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ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ N.Y.C. 28-2-2023 ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 
 

 Είναι, νομίζω γεγονός, πως η εθνική  διαδρομή της Τουρκίας και της Ελλάδος, για 
πολλά χρόνια και στους περισσότερους τομείς, όπως τον πολιτικό, τον κοινωνικό και τον 
οικονομικό, έχουν δεχθεί μεταξύ τους  μεγάλη αλληλεπίδραση. Έτσι, θεωρώ για να 
εκτιμήσουμε το αύριο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θα πρέπει να δούμε σε συντομία, το 
παρελθόν και να αναλύσουμε  τα βασικά  στοιχεία του παρόντος, δηλαδή τα τελευταία  
χρόνια. 
 
   Επί 200 χρόνια, τα σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις  μας με την 
Τουρκία ήταν πόλεμοι, κρίσεις και διαλείμματα ειρήνης. Μοιάζει να βρισκόμαστε με τη 
χώρα αυτή σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος μεγάλης όμως διάρκειας. 

  Αν θα αναζητούσαμε το κύριο, το βασικό συμπέρασμα, από όλη αυτή τη χρονική 
διαδρομή, μεταξύ των πολλών άλλων που φυσικά υπάρχουν, εγώ θα έλεγα ότι είναι η 
εκμηδένιση κάθε έννοιας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Κάθε βήμα, κάθε ενέργεια 
και όλες οι πολιτικές κινήσεις της μίας, συνεγείρουν και οδηγούν την άλλη στην έρευνα για 
να διαπιστώσει τι κρίβεται και ποίος είναι ο πραγματικός στόχος. Από τον πόλεμο της 
δικής μας ανεξαρτησίας, μέχρι σήμερα, η τουρκική εθνική πολιτική έχει μία στενή σχέση, 
μπορεί και εξάρτηση, με την Ελλάδα και γενικότερα με τον ελληνικό παράγοντα. Μαζί 
είχαμε είσοδο στο ΝΑΤΟ. Την 15/7/1959 η Ελλάδα έκανε αίτηση για σύνδεση της με την 
ΕΟΚ. Αμέσως ο τότε  τούρκος ΥΠ.ΕΞ, Ζορλού, διέταξε τους διευθυντάς του να κάνουν το 
ίδιο λέγοντας: «..η Ελλάδα είναι μία χώρα την οποία η Τουρκία οφείλει να ακολουθεί κατά 
πόδας». 

    Νομίζω ότι τα γεγονότα της Κύπρου, το 1974, έβαλαν την σφραγίδα τους στην 
πράξη, στην μέχρι τότε υποβόσκουσα τουρκική αναθεωρητική εξωτερική πολιτική. Στην 
ουσία έχουμε την έναρξη της τρέχουσας τουρκικής εθνικής πολιτικής. Από τότε μέχρι 
σήμερα η Τουρκία δεν έχει  κρύψει τις προθέσεις της απέναντι στην Ελλάδα και την 
Κύπρο. Πρέπει όμως  να επισημανθεί ότι τα τελευταία 20 χρόνια η Τουρκία έχει αλλάξει. 
Υπάρχει ένας δυναμισμός σε πολλούς και σοβαρούς τομείς της κρατικής δομής της χώρας 
αυτής. Η δημογραφική ακμή, η παραγωγική δυναμική παντού, η βιομηχανική ανάπτυξη 
ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα, η δραστική αύξηση του ΑΕΠ και η έναρξη εγκατάστασης 
πυρηνικής τεχνολογίας, την καθιστούν σοβαρό γεοπολιτικό παίκτη στην περιοχή μας. Και 
ένα σημαντικό, κατά τη γνώμη μου στοιχείο. Ολη αυτή η πρόοδος και ο αναπτυξιακός 
σχεδιασμός έχει «ντυθεί» με ένα «πέπλο» θρησκευτικής ιδεολογίας και τουρκικής 
ιστορικής  εθνικιστικής ύφανσης. Ετσι έχουμε ένα νέο πρόσωπο της Τουρκίας. 

    Η νέα αυτή τουρκική εθνική πολιτική την έχει οδηγήσει σε μία σχετική αποδέσμευση 
από τη Δύση. Δεν κόβει τους δεσμούς μαζί της, αλλά είναι σε μία διαδικασία αυτονόμησης. 
Η δυτική πορεία του κεμαλισμού έχει σχεδόν αντιστραφεί προς μία ισλαμική νεοοθωμανική 
ταυτότητα. Η νέα αυτή ταυτότητα σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό αυτονόμησης,  
αποκαλύπτει την  επεκτατική της πολιτική έναντι όλων σχεδόν των γειτόνων της. Από τα 
Βαλκάνια μέχρι την Ανατ.Μεσόγειο, την Συρία και το Ιράκ, εφαρμόζει μεθοδικά 
διπλωματικά, οικονομικά, αλλά και στρατιωτικά μέσα , προσπαθώντας να προετοιμάσει 
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κλίμα επέκτασης ή και να την εφαρμόσει, όπως στη Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Το Αιγαίο 
και το σύνολο των ελληνικών συμφερόντων που το Διεθνές Δίκαιο (Δ.Δ.) μας δίνει, 
βρίσκονται στην κορυφή των τουρκικών αναθεωρητικών επιδιώξεων. Το ζήσαμε επί του 
πεδίου τα τελευταία τρία χρόνια. Η Τουρκία έχει ουσιαστικά βάλει σε νέα βάση τις σχέσεις 
της με τη χώρα μας στα πλαίσια της θαλάσσιας στρατηγικής της περί Γαλάζιας Πατρίδος. 

   Η χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, με την στάση της απέναντι στην τουρκική 
επιθετικότητα έχει πετύχει αρκετά αξιοσημείωτα πράγματα. Με την δηπλωματία της πέτυχε 
να πείσει τη Δύση ότι η τουρκική πολιτική είναι απειλή όχι μόνο για την Ελλάδα και την 
Κύπρο, αλλά για το σύνολο του συστήματος ασφάλειας αυτής. Η ρωσική επέμβαση στην 
Ουκρανία, όπως και το αίτημα Σουηδίας και Φιλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ανέδειξαν και 
πιστοποίησαν τον τουρκικό καιροσκοπισμό και την αυτονόμιση της χώρας αυτής από την 
δυτική στρατηγική και τα  δυτικά συμφέροντα. Τα συστήματα διακυβέρνησης των ΗΠΑ και 
της Ε.Ε. κατάλαβαν πλέον στην πράξη, όσα η ελληνική διπλωματία τους έλεγε και τους 
τεκμηρίωνε με στοιχεία. 

  Ετσι, θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε ότι, οι ελληνοτουρκικές διαφορές δεν είναι 
μόνο αντικείμενο διμερών σχέσεων, αλλά ένας κρίκος στην αλυσίδα των θεμάτων της 
δυτικής ισορροπίας και ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο, έναντι των γεωπολιτικών 
δράσεων άλλων δυνάμεων στην περιοχή. Και αυτό για δύο βασικούς λόγους τους οποίους 
η ελληνική διπλωματία αξιοποίησε. Πρώτον η αυτονομιστική πολιτική της Τουρκίας η 
οποία δημιουργεί ρήγματα στην δυτική συμμαχία. Και δεύτερον, την ίδια στιγμή, η Ελλάδα 
με την πολιτική της, έχει γίνει ισχυρός σταθεροποιητικός παράγων της δυτικής ασφάλειας. 
Αυτό σημαίνει ότι η βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις περνάει, κατά μεγάλο 
ποσοστό, μέσα από την αλλαγή της τουρκικής πολιτικής απέναντι στην Δύση συνολικά.  

   Να μη ξεχνάμε ότι τα θέματα που για πάνω από 50 χρόνια, η Τουρκία θέτει ως 
διαφορές με την Ελλάδα, είναι το επιχειρησιακό μέρος ενός στρατηγικού σχεδιασμού 
μακράς πνοής. Στο κέντρο του, ως βασικό σκοπό και στόχο, έχει την αναθεώρηση της 
συνθήκης της Λωζάνης του 1923. Ιδιαίτερα η επιμονή στην αποστρατικοποίηση των 
νησιών μας, που δεν είναι νέα, αλλά τώρα τίθεται με ένταση, έχει δύο αλληλένδετους 
στόχους. Ο πρώτος είναι η αποδυνάμωση του ελληνικού επιχειρήματος ότι η βάση 
επίλυσης όποιων διαφορών πρέπει να είναι οι προβλέψεις του Δ.Δ. και των διεθνών 
συνθηκών. Αν καταφέρει να αδρανοποιήσει αμυντικά αυτόν τον νησιωτικό μας χώρο θα 
ασκεί στην πράξη ουσιαστικό έλεγχο στο Αιγαίο και σε δεδομένη μελλοντική ευκαιρία γιατί 
όχι και πλήρη κυριαρχία.  

    Έχοντας όλα αυτά υπόψη μας και ενώ οι δύο χώρες βαδίζουν προς τις εκλογές, 
ξημέρωσε η 6η Φεβρουαρίου και η φύση με ασύληπτη δύναμη, άλλαξε, στην κυριολεξία,  
την Τουρκία. Έχουμε μία νέα κατάσταση. Μία κατάσταση που μεταβάλλει άρδην τα 
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δεδομένα της χώρας αυτής. Το μεγαλύτερο μέρος της 
νοτιοανατολικής Τουρκίας δεν υπάρχει πλέον. Μία μεσαία χώρα, σε έκταση και πληθυσμό 
κατεστράφη. Οι επιπτώσεις τεράστιες και δεν αφήνουν ανεπηρέαστο κανέναν κρατικό και 
κοινωνικό τομέα, όπως και κανένα σχεδιασμό για τα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα της 
χώρας. Οι ίδιες οι εκλογές όπως και το αποτέλεσμα τους μπαίνουν σε νέες βάσεις. Οι 
τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από την κυβέρνηση 
Ερντογάν χωρίς εξωτερική βοήθεια. Το οικονομικό κόστος σε απώλεια εισοδημάτων 
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μεγάλο, ενώ αυτό για την ανοικοδόμιση της περιοχής που επλήγη δεν έχει ακόμα 
υπολογιστεί, αλλά θα ξεπεράσει τα 100δις δολλάρια, όπως λένε οι πλέον ειδικοί. 

    Μία εύλογη ερώτηση γεννάται. Η νέα αυτή εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία 
μπορεί να επιδράσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις; Και γενικά μπορεί να μεταβάλλει την 
εξωτερική της πολιτική απέναντι στη Δύση;  

 Η στάση της Ελλάδος από την πρώτη στιγμή, έβαλε στην άκρη την μέχρι την 
προηγουμένη, απειλητική τουρκική ρητορική και ήταν ιδιαίτερα ανθρωπιστική, 
συνδράμοντας πρακτικά στην περιοχή και πολιτικά σε επίπεδο Ε.Ε. 

  Ο τουρκικός Λαός διαπίστωσε στην πράξη, ότι η δαιμονοποίηση των Ελλήνων από 
την πολιτική του ηγεσία δεν ισχύει. Η ελληνική στάση έχει αποστομώσει όλους τους 
σχεδιαστές της επιθετικής πολιτικής και ρητορικής. Η τουρκική πολιτική ηγεσία είναι, εκ 
των πραγμάτων, αναγκασμένη να πάει σε μία φραστική, τουλάχιστον, αποκλιμάκωση. 
Έτσι οι εκλογές, κατ’αρχήν και στις δύο χώρες φαίνεται ότι θα διεξαχθούν χωρίς 
εθνικιστικές κορόνες, κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι καλό. Ομως ο Διευθυντής του 
τουρκικού γραφείου στο Ινστιτούτο German Marshall Fund μας τονίζει ότι : «...η Τουρκία 
δεν θα αλλάξει ξαφνικά τη θέση της για την αποστρατικοποίηση των νησιών, λόγω των 
σεισμών, μπορεί να αλλάξει φρασεολογία». 

    Μετά τις εκλογές στην Τουρκία και εφόσον προκύψει σταθερή πολιτική κατάσταση, 
θα φανούν οι προθέσεις της νέας τουρκικής κυβέρνησης, όποια και αν είναι αυτή. Σε αυτή 
την προοπτική, εκτιμώ πως θα μετρήσουν δύο παράγοντες. Ο ένας έχει να κάνει με το 
ύψος της οικονομικής βοήθειας που θα αναγκαστεί η Τουρκία να ζητήσει από δυτικούς 
φορείς. Είναι βέβαιο ότι θα εξαντλήσει όλες τις άλλες πηγές και δυνατότητες, αλλά οι 
πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως αυτές δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το σύνολο των 
οικονομικών αναγκών που δημιούργησαν οι σεισμοί. Η ενδεχόμενη, λοιπόν προσφυγή  
στο δυτικό οικονομικό σύστημα δεν θα γίνει, μάλλον, χωρίς κάποιες δεσμεύσεις. Αυτός 
είναι ο επιβοηθητικός παράγων προς την αλλαγή της τουρκικής πολιτικής. Ο άλλος, κατά 
την εκτίμηση μου, είναι ανασταλτικός. Και έχει σχέσει με το σύστημα Ερντογάν, αλλά και 
όλου του τουρκικού πολιτικού συστήματος. Μετά την δεκαετία του 90, έβαλαν ως βάση 
στην εκπαίδευση των τούρκων πολιτών ένα μείγμα ισλαμισμού και εθνικισμού. Το 
κυρίαρχο στοιχείο αυτής της εκπαίδευσης είναι η ανωτερότητα του τούρκου έναντι όλων 
των άλλων λαών, σε όλους τους τομείς. Δημοσιογραφικά έχουν καταμετρηθεί 25 σχετικά 
σχολικά βιβλία που έχουν εκδοθεί μετά το 2016. Από τα βιβλία αυτά προκύπτει, μεταξύ 
των άλλων, πως ο ιερός πόλεμος, το τζιχάντ, δεν στοχεύει μόνο στην ανάδειξη του Ισλάμ, 
αλλά έχει έντονη την εθνικιστική διάσταση. Αυτό δεν παρακάμπτεται εύκολα και σύντομα.   

    Αν μετά τις εκλογές στην Τουρκία, η κυβέρνηση που θα προκύψει δείξει προθέσεις, 
έστω και από ανάγκη, να συζητήσει κάποια θέματα με την Δύση, δηλαδή τις ΗΠΑ και την 
Ε.Ε., αυτό θα είναι μία καλή ευκαιρία. Στην περίπτωση αυτή η δική μας προετοιμασία θα 
πρέπει να είναι μελετημένη, ρεαλιστική και κατάλληλη, επειδή ενδέχεται να μπούν στο 
τραπέζι όλα τα θέματα ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου που έχουν άμεση σχέση και 
με τις μεταξύ μας σχετικές διαφορές με την Τουρκία. Να θυμίσω την συμφωνία Ισραήλ-
Λιβάνου για την εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων από αμφισβητούμενες περιοχές. Είναι 
φανερό ότι αυτή έχει δημιουργήσει δρόμους προσέγγισης ανάλογων καταστάσεων στην 
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περιοχή. Επίσης, είναι γνωστό, ότι η Ιταλία μεσολαβεί για σχετικές ρυθμίσεις μεταξύ 
Αιγύπτου-Λιβύης. 

   Εν κατακλείδι και όπως ήδη έχει ακουστεί από επίσημα χείλη, η Εθνική Στρατηγική 
μιάς χώρας δύσκολα αλλάζει. Αυτά που μπορούν να αλλάξουν ή να αναβληθούν, είναι ο 
επιχειρησιακός σχεδιασμός και η τακτική προσέγγιση κάθε στρατηγικού στόχου. Ετσι μία 
περίοδος σχετικής φραστικής ηρεμίας από την πλευρά της γείτονος, μάλλον πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί : «...οι δύο χώρες να βρίσκονται στην 
αρχή ενός ενάρετου κύκλου». Πόσο θα κρατήση; Αγνωστο. Επίσης και επί του πεδίου θα 
υπάρξει περιορισμός των προκλήσεων και σε αυτό απαιτείται  προσοχή και εκ μέρους 
μας. Η αποτρεπτική μας ισχύ πρέπει να συνεχίσει τον σχεδιασμό της, χωρίς 
βερμπαλισμούς λόγων και πράξεων. Διότι, όπως έλεγε ο Περικλής στους Αθηναίους: 
«...Μάλλον πεφόβημαι τας οικείας ημών αμαρτίας, ή τας των εναντίων διανοίας» Δηλαδή: 
«... Τα δικά μας λάθη είναι που φοβάμαι και όχι τα σχέδια των εχθρών μας». 
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