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Η Άγκυρα είναι ο κύριος υποκινητής αυτής της διαδικασίας. 

Στις 19 Αυγούστου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε εκ νέου ότι δεν πρέπει να 
υπάρξει «καμία διακοπή της διπλωματίας» με τη Δαμασκό και ότι είναι απαραίτητο να 
«διασφαλιστεί η συνέχιση των βημάτων στην αποκατάσταση των σχέσεων με τη Συρία». Ενώ μια 
τουρκική πηγή σε ανώτατο επίπεδο στους κόλπους του ιρανικού πρακτορείου Tasnim, που θέλησε 
να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει τις 
σχέσεις με τη Συρία και ότι η συριακή αντιπολίτευση θα πρέπει να παραιτηθεί από κάθε αντίθετη 
προσπάθεια. 

Από την πλευρά της, η Συρία δηλώνει επίσης ότι είναι έτοιμη να αποκαταστήσει τις σχέσεις, αλλά 
θέτει ορισμένες αδιάλλακτες προϋποθέσεις: Η Άγκυρα πρέπει να αποσύρει όλα τα στρατεύματά της
από το βόρειο τμήμα της χώρας και να σταματήσει να υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες στο 
συριακό έδαφος. 

Φυσικά, οι τουρκικές αρχές δεν θα δεχθούν τελεσίγραφα, αλλά η αναζήτηση ενός 
πραγματικού συμβιβασμού πρέπει να αρχίσει αργά ή γρήγορα. Τουλάχιστον επειδή ούτε η 
Δαμασκός ούτε η Άγκυρα ανέχονται την κουρδική κρατική δομή στη βορειοανατολική Συρία. 
Ιδιαίτερα από τη στιγμή που η διοίκηση του τουρκικού εκστρατευτικού σώματος απέχει πολύ από 
το να ελέγχει τους μαχητές στα κατεχόμενα εδάφη και οι επιθέσεις τους προκαλούν μερικές φορές 
συγκρούσεις μεταξύ Τούρκων και Σύρων στρατιωτών, ενώ στην ίδια την Τουρκία αυξάνεται η 
δυσαρέσκεια για την παρουσία εκατομμυρίων προσφύγων από τη γειτονική χώρα. 

Αν η Ουάσινγκτον αντιλαμβάνεται τις συζητήσεις για μια υποθετική τουρκοσυριακή προσέγγιση ως
έμμεση απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, για την Άγκυρα είναι ένας ακόμη 
τρόπος να δείξει την ανεξαρτησία της στις σχέσεις της με τους δυτικούς συμμάχους. Ενώ 
ταυτόχρονα δείχνει τις καλές της προθέσεις της - παρά τις όποιες διαφορές - απέναντι στη 
Μόσχα. 

Τέτοιες κινήσεις καλών προθέσεων, άμεσες ή συγκεκαλυμμένες, γίνονται όλο και πιο συχνές 
τελευταία. Πρόσφατες περιπτώσεις περιλαμβάνουν το de facto μπλοκάρισμα της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας ως μελών του ΝΑΤΟ και, πιο σημαντικό για τη Ρωσία σήμερα, την 
τουρκική στάση σε σχέση με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. 

Η τουρκική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα καλέσει τους δυτικούς εταίρους να προσπαθήσουν να 
κατανοήσουν τα κίνητρα πίσω από τις ενέργειες της Ρωσίας. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο 
αμερικανικό κανάλι PBS, ο Τούρκος πρόεδρος δικαιολόγησε τον Ρώσο πρόεδρο, με το σκεπτικό  
ότι ο Ρώσος ομόλογός του «βάζει σε προτεραιότητα  τα συμφέροντα της χώρας του» και τάχθηκε 
υπέρ της συνέχισης του διαλόγου τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα. 

Ο Τούρκος προεδρικός εκπρόσωπος Ιμπραήμ Καλίν, με τη σειρά του, χαρακτήρισε τις ενέργειες της
Ρωσίας στην Ουκρανία «άξιες καταδίκης», αλλά ωστόσο τόνισε ότι δεν «είναι τυχαίες», 
δεδομένου ότι αποτελούν αποτέλεσμα μιας «λανθασμένης παγκόσμιας τάξης» με επικεφαλής 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Η άρνηση της Άγκυρας να συμμορφωθεί με τις αντιρωσικές κυρώσεις έχει προκαλέσει 
δυσαρέσκεια στους δυτικούς συμμάχους της. Στην τελευταία του έκθεση για την Τουρκία (7 



Ιουνίου 2022), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαίτησε από τον απείθαρχο εταίρο να επανεξετάσει τη 
στάση του απέναντι στη Ρωσία, τις ρωσικές αρχές και τους ολιγάρχες, καθώς και να πάψει να 
αποτελεί «καταφύγιο για ρωσικά κεφάλαια και επενδύσεις». Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών 
Νουρεντίν Νεμπάτι έσπευσε να διαβεβαιώσει τους Τούρκους επιχειρηματίες ότι δεν χρειάζεται
να φοβούνται πιθανούς αμερικανικούς περιορισμούς λόγω της συνεργασίας τους με Ρώσους 
πελάτες. Αυτό δεν φαίνεται να είναι κενό γράμμα, καθώς δεν συνηθίζεται στην Τουρκία να 
αφήνει κανείς ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να κερδίσει χρήματα. 

Και η αποθέωση της επίδειξης αυτονομίας της Άγκυρας στην εξωτερική πολιτική ήταν η 
δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με την πρόθεση της χώρας του να ενταχθεί στον 
Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), ο οποίος θεωρείται στη Δύση ως αντίπαλος 
συνασπισμός, αν όχι ανταγωνιστής, του ΝΑΤΟ. Απαντώντας στις επικρίσεις των Ευρωπαίων 
συμμάχων για το θέμα αυτό, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι δεν καθορίζει τις ενέργειές του 
από τις επιταγές της ΕΕ. 

Και λίγες ημέρες αργότερα δήλωσε: «Έχουν επέλθει υποδειγματικές αλλαγές στις σχέσεις μας με 
την Ασία». 

Είναι δύσκολο να πούμε πόσο ειλικρινής ήταν ο Τούρκος πρόεδρος όταν μίλησε για αλλαγή 
παραδείγματος, καθώς τα ζιγκ-ζαγκ στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας δεν εκπλήσσουν 
πλέον κανέναν.

Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η σημερινή σταθερή πορεία απομάκρυνσης από 
τη Δύση είναι μακρά και έχει διαρκή χαρακτήρα. Το καλοκαίρι του 2023 αναμένονται 
προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία. Ο πολιτικός αγώνας εντείνεται και, σύμφωνα με
τις δημοσκοπήσεις, οι χαμηλές σε ποσοστά δημοτικότητας θέσεις «εκκίνησης» του Τούρκου ηγέτη 
και του κυβερνώντος κόμματος αφήνουν πολλά περιθώρια για πολιτικές αλλαγές. Ειδικά από τη 
στιγμή που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Δύση θα προσπαθήσει να βοηθήσει την πιο 
πειθήνια και στενόμυαλη αντιπολίτευση. Ως εκ τούτου, ο Ερντογάν πρέπει να δείξει στους 
ψηφοφόρους όσον αφορά τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, μια πλήρως ανεξάρτητη 
Τουρκία και συμπόρευση με ισχυρούς εταίρους. 

Η Μόσχα υποστηρίζει αυτή την κίνηση, επιδεικνύοντας αποδεδειγμένα σεβασμό προς τις 
σημερινές τουρκικές αρχές, βοηθώντας τες να ενισχύσουν το διεθνές τους κύρος, όπως για 
παράδειγμα αναδεικνύοντας τη Τουρκία ως τον κύριο διαμεσολαβητή στην ουκρανική 
σύγκρουση, ενώ παράλληλα δεν εμποδίζει την Τουρκία να ενισχύσει την παρουσία της στον 
Νότιο Καύκασο και στην Κεντρική Ασία.


