΑ και Γαλλίας, και πως τώρα
είναι αυτή σε πλεονεκτική θέση.
• Επιδιώκει να επιβάλει στην Ελλάδα μία διμερή, εφ’ όλης της
ύλης, διαπραγμάτευση με το μαχαίρι στο λαιμό της Αθήνας,
ειδάλλως, την αποδοχή τετελεσμένων καταστάσεων.
• «Αποκόπτει» την Κρήτη από τα Δωδεκάνησα, δηλαδή τη
συνέχεια της νησιωτικής Ελλάδας και ουσιαστικά την Ελλάδα
από την Ανατολική Μεσόγειο.
• «Δοκιμάζει» τους δυτικούς της εταίρους, δείχνοντας
αποφασιστικότητα να φτάσει μέχρι τέλους.
• Στέλνει «προειδοποιητική βολή» για την ενδεχόμενη οριοθέτηση
ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.
Υπογραμμίζεται, πάντως, ότι αντίστοιχες άδειες για δέσμευση
περιοχών (τρεις εν προκειμένω, νοτιοανατολικά της Ρόδου και
νότια του Καστελλόριζου) είχαν εκδοθεί και το 2012 και μέχρι τις
10 Αυγούστου του 2020 δεν είχαν γίνει συστηματικές σεισμικές
έρευνες, πολλώ δε μάλλον ερευνητικές γεωτρήσεις. Όμως, σε
απάντηση στη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, η οποία ενόχλησε
σφόδρα την Άγκυρα καθώς χτυπάε στην «καρδιά» το τουρκολιβυκό
σύμφωνο, επί 35 μέρες το Ορούτς Ρέις διεξήγαγε παρανόμως
δισδιάστατες σεισμικές έρευνες σε μη οριοθετημένη περιοχή.
Μόλις στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, κόντρα στα προγνωστικά, η
Τουρκία δεν ανανέωσε τη NAVTEX, που θα έφερνε το σεισμικό
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της σκάφος είτε στα όρια της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας
(12 ν.μ.) ή ακόμη και μεταξύ 6 και 12 ν.μ., πιεζόμενη από σειρά
παραγόντων.

Σε αυτή τη σύνθετη εξίσωση, δύο κράτη-μέλη της ΕΕ, η
Ελλάδα και η Κύπρος προωθούν συνέργειες με τις υπόλοιπες
χώρες της περιοχής (κυρίως Αίγυπτο και Ισραήλ) προκειμένου να
διασφαλίσουν την ομαλή πρόσβαση της ΕΕ στις πλουτοπαραγωγικές
πηγές της περιοχής. Συνάμα, βέβαια, έχουμε στραμμένο το βλέμμα
μας τόσο στην ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής όσο και στις
ΑΠΕ, αξιοποιώντας τις κλιματικές συνθήκες. Τέλος, το μήνυμα
προς την Τουρκία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της περιοχής
μετά την Αίγυπτο, είναι πως δεν επιθυμούμε τον αποκλεισμό
της, αλλά την εποικοδομητική και βάσει του διεθνούς δικαίου
και των κανόνων της αγοράς εμπλοκή της. Ασφαλώς, η λύση του
Κυπριακού, όπως και η ανάκτηση της αξιοπιστίας της με έμπρακτη
εξομάλυνση και αποκατάσταση των σχέσεων με τις γειτονικές της
χώρες, θα συνέβαλε σε αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεται,
άραγε, η αλαζονική τουρκική ηγεσία το προφανές; Ο χρόνος θα
δώσει την απάντηση.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), που
τοποθετείται χρονικά στο 2050, είναι μία αυτονόητη επιλογή, η
οποία ωστόσο εμπεριέχει δυσκολίες. Το ευτύχημα είναι πως η
τεχνολογία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, ώστε να καμφθούν
τα εμπόδια που σχετίζονται τόσο με το κόστος παραγωγής όσο
κυρίως με τις δυνατότητες αποθήκευσης, που για την ώρα φέρνουν
τις ΑΠΕ σε μειονεκτική θέση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στο
μεσοδιάστημα (2020-2050), μέχρι δηλαδή να φτάσουμε σε μία
οικονομία απαλλαγμένη από τις εκπομπές άνθρακα, το φυσικό
αέριο και το LNG, ως καθαρότερες μορφές ενέργειας από άνθρακα,
λιγνίτη και πετρέλαιο θα κυριαρχήσουν. Οπότε, ο χρόνος πιέζει
για αποφάσεις και υλοποίηση έργων φυσικού αερίου και LNG για
τη σύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά,
χωρίς να αποκλείεται, το αντίθετο, η παράλληλη επένδυση στις
ΑΠΕ.
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