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Δπραξηζηίεο  

 

Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ νξηζκέλνπο αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ε 

ζπκβνιή ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο κειέηεο. Καη’ αξρήλ, 

νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, Καζεγεηή Μάξην 

Δπξπβηάδε, πνπ κνπ εκπηζηεχζεθε ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαζψο θαη 

γηα ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ ζπκβνπιέο. 

 Δπηπιένλ, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο εξεπλεηέο ηνπ 

Διιεληθνχ Κέληξνπ  Δπξσπατθψλ Μειεηψλ (ΔΚΔΜ) γηα ηε βνήζεηα θαη ηηο ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείραλ. 

Δλ θαηαθιείδη, πνιχηηκε ππήξμε ε βνήζεηα ηνπ Καζεγεηή Σνπξθηθήο Γιψζζαο 

Faruk Tunsai, ν νπνίνο κε βνήζεζε ζηε κεηάθξαζε άξζξσλ θαη  ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Σνχξθηθεο θνηλσλίαο . 
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Δηζαγσγή 

 
1. θνπφο ηεο πξνηεηλφκελεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη πέξαλ ηεο 

ηζηνξηθήο  θαηαγξαθήο φισλ ησλ γεγνλφησλ πνπ θπξηάξρεζαλ ζηηο 

ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα, ε κειέηε 

ζπγθεθξηκέλσλ πηπρψλ ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο θαη εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κεηά ην 1974. 

2.  Αθνξκή απνηέιεζε ε ηδηφηεηα κνπ σο βνεζφο εξεπλεηή ζην Διιεληθφ 

Κέληξν Δπξσπατθψλ Μειεηψλ ,φπνπ αζρνινχκαη κε ηελ κειέηε θαη 

έξεπλα ηφζν ηεο Διιεληθήο φζν θαη ηεο Σνπξθηθήο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκίαο . 

3. ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδνληαη ηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

Α. Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο θαη εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο . 

Β.  Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ε θάζε ρψξα. 

Γ.  Οη ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν . 

  Γ.  Ζ  δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνηάζεσλ . 

     

4. ηελ ελ ιφγσ εξγαζία, ρξεζηκνπνίεζα ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη 

αξζνγξαθία. Δπίζεο ρξεζηκνπνίεζα ζεκεηψζεηο παξαδφζεσλ απφ ην κάζεκα 

Διιεληθήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο. Ζιεθηξνληθέο πεγέο δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

ράξε ζηελ πιήξε θαηαηνπηζηηθφηαηα θαη πνηθηιία ησλ ζπγγξακκάησλ.      
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Η θεωρητική προςέγγιςη τησ οικονομικήσ διπλωματίασ
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I. Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνκηθή Γηπισκαηία 

 

Ζ ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ηε δεθαεηία ηνπ 90 απέθηεζε ηε 

ζεκαζία πνπ είρε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
1
Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ε αχμεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ δηαλνίγεη ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. ζν νμχλεηαη ν 

νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο ηφζν απμάλνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ γηα λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ηα αξλεηηθά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.   

Ζ νηθνλνκηθή δηπισκαηία δελ αθνξά κφλν ηελ  αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ηηο πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
2
 ή ζηα πιαίζηα ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

Ζ νηθνλνκηθή δηπισκαηία ρξεζηκνπνηείηαη κε δχν βαζηθέο έλλνηεο : Ζ πξψηε 

αλαθέξεηαη ζηε άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ, 

ε απεηιή ή ε ρξήζε νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ θαη αληίζηνηρα ε παξνρή νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο γηα ηελ επίηεπμε πνιηηηθψλ ζηφρσλ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

άζθεζεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. 

Ζ δεχηεξε, αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε δηπισκαηηθψλ κέζσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Ζ νηθνλνκηθή δηπισκαηία κε απηήλ ηελ έλλνηα 

πξνζιακβάλεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο: ε δηακφξθσζε  κηαο ζπγθξνηεκέλεο εμαγσγηθήο 

πνιηηηθήο ,ε ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, ε πξνζέιθπζε 

μέλσλ επελδχζεσλ, δηαπξαγκάηεπζε ζε πνιπκεξέο ή δηκεξέο επίπεδν κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο.

                                                 
1
 Εαραξηάδεο, Γ.,  Γηεζλείο Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί. Β Έθδνζε. Αζήλα: ηακνχιεο, 2004.ει.35 

2
 Ibid.ει.39 
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II. Ο ξόινο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή  

 

Οη κειεηεηέο ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο
3
 δίλνπλ έκθαζε ζηελ ζρέζε 

κεηαμχ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο . Οη θηιειεχζεξνη ζεσξνχλ φηη νηθνλνκία θαη ε πνιηηηθή 

είλαη απηφλνκεο ζθαίξεο ,νη καξμηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε νηθνλνκία πξνζδηνξίδεη πνιιέο 

θνξέο ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ,ελψ νη ξεαιηζηέο πηζηεχνπλ φηη ε πνιηηηθή θαζνξίδεη ηελ 

νηθνλνκία .Ζ ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο εγεκνληθήο ζηαζεξφηεηαο
4
 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα εγεκνληθή δχλακε, νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ εγέηηδα απηή δχλακε, δελ ζα εθκεηαιιεχεηαη κφλν πξνο φθεινο ηεο ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο ζηαζεξφηεηαο αιά ζα απνιακβάλνπλ   πιενλεθηήκαηα θαη φια ηα άιια 

ζπκκεηέρνληα θξάηε. 

Δπηπιένλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ απφθηεζε κηαο 

ηζρπξήο νηθνλνκίαο φρη κφλν δηφηη απηφ κπνξεί λα απμήζεη ηελ επεκεξία ηεο ρψξαο «αιιά 

θαη γηαηί θάηη ηέηνην απνηειεί έλα αμηφπηζην ηξφπν απφθηεζεο ζηξαηησηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληηπάισλ »
5
 

ηηο αξρέο ηνπ 70 , ε Susan Strange , ππνζηήξημε φηη νη δχν ζθαίξεο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο πνιηηηθήο νηθνδνκήζεθαλ μερσξηζηά εμαηηίαο ηεο επηηάρπλζεο ηνπ δηεζλνχο 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε βάξνο ελφο ζηαηηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο
6
. 

                                                 
3
 Καιιηψξαο, Ζ., Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Αζήλα: ηδέξεο ,1998.ει.15 

4
 Ήθαηζηνο, Π., Θεσξία Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθήο Οινθιήξσζεο . Αζήλα: Πνηφηεηα, 2003.ει.34 

5
Ήθαηζηνο, Π., Γηπισκαηία θαη ηξαηεγηθή ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ , Γαιιίαο , Γεξκαλίαο , Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο . Αζήλα: Πνηφηεηα, 2000.ει.117 

6
 Strange, S.,  Ζ Τπνρψξεζε ηνπ Κξάηνπο. Ζ Γηάρπζε ηεο Δμνπζίαο ζηελ Παγθφζκηα Οηθνλνκία. Αζήλα: 

Παπαδήζεο, 2004.ει73 



 9 

Ζ Susan Strange, επηρεηξεκαηνιφγεζε φηη ζηελ νπζία δελ ππήξρε πνηέ 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο .Δπίζεο νη Joseph Nye , Robert Keohane  

πξεζβεχνπλ φηη ηα ζχλνξα κεηαμχ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο είλαη 

αλχπαξθηα, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπο έγθεηηαη ζηελ αλάδεημε ησλ ελλνηψλ 

ηεο πςειήο θαη ρακειήο πνιηηηθήο . 

Χο πςειήο πνιηηηθήο πξνζδηνξίδνληαη ηα ζέκαηα θαίξηαο ζεκαζίαο φπσο ε 

αζθάιεηα ,ε δηπισκαηία ή ν πφιεκνο.
7
 Χο ρακειήο πνιηηηθήο ζεσξείηαη ν θαζνξηζκφο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο , δειαδή ζέκαηα κε ιηγφηεξν ζεκαληηθέο δξάζεηο
8
 .  

Αλάινγε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ ζπλεηζθνξά ηνπ Robert Gilpin ν 

νπνίνο απνδέρηεθε ηελ αιιειεπίδξαζε νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο παξνπζηάδνληαο ηελ, 

κέζσ ηεο εμέιημεο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ
9
 . 

Απηφ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κειεηεηέο ηεο Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο είλαη 

φηη ηα φξηα κεηαμχ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκίαο είλαη δπζδηάθξηηα θαη φηη αιιειεπηδξνχλ 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν επίπεδν αλάιπζεο γηα ηνπο πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο .  

Μηα άιιε ηάζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη πνπ κεηαβάιεη 

ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη εθείλε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 
10

. 

Ο Δπζηξάηηνο Αικπάλεο  ζεσξεί φηη ε παγθνζκηνπνίεζε αλάκεζα ζε άιιεο επηπηψζεηο 

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή έρεη επηθέξεη ην εμήο :ζήκεξα ε εμσηεξηθή πνιηηηθή πινπνηείηαη  

ζην ρψξν ηεο παγθφζκηαο θιίκαθαο θαη φρη ζε δηκεξέο ή πνιπκεξέο επίπεδν
11

 . 

                                                 
7
 Πιαηηάο, Α., θέςεηο γηα ηελ Διιεληθή Τςειή ηξαηεγηθή. Αζήλα: ηδέξεο ,1997.ει.47 

8
 Ibid. 

9
 Gilpin, R.,  Πφιεκνο θαη Αιιαγή ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή. Αζήλα: Πνηφηεηα, 2003.ει.87 

10
 Αικπάλεο, E.,  Παγθνζκηνπνίεζε. Αζήλα: Libro,2003.ει.301   

11
 Ibid. 
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III. Σν πεξηερόκελν ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο  

 

Ζ νηθνλνκηθή δηπισκαηία ζα κπνξνχζε λα αλαιπζεί ζε δχν δηαζηάζεηο
12

 .Πξψηνλ 

σο κέζν θαη δεχηεξνλ σο δηαδηθαζία. Χο κέζνλ, δηφηη ζεσξείηαη σο έλαο ζεκαληηθφο 

κεραληζκφο ηεο εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ,ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο αιιά πάλσ απφ φια ηεο παξαδνζηαθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Χο δηαδηθαζία, εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο ζεκαζίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ, αιιάδεη ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή .   

 

Η νηθνλνκηθή δηπισκαηία σο κέζν ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.  

 

Ζ εμσηεξηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε θαη πξνάζπηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα ,απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν 

φξγαλν άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο . 

Έρεη ηνπο εμήο  ζηφρνπο : 

 Πξψηνλ, ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Κάπνηεο θνξέο ε νηθνλνκηθή 

δηπισκαηία πξνζδηνξίδεηαη θαη σο εκπνξηθή δηπισκαηία
13

  .   

 Γεχηεξνλ, ζηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, λα πξνζειθχζεη 

δειαδή  μέλεο επελδχζεηο ζηε ρψξα . 

 Σξίηνλ , ζηελ ππεξάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ ζέζεσλ πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε 

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζε νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο
14

 (φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Δκπνξίνπ ,θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο 
15

φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε) . 

 

 

 

                                                 
12

 Καιιηψξαο,  Ζ., Γηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Αζήλα: ηδέξεο ,1998.ει.77 

13
 Ibid. 

14
 Εαραξηάδεο, Γ.,  Γηεζλείο Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί. Β Έθδνζε. Αζήλα: ηακνχιεο, 2004. 

15
 Ibid. 
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Η νηθνλνκηθή δηπισκαηία σο κεραληζκόο ηεο πνιηηηθήο αλαπηπμηαθήο 

βνήζεηαο . 

 

ηα πιαίζηα απηά ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία ζηνρεχεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο .Δπίζεο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ 

βνήζεηαο θαη  ζηελ ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηνπο δηεζλνχο νξγαληζκνχο . 

 

Η νηθνλνκηθή δηπισκαηία ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο κέζν δηαπξαγκάηεπζεο ζε 

εγρώξηεο θαη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο . 

 

ηα πιαίζηα απηά ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία ζηνρεχεη  ζηελ παξνρή θάζε δπλαηήο 

βνήζεηαο ζε μέλεο θαη ζε εγρψξηεο επηρεηξήζεηο .  

  

Η νηθνλνκηθή δηπισκαηία σο κέζν άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

 

Μηα αλαπηπγκέλε νηθνλνκία θαη κηα ζηέξεα παξαγσγηθή βάζε ελφο θξάηνπο δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζπληειεζηή ηζρχνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εμσηεξηθήο ηνπ πνιηηηθήο . Μηα ηζρπξή νηθνλνκηθή δχλακε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

νηθνλνκηθά κέζα γηα λα δηεπξχλεη ηε δηεζλή ηεο επηξξνή .  

Δπηπξνζζέησο, ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία είλαη δπλαηφ λα απνηξέςεη ελέξγεηεο 

θξαηψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ελφο 

θξάηνπο. Ζ απνηξνπή δελ ρξεζηκνπνηεί κφλν ζηξαηησηηθά ή θαη πνιηηηθά κέζα.
16

Σα 

νηθνλνκηθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά. Μπνξεί επίζεο λα εληζρχζεη νηθνλνκηθά 

δηεζλνχο νξγαληζκνχο θαζψο θαη θξαηηθνχο δξψληεο ηξίησλ ρσξψλ φηαλ εμππεξεηνχληαη 

ηα ζπκθέξνληα ηεο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

 

 

 

                                                 
16

 Ήθαηζηνο, Π.,  Πιαηηάο, Α.,  Διιεληθή Απνηξεπηηθή ηξαηεγηθή . Αζήλα: Παπαδήζεο, 1992. 
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Η νηθνλνκηθή δηπισκαηία σο δηαδηθαζία  

 

Ζ νηθνλνκηθή δηπισκαηία απνηειεί έλα πεδίν δξάζεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

πνπ έρεη επηβάιιεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο .   
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IV. Σα κέζα ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο  

Σα κέζα ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ρσξίδνληαη, αλάινγα κε ηα αλ είλαη 

πνιηηηθά ή νηθνλνκηθά θαη ζεηηθά ή αξλεηηθά . 

Σα θπξηφηεξα  ζεηηθά νηθνλνκηθά κέζα είλαη ηα εμήο :  

                 επλντθέο δαζκνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο  

                 παξαρψξεζε ξήηξαο ηνπ κάιινλ επλννχκελνπ θξάηνπο
17

   

                 κείσζε δαζκψλ  

             άκεζε αγνξά 

                 εμαγσγηθέο ή εηζαγσγηθέο επηδνηήζεηο  

                παξαρψξεζε αδεηψλ εηζαγσγήο ή εμαγσγήο  

                παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο  

 

Σα θπξηφηεξα αξλεηηθά νηθνλνκηθά κέζα είλαη ηα εμήο :  

                 απαγφξεπζε εμαγσγψλ 

                 απαγφξεπζε εηζαγσγψλ  

                 δαζκνινγηθέο δηαθξίζεηο
18

  

                 άξλεζε παξαρψξεζεο ξήηξαο ηνπ κάιινλ επλννχκελνπ θξάηνπο 

                 επηβνιή πνζνζηψζεσλ  

                  ληάκπηγθ
19

 

 

 Σα θπξηφηεξα  ζεηηθά πνιηηηθά κέζα είλαη ηα εμήο :  

                δσξεάλ παξαρψξεζε νπιηθψλ ζπζηεκάησλ  

                 πνιηηηθή ππνζηήξημε ηεο ρψξαο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ αληαιιάγκαηα 

ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα  

 

Σα θπξηφηεξα  αξλεηηθά πνιηηηθά κέζα  είλαη ηα εμήο : 

                ηεξκαηηζκφο πνιηηηθήο ππνζηήξημεο βαζηθψλ ζέζεσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

κηαο ρψξαο ,παξνρήο πνιηηηθήο ππνζηήξημεο ζε ζηξαηησηηθά πξαμηθνπήκαηα 

               ζηξαηησηηθή πίεζε, απεηιή ζηξαηησηηθήο επέκβαζε 

                                                 
17

 Αικπάλεο, Δ., Παγθνζκηνπνίεζε. Αζήλα: Libro,2003.ει.88   

18
 Ibid. 

19
 Ibid. 
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Η θεωρητική προςέγγιςη τησ εξωτερικήσ πολιτικήσ  
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I. ρνιέο θέςεο Διιεληθήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο  

 

Απφ ην 1974 βαζηθή κέξηκλα ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ήηαλ  θαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη  ε αληηκεηψπηζε ηεο ηνπξθηθήο απεηιήο. ιεο νη Διιεληθέο 

Κπβεξλήζεηο πξνζπάζεζαλ λα απνηξέςνπλ κηα δπζκελή θαηάζηαζε γηα ηελ Διιάδα.   

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν απηή ππήξμε 

πνιπδηάζηαηε θαη είρε σο ζθνπφ ηελ  ελδπλάκσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο 

κε ελέξγεηεο ζην πεδίν ηεο πνιπκεξνχο θαη δηκεξνχο δηπισκαηίαο
20

. 

 ε ζρέζε κε απηή ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο, ππήξμαλ ζηε 

ρψξα δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ θαη εκθαλίζηεθαλ σο δχν θπξίαξρεο ζρνιέο 

ζθέςεο κε ζηέξεν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα νλφκαηα γηα ηηο 

δχν ζρνιέο, αιιά νη φξνη πνπ επηθξάηεζαλ είλαη «Διιελνθεληξηζκφο»
21

 γηα ηελ 

ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη «Δπξσθεληξηζκφο»
22

 γηα ηελ λέν-ιεηηνπξγηθή 

πξνζέγγηζε.  

 

Διιελνθεληξηζκόο  - Πνιηηηθόο Ρεαιηζκόο  

 

Πξφθεηηαη γηα ηε θιαζηθή ξεαιηζηηθή ζρνιή πνπ ζεσξεί ην δηεζλέο ζχζηεκα 

άλαξρν, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο κηαο λνκηκνπνηεκέλεο δηεζλνχο εμνπζίαο, θαη πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ηα θξάηε, σο νξζνινγηθά φληα, πξέπεη λα επηδηψθνπλ ην εζληθφ ηνπο 

ζπκθέξνλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπο.  

Ζ Σνπξθία είλαη ν γεσπνιηηηθφο αληίπαινο ηεο Διιάδαο πνπ εμαθνινπζεί λα 

έρεη αλαζεσξεηηθέο βιέςεηο ζην Αηγαίν, πνπ θαηέρεη παξάλνκα έλα κέξνο ηεο 

Κχπξνπ θαη πνπ, παξά ηηο δπζθνιίεο ηεο, εμειίζζεηαη ζε ηνπηθή ππεξδχλακε
23

 .Σν 

ειιεληθφ θξάηνο πξέπεη  λα επελδχζεη ζηελ άκπλα γηα ηελ αλάζρεζε θαη απνηξνπή 

ηεο Σνπξθίαο.  

                                                 
20

Βεξέκεο, Θ.,  Ηζηνξία ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ρέζεσλ,1453-2005.Αζήλα:ηδέξεο, 2001. ει.39 

21
 Vincenzo, G., ρνιέο θέςεο θαη Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή. Αζήλα :Διιεληθφ Ίδξπκα 

Ακπληηθήο θαη Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο ,2002.ει.9 

22
 Ibid. 

23
 Ibid.ει.11 
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Ζ ειιεληθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη θπξίσο ζε κηα αμηφπηζηε 

ζηξαηησηηθή δχλακε θαη ζε έλα δίθηπν ζπκκαρηψλ πνπ ζα βνεζάεη ζηελ 

εμηζνξξφπεζε ηεο ζηξαηησηηθήο θαη γεσπνιηηηθήο ππεξνρήο ηεο Σνπξθίαο. 

Ζ απνηξνπή απαηηείηαη λα είλαη αμηφπηζηε θαη λα θαιχπηεη θαη ηνλ ειιεληζκφ 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ  εληαίνπ ακπληηθνχ δφγκαηνο Διιάδαο-Κχπξνπ.
24

 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζηξαηεγηθή ηεο απνηξνπήο απνηχρεη, ε Διιάδα δελ ζα πξέπεη λα 

παξακειεί ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πξψηνπ ρηππήκαηνο
25

.  

 ην δηπισκαηηθφ πεδίν, ε ρψξα πξέπεη λα έρεη κηα δξαζηήξηα εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη λα πξνζπαζεί λα θεξδίζεη ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο 

ελάληηα ζηε Σνπξθία γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ status quo ζην Αηγαίν θαη ηελ επαλαθνξά 

ζην status quo ante ζηε Κχπξν.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε εθιακβάλεηαη σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ φπνπ ε Διιάδα έρεη ζαθή δηπισκαηηθή 

ππεξνρή έλαληη ηεο Σνπξθίαο θαη πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άζθεζε 

απνηειεζκαηηθήο πίεζεο γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηεο Άγθπξαο ζην Αηγαίν θαη ηελ 

Κχπξν
26

 .  

Γη’ απηφ ην ιφγν, νη Διιελνθεληξηθνί ζεσξνχζαλ ζσζηή ηελ πνιηηηθή ηεο 

«αηξεζηκφηεηαο
27

» πνπ αθνινχζεζε ε Διιάδα, απφ ην 1986 θαη έπεηηα, έλαληη ζηελ 

Σνπξθία  

Θεσξνχλ νπηνπηθφ νη Διιελνθεληξηθνί   λα πεξηκέλεη θαλείο φηη ε Σνπξθία ζα 

κπνξέζεη λα αζπαζηεί ηηο επξσπατθέο αξρέο πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

Κξάηνπο δηθαίνπ θαη λα εγθαηαιείςεη ηηο επεθηαηηθέο ηεο ηάζεηο γηα λα εληαρζεί ζηε 

Δπξσπατθή Έλσζε. ζνλ αθνξά ην Κππξηαθφ πξφβιεκα, νη Διιελνθεληξηθνί 

πηζηεχνπλ φηη νη ειιελνθχπξηνη δελ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε παξαρσξήζεηο. 

 

                                                 
24

 Ibid. 

25
 Ibid.ει.12 

26
Ibid. ει.13 

27
 Ibid. 
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Δπξσθεληξηζκόο -Νέν Λεηηνπξγηζκόο  

 

Καη απηή ε ζρνιή ζεσξεί πσο ην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη άλαξρν. Ζ χπαξμε 

δηεζλψλ αξρψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ, 

δεκηνπξγψληαο δεζκεχζεηο. Ζ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε θαη νινθιήξσζε ζηα 

πιαίζηα ησλ θνηλνηήησλ απηψλ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα κηα πνιηηηθή νινθιήξσζε 

αλάκεζα ζηα θξάηε, πνπ ηα βνεζάεη λα επηιχνπλ εηξεληθά ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη λα 

επηδηψθνπλ ην θνηλφ ηνπο ζπκθέξνλ. 

Ζ ηνπξθηθή απεηιή κεηά ην 1974 ζεσξείηαη δεδνκέλε. Ζ απνηξνπή ζα πξέπεη 

λα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ ηζρπξή νηθνλνκία, ζην εθζπγρξνληζκέλν θξάηνο, ζηε 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, ζε δεκηνπξγηθέο δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο 

ζηε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, θαη φρη κφλν ζηε ζηξαηησηηθή πηπρή ηεο . 

Ζ ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ απνηεινχλ κηα ρξήζηκε «δνκηθή νκπξέια
28

»  πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ εηξήλε 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο . Γη’ απηφ ην ιφγν, ε Διιάδα 

πξέπεη λα ηάζζεηαη ππέξ ηεο έληαμεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ηεο ζηνπο νξγαληζκνχο 

απηνχο, ππφ ηνλ φξν φηη ζα ηεξνχλ ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα ηελ εηζδνρή ηνπο.  

ηα θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλεηαη ε ζηαζεξή δεκνθξαηία, ε νηθνλνκία ηεο 

αγνξάο, ν πιήξεο ζεβαζκφο σλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ππνςήθησλ ρσξψλ θαη ε απνθήξπμε ηεο βίαο σο κέζν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο 

κε ηνπο γείηνλεο ηνπο. 

 Ζ Διιάδα ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηηο ππνςήθηεο ρψξεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

λα ελαξκνληζηνχλ κε απηέο ηηο αξρέο. Ζ επξσπατθή πξννπηηθή ηεο Σνπξθίαο 

δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηνλ ζηαδηαθφ εθζπγρξνληζκφ θαη εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ 

ηνπξθηθνχ θξάηνπο θαη είλαη ζαθψο πξνηηκφηεξν γηα ηελ Διιάδα λα έρεη απέλαληη ηεο 

κηα δεκνθξαηηθή, απφ κηα ζηξαηνθξαηνχκελε αζηαηηθνχ ηχπνπ ρψξα . 

 ζν πεξηζζφηεξν ζα εκπιέθνληαη ηα ζπκθέξνληα ηεο Σνπξθίαο κε ηελ ΔΔ, 

ηφζν πεξηζζφηεξν ζα έρεη ε Έλσζε ζηα ρέξηα ηεο έλα κνριφ πίεζεο επί ηεο Σνπξθίαο.  

 Ζ Σεισλεηαθή Έλσζε ΔΔ-Σνπξθίαο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ πηψζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλφξσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε ζην Αηγαίν, ζα ζπληειέζεη 

ζηελ αλάιεςε θνηλψλ νηθνλνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηα θνηλά 

                                                 
28

Ibid.ει.14 
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ζπκθέξνληα ησλ δχν ρσξψλ ζηελ πεξηνρή.
29

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θνηλνχ 

ζπκθέξνληνο, νη δχν πιεπξέο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηηο επαθέο κεηαμχ ηνπο ηφζν 

ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ,μεθηλψληαο 

απφ ηα ζέκαηα ρακειήο πνιηηηθήο. 

 Οη απνθάζεηο ζην Διζίλθη,
30

 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ειιελνηνπξθηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, ζα βνεζήζνπλ ζηελ εμεχξεζε θνηλνχ 

παξνλνκαζηή γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε ή ηελ ππέξβαζε ησλ πνιηηηθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

εκαληηθφ εκπφδην πάλησο, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ 

εμαθνινπζεί λα είλαη ε επίιπζε ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο.  

  

                                                 
29

 Θενδσξφπνπινο, Β.,  Οη Σνχξθνη θαη Δκείο. Αζήλα: Φπηξάθεο, 1998. ει.86 

30
Ibid.ει.97 
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II. πκπεξάζκαηα  

 

πκπεξαζκαηηθά, δηαθεθξηκέλα κέιε ησλ ζρνιψλ απηψλ, θπξίσο 

αθαδεκατθνί, δεκνζηνγξάθνη θαη επί ηηκή δηπισκάηεο, πξνζπάζεζαλ λα επεξεάζνπλ 

ηηο επηινγέο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ κειέηε ηεο δηακφξθσζεο ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο κηαο ρψξαο είλαη κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε θαη ν μέλνο 

παξαηεξεηήο, κε ηελ ειιηπή γλψζε πνπ κπνξεί λα έρεη γηα ηνπο κεραληζκνχο ιήςεο 

απνθάζεσλ, κπνξεί εχθνια λα πεξηπέζεη ζε ζθάικαηα θαη λα πηζηέςεη φηη απηέο νη 

ζρνιέο επεξεάδνπλ άκεζα ηηο ηειηθέο απνθάζεηο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζεσξία 

δηαθέξεη απφ ηελ πξαγκαηηθή δηαρείξηζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη εθ ησλ πζηέξσλ γηα λα λνκηκνπνηήζεη  ηηο πνιηηηθέο επηινγέο. 

 Τπάξρεη ειιηπήο ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο θαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή 

δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ πξνζσπηθφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ  πνπ επεξεάδνληαη 

πξσηίζησο απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη θηινδνμίεο, ηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν θαη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιίζνπλ ςήθνπο γηα ην θφκκα ηνπο θαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο . 

 Σν γεγνλφο απηφ σζεί ζην λα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

κέξνο ηεο δηαθνκκαηηθήο δηακάρεο, αιιά θαη ηνπ εζσθνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ γηα 

ηελ εμνπζία.  

ε απηφ ην πιαίζην, ζα ζπκπεξαίλακε πσο πεξηζζφηεξε δπλαηφηεηα λα 

επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ ηα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη 

ζηνλ ζηελφ θχθιν ηνπ ππνπξγνχ θαη θπξίσο, ηα πξφζσπα πνπ θαηαθέξλνπλ λα 

αλαιάβνπλ ππεχζπλεο ζέζεηο ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή ζε δηεζλήο ζεζκνχο. 

Πξφζσπα πνπ φκσο ζπρλά ράλνπλ ην ξφιν ηνπο κε ηελ αιιαγή ηνπ ππνπξγνχ ή ηελ 

αιιαγή Κπβέξλεζεο.  
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I. Ιζηνξία ησλ  ειιελνηνπξθηθώλ  ρέζεσλ  

Οη ζρέζεηο ηεο ρψξαο καο κε ηελ Σνπξθία απνηέιεζαλ αλέθαζελ ηε βάζε ηεο 

εμσηεξηθήο θαη ακπληηθήο καο πνιηηηθήο
31

. Οη ξίδεο απηψλ ησλ ζρέζεσλ έρνπλ 

ηζηνξηθφ βάζνο. Βαζηθφ ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ησλ δηαθνξψλ καο κε ηνπο Σνχξθνπο 

έπαημαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Κχπξνο θαη ΖΠΑ
32

.  

 Ο δηακειηζκφο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κέρξη ηνλ Διιελνηνπξθηθφ 

πφιεκν ηνπ 1922 άθεζε ζηνπο Σνχξθνπο ηελ αίζζεζε απνζπλζέζεσο ηεο ρψξαο 

ηνπο.
33

Ζ Διιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821 ήηαλ ε αξρή ησλ γεγνλφησλ πνπ 

επαθνινχζεζαλ κε θαηάιεμε ηνλ δηακειηζκφ ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ Μεγάιε Ηδέα 

ησλ Διιήλσλ είλαη ην πξίζκα θάησ απφ ην νπνίν νη Σνχξθνη έβιεπαλ θαη βιέπνπλ 

φια ηα ζέκαηα ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηελ Διιάδα, αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

Μεγάιε Ηδέα έπαςε λα ππάξρεη ζαλ φξακα γηα ηνπο Έιιελεο απφ ην 1922. 

    Ζ αγσλία γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ηνπο ήηαλ ίζσο ν βαζηθφηεξνο ιφγνο 

πνπ θηλνχκελνη δηαρξνληθά κε ζηαζεξή ζηξαηεγηθή επέηπραλ, ηφζν ηνλ εμνβειηζκφ 

ηεο Αξκεληθήο θαη Διιεληθήο κεηνλφηεηαο απφ ηελ Σνπξθία,
34

 φζν θαη ηελ 

δηρνηφκεζε ηεο Κχπξνπ, ελψ, επηρεηξνχλ ηελ αιιαγή ησλ δεδνκέλσλ ζην Αηγαίν.
35

 

 Ο ζηφρνο ηνπ εμνβειηζκνχ ηεο Διιεληθήο κεηνλφηεηαο πνπ είρε απνκείλεη 

ζηελ Σνπξθία  (Κσλζηαληηλνχπνιε, Ίκβξν θαη Σέλεδν) άξρηζε λα πινπνηείηαη θαηά 

παξάβαζε ησλ πξνβιέςεσλ ηεο πλζήθεο ηεο Λνδάλλεο φηαλ ε δηεζλήο ζπγθπξία 

ππήξμε επλντθή γηα ηελ Σνπξθία. 

 Έηζη ζηαδηαθά θαη κεζνδηθά ην 1941 κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Διιάδαο 

επέβαιαλ ηελ ζηξάηεπζε ησλ Διιήλσλ νκνγελψλ ζηα «ηάγκαηα εξγαζίαο
36

». Σν 

                                                 
31

 Κπξηαδήο,  Ν.,  Διιάδα-Σνπξθία: Άκπλα θαη Οηθνλνκία. Αζήλα: Δζηία 1999. 

32
Αξβαληηφπνπινο, Κ.,  Κφππα, Μ., 30 Υξφληα Διιεληθήο Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο 1974-2004.Αζήλα: 

Ληβάλεο,2005.ει.119 

33
 Βεξέκεο, Θ.,  Ηζηνξία ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ρέζεσλ,1453-2005.Αζήλα:ηδέξεο, 2001.ει.135 

34
Ibid .ει.141 

35
 Ibid. 

36
 Σεξμειήο, Π.,  Δμσηεξηθή Πνιηηηθή. Κχπξνο, Αηγαίν. Άιινζη θαη Απηνθαηαζηξνθέο. Αζήλα: 

Κέδξνο, 1978.ει.28 
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1942 ηνπο επέβαιαλ ην θφξν πεξηνπζίαο {Varlik Vergisi )
37

. Σν 1955 κε ην Κππξηαθφ 

ζηελ θνξχθσζε ηνπ, Σνχξθνο πξάθηνξαο ηνπνζέηεζε βφκβα ζην ζπίηη πνπ 

γελλήζεθε ν Κεκάι Αηαηνχξθ ζηε Θεζζαινλίθε ψζηε λα επαθνινπζήζεη ε επίζεζε 

ηνπ Σνπξθηθνχ φρινπ ζηελ Διιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην 

Διιεληθφ Πξνμελείν θαη ηα ζπίηηα ησλ Διιήλσλ Αμησκαηηθψλ ζηελ κχξλε.  

Σν 1958 δηέιπζαλ ηελ Έλσζε Διιήλσλ Κσλζηαληηλνππφιεσο
38

. Σν 1964 κε 

πξφζρεκα ηα γεγνλφηα ζηελ Κχπξν απέιαζαλ ζε 48 ψξεο 1500 νκνγελείο απφ ηελ 

Ίκβξν θαη Σέλεδν αθνχ ηνπο  ραξαθηήξηζαλ σο επηθίλδπλνπο γηα ηελ δεκφζηα 

αζθάιεηα. Παξάιιεια έθιεηζαλ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία, δήκεπζαλ ηηο πεξηνπζίεο θαη 

ίδξπζαλ εθεί θπιαθέο γηα βαξείο εγθιεκαηίεο. Σν 1971 έθιεηζαλ ηε Θενινγηθή ρνιή 

ηεο Υάιθεο
39

. ήκεξα ε Διιεληθή κεηνλφηεηα ζηελ Σνπξθία αξηζκεί 1500 

αλζξψπνπο έλαληη 200000 ρηιηάδσλ πνπ ήηαλ. 

 O ζηφρνο ηεο δηρνηφκεζεο ηεο Κχπξνπ ηέζεθε ην 1956 απφ ηνλ θαζεγεηή θαη 

κεηέπεηηα Πξσζππνπξγφ Νηράη Δξίκ παξά ην γεγνλφο φηη κε ηελ πλζήθε ηεο 

Λνδάλλεο είραλ παξαηηεζεί απφ θάζε δηεθδίθεζε γηα ην λεζί. 

Απφ ην 1964 πνπ ε Διιάδα έιαβε κεξηθά κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λεζηψλ 

εμ αηηίαο ησλ θξίζεσλ ζηελ Κχπξν θαηεγνξήζεθε απφ ηελ Σνπξθία γηα θαηαπάηεζε 

ησλ πλζεθψλ θαη εμνπιηζκφ ησλ λεζηψλ. Οη θαηεγνξίεο εληάζεθαλ κεηά ην 1974. 

ην ηέινο ηνπ 1973 ε Σνπξθία δηεθδίθεζε επίζεκα γηα πξψηε θνξά  ηελ κηζή 

πθαινθξεπίδα ηνπ Αηγαίνπ. Ζ δηεθδίθεζε απηή εκπεξηείρε δχν δεηήκαηα: Σν 

πξφβιεκα ηεο νξηνζέηεζεο ηεο πθαινθξεπίδαο θαη ην πξφβιεκα ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο 

αηγηαιίηηδαο δψλεο ησλ δχν θξαηψλ. 

 Σν 1974 ε Σνπξθία ακθηζβήηεζε ηα φξηα ηνπ Διιεληθνχ FIR θαζψο θαη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ζηελ έξεπλα θαη δηάζσζε πνπ είραλ θαζνξηζζεί απφ ηνλ ICAO ην 1952, 

θαη ιίγν κεηά ηελ θξίζε ζηελ Κχπξν ηνλ ίδην ρξφλν έζεζε ζέκα θαη δήηεζε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ εζληθνχ ελαέξηνπ ρψξνπ ζε 6λ.κ. 

                                                                                                                                            
 

37
 Ibid.ει.33 

38
Ibid.ει.35 

39
 Ibid.ει.36 
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 Απφ ην 1975 νη Σνχξθνη άξρηζαλ ζπζηεκαηηθά λα παξαβηάδνπλ ηνλ ελαέξην 

ρψξν καο ζηελ έθηαζε κεηαμχ 6 θαη 10λ.κ. θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ 4
ε
 ηξαηηά ή 

ηξαηηά ηνπ Αηγαίνπ
40

 κε έδξα ηελ κχξλε. Σν 1982 ακέζσο κεηά ηελ ππεξςήθηζε 

ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ε Άγθπξα δήισζε φηη ζεσξεί 

αηηία πνιέκνπ ηελ επέθηαζε ηεο αηγηαιίηηδαο δψλεο ζηα 12λ.κ αλ ην επηρεηξήζεη ε 

Διιάδα ζην Αηγαίν. 

 ηηο 8 Ηνπλίνπ 1995 ε Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε έιαβε απφθαζε κε ηελ 

νπνία εμνπζηνδνηνχζε ηελ θπβέξλεζε λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζηξαηησηηθψλ γηα ηελ πεξίπησζε επεθηάζεσο ησλ 

Διιεληθψλ ρσξηθψλ πδάησλ απφ ηα 6 ζηα 10λ.κ.  

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1990 άξρηζαλ λα επεμεξγάδνληαη ην ζέκα ησλ «γθξίδσλ 

δσλψλ»
41

 ην νπνίν πξνέβαιαλ κε αθνξκή ηελ θξίζε ζηα Ίκηα.  Απφ ηελ εμέηαζε ηεο 

θχζεσο ησλ Σνπξθηθψλ δηεθδηθήζεσλ αιιά θπξίσο απφ ηελ κειέηε ηνπ ζέκαηνο ησλ 

«γθξίδσλ δσλψλ» πξνθχπηεη φηη έρεη ζηφρν εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο ζε λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ πξνζδνθψληαο εθηφο ησλ άιισλ ζε νηθνλνκηθέο θαη άιιεο σθέιεηεο πνπ ζα 

απνθνκίζεη φηαλ ζηελ ζπλέρεηα θαζνξηζζνχλ ηα  ζαιάζζηα ζχλνξα. 

  

                                                 
40

 Βεξέκεο, Θ.,  Ηζηνξία ησλ Διιελνηνπξθηθψλ ρέζεσλ,1453-2005.Αζήλα:ηδέξεο, 2001.ει.161 

41
 Κξαληδηψηεο,  Γ.,  Ζ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή. Αζήλα: ηδέξεο, 1999. 
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II. πκπεξάζκαηα 

 Ζ Σνπξθία έρεη απνδείμεη φηη ζπγθαηαιέγεη ηε ρξήζε ή ηελ απεηιή βίαο 

κεηαμχ ησλ κέζσλ κε ηα νπνία επηδηψθεη ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηδίσο κε 

αληηπάινπο πνπ ζεσξεί αζζελείο.
42

 Γηεχξπλε ην πεδίν δηαθνξψλ κε ηελ Διιάδα. Ζ 

ηάζε ηεο πνιηηηθήο ηεο είλαη κηα ηάζε ζπλερνχο πξνσζήζεσο θαη πξνβνιήο 

επξχηεξσλ αμηψζεσλ. Θεκειηψλεη ηελ εμσηεξηθή θαη δηπισκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο 

ζηελ επίδεημε ηζρχνο  έλαληη ησλ γεηηφλσλ ηεο κε ηελ κνξθή ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

ηζρπξνχ
43

. Πηζηεχεη φηη ε πίεζε, φπνπ κπνξεί λα ηελ αζθήζεη, είλαη πην πξφζθνξν 

κέζν απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ.  

    Ζ Διιάδα ππνζηεξίδεη δηαρξνληθά ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε βάζε 

ην Γηεζλέο Γίθαην ην νπνίν φκσο επηδέρεηαη δηάθνξεο εξκελείεο. Τπνζηήξημε αθφκα 

ηελ Δπξσπατθή πξννπηηθή ηεο Σνπξθίαο ρσξίο θαλέλα φθεινο. 

 Δίλαη αλαγθαίν θαηά ζπλέπεηα λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηελ γεληθφηεξε 

πνιηηηθή καο θαη λα θαζνξίζνπκε κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζα θάλεη ζαθέο ζηελ Σνπξθία 

φηη ν ζηφρνο πνπ έρεη βάιεη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κπνξεί λα γίλεη ππφζεζε 

πνιχ δαπαλεξή γη’ απηήλ, ψζηε λα δηεξσηεζεί αλ ην θφζηνο πνπ ζα θιεζεί λα 

πιεξψζεη κε ηέηνηα πνιηηηθή αληηζηαζκίδεη ηελ σθέιεηα. 

    Σηο Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο δελ ηηο δηακνξθψλεη κφλν ε Σνπξθία, ηηο 

δηακνξθψλνπκε θαη εκείο. Ζ επξσζηία ή κε ηεο νηθνλνκίαο καο ε ζηαζεξφηεηα ή ε 

αζηάζεηα ηεο πνιηηηθήο καο δσήο ε γαιήλε ή ε αλαηαξαρή ζηνλ θνηλσληθφ καο ρψξν 

είλαη ζηνηρεία πνπ έκκεζα επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο. Ζ θξνληίδα ή ε παξακέιεζε ησλ 

ελφπισλ καο δπλάκεσλ, ε ελίζρπζε ή ε απνδπλάκσζε ηεο δηπισκαηίαο καο 

επεξεάδνπλ ηελ ζρέζε απηή άκεζα. 

     Πξέπεη πάληα λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ελδέρεηαη ζην κέιινλ ε Σνπξθία λα 

δεκηνπξγήζεη λέα πξνβιήκαηα: 

                                                 
42

 Υηδίξνγινπ,  Π.,  Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα ηεο Σνπξθηθήο Γηπισκαηηθήο πκπεξηθνξάο έλαληη 

ηεο Διιάδνο .Θεζζαινλίθε: Βάληαο 1994.ει.73  

43
 Ibid .ει.77 
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    α. ηε κεζφξην ηνπ Έβξνπ φπνπ θαζπζηεξεί ε νξηζηηθή ζήκαλζε ηεο νξίνπ 

γξακκήο, ε θνίηε ηνπ πνηακνχ κεηαηνπίδεηαη ζπρλά θαη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

εθηάζεσο κεζνξηαθά επεηζφδηα. 

    β. Δμ αηηίαο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ζηνπο λνκνχο Ξάλζεο θαη 

Ρνδφπεο πνπ ζήκεξα δεκηνπξγεί δεκνζηνγξαθηθφ ζφξπβν γηα ηελ κεηαρείξηζε ηεο. 

    γ. Δμ αηηίαο πηζαλήο δηεθδίθεζεο θάπνηαο κνξθήο ειέγρνπ ζην ειεχζεξν 

ηκήκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε πξφζρεκα ηελ αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο . 

    δ. Δμ αηηίαο ησλ δηεθδηθήζεσλ πνπ πξνβάιιεη ηειεπηαία ζηελ 

πθαινθξεπίδα θαη ηελ νηθνλνκηθή δψλε ηεο Κχπξνπ. 
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III. Οη Διιελνηνπξθηθέο δηαθνξέο  

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη ειιελνηνπξθηθέο δηαθνξέο γελλήζεθαλ ζηηο αξρέο ηηο 

δεθαεηίαο ην 70, ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζπκπίπηεη κε ηε ρνπληηθή δηαθπβέξλεζε. «Ζ 

Σνπξθία πξφβαιε φςηκα ηηο αμηψζεηο ηεο ,φηαλ βξήθε ηελ Διιάδα αδχλαηε, φζν πνηέ 

άιινηε θαη  εγθαηαιειεηκκέλε απφ θίινπο θαη ζπκκάρνπο. Πξφβαιιέ ηηο αμηψζεηο ηεο 

κεζνδηθά θαη πξνζπάζεζε κε ηελ αλνρή ησλ κεηνδνηψλ ηνπ έζλνπο λα δεκηνπξγήζεη 

ηεηειεζκέλα γεγνλφηα. Άξρηζε κε ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο ζηελ πθαινθξεπίδα θαη 

επέθηεηλε ηηο αμηψζεηο ηηο θαη ζηνλ ελαέξην ρψξν ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ»
44

.  

Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο είλαη νη παξαθάησ :  

 Η νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο 

 

Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θάλνληαο ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο ηεο 

Γελεχεο (1958) παξαρσξνχλ άδεηεο εξεπλψλ γηα πεηξέιαην ζην Αηγαίν ηε δεθαεηία 

ηνπ 60. Μέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 1973 είραλ δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο 15 ζπκβάζεηο κε μέλεο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο παξαρσξνχλ δηθαίσκα 

έξεπλαο πδξνγνλαλζξάθσλ. Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, ακθηζβεηψληαο ην δηθαίσκα 

απηφ παξαρσξεί γηα πξψηε θνξά ην  Ννέκβξην ηνπ 1973 ζηηο ίδηεο πεξηνρέο ην 

δηθαίσκα έξεπλαο ζηελ θξαηηθή εηαηξεία πεηξειαίνπ, πξνθαιψληαο ηεο ειιεληθή 

αληίδξαζε. Απφ ηφηε θαη ζην εμήο ην ζέκα παξακέλεη άιπην .  

Ζ ηνπξθηθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα
45

 : 

1 ηα λεζηά δελ έρνπλ πθαινθξεπίδα γηαηί απνηεινχλ εμάξζεηο ηνπ βπζνχ  

2 ε αξρή ηεο κέζεο γξακκήο εθαξκφδεηαη φηαλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία θαη 

εθφζνλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο δε δηθαηνινγνχλ άιιε νξηνζέηεζε  

3 Ζ Σνπξθία ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηελ χκβαζεο ηεο Γελεχεο θαη ηελ 

απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο . 

Ζ ειιεληθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα
46

 : 
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 Κνπξήο, Ν.,  Διιάδα-Σνπξθία, Ο Πεληεθνληαεηήο Πφιεκνο. Αζήλα: Ληβάλεο,1997. ει.35 
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1 ηα λεζηά έρνπλ πθαινθξεπίδα, φπσο θαη νη επεηξσηηθέο αθηέο  

2 ε νξηνζέηεζε ηεο πθαινθξεπίδαο γίλεηαη φπνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ,κε βάζε ηελ αξρή ηεο κέζεο γξακκήο θαη ηεο  ίζεο απφζηαζεο  

3 ε Διιάδα αζθεί ηα θπξηαξρηθά ηεο δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηα  άξζξα 1θαη 2 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο . 

 

 Χσξηθά ύδαηα ( αηγηαιίηηδα δώλε )  

 

Με βάζε ηε πλζήθε ηεο Λνδάλεο (1923) ην εχξνο ησλ ρσξηθψλ πδάησλ 

νξίζηεθε ζηα 3 λαπηηθά κίιηα. Με ηελ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηνπ Μνληξέ ( 

1936), ε Διιάδα επέθηεηλε ηα ρσξηθά ηεο χδαηα ζηα 6 κίιηα. Ζ χκβαζε γηα ην 

δίθαην ηεο Θάιαζζαο, Μνληέγθν Μπεη 1982, απνηειεί θσδηθνπνίεζε ηνπ Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζηα 12 λαπηηθά κίιηα. Ζ ρψξα καο επηθχξσζε 

ηε ζπλζήθε απηή ην 1995, ελψ  ε Σνπξθία δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο.  

 Με ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ησλ 6 κηιίσλ , ε Διιάδα αζθεί θπξηαξρία ζην 35% 

ησλ πδάησλ ηνπ Αηγαίνπ ,ε Σνπξθία ζην 8,8% θαη ην 56% είλαη ηα δηεζλή χδαηα.  Αλ 

ε ρψξα επεθηείλεη ηα ρσξηθά ηεο χδαηα ζηα 12 κίιηα ,ηφηε ε θπξηαξρία ηεο ζα θηάζεη 

ην 64% ,ηεο Σνπξθίαο ζην 10% ελψ ηα δηεζλή πεξηνξίδνληαη ζην 26% .Καηά απηφλ 

ηνλ ηξφπν ιχλεηαη θαη ην πξφβιεκα ηεο πθαινθξεπίδαο . 

 Ζ ηνπξθηθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα
47

 : 

 Ζ Σνπξθία δελ απνηειεί κέξνο ηεο πλζήθεο θαη ην Αηγαίν σο εκίθιεηζηε 

ζάιαζζα απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε φπνπ  δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηεχξπλζε 

ησλ 12 κηιίσλ . 

Ζ ειιεληθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα
48

 : 

 Ζ χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα εμαηξέζεηο 

θαη δηαθνξνπνηήζεηο . 
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 Ο ελαέξηνο ρώξνο  

χκθσλα κε ηελ πλζήθε ηεο Λνδάλεο (1923) ν ελαέξηνο ρψξνο νξίζηεθε ζηα 

3 λαπηηθά κίιηα. Ζ Διιάδα κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο 6
εο

 επηεκβξίνπ 1931 

δηεχξπλε ηνλ ελαέξην ρψξν ζηα 10 λαπηηθά κίιηα, πξνηνχ αθφκα επεθηείλεη ηα ρσξηθά 

ηεο χδαηα ζηα 6 κίιηα (Μνληξέ 1936 ) .Ζ επέθηαζε απηή δελ ακθηζβεηήζεθε απφ ηελ 

Σνπξθία κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ,νπφηε θαη άξρηζαλ νη παξαβηάζεηο απφ 

ηνπξθηθά καρεηηθά ζηα επηπιένλ 4  κίιηα .  

Ζ ηνπξθηθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα
49

 : 

Ζ Διιάδα παξαβηάδεη ην Γηεζλέο Γίθαην ,αθνχ ην εχξνο ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ( 

10 κίιηα) δελ αληηζηνηρεί ζην εχξνο ησλ ρσξηθψλ ηεο πδάησλ (6 κίιηα ) . 

Ζ ειιεληθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα
50

 : 

Σν θαζεζηψο ησλ 10 κηιίσλ είρε γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ Σνπξθία επί κηζφ 

αηψλα , επίζεο ην φξην ησλ 10 κηιίσλ δε μεπεξλά ηα 12 λαπηηθά κίιηα πνπ ηζρχνπλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο . 

 

 Η απνζηξαηηθνπνίεζε ησλ λεζηώλ ηνπ Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ  

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην, ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ζπληζηνχλ 

ηξείο θαηεγνξίεο
51

  : 

ηελ πξψηε ,αλήθνπλ ηα λεζηά Λήκλνο θαη ακνζξάθε . ηα λεζηά απηά ,ζηηο  

λήζνπο Ίκβξν ,Σέλεδν θαζψο θαη ζηα ηελά είρε επηβιεζεί κε ην άξζξν 4 ηεο  

πλζήθεο  ηεο Λνδάλεο θαζεζηψο απνζηξαηηθνπνίεζεο
52

. Με ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

πλζήθεο ηνπ Μνληξέ 1936 , ε Σνπξθία πέηπρε λα αιιάμεη  ην θαζεζηψο ησλ ηελψλ 

θαη ησλ δηθψλ ηεο λεζηψλ ,ρσξίο λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά θαη ζηα ειιεληθά λεζηά 

(Λήκλνο θαη ακνζξάθε ) . Σελ παξάιεηςε απηή ηελ επηθαιείηαη ε Σνπξθία απφ ην 

1970 θαη έπεηηα, ακθηζβεηψληαο ην δηθαίσκα ηεο Διιάδαο γηα απνζηξαηηθνπνίεζε 

ησλ δχν λεζηψλ . 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ε Λέζβνο ,Υίνο, άκνο θαη ε Ηθαξία ,ζηα 

νπνία κε ην άξζξν 13 ηεο πλζήθε ηεο Λνδάλεο (1923), είρε επηβιεζεί θαζεζηψο 

κεξηθήο απνζηξαηηθνπνίεζεο
53

.  
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Σελ Σξίηε, απνηεινχλ ηα Γσδεθάλεζα πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ηελ Ηηαιία 

ζηελ Διιάδα κε ηε ζπλζήθε ησλ Παξηζίσλ (1947 ) .Με ην άξζξν 14 ηεο πλζήθεο 

επηβαιιφηαλ ζηελ Διιάδα ππνρξέσζε απνζηξαηηθνπνίεζεο 
54

. 

 Ζ ηνπξθηθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα
55

 : 

1 ηελ πλζήθε ηνπ Μνληξέ δελ ππάξρεη ξεηή αλαθνξά ζηηο ειιεληθέο 

λήζνπο ,άξα ε άξζε ηεο ππνρξέσζεο απνζηξαηηθνπνίεζεο αθνξά ηα ηνπξθηθά λεζηά 

θαη ηα ηελά . 

2 Ζ Διιάδα έρεη επηζεηηθέο βιέςεηο θαη ε ζχζηαζε ηεο « ηξαηηάο ηνπ 

Αηγαίνπ »
56

, απνηειεί απάληεζε ζε απηφ . 

3 Σα Γσδεθάλεζα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ηα ηνπξθηθά 

παξάιηα θαη σο εθ ηνχηνπ αθφκε θαη αλ δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ,ηελ αθνξά . 

Ζ ειιεληθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα 
57

: 

1
 
Ζ αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο ηεο Λνδάλεο ζην Μνληξέ απάιιαμε θαη ηε 

ρψξα καο απφ ηελ ππνρξέσζε απνζηξαηηθνπνίεζεο ρσξίο λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά . 

2 ηα λεζηά ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ππεξβαίλεη ηα επηηξεπηά  φξηα, 

αζθψληαο ην δηθαίσκα απηνάκπλαο κπξνζηά ζηελ απεηιεηηθή ζηάζε ηεο Σνπξθίαο .  

3 ζν αθνξά ηα Γσδεθάλεζα , ε Σνπξθία δελ είλαη ζπκβαιιφκελν κέξνο ηεο 

πλζήθεο ησλ Παξηζίσλ κε ηελ νπνία παξαρσξήζεθαλ ζηελ Διιάδα , νπφηε δελ ηελ 

αθνξά . 

 Ο έιεγρνο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο  

Ο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ θαζνξίδεη ηνπ θαλφλεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο 

νλνκάδεηαη International Civil Aviation Organization( ICAO) θαη δεκηνπξγήζεθε ην 

1947 κε ζηφρν λα δηαρεηξηζηεί ηελ ζχκβαζε πνπ ππέγξαςαλ 34 θξάηε ην 1944 ζην 

ηθάγν πεξί δηεζλνχο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο . 

Μία απφ ηηο πξψηεο απνθάζεηο ηνπ ICAO ήηαλ ν ρσξηζκφο ηεο πδξνγείνπ ζε 

Πεξηνρέο Πιεξνθνξηψλ Πηήζεσλ (FIR).Σα φξηα νξηζηηθνπνηήζεθαλ απφ ηηο 

ζπλφδνπο ησλ Παξηζίσλ 1952 θαη Γελεχεο 1958. ην FIR Αζελψλ έρεη αλαηεζεί ν 

έιεγρνο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο κέρξη ην ζεκείν πνπ ζπλαληάηαη ζηα δπηηθά κε ην 

Ηηαιηθφ FIR, ζηα λφηηα κε ην Ληβπθφ, ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Κχπξνπ θαη ζηα 
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αλαηνιηθά κε ην ηνπξθηθφ κεηαμχ ηεο ηνπξθηθήο αθηήο ζην Αηγαίν θαη ειιεληθψλ 

λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ . 

Ζ Διιάδα γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ απμαλφκελε θίλεζε ζηνλ ρψξν επζχλεο 

ηεο εμέδσζε ην Γηάηαγκα 170/20-3-1969 γηα ηνπο θαλφλεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο . 

Ζ ηνπξθηθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα
58

 : 

1 Ζ Διιάδα απνθαζίδεη κνλνκεξψο γηα ηνπο δηεζλείο αεξνδηαδξφκνπο, ρσξίο 

ζπλελλφεζε κε ην ηνχξθηθν  FIR. 

2 Κιείλεη κνλνκεξψο πεξηνρέο ηνπ δηεζλνχο ελαέξηνπ ρψξνπ γηα αζθήζεηο ηεο 

ειιεληθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο  . 

3Απζαηξεηεί, δεηψληαο ππνβνιή ζρεδίσλ πηήζεο απφ ηα ζηξαηησηηθά 

αεξνπιάλα. 

 

Ζ ειιεληθή πιεπξά ππνζηεξίδεη ηα εμήο ζην ελ ιφγσ ζέκα
59

 : 

4. ε θάζε πεξίπησζε εθαξκφδεη ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο  

5. Σα ζηξαηησηηθά αεξνζθάθε ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζρέδηα 

πηήζεο 
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IV. πκπεξάζκαηα  

 

Αλακθίβνια νη παξαπάλσ δηαθνξέο έρνπλ νδεγήζεη πνιιέο θνξέο ηηο δχν 

ρψξεο ζηα πξφζπξα πνιέκνπ . Απηφ πνπ πξνέρεη ηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν είλαη 

ε νηθνδφκεζε ελφο θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο .Θα θιείζσ απηφ ην θεθάιαην 

κε κηα κηθξή αλαθνξά ζηε ζεσξία παηγλίσλ. 

ηελ ελ ιφγσ ζεσξία ππάξρεη ην « παίγλην κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο »
60

 ,φπνπ 

ηα θέξδε ηεο κηα πιεπξάο είλαη νη απψιεηεο ηεο άιιεο θαη «παίγλην ζεηηθνχ 

αζξνίζκαηνο »
61

,φπνπ θεξδίδνπλ θαη νη δχν πιεπξέο , παίγλην ην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ . 
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V. Η Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο  ζην 

Κππξηαθό δήηεκα.   

 

Σα θξάηε κέιε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο έρνπλ νξηζκέλνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ηα θξάηε κε ηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο βαζηθέο δνκέο ηνπο, δειαδή ηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζε απνδεθηά φξηα. 

 Σα πην πάλσ ζπληζηνχλ απηφ πνπ ζηηο ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο νλνκάδεηαη 

Τςειή ηξαηεγηθή. Ζ πςειή ζηξαηεγηθή ζέηεη ηεξαξρεκέλνπο ζηφρνπο ιακβάλνληαο 

ππφςε ην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηελ επηζπκεηή ζέζε κίαο ρψξαο κε ζθνπφ λα 

θηλεηνπνηήζεη ην επξχηεξν εζληθφ δπλακηθφ θαη ηνπο πφξνπο ηνπ θξάηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο, α) ζηαζεξφηεηα, β) επεκεξία θαη γ) 

αζθάιεηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη 

ε επηζήκαλζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζε εζληθφ επίπεδν ψζηε λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο
62

.  

 Έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο είλαη ε γεσπνιηηηθή, δειαδή ε εξκελεία θαη αλάιπζε ηεο 

αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ πνπ 

θάλεη έλα θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη θαη λα απμήζεη ηελ ζηξαηησηηθή, ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ηε δηπισκαηηθή ηνπ ηζρχ.
63

 

 Ζ γεσπνιηηηθή έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηελ 

νηθνλνκία
64

. Λακβάλεη ππφςε ηελ χπαξμε δηεζλψλ αληαγσληζκψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο 

(γεσζηξαηεγηθή), ηεο νηθνλνκίαο (γεσνηθνλνκίαο), ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ηάζεσλ, θηι.  

Αθνινχζσο, ζα αλαιχζνπκε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γεσπνιηηηθήο θαη 

επηινγψλ ηεο Σνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζην Κππξηαθφ απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950 κέρξη ζήκεξα.  
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Σν 1956, ν ηφηε πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο Αληλάλ Μεληεξέο απνθάζηζε λα 

αλαζέζεη ζηνλ θαζεγεηή ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ, Νηράη Δξίκ, ηε ζχληαμε ελφο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα ζηεξηρζνχλ νη καθξνρξφληεο επηδηψμεηο ηεο 

Σνπξθίαο ζην ζέκα ηεο Κχπξνπ.  

Ο Νηράη Δξίκ παξέδσζε ζηα ηέιε ηνπ 1956 δχν εθζέζεηο ζηελ ηφηε 

θπβέξλεζε ηνπ Μεληεξέο. Δθείλεο νη εθζέζεηο ηνπ Νηράη Δξίκ απεηέιεζαλ ην βαζηθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο επί ηνπ θππξηαθνχ. 

Σν ζρέδην εθείλν έγηλε απνδεθηφ απφ φιεο αλεμάξηεηα ηηο ηνπξθηθέο 

θπβεξλήζεηο νη νπνίεο ην αθνινχζεζαλ κε ζηαζεξή θαη ζπζηεκαηηθή ζπλέπεηα. 

“Σα βαζηθά ζεκεία ησλ εθζέζεσλ ήηαλ”
65

: 

1. Οη δηεθδηθήζεηο ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Σνπξθία ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε 

πνιηηηθνχο ιφγνπο. 

2. ην λεζί ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο, ε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο 

έρεη ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζεο. Σν κέιινλ ησλ δχν θνηλνηήησλ ζα απνθαζηζζεί 

θαηφπηλ δεκνςεθίζκαηνο μερσξηζηά ζε θάζε κηα. 

3. Ζ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ζα πξέπεη εθαξκνζζεί κε ηελ κεηαθίλεζε 

Διιεληθψλ πιεζπζκψλ έηζη ψζηε λα ππάγνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο αξεζθείαο ηνπο. 

Σέηνηα κεηαθίλεζε δελ ζπληζηά άζθνπε ηαιαηπσξία αιιά ζα βνεζήζεη λα κελ 

θαηαπαηεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ηεο Σνπξθηθήο θνηλφηεηαο πνπ ζήκεξα είλαη 

κεηνςεθηθή, ζα ηθαλνπνηεζεί ε αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο θαη ζα απνθεπρζεί κηα 

κειινληηθή θξίζε. 

4. Ζ Σνπξθία ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ πξνζθνξφηεξε γη’ απηήλ κνξθή 

δηρνηφκεζεο ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα νηθνλνκηθά θαη ζηξαηησηηθά ηεο ζπκθέξνληα 

θαζψο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ Σνπξθνθππξίσλ. 

5. Πξέπεη λα επηδησρζεί ε ειεχζεξε κεηάβαζε Σνχξθσλ πξνο ηελ Κχπξν.  

Οη εθζέζεηο απηέο παξφηη ζπληάρζεθαλ ην 1956, εληνχηνηο 55 ρξφληα κεηά 

παξακέλνπλ επίθαηξεο, ιφγσ ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο κε ηελ νπνία νη 

Σνπξθηθέο θπβεξλήζεηο ηεο αθνινχζεζαλ.  
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VI. Η θαηάζηαζε κεηά ηελ Σνπξθηθή εηζβνιή ηνπ 1974 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε  

κεηά ην 1974, ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ πςειήο ζηξαηεγηθήο, γεσπνιηηηθήο θαη ηνπ 

παξάγνληα αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

επεξεάζηεθε θαζνξηζηηθά απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζαξκφζηεθαλ ακθφηεξεο, 

Σνπξθία θαη Διιάδα, ζε ζρέζε πξνο ηα ζηξαηεγηθά δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζε ε 

ζχγθξνπζε ηνπ 1974.  

Έθηνηε, ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία αθνινχζεζαλ δχν δηαθνξεηηθά «πξφηππα 

πξνζαξκνγήο»
66

 ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζην Κππξηαθφ.  

 

Η πλαηλεηηθή Πξνζαξκνγή ηεο Διιάδαο  

 

Οη εζσηεξηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε πηψζε ηεο Υνχληαο ην 1974 ζηελ 

Διιάδα έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα φισλ ησλ Διιεληθψλ θπβεξλήζεσλ ηε ζπλέρηζε ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο ρψξαο, ηε δηαηήξεζε ησλ δνκψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γηα ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο απηφ κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί κε ηελ απνδνρή θαη ζπλαίλεζε ησλ νξίσλ πνπ έζεηαλ ζηελ Διιάδα νη 

απαηηήζεηο ηφζν ηνπ δηεζλνχο φζν θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Οη δηακνξθσηέο απνθάζεσλ ηεο ειιεληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο εδξαίσζαλ 

ηελ άπνςε φηη ε Διιάδα δελ είλαη ζε ζέζε λα επαλαθέξεη ηα ζηξαηεγηθά δεδνκέλα 

ηεο ηνπξθηθήο εηζβνιήο ζηελ Κχπξν ζηελ πξν ηνπ 1974 θαηάζηαζε, αθνχ 

ζεσξνχζαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην.  

Ζ Διιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην Κππξηαθφ κεηά ην 1974 δηέπεηαη απφ ηε 

ινγηθή φηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαηξνπήο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηπηψζεσλ ζε 

βάξνο ηεο Κχπξνπ ήηαλ νπζηαζηηθά έλα «παηγλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο»
67

 απφ ην 

νπνίν ε Διιάδα ζα έβγαηλε εηηεκέλε.  
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Απηή ε εθηίκεζε ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο ειίη ηεο Διιάδαο γηα ηε κνξθή 

θαη ην ραξαθηήξα ηνπ δηεζλνχο θαη πεξηθεξεηαθνχ ζπζηήκαηνο πξνζάξκνζε 

ζπλαηλεηηθά ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην Κππξηαθφ θαη αλαπφθεπθηα 

νδήγεζε ζε ρεηξηζκνχο, πνπ έζεζαλ ηε ιχζε ηνπ ζηε βάζε ηεο απνδνρήο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θεθηεκέλσλ ηεο Σνπξθίαο. 

  

Η Αδηάιιαθηε πξνζαξκνγή ηεο Σνπξθίαο  

 

Ζ Σνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην Κππξηαθφ, ηδηαίηεξα κεηά ην 1974, 

αθνινχζεζε ην κνληέιν ηεο «αδηάιιαθηεο πξνζαξκνγήο»
68

. Ζ ζηξαηεγηθή λίθε ηεο 

Σνπξθίαο, πνπ ζπληειέζζε κε ηελ εηζβνιή θαζψο επίζεο θαη ε εκθαλήο ζηξαηεγηθή 

αδπλακία ζηελ νπνία επξέζε ε ειιεληθή πιεπξά κεηά ην 1974 επλφεζαλ ζεκαληηθά 

ηελ Σνπξθία λα εθαξκφζεη απηφ ην πξφηππν πξνζαξκνγήο. Μεηά ην 1974, ε Σνπξθία 

πξνζπάζεζε λα κεηαηξέςεη ην ζηξαηεγηθφ ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θαη πην 

εηδηθά εθεί φπνπ ππήξρε ζχγθξνπζε ειιελνηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, έηζη ψζηε λα 

είλαη ζχκθσλν κε ηηο αλάγθεο ηνπ πνιηηηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο. 

 Απηφ επλνήζεθε ηδηαίηεξα απφ ην γεγνλφο φηη νη ΖΠΑ, σο ζπκκαρηθή 

ππεξδχλακε ηεο Σνπξθίαο, ζεσξνχζαλ θαη ζεσξνχλ φηη ην ζηξαηνγξαθεηνθξαηηθφ 

θαηεζηεκέλν ηεο Άγθπξαο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή εγγχεζε γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ πεξηνρή θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη θαη απηέο 

λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ εγεκνληθφ ηνπ ξφιν ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Σνπξθίαο. 

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην απμεκέλεο απηνπεπνίζεζεο πνπ δίδεη ε ππνζηήξημε 

ησλ ΖΠΑ θαζψο επίζεο θαη ε γεσπνιηηηθή λίθε ηνπ 1974, νη δηακνξθσηέο ησλ 

απνθάζεσλ ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο ζην Κππξηαθφ πηζηεχνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλα παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο φπνπ ζίγνπξα ζα είλαη ληθεηέο. 

 Ζ εθαξκνγή δχν εληειψο αληηζέησλ κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ήηαλ αλαπφθεπθην λα έρεη αληαλαθιάζεηο ζε έλα ζρέδην επίιπζεο ηνπ 

Κππξηαθνχ, φπσο ην «ζρέδην Αλάλ», φπνπ εζσηεξηθεχεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν κε ηελ ηαπηφρξνλε απαίηεζε απφ ηελ 

ειιεληθή πιεπξά λα ζπλαηλέζεη ζε έλα πιαίζην ζηξαηεγηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 
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VII. πκπεξάζκαηα  

  

Αλαιχνληαο ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο ζην Κππξηαθφ, κεηά ην 1974, 

κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη βαζίδεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γεσπνιηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ απεθφκηζε κεηά ηελ εηζβνιή.  

πγθεθξηκέλα ε Σνπξθία αθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ εμήο ζηξαηεγηθή κεηά 

ην 1974:  

α) Ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηεο δεκηνπξγψληαο λνκηθά εξείζκαηα 

 β) Απνδπλακψλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ππνζθάπηνληαο ηα λνκηθά ηεο 

εξείζκαηα  

 γ) Δμαλαγθάδεη ηελ Κχπξν ζε ππνρσξήζεηο ππφ ηελ απεηιή πνιέκνπ   

Ζ ηαθηηθή ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαηαλαγθαζκνχ
69

 πνπ αθνινπζεί ε Σνπξθία θαηά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί ην πην νπζηαζηηθφ θεθάιαην ζηηο Διιελνηνπξθηθέο 

ζρέζεηο. Αλεμαξηήησο ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην Σνπξθηθφ 

θξάηνο θαη ηεο ππεξεμάπισζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ Σνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

ε Σνπξθία θαίλεηαη λα θεξδίδεη δηαξθψο έδαθνο.  

  

Ζ αλαπνηειεζκαηηθή Διιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζην Κππξηαθφ απφ ην 

1955 κέρξη ην 1974, ιφγσ ηεο εμάξηεζεο απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ παξάγνληα, είρε ζαλ 

ζπλέπεηα ηφζν ηελ απνμέλσζε ηεο Διιάδαο απφ ηα νπζηαζηηθά πνιηηηθά αηηήκαηα 

ησλ Διιήλσλ ηεο Κχπξνπ φζν θαη ηελ απνθνπή ηεο απφ ηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη έθηνηε ζην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

 Ζ νπζηαζηηθή απνθνπή ηεο Διιάδαο απφ ην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

ζπληειείηαη ην 1974 φπνπ κε ηελ Σνπξθηθή εηζβνιή ζην λεζί, ε Σνπξθία απεθφκηζε 

ηέζζεξα βαζηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ηεο Διιάδαο
70

:  

α) εμαζθάιηζε ηεο ζηξαηεγηθήο νκεξίαο ηνπ λεζηνχ, 

 β) δνξπθνξνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ηκήκαηνο ηεο Κχπξνπ, 

 γ) απνθνπή ηεο γεσπνιηηηθήο παξνπζίαο ηεο Διιάδνο ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην  
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δ) κνλνπψιεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ειέγρνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ πνπ ηεο 

επηηξέπεη ζχγθιηζε ζπκθεξφλησλ ζε γεσζηξαηεγηθφ επίπεδν κε ηηο ΖΠΑ, γεγνλφο 

πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζή ηεο ζε πεξηθεξεηαθή δχλακε.  
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VIII. Η πξνζέγγηζε ηνπ  Νηαβνύηνγινπ  ζην Κππξηαθό δήηεκα  

 

Ο  Νηαβνχηνγινπ είλαη ρεηξηζηήο ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ γεσπνιηηηθήο 

αλάιπζεο ηνπ Υάιθνξλη Μάθηληεξ, δειαδή ηεο αγγινζαμνληθήο γεσπνιηηηθήο 

ζρνιήο, πξνζαξκφδνληάο ηελ ζηνλ κείδνλα ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Σνπξθηθήο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ είλαη ε επηδίσμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ γεσπνιηηηθνχ ξφινπ γηα 

ηελ Σνπξθία ζηνλ 21
ν
 αηψλα. 

 Οη απφςεηο ηνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζην βηβιίν :ηξαηεγηθφ Βάζνο: Ζ ζέζε ηεο 

Σνπξθίαο ζηε Γηεζλή θελή, πνπ εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2001. 

 Ο Νηαβνχηνγινπ επηρεηξεί λα θάλεη ηε θιαζηθή γεσπνιηηηθή ζχδεπμε. Απφ ηε 

κία πεξηγξάθεη ην γεσγξαθηθφ πιενλέθηεκα ηνπ «ζηξαηεγηθνχ βάζνπο» ηεο 

Σνπξθηθήο ζέζεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη απφ ηελ άιιε πξνζπαζεί λα εμεγήζεη 

πνηνί ζα πξέπεη λα είλαη νη πνιηηηθνί ζηφρνη ηεο Σνπξθίαο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε 

γεσγξαθία, δειαδή ε εμηζνξξφπεζε ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηνπο δπηηθνχο ζεζκνχο 

κε ηελ άζθεζε θεληξηθνχ θαη εγεηηθνχ ξφινπ ζην κνπζνπικαληθφ θφζκν.  

Απηφ πνπ νπζηαζηηθά εηζεγείηαη ν Νηαβνχηνγινπ είλαη φηη ε Σνπξθία έρεη ην 

γεσπνιηηηθφ πιενλέθηεκα λα κεηαηξαπεί ζε παλίζρπξν ελδνζπζηεκηθφ πφιν ηζρχνο 

ηνπ επξσ–αζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο. Απηφ ζα ηεο επηηξέςεη λα αλαδπζεί, κε 

πιαλεηηθνχο φξνπο, ζε δχλακε δηεζλνχο εκβέιεηαο.  

ε φηη αθνξά ην Κππξηαθφ, φηαλ ν Νηαβνχηνγινπ κηιά γηα «κεδεληθέο ηξηβέο 

κε ηνπο γείηνλεο ηεο Σνπξθίαο» δελ αλαθέξεηαη ζηελ Κχπξν γηαηί ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζή ηνπ, ε Κχπξνο πξέπεη λα παξακείλεη ελζσκαησκέλε ζην ζχζηεκα 

αζθαιείαο πνπ επέβαιε ε Σνπξθία απφ ην 1974. 

 Απηφ ππεξεηεί πιήξσο ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ νξακαηίδεηαη γηα ηε ρψξα ηνπ 

ζηελ Δπξαζηαηηθή ζθαθηέξα ν Σνχξθνο ππνπξγφο εμσηεξηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Νηαβνχηνγινπ αλαιχεη ηε γεσπνιηηηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ σο εμήο: «Ζ Κχπξνο 

δηαζέηεη θεληξηθή ζέζε κέζα ζηελ παγθφζκηα ήπεηξν αθνχ βξίζθεηαη ζε ίζε 

απφζηαζε απφ ηελ Δπξψπε, ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή. Μαδί κε ηελ Κξήηε 

επξίζθεηαη ζε κία γξακκή πάλσ ζηελ νπνία δηαζηαπξψλνληαη νη ζαιάζζηεο νδνί. Ζ 

Κχπξνο θαηέρεη ζέζε κεηαμχ ησλ ηελψλ, πνπ ρσξίδνπλ Δπξψπε θαη Αζία, θαη ηεο 

Γηψξπγαο ηνπ νπέδ, πνπ ρσξίδεη Αζία θαη Αθξηθή, ελψ ηαπηνρξφλσο έρεη ηε ζέζε 

κίαο ζηαζεξήο βάζεο θαη ελφο αεξνπιαλνθφξνπ, πνπ ζα πηάλεη ην ζθπγκφ ησλ 

ζαιαζζίσλ νδψλ ηνπ Άληελ θαη ηνπ Υνξκνχδ, καδί κε ηηο ιεθάλεο ηνπ Κφιπνπ θαη 
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ηεο Καζπίαο, πνπ είλαη νη πην ζεκαληηθνί νδνί ζχλδεζεο Δπξαζίαο-Αθξηθήο»
71

. 

Καηαιήγνληαο ν Νηαβνχηνγινπ ππνζηεξίδεη: «Μία ρψξα πνπ αγλνεί ηελ Κχπξν δελ 

κπνξεί λα είλαη ελεξγή ζηηο παγθφζκηεο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο».  

 Ο  Νηαβνχηνγινπ ζπκππθλψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ γηα ηελ Κχπξν: «Σελ 

Κχπξν δελ κπνξεί λα αγλνήζεη θακία πεξηθεξεηαθή ή παγθφζκηα δχλακε πνπ θάλεη 

ζηξαηεγηθνχο ππνινγηζκνχο ζηε Μ. Αλαηνιή, ηελ Α. Μεζφγεην ην Αηγαίν, ην νπέδ, 

ηελ Δξπζξά ζάιαζζα θαη ηνλ Κφιπν. Ζ Κχπξνο βξίζθεηαη ζε ηφζν ηδαληθή απφζηαζε 

απ’ φιεο ηηο πεξηνρέο, πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα κίαο παξακέηξνπ πνπ ηηο επεξεάδεη φιεο 

άκεζα. Ζ Σνπξθία, ην ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα πνπ απέθηεζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 

πάλσ ζε απηήλ ηελ παξάκεηξν, πξέπεη λα ην αμηνπνηήζεη φρη σο ζηνηρείν κίαο 

ακπληηθήο Κππξηαθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ δηαθχιαμε ηνπ ζεκεξηλνχ ζηάηνπο θβν, 

αιιά σο έλα ζεκειηψδεο ζηήξηγκα κίαο επηζεηηθήο ζαιάζζηαο ζηξαηεγηθήο 

δηπισκαηηθνχ ραξαθηήξα»
 72

.    
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 Ntavoutoglou, A.,  Σν ηξαηεγηθφ Βάζνο. Ζ Γηεζλήο Θέζε ηεο Σνπξθίαο. Αζήλα: 

Πνηφηεηα,2010.ει.175 
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IX. Η Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο από ηνλ Κεκάι έσο θαη ηηο 

κέξεο καο  

 

Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο απφ ην 1945 έσο θαη ηηο κέξεο καο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο. 

 Ζ δπηηθνπνίεζε θαη επξσπνίεζε ηεο Σνπξθίαο απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα 

ηεο εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο .  

Ζ Σνπξθία αθνινχζεζε ζπλεηδεηά θαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξνπνιεκηθή 

νπδεηεξφθηιε  πνιηηηθή ζηάζε ηνπ Αηαηνχξθ, ηελ πνιηηηθή ηεο έληαμε ζην δπηηθφ 

ζπλαζπηζκφ . Ζ Σνπξθία εληάρζεθε ζηνπο πξψηνπο πνιηηηθνχο , νηθνλνκηθνχο θαη 

ζηξαηησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο Γχζεο . 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην 1947-1949  εληάρζεθε ζηνλ ΟΟΑ, ζην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο θαη ην 1952 ζην ΝΑΣΟ. Σν 1963 ππεγξάθεη ζηελ Άγθπξα ζπκθσλία ζχλδεζεο 

Σνπξθίαο – ΔΟΚ θαη ε Σνπξθία πέηπρε λα δψζεη ψζεζε ζηελ πξψηε θαηεχζπλζε ηνπ 

κεηαπνιεκηθνχ ηεο εμσηεξηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ ήηαλ ε δπηηθνπνίεζε θαη 

επξσπνίεζε. 

Παξφια απηά, είλαη βαζηά ξηδσκέλα ζην ηνπξθηθφ θξάηνο νη παξαδνζηαθέο δνκέο 

ηεο ηνχξθηθεο θνηλσλίαο .Πνιινί Σνχξθνη ζεσξνχλ φηη νη  δπηηθνί θαη  ηδηαίηεξα νη 

ΖΠΑ, εθκεηαιιεχνληαη ηελ ζέζε ηεο .Οη εγέηεο ηεο  (πξφεδξνο νπλάη 1968),ζπλερψο 

δηαθεξχζζνπλ πσο ε Σνπξθία δελ είλαη δνξπθφξνο ησλ ΖΠΑ . 

 Σφζν νη πεξηβφεηεο «έμη αξρέο ηνπ Αηαηνχξθ» φζν θαη ε δηαξθήο επίθιεζε γηα 

ηελ «δηαηήξεζε ηεο ελφηεηαο ηεο επηθξάηεηαο θαη ηνπ ιανχ», πξνδίδνπλ ηελ ηνχξθηθε 

πνιηηηθή απφ ηνλ Αηαηνχξθ έσο θαη ζήκεξα γηα ηελ κε θάζε κέζν δηαηήξεζε ηεο 

ελφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ππεξνρήο ηνπο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ , ηεο Δγγχο θαη Μέζε Αλαηνιήο . 

Ζ ελφηεηα ηνπ  θξάηνπο θαη ηνπ ιανχ ,ε δηαηήξεζε θαη ε δηαζθάιηζε ελφο 

αλεμάξηεηνπ θαη εζληθνχ θξάηνπο απνηέιεζαλ αξρέο πνπ επεξέαζαλ ηελ ηνπξθηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηφζν ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ(1923- 1938 )  

φζν θαη ζηελ κεηά ην 1945 πεξίνδν . 
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Δπίζεο, ζηαζεξή γξακκή ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο απνηέιεζε ε 

πξνζέγγηζε ηνπ αξαβηθνχ θαη ηζιακηθνχ θφζκνπ. Ξεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 60 

,αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 70 επί Δηδεβίη. 

ήκεξα, ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ε Σνπξθία δελ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ 

θεκαιηζκφ. Αληίζεηα κε ηελ θεκαιηθή ηδενινγία, ε ρψξα πιένλ ζπκκεηέρεη ζηελ 

ηζιακηθή δηάζθεςε θαη θέξεη ηελ απαίηεζε γηα επηξξνή ζηηο πεξηνρέο πνπ απνηεινχζαλ 

ηκήκαηα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο . 

Σν λέν ηνπξθηθφ πξφηππν εμσηεξηθήο πνιηηηθήο επηβεβαηψλεηαη κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζηα Βαιθάληα, ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο 

θεληξηθήο Αζίαο . 

ζν αθνξά ηελ Κχπξν, νη ηνχξθνη αμησκαηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη αθφκα θαη 

ρσξίο ηελ πξφθαζε ππεξάζπηζεο ησλ ηνπξθνθππξίσλ, ε Κχπξνο παξακέλεη ν 

ζηξαηεγηθφο ηνπο ζηφρνο .Ζ ηνπξθηθή πνιηηηθή απφ ην 1974, έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζε 

κία ιχζε πνπ ζα θαζηζηνχζε ηελ Σνπξθία εηαίξν ζην λεζί  θαη ζα κεηαζρεκάηηδε ηελ 

Κχπξν ζε « ηνπξθηθφ πξνηεθηνξάην»
73

. 

Γηα ηελ Κχπξν, ην παξφλ status quo , είλαη πξνηηκφηεξν απφ κηα ιχζε πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φρη κφλν ζην δηραζκφ ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ζε έλα είδνο 

ηνχξθηθνπ πξνηεθηνξάηνπ. Αθφκα θαη κεηά ηελ ζχλνδν θνξπθήο  ζην Διζίλθη ,ε 

Σνπξθία αξλείηαη λα θάλεη παξαρσξήζεηο ζηελ Κχπξν . 
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 Γηαιινπξίδεο, Υ.,  Ζ Διιελνηνπξθηθή χγθξνπζε απφ ηελ Κχπξν έσο ηα Ίκηα : 1955- 1996. Ζ Οπηηθή 
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X. Η επίδξαζε ηεο Σνπξθηθήο πνιηηηθήο ζηελ ειιεληθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή 

 

Δίλαη νθζαικνθαλέο φηη ε ηνπξθηθή απεηιή επεξέαζε θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη 

ηελ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή .Ζ απεηιή απφ ηελ Σνπξθία απνηέιεζε ην θπξίαξρν 

ακπληηθφ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο απφ ην 1974 έσο θαη ζήκεξα .Ζ ειιελνηνπξθηθή 

δηακάρε  επηηάρπλε ηελ αλαλέσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο έηζη ψζηε λα 

αληαπεμέιζεη ζηελ ηνπξθηθή ερζξφηεηα αιιά παξάιιεια εκπνδίζηεθε ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο . 

πγθεθξηκέλα ε ηνχξθηθε απεηιή θπξίσο κεηά ην 1974 ζπλεηέιεζε ζηα εμήο
74

 : 

1. Σελ ππέξκεηξε αχμεζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ δηφγθσζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ αξλεηηθή επίπησζε ζην ηζνδχγην 

πιεξσκψλ,ηελ απνξξφθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο θαη επίζεο ηελ απμεκέλε νηθνλνκηθή 

θαη ζηξαηησηηθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο καο . 

2. Να εμειηρζεί ε ειιελνηνπξθηθή δηακάρε ζε έλνπιε αλακέηξεζε .Οη θξίζεηο 

ηνπ 1974, 1976, 1987, 1996 ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε απηήο ηεο επηθίλδπλεο εμέιημεο 

.Απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ζηε ζχξξαμε δε ζα έρεη κφλν ε επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο 

Σνπξθίαο αιιά θαη ν ςπρνινγηθφο πφιεκνο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ . 

3. Ζ παξνπζία ηεο Σνπξθηθήο απεηιήο αλάγθαδε ηελ Διιάδα λα παξακείλεη κεηά 

ην 1974 ζηα δπηηθά ακπληηθά πιαίζηα παξά ην φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα πίεδε γηα κηα πην 

απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πνιηηηθή. Έηζη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηελ 

αλαθεξζείζα πεξίνδν ραξαθηεξηδφηαλ απφ αληηθάζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο . 

πκπεξαζκαηηθά, ε ηνπξθηθή απεηιή επέδξαζε αξλεηηθά θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή 

δηπισκαηία ηεο Διιάδαο αιιά ζπλέβαιιε θαη ζηελ δηακφξθσζε κηαο ζπλαηλεηηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη έθαλε ηηο ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο πην απνθαζηζηηθέο  . 
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XI. Ο ςπρνινγηθόο πόιεκνο ζηεο ζρέζεηο Διιάδαο – Σνπξθίαο    

  

Φπρνινγηθφο πφιεκνο είλαη ε άζθεζε ςπρνινγηθήο πίεζεο ζηνλ πιεζπζκφ θαη 

ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ ερζξνχ θαηά ηελ πεξίνδν θξίζεο ή πνιέκνπ
75

. θνπφο ηνπ 

είλαη ν επεξεαζκφο ηεο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ ερζξηθψλ νκάδσλ . 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαζζελήζεη ηε ζέιεζε ηνπ ερζξνχ λα εκπιαθεί ζε 

πφιεκν ή λα ζπλερίζεη ηηο ερζξνπξαμίεο .Κάπνηεο θνξέο φκσο  ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε 

θηιηθά ή νπδέηεξα αθξναηήξηα γηα λα επεξεαζηεί επλντθά ε ζηάζε ηνπο ,ζε ζρέζε κε 

ηηο επηδηψμεηο ηεο ρψξαο . 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο ην επίπεδν ηνπ ςπρνινγηθνχ πνιέκνπ 

βξίζθεηαη ζε αξράξην ζηάδην ζρεηηθά κε απηφ ηεο Σνπξθίαο. Οη ςπρνινγηθέο 

ελέξγεηεο ηεο Σνπξθίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη 

καθξφρξνλε πξνεηνηκαζία .Ζ Σνπξθία ρξεζηκνπνηεί άθζνλα θαη πνηθηιφκνξθα κέζα. 

Ζ νξγαλσκέλε δηεμαγσγή «ςπρνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ» απνηειεί γηα ηελ ηνπξθηθή 

εγεζία ζεκαληηθφ παξάγνληα άζθεζεο  εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ηεο πνιηηηθήο 
76

 . 

Ζ ςπρνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Σνπξθίαο φζν αθνξά ηηο ειιελφ-ηνπξθηθέο   

ζρέζεηο απνζθνπεί ζηα παξαθάησ : 

1. ηελ ακθηζβήηεζε ηεο Διιεληθφηεηαο ησλ λεζηψλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ , 

Γσδεθαλήζνπ θαη ησλ ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζηα ζέκαηα ηεο 

πθαινθξεπίδαο θαη ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ . 

2. ηελ εμαπφιπζε θαηεγνξηψλ θαηά ηεο Διιάδαο γηα δήζελ επηζεηηθέο δηαζέζεηο ζε 

βάξνο ηεο Σνπξθίαο . 

3.ηελ ςπρνινγηθή θζνξά ηεο Διιάδαο. 

4.ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ δεηήκαηνο ηεο κεηνλφηεηαο ζηε Θξάθε. 

5.ηελ παξαπιάλεζε ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο . 

πκπεξαζκαηηθά, ε πνιχκνξθε ςπρνινγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Σνπξθίαο ζην 

εμσηεξηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηε Γχζε, βαζίζηεθε ζηελ ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε θαη ηε 

κεγάιε ρξεκαηνδφηεζε. Ζ Σνπξθία έρεη ήδε θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη ζην 

ςπρνινγηθφ πεδίν έλα αξθεηά θαιφ θαη πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε κειινληηθή 

πξνψζεζε θαη επλντθή θξίζε ησλ δεηεκάησλ ηεο ζηα δηεζλή θέληξα απνθάζεσλ . 
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Ζ Διιάδα πξέπεη θαη εθείλε κε ηε ζεηξά ηεο λα απνθηήζεη έλα θπβεξλεηηθφ 

θνξέα πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο θέληξν ςπρνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ . Ζ θξίζε ζην Ίκηα, 

δελ ήηαλ ζηξαηησηηθή ήηηα, ήηαλ φκσο κηα παλσιεζξία ζην επίπεδν ηνπ ςπρνινγηθνχ 

πνιέκνπ. 
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XII. Η Δμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο από ην 1970 έσο ηηο κέξεο καο  

Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ Σνπξθία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο έλα κείγκα πνιηηηθήο θαηεπλαζκνχ θαη απνηξνπήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο αθνινχζεζαλ κηα πνιηηηθή ζηήξημεο θαη 

ελζάξξπλζεο ηεο επξσπατθήο πξννπηηθήο ηεο Σνπξθίαο κε απνηέιεζκα  ηελ εθθίλεζε 

ησλ  εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2005. 

Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ   πηνζέηεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο  ήηαλ ην εμήο: Μηα 

επξσπατθή Σνπξθία ε νπνία ζα ζέβεηαη ην Γηεζλέο Γίθαην θαη ηνπο επξσπατθνχο 

θαλφλεο καθξνπξφζεζκα ζα πάςεη λα  ζπληζηά απεηιή γηα ηελ  εζληθή καο 

αζθάιεηα.Βέβαηα ν αληίινγνο ζε απηφ ην ζθεπηηθφ είλαη ηη θάλνπκε κέρξη λα 

επηηεπρζεί θαη αλ θπζηθά επηηεπρζεί απηφο ν καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο.  

Μία παξάκεηξνο ε νπνία εληζρχεη ην επηρείξεκά, φηη αθνινπζνχκε 

θαηεπλαζηηθή πνιηηηθή έλαληη ηεο Σνπξθίαο είλαη ην γεγνλφο φηη θακία ειιεληθή 

θπβέξλεζε δελ έρεη ηνικήζεη κέρξη ζήκεξα λα επεθηείλεη ηα ρσξηθά καο χδαηα απφ 

ηα 6 ζηα 12 λαπηηθά κίιηα, φπσο πξνβιέπεη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο(1982), ηελ νπνία έρεη ππνγξάςεη ε ίδηα ε Σνπξθία θαη ηελ έρεη εθαξκφζεη 

ζηελ Μαχξε Θάιαζζα ήδε απφ ην 1994. 

Ζ Σνπξθία κε απφθαζε ηεο Σνπξθηθήο εζλνζπλέιεπζεο ζεσξεί casus belli ηελ 

επέθηαζε ησλ ρσξηθψλ καο πδάησλ θαη νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ππφ ηνλ θφβν κηαο 

πηζαλήο ζχξξαμεο κε ηελ γεηηνληθή ρψξα δελ ηνικνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ άζθεζε 

απηνχ καο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

Ζ ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή κε ηελ Ρσζία ηνπ 

Πνχηηλ θαη ε δξνκνιφγεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεηξειατθνχ αγσγνχ Μπνπξγθάο-

Αιεμαλδξνχπνιεο θαζψο επίζεο θαη ηνπ αγσγνχ κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ South-

Stream θαηαγξάθεηαη  σο πξνζπάζεηα άζθεζεο πνιηηηθήο απνηξνπήο ζηελ επαίζζεηε 

πεξηνρή ηεο Θξάθεο κε ηαπηφρξνλε ππνβάζκηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ησλ 

ζηελψλ ηνπ Βνζπφξνπ σο δηφδνπ δηέιεπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηεο Ρσζίαο, ησλ 

ρσξψλ ηνπ Καπθάζνπ θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 
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Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο νξηνζέηεζεο ηεο πθαινθξεπίδαο κε ηελ Σνπξθία 

θαη ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

δελ έρεη ζεκεηψζεη θακία νπζηαζηηθή πξσηνβνπιία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 Θεηηθή εμέιημε απνηειεί ε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ηνλ Μάην ηνπ 

2004 ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μηα εμέιημε πνπ ελίζρπζε  ηελ δηεζλή θαη επξσπατθή 

ζέζε ηνπ Κππξηαθνχ Διιεληζκνχ θαη ηελ απνηξεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ έλαληη 

ηεο νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο Σνπξθηθήο απεηιήο θαη επηζεηηθφηεηαο. 

Έλα άιιν κέησπν ηεο εμσηεξηθήο καο πνιηηηθήο ην νπνίν είρε “μεραζηεί”  απφ 

ηελ ειιεληθή πνιηηηθή επηθαηξφηεηα απφ ηελ επνρή ηεο ππνγξαθήο ηεο ελδηάκεζεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ Διιάδνο θαη θνπίσλ (FYROM) ην 1995 είλαη ην πεξίθεκν 

 δήηεκα ηεο νλνκαζίαο ηνπ θξάηνπο ησλ θνπίσλ.  

Ζ Διιάδα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Ο.Ζ.Δ επηδηψθεη ηελ εμεχξεζε ελφο έληηκνπ 

ζπκβηβαζκνχ κε ηα θφπηα θαη ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε κηαο επσλπκίαο κε γεσγξαθηθφ 

πξνζδηνξηζκφ. Ζ Διιάδα εθηηκά φηη ε πηνζέηεζε ηνπ νλφκαηνο Μαθεδνλία απφ ην 

θξάηνο ησλ θνπίσλ πέξα απφ ηνλ ζθεηεξηζκφ ηεο ηζηνξηθήο καο θιεξνλνκηάο 

ππνθξχπηεη αιπηξσηηθέο βιέςεηο εηο βάξνο ηεο Διιεληθήο Μαθεδνλίαο θαη γηα 

απηνχο ηνπο ιφγνπο δελ έρεη αλαγλσξίζεη ην θξάηνο ησλ θνπίσλ κε ηελ 

ζπληαγκαηηθή ηνπ νλνκαζία. 

Παξά ηνλ δηεζλή αξλεηηθφ ζπζρεηηζκφ, ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή 

χζηεξα απφ ρξφληα αδξάλεηαο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο έδξαζε 

απνηειεζκαηηθά θαη πξνέβαιιε βέην ζηελ έληαμε ησλ θνπίσλ θαηά ηε χλνδν 

θνξπθήο ηνπ ΝΑΣΟ ζην Βνπθνπξέζηη ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, κε ην αηηηνινγηθφ φηη 

δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ Αηιαληηθή  πκκαρία κία ρψξα πνπ ππνλνκεχεη ηηο 

ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο κε ηελ Διιάδα, ε νπνία είλαη κέινο απηήο ηεο πκκαρίαο 

ήδε απφ ην 1952.  

Ζ θπβέξλεζε ησλ θνπίσλ φρη κφλν δελ έρεη θάλεη θακία απνιχησο 

πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα έληηκε θαη ακνηβαία απνδεθηή 

ζπκβηβαζηηθή ιχζε ζην δήηεκα  ηεο νλνκαζίαο, αιιά επηπξφζζεηα εγείξεη θαη ζέκα 

χπαξμεο  “Μαθεδνληθήο κεηνλφηεηαο” θαη “Μαθεδνληθψλ πεξηνπζηψλ” ζηελ πεξηνρή 

ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. 
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ζν αθνξά ηηο ειιήλν-ακεξηθαληθέο ζρέζεηο, εληζρχζεθαλ πεξαηηέξσ, θαζψο 

ε Διιάδα απνηέιεζε έλαλ αμηφπηζην εηαίξν ζηνλ πφιεκν θαηά ηεο δηεζλνχο 

ηξνκνθξαηίαο κε ηελ ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηεο ζηε δχλακε ηνπ ΝΑΣΟ ζην 

Αθγαληζηάλ θαζψο επίζεο θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο εγρψξηαο 

ηξνκνθξαηίαο. Βέβαηα δελ έιεηςαλ θαη ζεκεία ηξηβψλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκκάρσλ 

ρσξψλ κε πην ραξαθηεξηζηηθφ ίζσο ηελ ζηξαηεγηθή αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ 

Διιάδνο-Ρσζίαο θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ζε δεηήκαηα ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο.  

Ζ ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηψξα ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Κνζζφβνπ αθνινχζεζε κηα ηαθηηθή κελ αλαγλσξίδνληαο απφ ηελ 

κηα πιεπξά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Κνζζφβνπ, κε απνθιείνληαο φκσο απφ ηελ άιιε  λα 

ην αλαγλσξίζεη ζην πξνζερέο κέιινλ.  

Ζ πνιηηηθή  απηή ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ λα κελ δπζαξεζηήζνπκε 

νχηε ηελ εξβία νχηε θαη ηηο Ζ.Π.Α. Βέβαηα ε ειιεληθή δηπισκαηία κέρξη ζήκεξα 

αγλνεί  ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε επηξξνή ηνπ ζεξβηθνχ ιφκπη ζηελ Οπάζηλγθηνλ 

θαη ηελ ζηελή ηνπ ζπλεξγαζία κε ην Ηζξαειηλφ ιφκπη, πξάγκα ην νπνίν πξαθηηθά 

ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα γίλνπκε κάξηπξεο  κηαο αιιαγήο πιεχζεο ηεο ακεξηθαληθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζην δήηεκα ηνπ Κνζζφβνπ ζην πξνζερέο κέιινλ.  

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην ζνβαξφ έιιεηκκα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή εμσηεξηθή πνιηηηθή αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

απμαλφκελνπ θηλδχλνπ πνπ ζπληζηά ε δξαζηεξηνπνίεζε ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ ηνπ 

ξηδνζπαζηηθνχ  Ηζιάκ ζηα Βαιθάληα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο γεηηνληθέο Αιβαλία 

θαη FYROM θαζψο επίζεο ζηε Βνζλία θαη ζην λεφηεπθην θξάηνο ηνπ Κνζζφβνπ. 

Πξψην θαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ειιείκκαηνο είλαη ε ππνηίκεζε 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπληζηά ην ξηδνζπαζηηθφ Ηζιάκ γηα ηελ κέζν-καθξνπξφζεζκε 

εζληθή καο αζθάιεηα. Γπζηπρψο ε θπξίαξρε άπνςε πνπ επηθξαηεί ηφζν ζε έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ηάμεο φζν θαη ζηελ ειιεληθή θνηλή γλψκε 

είλαη φηη  ε Διιάδα επεηδή έρεη παξαδνζηαθά θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ αξαβηθφ θφζκν 

δελ πξφθεηηαη λα γίλεη πνηέ ζηφρνο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ Ηζιάκ.  

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε κία ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ ειιεληθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή. Σελ ελεξγνπνίεζε χζηεξα απφ 14 ρξφληα πεξίπνπ ηεο ακπληηθήο 
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ζπκθσλίαο πνπ είρε ππνγξάςεη ε θπβέξλεζε ηνπ Αλδξέα  Παπαλδξένπ κε ην Ηζξαήι 

ην Γεθέκβξην ηνπ 1994. Ζ  ζηξαηησηηθή επηρείξεζε “Έλδνμνο παξηηάηεο” πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάην-Ηνχλην ηνπ 2008 κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο 

Αεξνπνξίαο θαη ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ηνπ Ηζξαήι.  
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I. Η νηθνλνκηθή δηπισκαηία ηεο Διιάδαο ζηελ Μεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν 

 

ηελ κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ, ε δεθαεηία 1952 - 

53 αλαθέξεηαη σο " ε θάζε ησλ κεγάισλ επηηεπγκάησλ " ηεο ηφηε νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, θπξίσο ιφγσ ησλ ςειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο πεξηφδνπ απηήο. Απφ ηα 

πξψηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κε ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο, ήηαλ ε ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαηά 50% 

ην 1953. Με ηελ ππνηίκεζε αλεβαίλνπλ ακέζσο φια ηα εηζαγφκελα είδε, πέθηεη ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ καδψλ, κε απνηέιεζκα λα πιεξψζνπλ ηα ζπαζκέλα ηεο 

αλαζπγθξφηεζεο νη εξγαδφκελνη. 

 Παξάιιεια πέθηνπλ νη πξνζηαηεπηηθνί δαζκνί, ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη 

εγρψξηεο βηνκεραλίεο ζην λα θάλνπλ ηηο επελδχζεηο  λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Φεθίδεηαη ν λφκνο "πεξί πξνζέιεπζεο μέλσλ 

θεθαιαίσλ", δίλνληαη θνξναπαιιαγέο, αλαλεψλεηαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη έηζη 

επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία θαπηηαιηζηηθήο ζπγθέληξσζεο. Γίλεηαη ε αξρή ηεο 

ηεξάζηηαο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, θαζψο επίζεο κεγάιεο θαηαζθεπέο ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ. 

 ην πεδίν ηεο λαπηηιίαο, πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο πνηφ εθζπγρξνληζκέλνπο θαη 

θαπηηαιηζηηθά ζπγθεληξσκέλνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε Διιάδα 

έξρεηαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο ρψξεο ζηνλ θφζκν. Απνθξπζηαιιψλεηαη έηζη κηα 

ζηξαηεγηθή θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ επηδηψθεη λα ζπλδεζεί κε ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο δηεζλνχο αγνξάο .  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζην δξφκν κηαο 

ηαρείαο αλάπηπμεο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία μεπεξλά ηνλ κέζν 

Κνηλνηηθφ φξν. Ζ ζχλδεζή κε ηελ ΔΟΚ (1961) είρε άκεζεο επηδξάζεηο ζην 

επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, φπνπ ε έζησ θαη βξαδεία κείσζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ, δελ 

κπνξνχζε παξά λα θηλεηνπνηήζεη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

γεγνλφο ην νπνίν γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, πνπ απφ 208 εθαη. 

δνιάξηα ην 1960 θζάλεη ζηα 612 εθαη. δνιάξηα ην 1970 θαη ζηα 1230 εθαη. δνιάξηα 

ην 1973. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε βηνκεραληθή παξαγσγή 

εμειηζζφηαλ κε εηήζην ξπζκφ απμήζεσο πνπ νδήγεζε ζε ππεξδηπιαζηαζκφ ηεο ην 

1969 θαη κε ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ βηνκεραληθψλ εμαγσγψλ κε απνηέιεζκα λα 

κεηαβιεζεί ξηδηθά ε δηάξζξσζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ηεο Διιάδαο. 

πγθεθξηκέλα, ελψ ην 1960 νη εμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ αληηζηνηρνχζαλ ζε 

κφιηο 3,7 % ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ, ην 1969 ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

αλέβεθε ζε 34,5 %. 

Βέβαηα, ν φγθνο ησλ εηζαγσγψλ απμάλεηαη, ηφηε, κε ξπζκφ κεγαιχηεξν  απ' 

φηη ν αληίζηνηρνο ξπζκφο ησλ εμαγσγψλ. Σν γεγνλφο απηφ, θαηά έλα κεγάιν κέξνο, 

νθείιεηαη θαη ζηε δηαθνξά ζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζηηο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

 ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ  '60 ν ειιεληθφο θαπηηαιηζκφο αλαπηχζζεηαη 

γξεγνξφηεξα απφ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη κάιηζηα κε επηηαρπλφκελνπο ξπζκνχο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη θαη ε εγρψξηα δήηεζε γξεγνξφηεξα απφ ηε δηεζλή, 

γεγνλφο πνπ επλνεί ηηο εηζαγσγέο έλαληη ησλ εμαγσγψλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο 

αληζφκεηξεο αλάπηπμεο, ήηαλ ε αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο. 

Έρνπκε, ινηπφλ, ζηελ πεξίνδν 1960 - 69, κηα πζηέξεζε ηνπ φγθνπ ησλ 

εμαγσγψλ έλαληη ησλ εηζαγσγψλ, αθελφο ιφγσ ηεο πξαγκαηηθήο αλαηίκεζεο ηεο 

δξαρκήο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ηαρχηεξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα 

Απηή ε ρξπζή επνρή ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ, ε νπνία νπζηαζηηθά 

νξηνζεηείηαη κέρξη ην 1973, ζήκαλε παξάιιεια θαη ηε ζεκαληηθή ηνπ αλαβάζκηζε 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά. ηελ κεηαπνίεζε, εηδηθφηεξα, νη επελδχζεηο απμάλνληαλ κε 

ξπζκνχο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κέζν εηήζην φξν 11,5 %.Ζ πεξίνδνο ηεο ηαρχξξπζκεο 

αλάπηπμεο δηαθφπηεηαη απφ ηελ χθεζε ηνπ 1974. 

πλεπψο, ε αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 

είλαη ηαρχξξπζκε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμνπζα δηείζδπζε ησλ εηζαγσγψλ, 

δηεχξπλζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο, αιιά θαη αχμεζε ησλ άδεισλ πφξσλ, 

ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ νπνίσλ ζπληζηά εμαγσγέο ππεξεζηψλ (ηνπξηζκφο, λαπηηιία).  

Ζ Διιάδα είλαη ήδε απφ ηελ επνρή απηή βηνκεραληθή θαπηηαιηζηηθή ρψξα κε 

έληνλεο ηάζεηο ελζσκάησζεο ζηνλ θχθιν ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ ηεο Γχζεο, κε 

εγεκνληθή ζέζε ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο θαη κε έλα γξήγνξα αλαβαζκηδφκελν 

παξαγσγηθφ ζχζηεκα. Καηέρεη κηα ηδηαίηεξε ζέζε ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο 

ράξε ζην εθνπιηζηηθφ , ρξεκαηηζηηθφ θεθάιαηφ ηεο θαη ε αζηηθή ηεο ηάμε παίξλεη 
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ελεξγά κέξνο ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ θαη ππναλάπηπθησλ 

ρσξψλ. 

 

II. Δμέηαζε ηεο δεθαεηίαο 1980. Μπξνζηά ζηελ θξίζε- πξόθιεζε… 

  

ην βξαρλά ηεο πεηξειατθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε ην 1979 θαη κε ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία λα εηζέξρεηαη ζε πεξίνδν χθεζεο μεθηλάεη ε νηθνλνκηθή πνξεία 

ηεο ρψξαο ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Σν μέζπαζκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά 

άιισλ καθξνρξφλησλ παξαγφλησλ έθεξαλ εληάζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο ε ειιεληθή θξίζε νθεηιφηαλ ζε έλα πιέγκα 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, «κηιψληαο κε αξηζκνχο», ελψ ηελ πεξίνδν 1973-1980 ην 

εζληθφ πξντφλ απμάλεηαη κε κέζν εηήζην ξπζκφ 3,4%, απφ ην 1980 σο ην 1987 ν 

ξπζκφο πέθηεη ζην 1,2% πεξίπνπ θαη κφιηο ην 1988 γίλεηαη εππξφζσπνο.
77

 Χζηφζν, ε 

αλάθακςε απηή ζηεξίδεηαη ζε «μχιηλα πφδηα»
78

, ελψ ζπιιήβδελ ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηελ πεξίνδν απηή είλαη απνγνεηεπηηθή. 

Πνηθίινη ιφγνη θαζηζηνχλ ηελ θαηάζηαζε απνγνεηεπηηθή. Πξψηα απφ φια ε 

ζηάζηκε παξαγσγή δε ζπλάδεη κε ην αίηεκα γηα γξήγνξε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

δσήο, ηελ νπνία ήζειε λα επηηχρεη ε θπβέξλεζε. Γεχηεξνλ, ε ζηαζηκφηεηα απηή 

θαζηζηνχζε δχζθνιεο ηηο πξνζπάζεηεο ζχγθιεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηα 

επξσπατθά δεδνκέλα . Σέινο, ε βξαδππνξία ζηελ παξαγσγή νδεγνχζε λα απμήζεη ηα 

πνζνζηά ηεο αλεξγίαο, θάηη ην νπνίν φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ έγηλε. Αθφκα, 

φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ ηα δεκνζηνλνκηθά θαη εμσηεξηθά ειιείκκαηα έθζαζαλ 

ζε δξακαηηθά επίπεδα. Δηδηθφηεξα, κηα ρψξα ε νπνία παξνπζηάδεη ηεξάζηηα 

ειιείκκαηα κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα ζπζζσξεχεη ρξέε αληηκεησπίδεη αξγά ή γξήγνξα 

πξνβιήκαηα δαλεηζκνχ.
79

 Φζάλεη, κε ιίγα ιφγηα, ζην ζεκείν φπνπ πξέπεη λα ηα 

κεηψζεη άκεζα. Γη’απηφ ην ιφγν ε πνιηηηθή ιηηφηεηαο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ην 1985 ήηαλ αλαπφθεπθηε. 

 Παξαηίζεληαη ραξαθηεξηζηηθά βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 
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πσο αλαθέξζεθε, εμσηεξηθνί παξάγνληεο δηαδξακάηηζαλ ξφιν ζηελ έθηνηε 

νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο. Απφξξνηα ηεο πεηξειατθήο θξίζεο πνπ ζεκεηψζεθε ην 

1979 έθεξε λέεο επηβαξχλζεηο ζην εμσηεξηθφ ηζνδχγην, ελψ ε παγθφζκηα χθεζε πνπ 

δηήξθεζε κέρξη ηα κέζα ηνπ 1983 επεξέαζε άκεζα θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 

θπξίσο επεηδή ήηαλ αηηία ζπξξίθλσζεο κεξηθψλ ζεκαληηθψλ θαηεγνξηψλ «άδεισλ 

πφξσλ» ( ηνπ λαπηηιηαθνχ θαη ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο θαη γηα έλα 

δηάζηεκα θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ).  κσο, απφ ηα κέζα ηνπ 1983 κνινλφηη ε επξσπατθή 

θαη παγθφζκηα νηθνλνκία βξίζθνληαλ ζε αλνδηθή ηξνρηά, εληνχηνηο δελ θαίλεηαη πσο 

ε ειιεληθή αθνινχζεζε ηνπο ξπζκνχο απηνχο.  

Μάιηζηα, κνινλφηη ε ειιεληθή νηθνλνκηθή πνξεία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αξλεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, εληνχηνηο κέρξη ηηο εθινγέο ηεο 17
εο

 Οθησβξίνπ 

1981 ε ηφηε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ δελ αλαιακβάλεη θακία πξνζπάζεηα λα ειέγμεη ηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Υαξαθηεξηζηηθά, ηελ πεξίνδν απηή ην κεξίδην ηνπ 

θξάηνπο ζην ΑΔΠ θάλεη άικα θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ, νη 

νπνίεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θάλνπλ άικα απφ 6,4% ην 1979 ζε 14,7% ην 1981.
80

  

Δθείλε ηελ πεξίνδν πξνβαίλεη ζηε ιήςε κέηξσλ, φπσο ε επέθηαζε δαλείσλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο θαηάξξεπζήο 

ηνπο. Ζ θαηάξξεπζε απηή απνθεχρζεθε, φκσο εθείλεο κεηαηξέπνληαη ζε 

πξνβιεκαηηθέο πνπ επηδνχλ θαηά θάπνην ηξφπν θάησ απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ (ΟΑΔ). ην βξαρλά ησλ άλσζελ δεηεκάησλ, ε 

θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαινχηαλ λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έθηνηε 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα ρσξηζηεί θαη ζα εμεηαζηεί ζχκθσλα 

κε ηηο ελέξγεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα, αιιά θαη κε βάζε ην πψο είρε δηακνξθσζεί ε 

θαηάζηαζε ζε ηξεηο πεξηφδνπο: ε κία απφ ην 1981-1985, ε δεχηεξε απφ ην 1985-1987 

θαη ε ηξίηε απφ ην 1988-1990. θνπφο ε εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηεο ρψξαο 

θαη νη πξνζπάζεηεο ζχγθιεζή ηεο κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηα. 
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III. Η πεξίνδνο 1981-1985 

 

Με ηελ άλνδν ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εμνπζία ην 1981, εθαξκφζηεθε κηα 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή, πνπ ζε νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζνκνηάδεη ην 

ιατθίζηηθν κνληέιν ηνπ Diaz-Alejandro.
81

 Ο φξνο «ιατθίζηηθε πνιηηηθή» ππνδειψλεη 

ηελ άζθεζε κηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο , ε νπνία εκπεξηέρεη ζηνηρεία ρσξίο 

εζσηεξηθή ζπλνρή θαη θαιιηεξγεί ηελ εληχπσζε φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα πάξεη φηη 

ζέιεη απφ ην θξάηνο.
82

 Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφζζεθε 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή είλαη ε πεπνίζεζε ηεο θπβέξλεζεο πσο έρεη ηε δπλαηφηεηα κε 

βάζε ηα εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο λα θαηεπζχλεη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία 

ηεο ρψξαο είηε βξαρππξφζεζκα είηε καθξνπξφζεζκα.  

Απφερνο ησλ θευλζηαλψλ επηινγψλ ζηελ  πξνδηθηαηνξηθή πεξίνδν θαη 

απφξξνηα ηεο αδπλακίαο λα θαηαλνεζνχλ νη έθηνηε πθηζηάκελεο κεηαβνιέο ζην 

επξσπατθφ θαη παγθφζκην γίγλεζζαη, ε ελ ιφγσ πεπνίζεζε είρε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο, γεγνλφο πνπ θάλεθε αξγφηεξα, θαζψο ζε 

πξψηε θάζε- γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδεηαη -θπξίαξρε ήηαλ ε εληχπσζε ηεο 

επθνξίαο. Βέβαηα, νη αξηζκνί θαηαδείθλπαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά, 

κνινλφηη ζηελ αξρή ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ κείσζε ειαθξά ην έιιεηκκα ην 1982 

θαη 1983, σζηφζν ζηε ζπλέρεηα ην νδήγεζε ζε λέα χςε ζηηο εθινγηθέο ρξνληέο 1984 

θαη 1985 (8,5% θαη 11,6% ηνπ ΑΔΠ αληηζηνίρσο).
83

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ε θπβέξλεζε ζα 

αθνινπζήζεη κηα «πνιηηηθή πξνζθνξάο», δειαδή κηα πνιηηηθή βαζηζκέλε ζηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκνθξαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο κε άιια κέηξα εθηφο ηεο 

δήηεζεο, ε νπνία δηαθέξεη αηζζεηά κε εθείλε πνπ αθνινπζείηαη ζπιιήβδελ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν. ηφρνο ν νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θξάηνπο. 

πγθεθξηκέλα ηα κέηξα απηά ήηαλ: 

1. «δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο 
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2. ελεξγφηεξνο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ παξαγσγή (« ελεξγφο θαη 

θιαδηθά πξνζαλαηνιηζκέλε βηνκεραληθή πνιηηηθή) πνπ πεξηέιαβε θαη επξείαο 

θιίκαθαο θξαηηθνπνηήζεηο 

3. ελεξγφηεξνο ξφινο ησλ θξαηηθά ππνζηεξηδφκελσλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ζηε δηαθίλεζε θαη κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

4.  ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηνίθεζε θξαηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ (θνηλσληθνπνηήζεηο) θαη 

5. δεκνθξαηηθφο, φπσο νλνκάζζεθε, έιεγρνο επηιεγκέλσλ 

θιάδσλ απφ επνπηηθά ζπκβνχιηα».
84

   

Έλα αθφκα εγρείξεκα ηεο ηφηε λενεθιεγείζαο θπβέξλεζεο ήηαλ ε 

πηνζέηεζε κηαο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία πξνέβιεπε: α) αχμεζε ησλ 

θαηψηαησλ νλνκαζηηθψλ απνδνρψλ ησλ εξγαηνυπαιιήισλ κέρξη θαη 48%, β) νη 

απμήζεηο πνπ ρνξεγνχληαλ ζηα πςειφηεξα κηζζνινγηθά θιηκάθηα γίλνληαλ 

βαζκηαία κηθξφηεξεο φζν αλεβαίλακε ζηελ θιίκαθα, γ) νη κηζζνί ζα 

πξνζαξκφδνληαλ απηφκαηα θάζε ηέζζεξηο κήλεο, έηζη ψζηε λα απνδεκηψλνληαη νη 

εξγαδφκελνη γηα ηε κεζνιαβήζαζα αχμεζε ηνπ ηηκαξίζκνπ.
85

  

Ζ πνιηηηθή απηή, ε νπνία εγθαηαιείθζεθε νξηζηηθά ην 1990, είρε κηα 

ζεηξά πνιπεπίπεδσλ επηπηψζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη απμήζεηο ησλ κηζζψλ δελ 

αθνινπζήζεθαλ απφ κηα αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ε νπνία ζα θάιππηε 

ηηο καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ή ζα ζπλέβαιε ζηε δηεπζέηεζε απηψλ. Φαίλεηαη πσο 

είραλ παξαβιεθζεί πνιιά πξάγκαηα θαηά ηελ πηνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο- ην άλνηγκα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ιφγσ ηεο έληαμεο ζηηο Δπξσπατθέο 

Κνηλφηεηεο, ηελ πξντνχζα αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, ηελ αιιαγή 

ησλ ζπλζεθψλ πξνζθνξάο ζηηο αγνξέο.
86

  

  

Μηα ζεηξά επηπξφζζεησλ γεγνλφησλ ζπλέβεζαλ ηελ πεξίνδν εθείλε. 

Δηδηθφηεξα, ην 1982 πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζρεηηθά κηθξή δηνιίζζεζε ηεο 

δξαρκήο, ε νπνία δελ επέηξεπε λα επηξξηθζνχλ ζηηο ηηκέο νη κεγάιεο απμήζεηο ζην 
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θφζηνο εξγαζίαο, πνπ είρε πξνθαιέζεη ε λενεηζαρζείζα εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή.
87

 

Λφγσ ηεο αζθπθηηθήο ζπκπίεζεο ησλ θεξδψλ, επηηεχρζεθε ζηξνθή πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο.  

Έηζη, ην 1983 απνθαζίζηεθε ε εθάπαμ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαηά 

15,5%, κε ζηφρν ηε ζπγθξάηεζε ηεο ηζνηηκίαο ζηα λέα ηεο επίπεδα. κσο, ε 

ελέξγεηα απηή δελ επλνήζεθε απφ ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ηε ζπλφδεπαλ, ελψ 

αλεπαξθήο θξίζεθε θαη ε νιηγφκελε αλαβνιή ηεο ρνξήγεζεο ησλ κηζζνινγηθψλ 

απμήζεσλ κε βάζε ην ζχζηεκα ηεο ΑΣΑ. Έηζη, κέρξη θαη ην 1983 κηζζνί θαη 

ηηκέο ζπλέρηδαλ λα αλεβαίλνπλ ηαρέσο, κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1983, νπφηε ε 

λέα ηζνηηκία ηεο δξαρκήο θαηέξξεπζε. Αθφκα, ην 1983 νη πξνβιεκαηηθέο 

επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνληαη απφ εηδηθφ θξαηηθφ θνξέα ηνλ «Οξγαληζκφ 

Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ» (ΟΑΔ). 

Σελ πεξίνδν 1983-1985, απμήζεθε θη άιιν ην πνζνζηφ ηεο δηνιίζζεζεο, 

ην νπνίν θαίλεηαη πσο ππεξαληηζηάζκηδε ηε δπζαλάινγε αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ 

αλά κνλάδα θφζηνπο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, πξνθαινχζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο δσήο, 

ελψ ε απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ε ζπκπίεζε ησλ θεξδψλ 

επαλεκθαλίδνληαλ. Έηζη, αλ θαη αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, εληνχηνηο ηξνθνδφηεζε απιά ηνλ 

πιεζσξηζκφ. 

 

Πξνο ηελ ίδηα πιεζσξηζηηθή θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ε πηζησηηθή πνιηηηθή, 

θαζψο ηα ειιείκκαηα ησλ καθξνρξφλησλ δαλείσλ γηα ηε βηνκεραλία θαη ηε βηνηερλία 

παξέκεηλαλ αξλεηηθά, ελψ ππφ ηελ πίεζε ησλ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ, νη ζηφρνη ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο δελ ηεξνχληαλ. Ο ζπλδπαζκφο δηνιίζζεζεο θαη πηζησηηθήο 

επέθηαζεο θξάηεζε ηνλ πιεζσξηζκφ θνληά ζηα επίπεδα ηνπ 20% ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεληαεηίαο 1981-1985.
88

  

 

Απφξξνηα ησλ άλσζελ κέηξσλ ήηαλ ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη νη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ πιεζσξηζκφ θαη ζην εμσηεξηθφ ηζνδχγην. Σν –νχησο ή άιισο 

κεησκέλν- πιεφλαζκα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζξνψλ απφ άδεινπο πφξνπο θαη ηελ 

                                                 
87

 Καδάθνο, Π., Αλάκεζα ζε Κξάηνο θαη Αγνξά-Οηθνλνκία θαη Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή ζηε 

Μεηαπνιεκηθή Διιάδα. Αζήλα: Παηάθεο 2001.ει.402 

88
  Ibid. ει.404 



 57 

απηφλνκε εηζξνή θεθαιαίσλ δελ αξθνχζαλ λα θαιχςνπλ ην απμαλφκελν άλνηγκα ζην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην.
89

 Γηα έλα δηάζηεκα ην έιιεηκκα θαιππηφηαλ κε απμεκέλε 

πξνζθπγή ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σν 1985 νη θαζαξέο εηζξνέο άδεισλ πφξσλ 

κεηψζεθαλ θαη άιιν θαη ππήξμε θπγή θεθαιαίσλ.
90

 Απηφ νδήγεζε ζε θξίζε ζην 

ηζνδχγην πιεξσκψλ, θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ πξνζθπγή ζηελ ΔΟΚ γηα ηε ιήςε 

δαλείνπ θαη ππξνδφηεζε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ηαζεξνπνηεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 1985-

1987.
91

  

Ζ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ζθηαγξαθνχζε ηελ θξίζε θαη ην αδηέμνδν ζην νπνίν 

είρε πεξηέιζεη ε ρψξα. Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο εκθάληδαλ ζπκπηψκαηα θαηάξξεπζεο, 

ν πιεζσξηζκφο θηλδχλεπε λα κπεη ζε αλεμέιεγθηε ηξνρηά, ε παξαγσγηθφηεηα είρε 

κεησζεί, ελψ παξαηεξήζεθε απψιεηα ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο ειιεληθήο 

βηνκεραλίαο. Ζ επφκελε πεληαεηία, ινηπφλ, ζα δηαλχνληαλ ζην βξαρλά ηεο θξίζεο, 

ελψ νη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζχγθιηζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηα επξσπατθά 

δεδνκέλα φθεηιε λα ζπλερηζηεί, φζν δχζθνιε θαη αλ πξνκελπφηαλ.   
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IV. Σν δηάιεηκκα ηεο ιηηόηεηαο: 1985-1987. 

 

ην βξαρλά ησλ πξναλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ, 

μεθηλά ε δεχηεξε θπβεξλεηηθή ζεηεία ηνπ ΠΑΟΚ κε Πξσζππνπξγφ ηνλ Αλδξέα 

Παπαλδξένπ, φπσο έθξηλε ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 

1985. Ζ εγεζία ηνπ θαηαλφεζε εμαξρήο πσο έπξεπε «λα ζπκκνξθσζεί» θαη λα 

ζπκβαδίζεη κε ην ζθεληθφ πνπ δηακφξθσλαλ νη λέεο ζπλζήθεο ηφζν ζην δηεζλέο 

ζηεξέσκα φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ζ ξνή ησλ εμειίμεσλ θαζηζηνχζε 

αδήξηηε ηελ αλαζεψξεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο θπζηνγλσκίαο ηνπ ΠΑΟΚ, γεγνλφο 

πνπ ζήκαλε ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηφζν ηεο νηθνλνκηθήο φζν θαη ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο απφ εθείλε ηεο πξψηεο ηεηξαεηίαο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ην 1985 ε Διιάδα βξέζεθε ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο. 

Ήδε, απφ ην 1984 ηα ζχλλεθα ζην εμσηεξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ζπζζσξεχνληαλ. Σν 

1985 ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εθηηλάρζεθε ζηα 3,3 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 
92

 

 χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (1984-

1992) Γεκήηξε Υαιηθηά, ε Διιάδα απέθπγε ηε ρξενθνπία θπξηνιεθηηθά ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή, αθνχ αλάκεζα ζε Οθηψβξην 1985 θαη Φεβξνπάξην 1986 ηα 

ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έπεζαλ θάησ απφ ην ειάρηζην 

φξην αζθαιείαο. 
93

 πγθεθξηκέλα, θαηά κέζν φξν γηα ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ηα 

δηαζέζηκα αλήξρνλην ζε 1 δηο. δνιάξηα, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 1986 κφιηο ζε 350 εθ. 

δνιάξηα.  

Μέζα ζε απηφ ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζηαζεξνπνίεζεο. Σν πξφγξακκα απηφ ππνζηεξίρηεθε απφ ην κεραληζκφ αιιειεγγχεο 

ηεο Κνηλφηεηαο θαη εηδηθά ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην κεραληζκφ ρνξήγεζεο 

θνηλνηηθψλ δαλείσλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πιεξσκψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

94
 Δηδηθφηεξα, ε Κνηλφηεηα ρνξήγεζε ζηελ Διιάδα δάλεην χςνπο 1750 εθ.δνιαξίσλ 
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ζε δχν δφζεηο. Πξνεγνπκέλσο, ε Δπηηξνπή είρε δηαβηβάζεη ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 

«ζχζηαζε», κε ηελ νπνία ζπκκεξηδφηαλ ηνλ γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ κέηξσλ ηεο 

ηειεπηαίαο. 
95

 Δλαιιαθηηθή ιχζε ήηαλ ε πξνζθπγή ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, 

θάηη πνπ ζπληζηνχζε ζην ηδενινγηθφ θιίκα ηεο επνρήο αλάζεκα.
96

 Αλ 

πξαγκαηνπνηνχηαλ ε πξνζθπγή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζηηο δηεζλείο 

θεθαιαηαγνξέο, κε δεδνκέλε ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηζνδπγίνπ, νη φξνη 

ζα ήηαλ δπζκελέζηεξνη.
97

 Μέζσ ηεο κεζνιάβεζεο ηεο Κνηλφηεηαο, επνκέλσο, 

εμαζθαιίζηεθαλ επλντθφηεξνη φξνη ζηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ.  

Χο πξψηνο ζηφρνο ηνπ ηαζεξνπνηεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, απφ 

πεξίπνπ 20% ην 1985, ζην 10% ην 1988. Ζ κείσζε ησλ δαλεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ 

δεκνζίνπ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ θαηά 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κέζα ζε δχν ρξφληα 

ήηαλ επίζεο κέζα ζηηο επηδηψμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Οη κε επζέσο νκνινγεκέλνη 

ζηφρνη ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο εμαηξεηηθά ρακειήο θεξδνθνξίαο, ε ελζάξξπλζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ε αληηζηξνθή ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεηψπηδε ν 

βηνκεραληθφο ηνκέαο. 

ηελ θαηεχζπλζε πινπνίεζεο ησλ άλσζελ ζηφρσλ επηρεηξήζεθε ε ππνηίκεζε 

ηεο δξαρκήο θαηά 15%, θαζψο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δχν αιιαγψλ ηνπ κεραληζκνχ Απηφκαηεο 

Σηκαξηζκηθήο Αλαπξνζαξκνγήο: πξψηνλ, ε αλαπξνζαξκνγή ησλ νλνκαζηηθψλ 

ακνηβψλ ζα γηλφηαλ κε βάζε ηνλ πξνβιεπφκελν πιεζσξηζκφ (θαη φρη κε βάζε ηνλ 

πιεζσξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεηξακήλνπ). Γεχηεξνλ, απφ ηηο κηζζνινγηθέο 

απμήζεηο ζα αθαηξείην ε επίπησζε ηνπ εηζαγφκελνπ πιεζσξηζκνχ (πνπ 

βξαρπρξνλίσο ζα απμαλφηαλ ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο). Σν απνηέιεζκα ήηαλ κηα 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ. Μάιηζηα, νη κηζζνί δέρζεθαλ 

ζπκπηέζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 12-13% κέζα ζε δχν ρξφληα. Παξάιιεια, ζηελ 

πξνζπάζεηα δηεπζέηεζεο θαη βειηίσζεο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

εθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ε θπβέξλεζε πξνέβε ζε αχμεζε ησλ θφξσλ, ελψ 

παξάιιεια ζηφρεπε ζηελ ζπκπίεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ.  

                                                 
95

 Ibid. 

96
 Ibid.ει.375 

97
 Ibid.ει.376 



 60 

Γεληθφηεξα, ηελ πεξίνδν απηή αθνινπζήζεθε κηα πνιηηηθή κε κέηξα 

«ζθιεξά» γηα έλα ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Καη γίλεηαη αλαθνξά ζηε ιέμε 

«ηκήκα» γηαηί κνινλφηη φπσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ έγηλαλ ζεκαληηθέο ζπκπηέζεηο 

ζηνπο κηζζνχο κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, εληνχηνηο ζε νξηζκέλνπο 

πεξηραξαθσκέλνπο ρψξνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα νη απψιεηεο αληηζηαζκίζηεθαλ κε 

άιιεο παξνρέο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ απφηνκνπ 

ραξαθηήξα ηεο ζεξαπείαο ππφ ζπλζήθεο παληθνχ, ην πξφγξακκα έκεηλε 

απνζπαζκαηηθφ θαη εθαξκφζζεθε ρσξίο πξνεγνχκελα λα επηδεηεζεί θάπνηα 

ελεκέξσζε ή θαη ζπγθαηάζεζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ ηνπ ηφπνπ. Ζ φιε άζθεζε 

εμειίρζεθε ηειηθά ζε κηα επίδεημε απηαξρηζκνχ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηαζεξνπνηεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ν 

ζηφρνο ηεο εμηζνξξφπεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηζνδπγίνπ επηηεχρζεθε, ελψ ν ζηφρνο γηα 

ηνλ πιεζσξηζκφ επηηεχρζεθε κεξηθψο. Απνθιηκάθσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ππήξμε, 

αιιά ήηαλ κηθξφηεξε ηεο επηδησθφκελεο.  

Σαπηφρξνλα, ην πξφβιεκα ησλ δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ κεηξηάζζεθε, ελψ 

ηελ πεξίνδν 1988-1990 παξνπζηάζηεθε κηθξή αλάθακςε ζηηο επελδχζεηο. ζνλ 

αθνξά ην δεκφζην έιιεηκκα, εθείλν κεηψζεθε θαηά πνιχ ιηγφηεξν φκσο απφ φηη 

αλακελφηαλ. Σν γεγνλφο απηφ, κάιηζηα, απνηειεί θαη ηε βαζηθφηεξε αηηία πνπ 

εγθαηαιείθζεθε ην ηαζεξνπνηεηηθφ Πξφγξακκα ζηα ηέιε ηνπ 1987, θαζψο ε κηθξή 

κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ππνλφκεπζε ην βαζκφ πινπνίεζεο ησλ άιισλ ζηφρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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V. Η πεξίνδνο 1988-1990 

 

θηαγξαθψληαο ηελ πεξίνδν 1988-1989, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: πξψηνλ, ην 

δεκφζην έιιεηκκα είρε πάξεη ηελ αληνχζα. Γεχηεξνλ, ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή 

επαλήιζε ζην αξρηθφ θαζεζηψο ηεο ΑΣΑ. Οη ρνξεγεζείζεο απμήζεηο απνδνρψλ 

άξρηζαλ θαη πάιη λα ππεξβαίλνπλ ηελ άλνδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Αθφκα, 

αλαζηάιζεθε ε πνξεία βειηίσζεο ησλ δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο φκσο λα 

ιάβεη ηελ έθηαζε πνπ είρε θαηά ην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. 

Δλ αληηζέζεη κε ηα παξαπάλσ, ε λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή 

πνπ είρε πηνζεηεζεί ηελ πξνεγνχκελε δηεηία δελ εγθαηαιείθζεθε. Ζ δηνιίζζεζε ηεο 

δξαρκήο επηβξαδχλζεθε, ελψ ήδε απφ ην 1987 είραλ μεθηλήζεη νη πξψηεο νπζηαζηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα., κε πςίζηεο ζεκαζίαο ηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο ησλ επηηνθίσλ, ηεο νπνίαο απνηέιεζκα ήηαλ ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ. κσο, ε δηφγθσζε ησλ δεκνζίσλ 

ειιεηκκάησλ νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ.  

Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1989 κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1990, ε νηθνλνκία κπήθε 

ζε θάζε λέαο θξίζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ην 1990 ην δεκφζην έιιεηκκα έθηαζε ην 

15,9% ηνπ ΑΔΠ, ην πςειφηεξν πνζνζηφ πνπ είρε θηάζεη πνηέ θαη ν πιεζσξηζκφο 

απμήζεθε απφ ην 13,7%  πνπ θπκαηλφηαλ ην 1989 ζην 20,4% ην 1990. 

Απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ξφιν δηαδξακάηηζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία ζηηο 

αξρέο ηνπ 1990 αλαθνίλσζε εμαηξεηηθά πεξηνξηζηηθνχο ζηφρνπο λνκηζκαηηθήο θαη 

πηζησηηθήο επέθηαζεο. 

 πγθεθξηκέλα, ην Μάξηην θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο ηα επηηφθηα 

νδεγήζεθαλ ζε κεγάιεο απμήζεηο απφ ηελ ΣηΔ. Παξάιιεια ε ηζνηηκία ηεο δξαρκήο 

ζηαζεξνπνηήζεθε θαη νη θεξδνζθνπηθέο πηέζεηο εηο βάξνο ηεο έιαβαλ ηέινο. Με ιίγα 

ιφγηα, ζεκεηψζεθε επηηπρία ησλ κέηξσλ. Αμίδεη ηέινο λα ζεκεησζεί πσο ε θξίζε ηνπ 

1990 ήηαλ νπζηαζηηθά απφξξνηα ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980. Μέζα απφ απηήλ ζεκαηνδνηήζεθε κηα λέα ζηξνθή ζηε θηινζνθία θαη ζηνλ 

ηξφπν άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 
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VI. πκπεξάζκαηα 

 

Αλακθηζβήηεηα, κε βάζε ηελ παξαπάλσ εμέηαζε ηνπ άλσζελ δεηήκαηνο θαη 

ζηελ νπζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα 

πσο ε Διιάδα εθείλε ηελ πεξίνδν βξηζθφηαλ ζην κεηαίρκην « Πξνζαξκνγήο θαη 

Πεξηζσξηνπνίεζεο»
98

. Οη πξνζπάζεηεο ζχγθιεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηα 

επξσπατθά δεδνκέλα ήηαλ ραξαθηεξηζηηθέο. κσο εηδηθά θαηά ην πξψην κηζφ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80 ήηαλ εκθαλήο ε ιατθίζηηθε πνιηηηθή θαη ε πξνζπάζεηα 

θαιιηέξγεηαο ελφο θιίκαηνο αηζηνδνμίαο, κνινλφηη νη αξηζκνί ζε βαζηθά νηθνλνκηθά 

κεγέζε έδεηρλαλ ην αληίζεην. ε κηα πξνζπάζεηα «δηάζσζεο» ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο πηνζεηήζεθε ε γλσζηή πνιηηηθή ιηηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 1985-1987, ε 

νπνία ππνζηεξίρηεθε απφ δάλεην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, φπσο αλαθέξζεθε. 

Μνινλφηη, ην 1988 παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, εληνχηνηο 

δελ δηήξθεζε πνιχ, ελψ απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1989 κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 1990 ε 

νηθνλνκία εηζήιζε ζε λέα πεξίνδν θξίζεο. 

Μπξνζηά ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, θαηέζηε ζαθέο πσο ε θαηάζηαζε πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί δελ κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί. Σν δεκφζην ρξένο είρε θζάζεη ζε έλα 

επίπεδν, φπνπ πιένλ είρε αξρίζεη λα απηναλαπαξάγεηαη. Εεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο, 

ππνηηκήζεηο ηεο δξαρκήο, αχμεζε ησλ επηπέδσλ αλεξγίαο, δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα 

ζπλέζεζαλ ην ζθεληθφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. ε έλα επξσπατθφ πιαίζην φπνπ ε 

νηθνλνκία απφ ην 1983 βγήθε απφ ην αδηέμνδν ηεο θξίζεο θαη άξρηζε λα παξνπζηάδεη 

ζεκάδηα αλάθακςεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ηνπο 

ξπζκνχο απηνχο αλάπηπμεο. 

 Αδήξηηε ήηαλ επνκέλσο ε αλάγθε γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο αγνξάο, ελψ βαζηθφο ήηαλ θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ε αιιαγή 

γξακκήο πξνο ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχληαλ. Χο πξνο απηή ηελ 

αιιαγή νθείιεη λα θηλεζεί ε ρψξα ζηε ζεκεξηλή επνρή, ελψ επηηαθηηθφο θξίλεηαη θαη 

ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηφζν ηνπ θξάηνπο, φζν θαη ησλ ζεζκψλ θαη ησλ αμηψλ. 

Δμάιινπ, ζρεδφλ θάζε θνξά κηα θξίζε νδεγεί ζε ηέηνηνπ είδνπο 

επαλαπξνζδηνξηζκνχο, θαζψο ηα ζεκεία απηά απνηεινχλ ηε βάζε αθφκα θαη γηα κηα 

επεκεξνχζανηθνλνκία.
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I. Η νηθνλνκηθή δηπισκαηία ζηελ Σνπξθία (1970- 1990 )  

Οη εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ Σνπξθία, παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, γηαηί κέζα ζε βξαρχηαην ρξνληθφ δηάζηεκα, πξαγκαηνπνηήζεθε φρη απιή 

αλάθακςε, αιιά αιεζηλή απνγείσζε απφ ηελ αλαηκηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία 

βξηζθφηαλ γηα πνιιά ρξφληα.Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζσ λα δψζσ κηα εηθφλα ηεο 

πνξείαο πνπ δηέηξεμε ε νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο απφ ην 1970 θαη πέξα, 

επηζεκαίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα.  

Ο απνινγηζκφο ηεο πνιηηηθήο ηεο Σνπξθίαο ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

είλαη αλάκεηθηνο. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή έδσζε ψζεζε ζηηο εμαγσγέο. Οη ζπλνιηθέο 

εμαγσγέο απμήζεθαλ απφ 3 δηο δνιάξηα ην 1980 ζε 20 δηο δνιάξηα ην 1990 θαη ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 100 δηο δνιάξηα ην 2007
99

. Έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο δείθηεο γηα 

ην πφζν αλνηρηή είλαη κηα νηθνλνκία ή γηα ην πφζν εμσζηξεθήο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο, είλαη νη εμαγσγέο σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνχ 

πξντφληνο
100

. Ζ αλαινγία απηή απφ 3% ην 1980, μεπέξαζε ην 25% ην 2007. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε απηή ππήξμε εμ’ νινθιήξνπ 

ζρεδφλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ βηνκεραληθψλ εμαγσγψλ. Σν κεξίδην ησλ 

βηνκεραληθψλ αγαζψλ ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο, απφ πεξίπνπ 35% φισλ ησλ 

εμαγσγψλ ην 1979, μεπέξαζε ην 95% ην 2007. Καηά ζχκπησζε, ε ηάζε απηή δελ 

ζεκεηψζεθε κφλν ζηελ Σνπξθία. Οη πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο βίσζαλ κηα 

παξφκνηα ηάζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη έλα ζεκαληηθφ 

κεξίδην ησλ εμαγσγψλ ηεο Σνπξθίαο θαηεπζπλφηαλ, εθείλε ηελ πεξίνδν, ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Απφ ην 1980 θη χζηεξα, ην κεξίδην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο ηεο Σνπξθίαο μεπέξαζε ην 50%. 
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Οη απμήζεηο ζηηο βηνκεραληθέο εμαγσγέο απφ ην 1980 θη χζηεξα δελ 

ζεκεηψζεθαλ φιεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ παξακέλεη ε πην 

βηνκεραλνπνηεκέλε βνξεηνδπηηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο. Ζ επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ βηνκεραληψλ θέληξσλ ζε 

φιε ηελ Αλαηνιία . Σν κεξίδην απηψλ ησλ επαξρηψλ ζηε ζπλνιηθή απαζρφιεζε ζηε 

βηνκεραλία θαη ζην βηνκεραληθφ πξντφλ θαζψο θαη ζηηο βηνκεραληθέο εμαγσγέο 

απμήζεθε κε ηαρείο ξπζκνχο. 

Οη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ζε απηά ηα αλαδπφκελα θέληξα είλαη ζπλήζσο 

κηθξνκεζαίεο εηαηξίεο κε πεξηνξηζκέλν θεθάιαην. Οη πεξηζζφηεξεο είλαη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ειάρηζηνπο επαγγεικαηίεο. Ζ παξαγσγή 

ηνπο μεθίλεζε απφ ηε ρακειή ηερλνινγία θαη ηηο βηνκεραλίεο κε κεγάιε δαπάλε 

εξγαζίαο, ηελ πθαληνπξγία θαη ηελ έλδπζε, ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ, ηηο 

βηνκεραλίεο κεηάιισλ, ηα πξντφληα μπιείαο, επίπισλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ. Απφ ηα 

πξψηα ζηάδηα, εθκεηαιιεχηεθαλ ηα ρακειά εκεξνκίζζηα γηα λα παξάγνπλ γηα ηηο 

αγνξέο εμαγσγψλ. Απαζρφιεζαλ επίζεο εξγάηεο κε κηθξή ή κεδακηλή θνηλσληθή 

αζθάιηζε ή νθέιε ζηνλ ηνκέα ηεο πεξίζαιςεο. 

Ζ ρακειή ηερλνινγία, ε έκθαζε ζηηο βηνκεραλίεο κε κεγάιε δαπάλε εξγαζίαο 

θαη ηα ρακειά εκεξνκίζζηα αληαλαθιψληαη ζηα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο. Ζ 

παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο ζηα βηνκεραληθά πξντφληα ππήξμε θαηψηεξε ηνπ κέζνπ 

φξνπ φρη κφλν ζηηο πην θαζηεξσκέλεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο φπσο εθείλε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, αιιά ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Απηφ δελ είλαη πεξίεξγν. 

Τπνδειψλεη φηη ε αλάπηπμε απηψλ ησλ θέληξσλ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ην 

πιενλέθηεκα ησλ ρακειψλ εκεξνκηζζίσλ. 

Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηηο λέεο πεξηνρέο βαζίδνληαη θπξίσο ζην δηθφ 

ηνπο θεθάιαην θαη ζηα άηππα δίθηπα. Γελ δαλείδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο αιιά έρνπλ 

ηελ ηάζε λα αλαπηχζζνληαη πξσηαξρηθά κέζα απφ ηελ επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ, 

γεγνλφο πνπ ίζσο εμεγεί ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο έλαληη ησλ επαλαιακβαλφκελσλ 

θχθισλ απφηνκεο αλφδνπ θαη πηψζεο ζηελ Σνπξθία, ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. 

Με ηνλ θαηξφ, νη εηαηξίεο απηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε 

ζεκαζία ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Οη πην πεηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, θαη εηδηθφηεξα νη 
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κεγαιχηεξεο εηαηξίεο, πξνζπαζνχλ λα παξάγνπλ αγαζά πςειφηεξεο ηερλνινγίαο 

πηνζεηψληαο πην εθζπγρξνληζκέλεο ηερλνινγίεο.  

Σν θαίξην εξψηεκα είλαη ε έθηαζε ή ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη εηαηξίεο 

απηέο κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ παξαγσγή αγαζψλ κε πςειφηεξε πξνζηηζέκελε 

αμία, ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαιχηεξα εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ κε λέεο 

δεμηφηεηεο θαη λα επηηχρνπλ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο. Δλαιιαθηηθά, ε 

παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο ζα απμάλεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο, θαη ζα εμαθνινπζνχλ λα 

παξάγνπλ ηα ίδηα αγαζά πνπ παξάγνπλ ζήκεξα θαη ζα ππνρξεψλνληαη ζε κεγαιχηεξν 

αληαγσληζκφ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, αθφκε θαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, κε ηα πξντφληα 

απφ ηελ Κίλα θαη απφ ρψξεο κε αθφκε ρακειφηεξα εκεξνκίζζηα. 
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II. Οη  βηνκεραληθέο ειίη ζηελ Σνπξθία 

ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ζηε δηάξθεηα ηεο «Μεγάιεο Κξίζεο», ηεο 

εθβηνκεράληζεο εγνχλην θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ππφ ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ 

ιεγφκελνπ θξαηηθηζκνχ
101

. Οη ηφηε βηνκεραληθέο ειίη δηνηθνχζαλ ηηο θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, πνπ ν θξαηηθηζκφο 

εγθαηαιείθζεθε πξνο φθεινο ηεο κηθηήο νηθνλνκίαο, ηεο εθβηνκεράληζεο εγείην ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο, κε εηαηξίεο ή νκίινπο εηαηξηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη, γεληθφηεξα, ζηε βνξεηνδπηηθή άθξε ηεο ρψξαο. 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ βηνκεραληθψλ θέληξσλ ζε φιε ηελ Αλαηνιία απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θη χζηεξα απνηέιεζε ην ηξίην θχκα εθβηνκεράληζεο θαη νδήγεζε 

ζηελ εκθάληζε κηαο λέαο γεληάο βηνκεραληθψλ ειίη. 

Απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζηηο πφιεηο ηεο Αλαηνιίαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

απνηειεί έλα ζαπκάζην παξάδεηγκα βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ πνπ εκθαλίζηεθε ζε 

κηα θαηεμνρήλ αγξνηηθή θαη εκπνξηθή θνηλσλία. Απηνί νη βηνκήραλνη εκθαλίζηεθαλ 

πξφζθαηα ηφζν ζηηο πεξηνρέο ηνπο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Αλππνκνλνχζαλ λα 

θαζηεξσζνχλ θαη λα πάξνπλ έλα κέξνο ηεο εμνπζίαο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο ησλ 

ειίη. Οη βηνκεραληθέο ειίη ηνπ πξνεγνχκελνπ θχκαηνο εθβηνκεράληζεο πνπ έδξεπαλ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, είραλ ηδξχζεη, ην 1971, ηε δηθή ηνπο νξγάλσζε πνπ 

νλνκαδφηαλ Tusiad
102

 . 

 Ζ λέα γεληά βηνκεράλσλ ηεο Αλαηνιίαο ίδξπζε, ην 1990, ηελ Musiad
103

 . ηα 

πξψηα ηεο ρξφληα, ππνζηήξημε ηα ηζιακηθά θφκκαηα ησλ νπνίσλ εγείην ν Νερκεηίλ 

Δξκπαθάλ, αιιά ηα κέιε ηεο απνμελψλνληαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

εζσζηξεθή, αληηεπξσπατθή ξεηνξηθή απηψλ ησλ θνκκάησλ. 

Δλψ ε Tusiad έρεη ιίγα κέιε, ζπγθεληξσκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε Musiad εθπξνζσπεί κηα πνιχ επξχηεξε νκάδα κηθξνκεζαίσλ 
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επηρεηξήζεσλ αλά ηε ρψξα. Αζθαιψο, ε ππνζηήξημε απηψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ κέηξεζε πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο εθινγηθέο πεξηφδνπο. 
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III. πκπεξάζκαηα 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη ζηελ Σνπξθία κηα έθδειε επηζπκία θαη 

πξνζπάζεηα γηα ξαγδαία νηθνλνκηθή άλνδν, θαη, γεληθφηεξα γηα αλαβάζκηζε ηεο 

ππνζηάζεσο ηεο ρψξαο κέζα ζηελ  επξσπατθή θαη δηεζλή θνηλφηεηα. ηε θηιφδνμε 

απηή πξννπηηθή πξνέρεη ε επηδίσμε λα θαηαζηεί ε Σνπξθία ν θχξηνο παξάγνληαο ζην 

ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κε ζπκβνιή ηνπ γνξγά απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη 

ηεο επηζεηηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί .  

Ζ αλάπηπμε ησλ λέσλ βηνκεραληθψλ θέληξσλ θαη ε άλνδνο κηαο λέαο κεζαίαο 

ηάμεο ζηελ Αλαηνιία είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο, ή ίζσο ε πην ζεκαληηθή, 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε ζηελ Σνπξθία. Οη νκάδεο πνπ επσθεινχληαλ απφ 

ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ ζηελ Σνπξθία θαη γεληθφηεξα απφ ηελ εμσζηξεθή 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ππνζηήξημαλ ην ΑΚΡ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. Ζ αλαδπφκελε κεζαία 

ηάμε πνπ επσθειήζεθε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

κεηακφξθσζε θαη κεηξηνπάζεηα ηνπ ΑΚΡ θαη ζηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. 

Ζ ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή επηηπρία είλαη πξνθαλψο ην θιεηδί γηα ηε 

ζπλέρηζε απηψλ ησλ επξέσλ ηάζεσλ. χκθσλα κε ηα πεξηζζφηεξα θξηηήξηα, ε 

νηθνλνκία πήγε θαιά κεηά ην 2001, κνινλφηη ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε αζηηθή αλεξγία παξέκεηλε πςειή παξά ηελ νηθνλνκηθή 

αλάθακςε.  

Ζ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε απαίηεζε πνιχ ρξφλν, αιιά πην 

ιεπηνκεξείο κηθξέο κεηαξξπζκίζεηο είλαη ηψξα αλαγθαίεο γηα λα δηαηεξεζεί ε 

θεθηεκέλε ηαρχηεηα. Ζ νηθνλνκηθή πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη πην ελεξγή, πην επηδέμηα 

θαη πην δεκηνπξγηθή ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη.  

Δίλαη επίζεο ζαθέο φηη ην φξακα γηα έληαμε ζηελ Δ.Δ. ήηαλ πνιχ θξίζηκν ζε 

φ, ηη αθνξά ηελ πξφνδν ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο αηδέληαο ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ. 

Με πνιινχο ηξφπνπο, ε επξσπατθή άγθπξα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπ 

ΑΚΡ.  
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I. Η νηθνλνκηθή δηπισκαηία ηεο Σνπξθίαο ηνλ 21
ν
 αηώλα 

 

Ζ νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο απνηειεί έλα «πνιχπινθν κείγκα παξαδνζηαθήο 

βηνηερλίαο θαη ζχγρξνλεο  βηνκεραλίαο», κε ηελ ηειεπηαία λα θπξηαξρεί νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν. Γηαζέηεη έλαλ δηεπξπλφκελν ηδησηηθφ ηνκέα, παξ’ φιν πνπ ην θξάηνο 

δηαηεξεί ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε βηνκεραλία, ηηο ηξάπεδεο, ηηο κεηαθνξέο θαη 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ηνπξθηθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε 

ηξνρηά έληνλεο κεγέζπλζεο.  

Ζ CIA ηνπνζεηεί ηελ Σνπξθία ζηηο πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο. πρλά, ε ρψξα 

θαηεγνξηνπνηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη ηνπο πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο ζηηο 

Νέεο Βηνκεραληθέο Υψξεο. Δίλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ΟΟΑ (1961) θαη ηεο νκάδαο 

ησλ 20 βηνκεραληθψλ θξαηψλ G-20. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1995, ε Σνπξθία 

βξίζθεηαη ζε εκπνξηθή ζχλδεζε κε ηελ Δ.Δ. 

 Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκά ηεο, ηελ εληάζζεη ζηηο ρψξεο κε αλψηεξα κεζαία 

εηζνδήκαηα. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ρξεκαηηζηηθή πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, 

δηακέλνπλ πεξί ηνπο 35 δηζεθαηνκκπξηνχρνπο, λνχκεξν πνπ ηελ θαηαηάζζεη 4ε ζηνλ 

ζρεηηθφ πίλαθα, ζηνλ νπνίν πξνεγνχληαη ε Μφζρα (74), ε Νέα Τφξθε (71) θαη ην 

Λνλδίλν (36) θαη μεπεξλάεη ην Υνλγθ Κoλγθ, ην Λνο Άληδειεο, ηε Βνκβάε, ην Σφθην 

θ.ιπ.  

 Ζ κεγαιχηεξε βηνκεραλία είλαη απηή ησλ πθαζκάησλ θαη ησλ ξνχρσλ (ην 

2005 αλαινγνχζαλ ζην 16,3% ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραλίαο). Αθνινπζνχλ απηέο ηεο 

δηχιηζεο (14,5%), ησλ ρεκηθψλ (10,3%), ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ ράιπβα (8,9%), ησλ 

απηνθηλήησλ (6,3%) θαη ησλ κεραλεκάησλ (7%). Σν 2006, νη ηνχξθηθεο εηαηξείεο 

εμήγαγαλ ξνχρα ζπλνιηθήο αμίαο 13,98 δηζ. $. Απφ απηά, ηα 10,67 δηζ. $ (ην 76,33%) 

θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Ζ ηνπξθηθή εηαηξεία Vestel Electronics είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο 

ηειενξάζεσλ ζηελ Δπξψπε, θαηαζθεπάδνληαο ην ¼ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο φισλ 

ησλ ζπζθεπψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαη πσινχληαη ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. Μέρξη 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005, ε Βέζηει θαη ε θχξηα ηνπξθηθή αληαγσληζηηθή εηαηξεία ηεο, 

ε Μπέθν, παξήγαγαλ πάλσ απφ ηηο κηζέο ηειενξάζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηελ 

Δπξψπε.  

Ζ Σνπξθία δηαζέηεη επίζεο κία κεγάιε θαη δηαξθψο επεθηεηλφκελε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε νπνία παξήγαγε πεξί ηα 1.024.87 νρήκαηα ην 2006, 
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θαηαιακβάλνληαο ηελ 6ε ζέζε ζηνλ ζρεηηθφ επξσπατθφ θιάδν, πίζσ απφ ηε 

Γεξκαλία, ηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ Ηηαιία. Ζ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 1990. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Μαξκαξά. 

 Ζ εηήζηα παξαγσγή επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ γηα ην 

2002 έθηαζε ηα 726.000 νρήκαηα, γηα λα απμεζεί ζηα 991.621 ην 2006, αξηζκφο πνπ 

θαηαηάζζεη ηελ Σνπξθία 17ε παξαγσγφ απηνθηλήησλ ζηνλ θφζκν. Έρνληαο δηεπξχλεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε ζπλαξκνιφγεζε νρεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ, νη 

ηνπξθηθέο επηρεηξήζεηο εμήγαγαλ ην 2002 νρήκαηα θαη αληαιιαθηηθά ε αμία ησλ 

νπνίσλ μεπεξλνχζε ηα 14 δηζ. $.  

Ζ Σνπξθία απνηειεί επίζεο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζθεπάζηξηεο πινίσλ 

ζηνλ θφζκν. Σν 2007, ε ρψξα ήηαλ βάζεη ησλ παξαγγειηψλ πνπ δέρζεθε 4ε ηφζν 

ζηνλ θιάδν θαηαζθεπήο εκπνξηθψλ πινίσλ (πίζσ απφ ηελ Κίλα, ηε Νφηηα Κνξέα θαη 

ηελ Ηαπσλία), φζν θαη ζ’ απηφλ ηεο θαηαζθεπήο πνιπηειψλ κεγα-γηφη (πίζσ απφ ηελ 

Ηηαιία, ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά).  

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην γνξγά αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο 

ηεο ρψξαο. Σν 2005, ηε ρψξα επηζθέθηεθαλ 24.124.501 ηνπξίζηεο, νη νπνίνη άθεζαλ 

18,2 δηζ. $ ζηα ηακεία ηεο, δαπαλψληαο θαηά κέζνλ φξν 679$ ν θαζέλαο. Σν 2007, ν 

αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ αλήιζε ζηνπο 27.214.988, ζπλεηζθέξνληαο ζπλνιηθά 18,5 

δηζ. $ ζηα έζνδα ηεο ρψξαο.  

Ζ Σνπξθία είλαη ε 10ε ρψξα ζηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ κε ηελ πνηθηιία ηνπ 

νξπθηνχ πινχηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ππέδαθφο ηεο. Σν δίθηπν ησλ αγσγψλ πνπ ηε 

δηαηξέρεη απνηειείηαη απφ 1.738 ρικ. αγσγψλ αξγνχ πεηξειαίνπ, 2.312 ρικ. αγσγψλ 

πεηξειαηνεηδψλ θαη 708 ρικ. θπζηθνχ αεξίνπ (1999), ρσξίο ηνλ αγσγφ Μπαθνχ-

Σηθιίδαο-Σζετράλ, ν νπνίνο κεηαθέξεη πεηξέιαην απφ ηηο πεγέο ηεο Καζπίαο θαη είλαη 

ν καθξχηεξνο αγσγφο ζηνλ θφζκν, νχηε ηνπο ππφ θαηαζθεπή λένπο αγσγνχο θπζηθνχ 

αεξίνπ. 
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II. Η Διιεληθή Οηθνλνκηθή Γηπισκαηία ζην θαηώθιη ηνπ 21
νπ

 αηώλα   

 

Σν θξάηνο επηβάιιεη ηνπο θαλφλεο, δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα 

φινπο θαη φρη κφλν γηα ιίγνπο θαη ζπκβάιιεη ζην αζθαιέο θαηά ην δπλαηφ, άλνηγκα λέσλ 

αγνξψλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δηκεξψλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Πηζηεχσ 

φηη θαη ζηελ εμσηεξηθή καο πνιηηηθή «ε δχλακή καο θαη ε επηξξνή καο θηάλνπλ σο εθεί 

πνπ θηάλεη ε δξαρκή καο», φπσο έιεγαλ νη παιαηφηεξνη. 

Οη ζηφρνη ηεο νηθνλνκηθήο καο δηπισκαηίαο είλαη ζαθείο. Μέζα απφ ηελ 

εμσζηξέθεηα ηεο δξάζεο επηδηψθνπκε:  

Σελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ καο. 

Σελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηε ζηήξημε ηεο δηεζλνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ Διιήλσλ κε ζηφρν ηα αληαπνδνηηθά νθέιε γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο. 

ην πιαίζην απηφ, ε ζηξαηεγηθή  απνηππψζεθε κε ηέζζεξα κεγάια αλνίγκαηα 

πνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη: ζηε Μεζφγεην, ζηε Μ. Αλαηνιή θαη ζηνλ αξαβηθφ θφζκν, ζηε 

Σνπξθία, ζηηο ρψξεο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαη ηεο Καζπίαο θαη ζηα Βαιθάληα. 

Μεζφγεηνο 

ηε Μεζφγεην ην ειιεληθφ άλνηγκα ζεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξψην 

Γηαθπβεξλεηηθφ, Δπελδπηηθφ θαη Αλαπηπμηαθφ πλέδξην κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ 

17 θπβεξλήζεσλ, 450 επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο θαη ζεκαληηθψλ δηεζλψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ (World Bank, EBRD, EIB, African Development Bank 

θ.ιπ.). 

Σνπξθία 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, παξάιιεια, ε Διιάδα αλαπηχζζεηαη θαη επελδπηηθά 

ζηελ ηνπξθηθή αγνξά. Τπάξρνπλ ήδε πάλσ απφ 46 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έλαληη 10 

ηνπξθηθψλ ζηελ Διιάδα, πνπ έρνπλ επελδχζεη πάλσ απφ 65 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Γηα 

πξψηε θνξά ππεγξάθε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ηεο Σurk Telekom κε ηελ OTE Globe 
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ζηελ Σνπξθία, ελψ ειιεληθή θηλεηηθφηεηα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ηεο 

γείηνλνο. 

 Δίλαη βέβαην φηη ε ζηήξημε απφ ηελ Διιάδα ηνπ επξσπατθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

ηεο Σνπξθίαο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ, κε ζεηηθέο 

επηπηψζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Αιιά θαη 

αληηζηξφθσο, ε ηζρπξνπνίεζε ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, δειαδή ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ αγνξψλ, δηεπθνιχλεη ζην λα μεπεξαζηνχλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ηνπ 

παξειζφληνο θαη βνεζάεη ζην λα εκπεδψλεηαη ζηαδηαθά έλα θαιχηεξν θιίκα 

αιιεινζπλλελφεζεο, πνπ επειπηζηνχκε φηη ζα νδεγήζεη ζε ιχζεηο. 

Ζ Σνπξθία, ελ φςεη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ μεθηλάεη, είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ελαξκνληζηεί κε ην Δπξσπατθφ Κεθηεκέλν ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο 35 ηνκείο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηα αληίζηνηρα δηαπξαγκαηεπηηθά θεθάιαηα. Δίλαη βέβαηνλ φηη ε 

πξνζαξκνγή ηεο Σνπξθίαο κε πξάμεηο ζηα λέα δεδνκέλα, πνπ δελ απνηειεί πηα κνλνκεξή 

ειιεληθή δηεθδίθεζε αιιά επξσπατθή ππνρξέσζε ηεο γείηνλαο, ζα δεκηνπξγήζεη λέα 

ζεηηθή δπλακηθή θαη ζηηο δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο. 

Δχμεηλνο  Πφληνο 

Έλα ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ άλνηγκα ηεο νηθνλνκηθήο καο δηπισκαηίαο ζηελ 

αγνξά ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαη ηεο Καζπίαο, πνπ ζπλνδεχζεθε απφ δηκεξείο 

ζπλαληήζεηο κε ηηο εγεζίεο φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΔΠ. Ζ Διιάδα δηνξγάλσζε 7 

δηππνπξγηθέο ζπλαληήζεηο, κηα δηαθνηλνβνπιεπηηθή ζχλνδν ζηελ Αζήλα θαη έλα 

επηρεηξεκαηηθφ θφξνπκ ζηε Θεζζαινλίθε. 

Μέζα απ' ηε «πκθσλία ηεο Κνκνηελήο» πνπ επηθχξσζε ηηο απνθάζεηο ησλ 

Γηππνπξγηθψλ, δξνκνινγήζεθαλ ζπλεξγαζίεο ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ 

κεηαθνξψλ, ηεο ελέξγεηαο, ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.  
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Ζ Διιεληθή Πξνεδξία ζεσξήζεθε ε πην δπλακηθή ζηελ ηζηνξία ηνπ Οξγαληζκνχ, 

κηα πνπ πέηπρε λα θέξεη πην θνληά ηηο ρψξεο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 Παξάιιεια, ε ρψξα καο έβαιε ηηο βάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο ζρέζεσλ κε αξθεηέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο (Ρσζία, Γεσξγία, Αξκελία, 

Οπθξαλία, Αδεξκπατηδάλ). 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ αλνίγκαηνο, έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθέο 

απνζηνιέο  κε εμαηξεηηθή επηηπρία ζηε Μνιδαβία, ζηε Γεσξγία, ζην Αδεξκπατηδάλ θαη 

ζηε Ρσζία. Ζ ηειεπηαία δε επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Ρσζία, κε 

ηε ζπκκεηνρή 170 ζεκαληηθφηαησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζεσξήζεθε εμαηξεηηθά 

επηηπρήο γηαηί πέηπρε άκεζα ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

ειιεληθέο εμαγσγέο, ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζηε ξσζηθή αγνξά, ηελ 

ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ παξάγνληα 

ζηε Ρσζία. 

Βαιθάληα 

Έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν ε εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο 

θαηέγξαςε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηα 

Βαιθάληα. Δθεί ζήκεξα αλαπηχζζνληαη πάλσ απφ 3.500 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο 

ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κε ηα θέξδε ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

κεηέξαο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα, θαζηζηψληαο ηελ πην αληαγσληζηηθή θαη πξνζθέξνπλ 

έζνδα ζηελ εζληθή νηθνλνκία. 

Πάλσ απφ 8 δηζ. επξψ επελδεδπκέλν ειιεληθφ θεθάιαην πνπ έρεη πξάμεη 200.000 

πεξίπνπ ζέζεηο εξγαζίαο. ηα Βαιθάληα ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ 800 παξαξηήκαηα 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ειέγρνληαο ην 14% ηνπ ζπλφινπ ηεο βαιθαληθήο ηξαπεδηθήο 

αγνξάο. 

Ζ Διιάδα είλαη ε πξψηε επελδπηηθή δχλακε ζηελ ΠΓΓΜ, ζηελ Αιβαλία θαη 

πξνζθάησο ζηε εξβία-Μαπξνβνχλην, ε δεχηεξε ζηε Βνπιγαξία, ε ηξίηε ζηε Ρνπκαλία 
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θαη δπλακηθά αλεξρφκελε ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε. ηηο 9 απφ ηηο 10 ρψξεο ηεο ΝΑ 

Δπξψπεο έρνπκε ζεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην (εθηφο απφ ηελ Σνπξθία).  

ηε Βνπιγαξία έρεη απνξξνθεζεί ην 100% ησλ πηζηψζεσλ ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ, ζηε Ρνπκαλία ην 95%, ζηελ Αιβαλία ην 75%, ζηελ ΠΓΓΜ ην 16,5% θαη 

ζηε εξβία-Μαπξνβνχλην ην 6,5%, ελψ ηα κηθξά έξγα (πνπ αθνξνχλ ην 1% ηνπ 

θεθαιαίνπ) πινπνηνχληαη απφ ηηο πξεζβείεο καο κε ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο. 

ηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε πινπνηείηαη απφ ειιεληθή εηαηξεία ην θηίξην ησλ 

«θνηλψλ ζεζκψλ» ζην εξάγεβν, πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε θηίξην «Φηιίαο Διιάδνο - 

Βνζλίαο-Δξδεγνβίλεο» ζπλνιηθνχ χςνπο 17 εθαη. επξψ πεξίπνπ. Σν θηίξην απηφ, πνπ 

ζπκβφιηδε ηνλ πφιεκν ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία, ζα ζηεγάζεη ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε 

ηεο γεηηνληθήο ρψξαο θαη ζα κεηαβιεζεί ζε ζχκβνιν εηξήλεο θαη ζπλεξγαζίαο ζηελ 

πεξηνρή. 

Γελ πξνβάιινπκε πηα ηελ Διιάδα σο κία κηθξή αγνξά 11 εθαη. θαηαλαισηψλ, 

αιιά ηελ αλαδεηθλχνπκε σο θέληξν κηαο επξχηεξεο αγνξάο εθαηνληάδσλ εθαη. 

αλζξψπσλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο ηεο πεξηνρήο ζηηο νπνίεο επηδηψθνπκε ηα λέα 

ζηξαηεγηθά καο αλνίγκαηα, δειαδή Βαιθάληα, Δχμεηλνο Πφληνο, Σνπξθία, Μεζφγεηνο 

θαη αξαβηθή αγνξά. 

Ζ Διιάδα σο ηέηνην θέληξν παξέρεη: α) αζθάιεηα πνπ δνθηκάζζεθε θαηά ηνπο 

Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, β) ζεζκηθή, πνιηηηθή, λνκηζκαηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, 

γ) ζχγρξνλεο ππνδνκέο, πνπ ζπλερψο βειηηψλνληαη, δ) πςειά εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ θαη ε) ζεκαληηθφηαην αμηφπηζην δίθηπν ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο. 

ηφρνο καο είλαη λα θαηαζηήζνπκε ηελ Διιάδα έδξα εγθαηάζηαζεο ησλ 

ζηξαηεγείσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κεγάισλ εηαηξεηψλ πνπ επηδηψθνπλ λα 

αλαπηχμνπλ ζπγαηξηθέο (παξαγσγηθά ηκήκαηα) ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, αμηνπνηψληαο ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Τπ' απηήλ ηελ έλλνηα, ε Διιάδα 

κπαίλεη κπξνζηά ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ φρη κφλν ζηελ εζσηεξηθή 

ηεο αγνξά, αιιά ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα. 
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Με απηή ηε λέα θηινζνθία καο μεδηπιψλνπκε κηα λέα ζηξαηεγηθή , μεθηλψληαο ηε 

πξνζέγγηζή  κε 4 ζεκαληηθέο αγνξέο πνπ ζα παίμνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηα επφκελα 

ρξφληα ζηε δηεζλή νηθνλνκία: Σελ Ηαπσλία, Κίλα , Ηλδία θαη ΖΠΑ. 

Σέινο, ζα ήηαλ ζεκαληηθή παξάιεηςή λα αγλνεζεί ε δηπισκαηία ηεο ελέξγεηαο. Ζ 

ππνγξαθή κεηά 13 ρξφληα ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Ρσζίαο - Βνπιγαξίαο - 

Διιάδνο γηα ηνλ αγσγφ Μπνπξγθάο - Αιεμαλδξνχπνιεο. Ζ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ 

αγσγνχ θπζηθνχ αεξηνχ Μπαθνχ (Αδεξκπατηδάλ) - Καξαηζάκπεε (Σνπξθία) - 

Κνκνηελήο (Διιάδα) θαη ε πξνέθηαζή ηνπ πξνο ηελ Ηηαιία κε ηελ ππνζαιάζζηα 

ζχλδεζε. Ζ ππνγξαθείζα Δλεξγεηαθή πλζήθε (Energy Charter) κεηαμχ ησλ 25 ηεο Δ.Δ. 

θαη 9 γεηηνληθψλ ηεο πεξηνρήο καο ρσξψλ, βάζεη ηεο νπνίαο ελαξκνλίδνληαη νη εζληθέο 

ηνπο λνκνζεζίεο γηα ηελ ελέξγεηα κε εθείλε πνπ ηζρχεη ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Ζ νινθιήξσζε ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ Διιάδαο - Σνπξθίαο (2006) θαη 

Διιάδαο - Βνπιγαξίαο. 

Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαζηζηά 

ηελ Διιάδα φρη κφλν ρψξα θαηαλάισζεο, αιιά θαη ρψξα δηέιεπζεο ελέξγεηαο. Σελ 

αλαβαζκίδεη γεσζηξαηεγηθά θαη δεκηνπξγεί πξφζζεηα θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

επελδχζεσλ ιφγσ θζελήο θαη επαξθνχο ελέξγεηαο. Παξάιιεια, πνιιαπιαζηάδεη ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη απμάλεη ηα έζνδα γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. 

Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα, ε ζπζηεκαηηθή δνπιεηά, ε μεθάζαξε 

ζηξαηεγηθή, ε έμππλε δηπισκαηία δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα πεηχρνπκε 

πνηνηηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία γηα φινπο. Ζ δεκηνπξγία δηεζλψλ δηθηχσλ, ε 

εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο καο θαη ηεο πνιηηηθήο καο, ε εκπέδσζε κηαο λέαο 

λννηξνπίαο ζα καο επηηξέςεη λα πεηχρνπκε. 
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III. Οηθνλνκηθέο ρέζεηο Διιάδαο – Σνπξθίαο  

 

 Μειεηψληαο ηελ νηθνλνκηθή δηπισκαηία, Διιάδαο θαη Σνπξθίαο ηελ 

πεξίνδν 1970- 1990, παξαηεξνχκε φηη είλαη αλχπαξθηεο ή έζησ ειάρηζηεο νη εκπνξηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνπο .Πξνρσξψληαο ιίγα ρξφληα παξαθάησ, ην ηνπίν αξρίδεη λα 

αιιάδεη, παξαηεξείηαη αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ   νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ θαη 

πξνψζεζε επελδχζεσλ ζηηο δχν ρψξεο . Αλακθίβνια ε γέθπξα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

αγνξψλ εληζρχεη ηελ πνιηηηθή πξνζπάζεηα κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ γηα νπζηαζηηθή 

πξνζέγγηζε, δεκηνπξγψληαο θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πηέζεηο πξνο ηελ ζσζηή 

θαηεχζπλζε . 

Διιεηκκαηηθφ, εηο βάξνο ηεο Διιάδαο, παξακέλεη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο 

καο, κε ηελ Σνπξθία. Σν 2005, ην έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζηα 245,5 εθαη. δνι. θαη, 

ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία, ε Σνπξθία απνηέιεζε ην 2004 ηελ έβδνκε ζεκαληηθή 

ρψξα-απνδέθηε ειιεληθψλ πξντφλησλ κε κεξίδην 4,52% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ. Αληηζηξφθσο, ε Σνπξθία θαηαηάζζεηαη ζηελ 15ε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα κε κεξίδην 2,32%.  

Αληηζηνίρσο, κε βάζε ηα ηνπξθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη 

13ε κεηαμχ ησλ απνδεθηψλ ηνπξθηθψλ πξντφλησλ κε κεξίδην 1,9% θαη θαηέρεη ηελ 34ε 

ζέζε βάζεη ησλ εμαγσγψλ ηεο πξνο ηελ Σνπξθία κε κεξίδην 0,6%. 

Ζ δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ ζηελ Σνπξθία, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, αθνξά θπξίσο ηξεηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ (ζηνηρεία 2004): θαχζηκα 

(29,9%), βακβάθη (23,7%) θαη πιαζηηθά (14,3%). Άιιεο άμηεο ιφγνπ θαηεγνξίεο είλαη: 

ειεθηξηθέο κεραλέο ήρνπ (4,2%), ραξηί (2,4%) θαη είδε απφ αξγίιην (2,1%). ε φ,ηη 

αθνξά ηνπο θαξπνχο, ηα θξνχηα (θπξίσο εζπεξηδνεηδή) θαη ηα ιαραληθά, ε ζπλνιηθή 

ηνπο εμαγσγηθή αμία έθηαζε ην 2004 ζηα 2,6 εθαη δνι. 

Αληηζηξφθσο ε Σνπξθία εμήγαγε ην 2004 ζηελ Διιάδα έλα επξχ θάζκα 

κεηαπνηεκέλσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, φπσο ζίδεξν (14,4%), νρήκαηα (10,3%), 

κεραλέο - ιέβεηεο (7,1%), ειεθηξηθέο κεραλέο ήρνπ (6,5%), ηερλνπξγήκαηα ζηδήξνπ 

(5,5%) θαη έπηπια, ελδχκαηα, θαξπνχο θαη θξνχηα ιαραληθά θαη βακβάθη. 



 79 

 Οη ηνπξθηθέο εμαγσγέο θαξπψλ, θξνχησλ θαη ιαραληθψλ πξνο ηελ Διιάδα 

αλήιζαλ ην 2004 ζε 67,7 εθαη. δνι. Δμάιινπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη δηαδξακαηίζεη ε ζπκθσλία γηα ηελ ακνηβαία πξνψζεζε 

θαη πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ πνπ ππεγξάθε ζηελ Αζήλα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001. 

Μφλν ηα ηειεπηαία πέληε έηε άιιεο 46 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηελ Σνπξθία θαη άιιεο ελλέα ηνπξθηθέο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ην 

2004 απμήζεθαλ θαηά 23,3% νη Έιιελεο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Σνπξθία, ελψ 

ην 2005 ζεκεηψζεθε θαη λέα αχμεζε θαηά 20%. Ο αξηζκφο ησλ Διιήλσλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ζηελ Σνπξθία (585.000), θαηαηάζζεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ηνπξηζηψλ 

κεηά ηνπο Γεξκαλνχο, ηνπο Βνπιγάξνπο θαη ηνπο Ηξαλνχο ηνπξίζηεο.
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IV. πκπεξάζκαηα  

 

Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδαο κπνξεί λα γίλεη επθαηξία γηα πεξαηηέξσ 

ζχζθηγμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη φρη κφλν ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Σνπξθίαο, ππνζηεξίδεη ν ειίκ Δγθειί, πξφεδξνο ηνπ Σνχξθν-Διιεληθνχ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε ζπλέληεπμή ηνπ πνπ δεκνζίεπζε ε ηνπξθηθή 

νηθνλνκηθή εθεκεξίδα Referans. 

Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ δχν γεηηνληθψλ ρσξψλ λα ζπλεξγαζζνχλ 

ζηελφηεξα, αληί λα αληαγσλίδνληαη αλαθέξεη ν ίδηνο . 

 Αλ ε Διιάδα δηελεξγνχζε ην 5% ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο κε ηελ 

Σνπξθία, ν φγθνο ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ζα έθζαλε ηα 10 δηζ. δνιάξηα. Γηα 

λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα ππθλψζνπλ θαη νη πνιηηηθέο επαθέο κεηαμχ ησλ 

δχν πιεπξψλ. Οη πνιηηηθνί, άιισζηε, ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ θαη ν Σνπξγθνχη Οδάι, 

ζηε ζπλάληεζε ηνπ Νηαβφο (ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1988), ήηαλ απηνί πνπ έζεζαλ ηηο 

ζρεηηθέο βάζεηο, αλαζέηνληαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ην εγρείξεκα ηεο 

πξνζέγγηζεο. 

Απφ ηφηε θαη κέρξη ην 1999 ν φγθνο ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ δελ 

ππεξέβαηλε ηα 300 κε 400 εθαη. δνιάξηα. Σν 1999, φκσο, ε ππφζεζε ηεο πξνζέγγηζεο 

έιαβε λέα ψζεζε, απηή ηε θνξά απφ ηελ πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ δχν ρσξψλ, 

φπσο απηή εθθξάζζεθε απφ ηνπο ππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ Γηψξγν Παπαλδξένπ θαη 

Ηζκαήι Σδεκ. Οη δηκεξείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο έθηνηε θπκαίλνληαη πεξί ηα 3,5 εθαη. 

δνι. εηεζίσο. 

ήκεξα, πεξηζζφηεξεο απφ 80 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνβεί ζε άκεζεο 

επελδχζεηο ζηελ ηνπξθηθή αγνξά, κε δχν απφ απηέο λα είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα (πνπ 

εμαγφξαζε ηελ Fınansbank) θαη ηελ Eurobank (πνπ εμαγφξαζε ηελ Tekfenbank). 

 Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα έγηλαλ θάπνηα βήκαηα, κε ηελ είζνδν ησλ εηαηξεηψλ 

έλδπζεο Koton θαη İpekyol ζηελ ειιεληθή. Ζ εηαηξεία επίπισλ İstikbal έρεη, επίζεο, 

αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο κε ειιεληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαηαζηήκαηα 

κε ηελ ελ ιφγσ (εγεηηθή ζηελ ηνπξθηθή αγνξά) θίξκα ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο βφξεηαο 

θαη ηεο θεληξηθήο Διιάδαο. Απφ πιεπξάο ηξαπεδψλ, ε Ziraat έρεη αλνίμεη 

θαηαζηήκαηα ζηε Θξάθε, ελψ θαη ε αιπζίδα δαραξνπιαζηείσλ Mado ζρεδηάδεη ηελ 

είζνδφ ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 
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ζν ηείλνπκε λα βγνχκε απφ ηελ θξίζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηνπξθηθέο 

επηρεηξήζεηο ζα νδεχνπλ πξνο ηελ Διιάδα� πηζηεχεη ν ειίκ Δγθειί, ν νπνίνο ζεσξεί 

φηη ε θξίζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε ζηελφηεξεο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο. 

Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε πνηνηηθά πξντφληα θαη ε 

Σνπξθία έρεη απνδείμεη φηη δηαζέηεη πνηνηηθή παξαγσγή ζε πνιινχο ηνκείο, απφ ηα 

απηνθίλεηα κέρξη ηελ θισζηνυθαληνπξγία θαη ηελ έλδπζε. Δίκαζηε νη κεγαιχηεξνη 

παξαγσγνί ιεπθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη ηειενξάζεσλ ζηελ Δπξψπε. 

Αλ ε Διιάδα κεηαθηλήζεη ην 5% ησλ εηζαγσγψλ ηεο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε πξνο ηελ Σνπξθία, εηζάγνληαο απφ απηήλ ιεπθέο ζπζθεπέο, δνκηθά πιηθά, 

αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ, κέηαιια θαη ρεκηθά, ηφηε ν φγθνο ησλ δηκεξψλ 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα θζάζεη ηα 10 δηζ. δνιάξηα. 

Ζ ζεκεξηλή ζπγθπξία είλαη ηδαληθή γηα λα θέξεη ηηο δχν πιεπξέο πιεζηέζηεξα 

κέζσ ηεο νηθνλνκίαο, ζεσξεί ν Σνχξθνο επηρεηξεκαηίαο, ν νπνίνο επίζεο πηζηεχεη 

πσο θαη ζην πνιηηηθφ πεδίν ηα πξάγκαηα είλαη ζεηηθά, αθνχ νη πξσζππνπξγνί θαη ησλ 

δχν ρσξψλ είλαη έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο βειηίσζεο ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ. 
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Δπίινγνο 

 

αλ επίινγν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ζεψξεζα ζθφπηκν λα παξαζέζσ 

θάπνηεο ζθέςεηο κνπ γηα ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο . 

Γέθα ρξφληα κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζην Διζίλθη θαη 

ηελ ξηδηθή αιιαγή ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο, κηθξή 

πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ζηα δηκεξή δηπισκαηηθά δεηήκαηα. Δληππσζηαθή φκσο είλαη 

ε βειηίσζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ.  

Ο φγθνο ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πιεζίαζε ηα δπφκηζε 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2008, κε πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλφδνπ. 

 Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηελ Σνπξθία  έθζαζαλ ζην επίπεδν-ξεθφξ ησλ έμη 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε ηελ εμαγνξά ην 2006 ηεο πέκπηεο κεγαιχηεξεο 

ηνπξθηθήο ηξάπεδαο «Φηλάλζκπαλθ» απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα αληί ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνχ ησλ πέληε δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.  

Ζ εμαγνξά απηή, ε κεγαιχηεξε επέλδπζε απφ ειιεληθή εηαηξεία εθηφο 

ζπλφξσλ, ζπλάληεζε ηζρπξέο πνιηηηθέο αληηδξάζεηο, δηθαηψζεθε φκσο πιήξσο βάζεη 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο απνηειεζκάησλ. 

Ζ ηζρπξή θεξδνθνξία ηεο «Φηλάλζκπαλθ» επέηξεςε ηελ απφζβεζε 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξά 

ηελ θνηλή πεπνίζεζε φηη ε ειιεληθή θαη ε ηνπξθηθή νηθνλνκία ήηαλ θχζεη 

αληαγσληζηηθέο, ε βειηίσζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ αλέδεημε πνιινχο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο νη δχν νηθνλνκίεο ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκπιεξσκαηηθέο. 

Ζ βειηίσζε σζηφζν ησλ ειιελνηνπξθηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ 

ιεηηνχξγεζε θαη σο θαζξέπηεο ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Σν ειιεληθφ έιιεηκκα ζην δηκεξέο εκπφξην είλαη κεγάιν θαη παξνπζηάδεη 

απμεηηθέο ηάζεηο. Οη δηαθνξέο έρνπλ θαη πνηνηηθέο δηαζηάζεηο. 

 Ο θαηάινγνο ησλ ηνπξθηθψλ πξντφλησλ πνπ εμάγνληαη ζηελ Διιάδα 

πεξηιακβάλεη βηνκεραληθά πξντφληα φπσο απηνθίλεηα, κεραλέο θαη νηθηαθέο 

ζπζθεπέο θαη πξντφληα θισζηνυθαληνπξγίαο. 

 Αλ θαλείο κειεηήζεη ηνλ θαηάινγν ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ πνπ εμάγνληαη 

ζηελ Σνπξθία, ζα δηαπηζηψζεη φηη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ζε αμία πξντφλ είλαη ην 

βακβάθη. Λφγσ ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη ησλ επξσπατθψλ επηδνηήζεσλ, 



 83 

ην ειιεληθφ βακβάθη θαηαιήγεη θζελφηεξν ηνπ ηνπξθηθνχ ζηελ αγνξά θαη 

αγνξάδεηαη ζσξεδφλ απφ ηηο ηνπξθηθέο θισζηνυθαληνπξγίεο.  

Παξάγεη ινηπφλ ε Διιάο βακβάθη ζπαηαιψληαο πνιχηηκνπο πδάηηλνπο πφξνπο 

θαη εθζέηνληαο νιφθιεξεο πεξηθέξεηεο ζηνλ θίλδπλν ηεο εξεκνπνίεζεο, γηα λα ην 

εμαγάγεη ζηελ Σνπξθία θαη λα ην επαλεηζαγάγεη επεμεξγαζκέλν, σο χθαζκα ή έηνηκν 

έλδπκα. Αθφκε θαη ην χθαζκα απφ ην νπνίν θαηαζθεπάδνληαη νη ειιεληθέο ζεκαίεο 

είλαη ηνπξθηθήο πξνειεχζεσο, ζεκείσλε ζθσπηηθά πξν θαηξνχ ε ηνπξθηθή εθεκεξίδα 

«Υνπξηέη». 

Σα πξάγκαηα δελ ήηαλ πάληνηε έηζη. Ζ ηνπξθηθή νηθνλνκία κέρξη ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1980 ήηαλ εζσζηξεθήο, θξαηηθηζηηθή θαη ειάρηζηα αληαγσληζηηθή. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ ηνπξθηθνχ απηνθηλήηνπ «Αλαληφι» ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, 

ραξαθηεξηζηηθή ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ηφηε ηνπξθηθψλ θπβεξλήζεσλ λα επηηχρνπλ 

ηελ αλάπηπμε κηαο «εζληθήο νηθνλνκίαο», είρε δψζεη ιαβή ζε άθζνλα αλέθδνηα. Αλ 

θαη «εζληθφ πξντφλ», ην «Αλαληφι» ήηαλ απιψο έλα πνιχ θαθφ απηνθίλεην. ήκεξα 

ε Σνπξθία είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο εμαγσγείο απηνθηλήησλ ζηελ Δπξψπε. 

 Ζ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ηνπξθηθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο δελ βαζίδεηαη 

πιένλ κφλνλ ζην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο.  Οη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ 

θπβεξλήζεσλ Οδάι ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ήηαλ επψδπλεο αιιά αλαγθαίεο. 

 Απηέο επέηξεςαλ ζηελ Σνπξθία λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο θαη λα αλαδεηρζεί ζήκεξα ζε κείδνλα εμαγσγηθή δχλακε. Σα 

παζήκαηα ηνπ πξνζθάηνπ παξειζφληνο έγηλαλ θαη απηά καζήκαηα. Ζ νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2001, ε ζνβαξφηεξε ζηελ κεηαπνιεκηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο, νδήγεζε ζε 

κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα νη νπνίεο πξνζηάηεπζαλ ηελ Σνπξθία 

απφ ηα ρεηξφηεξα ηεο παξνχζαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεσο.  

Ζ βειηίσζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ απέρεη αθφκε απφ 

ην ζεκείν θνξεζκνχ. Πηζαλή πξφνδνο ζην Κππξηαθφ θαη ζηα δηκεξή δηπισκαηηθά 

πξνβιήκαηα ζα δψζεη αθφκε κεγαιχηεξε ψζεζε ζην δηκεξέο εκπφξην θαη ηηο 

επελδχζεηο. 

 Αλεμαξηήησο φκσο ησλ εμειίμεσλ απηψλ νη αλαδεηθλπφκελεο δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απαηηνχλ ζπληνληζκέλε πνιηηηθή δξάζε. Σν 

παξάδεηγκα ηεο Σνπξθίαο νθείιεη λα απνηειέζεη αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη 

κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα παχζεη ην βακβάθη λα απνηειεί θχξην 

εμαγσγηθφ πξντφλ ηεο Διιάδνο πξνο ηελ γείηνλα. 
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