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A görög rendőrség antiterrorista 
egységei 2017. december 4-én, 
egy nagyszabású rajtaütés során 

kilenc török állampolgárt tartóztattak 
le Athénban. A Molotov-koktélokkal, 
kézigránátokkal és vállról indítható ra-
kétákkal felszerelkezett gyanúsítottak 
a Forradalmi Népi Felszabadítási Párt-
Front (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-
Cephesi, DHKP-C) nevű török szélső-
baloldali szervezet tagjai voltak, és – a 

görög rendőrség szűkszavú összegzése 
szerint – a december 7–8-án görögor-
szági látogatásra érkező Recep Tayyip 
Erdoğan török elnök meggyilkolására 
készültek. Bár a merényletet a preventív 
akció révén sikerült elkerülni, a török 
elnök biztonságára így is mintegy 2800 
görög rendőr és 200 török titkosszolgálati 
tiszt vigyázott.

A nagyszabású biztonsági intézkedés 
mellett kiemelkedő sajtóvisszhang is kísérte 
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2017. december 7-én Recep Tayyip Erdoğan személyében 65 év után először látogatott török 
államfő Görögországba. Jelen tanulmány a látogatás részleteit, továbbá az út alatt felmerült 
kérdések történelmi hátterét és közvetlen előzményeit kísérli meg bemutatni. A régi sérelmek 
közül elsősorban az 1923-as lausanne-i békéről, az égei-tengeri határvitákról, valamint a ki-
sebbségi problémákról, míg a közvetlen előzmények sorában a 2016-os törökországi puccs-
kísérlet görög relációiról, gazdasági ügyekről, továbbá a migrációval kapcsolatos bilaterális 
feszültségekről kell szólni. A tanulmány összegzése európai uniós és amerikai viszonylatban 
is értékeli az említett eseményeket, egyúttal kitér arra, hogy az előző hónapok és évek pozitív 
fejleményei után most egy konfrontatívabb görög–török viszonyrendszer következhet.

On December 7, 2017, Recep Tayyip Erdoğan was the first Turkish president who visited Greece 
in the past 65 years. This paper attempts to summarize the details of his visit, while overviews 
the historical and immediate backgrounds as well. In the context of historical background, the 
1923 Lausanne peace treaty, the Aegean border disputes, and minority issues are presented, 
while in the case of immediate antecedents, Greek related matters of the 2016 Turkish coup 
attempt, economic affairs, and bilateral tensions linked to migration crisis are described. In 
the conclusion section, the study also analyzes the visit from EU and US perspective, while 
also points out that, following the positive developments of previous months and years, a more 
confrontational Greek–Turkish relationship could arise.

* * * 
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az elnöki vizitet: mind a görög, mind a 
török média heteken keresztül közvetítet-
te és kommentálta az ahhoz kapcsolódó 
híreket. E megkülönböztetett figyelmet 
Erdoğan elnök már Athénba érkezése 
előtt „kiérdemelte”: december 6-án, a 
görög Kathimerini napilapnak és Skai 
TV-nek adott interjúban a görög–török 
határt 1923 óta szabályozó lausanne-i bé-
keszerződés „modernizálásának” a szük-
ségességéről beszélt. A provokatív nyi-
latkozat határozta meg a következő két 
nap hangnemét is: Erdoğan a két görög 
vezetőnek, Prokopisz Pavlopulosz köz-
társasági elnöknek és Alekszisz Ciprasz 
kormányfőnek szintén megismételte az 
általa „igazságtalannak” nevezett szer-
ződés felülvizsgálatára vonatkozó igé-
nyét. A török elnök sérelmezte továbbá 
a Kelet-Trákiában élő muszlim kisebbség 
helyzetét – az átlagon aluli életszínvona-
luk mellett szóvá tette a muftik kinevezé-
sének centralizált és államilag irányított 
módját is –, valamint kérte annak a nyolc 
török katonának a kiadatását, akik 2016 
nyarán Görögországba szökve menekült-
jogi státuszért folyamodtak.

A Görögországban egyébként is rendkí-
vül népszerűtlen – és gyakran neooszmán 
törekvésekkel vádolt – török elnök nyilat-
kozataival kényelmetlen helyzetbe hozta 
a vendéglátóit. A történelmi vizittől a 
kapcsolatok pozitív elmozdulását váró 
görög vezetők már Erdoğan érkezése előtt 
defenzívába szorultak. Míg az államfő 
– vendége tónusát felvéve – rámutatott, 
hogy a lausanne-i békeszerződésben kije-
lölt államhatár nemcsak Görögország, de 
az Európai Unió nemzetközileg elismert 

határát is képezi, addig a miniszterelnök 
a nemzetközi jog és szerződések, vala-
mint az államok területi integritásának a 
tiszteletben tartásáról beszélt.1 A sikerte-
len törökországi puccs után menekültjogi 
státuszt kért török katonákkal összefüg-
gésben jelzésértékűen a jogállami kere-
tekre hivatkozott: szerinte a demokrácia 
hazájában a végrehajtó hatalomnak nincs 
lehetősége a bíráskodási rendszer dön-
téseit felülbírálni, ebből következően a 
katonák kiadatása nem a görög kormány 
hatáskörébe tartozik.2

Történelmi előzmények

Erdoğan 2017. decemberi athéni látoga-
tása, annak polemikus hangvétele, vala-
mint a nemzetközi szerződésekre reflek-
táló nyilatkozatai nehezen értelmezhetők 
a történelmi és a közelmúltbeli előzmé-
nyek áttekintése nélkül. A két ország vi-
szonyát az 1900-as éveket megelőzően 
több évszázados rivalizálás és ellensé-
geskedés jellemezte, amelyek bemutatá-
sára ehelyütt terjedelmi okok miatt nincs 
lehetőség. A történelmi örökség negatív 
hatásait az 1923-as lausanne-i békeszer-
ződés volt hivatott csökkenteni, amely 
egyúttal definiálta is a modernkori gö-
rög–török kapcsolatokat, s kialakította a 
máig fennálló erőviszonyokat.

A sèvres-i béke felülvizsgálatának szánt 
lausanne-i szerződés egyrészt az 1914. 
február 13-i londoni konferencia döntése-
in,3 másrészt a török függetlenségi hábo-
rú utáni status quón, harmadrészt pedig 
az 1923 januárjában aláírt görög–török 
lakosságcsere-egyezmény rendelkezésein 



30 Külügyi Szemle

Kacziba Péter

alapult. Ezek közül az első az égei-ten-
geri szigetek többségét görög szuvereni-
tás alá helyezte, a második az anatóliai 
szárazföld feletti török ellenőrzés elisme-
rését jelentette, a harmadik pedig – tu-
domásul véve a kis-ázsiai görög vere-
séget – mintegy 1,2–1,5 millió anatóliai 
görög, valamint kb. 250.000 görögorszá-
gi muszlim cseréjéről határozott.4 A Lord 
George Curzon, Elefthériosz Venizélosz 
és Mustafa İsmet İnönü által kialakított 
és 1923. július 24-én aláírt lausanne-i 
békeszerződés emiatt már csak egy jó-
val kisebb létszámú törökországi görög 
és görögországi török kisebbségnek biz-
tosított védelmet. Elismerte ugyanakkor 
az új Török Köztársaság megalakulását, 
meghatározta annak határait, a tenger-
szorosokra, gazdasági tevékenységek-
re, védelemre és hadászatra vonatkozó 
jogait és feladatait, rendezte az oszmán 
jogutód egyes kötelezettségeit (pl. a hi-
telek és adósságok esetében), tárgyalta a 
harmadik államokkal kapcsolatos bilate-
rális problémákat, valamint – egyebek 
mellett – megkísérelte rendezni a lakos-
ságcsere kapcsán felmerülő ingatlan- és 
birtokjogi vitákat.5

Témánk szempontjából elsősorban a 
békeszerződés területi, hadászati és ki-
sebbségi pontjai hangsúlyosak. A területi 
rendelkezések – kisebb változásoktól elte-
kintve – kialakították Törökország és Gö-
rögország mai határait: a törökök esetében 
csak Hatay tartomány és Moszul helyzete 
változott a későbbiekben, míg a görögök 
számára a Dodekanészosz-szigetcsoport 
1947-es annektálása eredményezett jelen-
tékenyebb területgyarapodást.

A két ország viszonylatában Trákia 
és az Égei-tenger jelentett fajsúlyosabb 
problémát. Az előbbi kapcsán a sèvres-i 
béke a görögöknek kedvezett, a lau-
sanne-i szerződés azonban már a Marica 
folyóig tolta Törökország nyugati határa-
it, így földrajzi értelemben is európai ha-
talomként definiálta az új köztársaságot. 
Az égei-tengeri határok földrajzi, jogi és 
politikai értelemben is komplexebb ki-
hívásnak bizonyultak. A békeszerződés 
szabályozásait ebben az esetben is az 
elődje rendelkezéseinek a tükrében kell 
értelmezni, hiszen az nemcsak Kelet-Trá-
kiát ígérte a görögöknek, de – a kis-ázsiai 
partvidékből jelentős területet kiszakít-
va – İzmirt (korábban: Szmirna) és kör-İzmirt (korábban: Szmirna) és kör-zmirt (korábban: Szmirna) és kör-
nyékét is. E lehetőség semmissé válása 
kapcsán válik érthetővé az égei-tengeri 
határok 1923-as kialakítása, hiszen az, a 
szigetek akkori etnikai összetételét figye-
lembe véve, egyértelműen a görögöknek 
kedvező határvonalat jelölt ki, ugyanak-
kor kis-ázsiai területeket – a hadászati és 
az etnikai status quónak megfelelően – 
már nem juttatott nekik. Mindezek követ-
keztében – és az 1914-es londoni konfe-
rencia döntéseivel összhangban – az Égei-
tenger tulajdonképpen görög beltengerré 
vált, az anatóliai partokhoz közeli záto-
nyokon kívül csupán a tengerszorosokat 
védő három sziget, Gökçeada (Imbrosz), 
Bozcaada (Tenedosz) és Lagoussai került 
török ellenőrzés alá.6

Az Égei-tenger természetföldrajzi 
jellegzetességei, valamint a határvona-
lak máig vitatott kialakítása miatt az 
Erdoğan által emlegetett lausanne-i szer-
ződés védelmi és hadászati rendelkezései 
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fontos záradéknak bizonyultak. Ezek a 
török partvidékhez közel eső szigeteket 
katonai szempontból két főbb csoportba 
sorolták. Az elsőbe a görög Lemnosz és 
Szamothraki, valamint a török fennha-
tóság alá került Gökçeada, Bozcaada és 
Lagoussai tartozott – ezeket a szerződés 
demilitarizálta.7 A másikba Leszbosz,8 a 
mai Híosz, Számosz és Icaria (Nikaria), 
ahol a teljes fegyvermentesítést mellőz-
ték, Görögország azonban kötelezettsé-
get vállalt arra, hogy e szigeteken nem 
létesít haditengerészeti bázist és száraz-
földi erődítményeket, a katonai és rend-
őri kontingensek létszámát pedig a helyi 
lakosságénak megfelelően limitálja.9 Az 
Égei-tenger mellett Trákiára is fontos 
hadászati korlátozások vonatkoztak: a 
területen a görögök és a bolgárok 2500-
2500, a törökök pedig maximum 5000, 
könnyűfegyverzetű katonát állomásoz-
tathattak.10

Végezetül fontos rámutatni arra, hogy 
a lausanne-i békeszerződés hadászati 
rendelkezéseit problematikussá és fél-
reértelmezhetővé teszik az azt követően 
elfogadott nemzetközi megállapodások. 
E vonatkozásban a török tengerszoro-
sokról szóló 1936-os montreux-i szerző-
dés, valamint az Olaszországgal kötött 
1947-es párizsi békeszerződés számotte-
vő: az előbbi néhány sziget esetében az 
1923-as szabályozással ellentétes dön-
tést tartalmazott, az utóbbi pedig azzal, 
hogy demilitarizálta a Dodekanészosz-
szigetcsoportot, tovább komplikálta a 
helyzetet.11

A lausanne-i békeszerződés kisebb-
ségekről szóló (37–45.) cikkelyeivel 

kapcsolatosan azonnal szembetűnik, 
hogy azok többsége Törökország köte-
lezettségeivel foglalkozik. Ennek csak 
az egyik – kézenfekvő – magyarázata, 
hogy maga a béke tulajdonképpen Anka-
rával köttetett; a másik viszont az, hogy 
a görögországi muszlim kisebbségre vo-
natkozó kérdéseket egy 1881-es konstan-
tinápolyi és egy 1913-as athéni szerződés 
már – elviekben – rendezte.12 Az előbbi 
az oszmán millet alapján működő önkor-
mányzati rendszer, az ún. muszlim kö-
zösségi tanácsok továbbviteléhez szük-
séges jogi hátteret alkotta meg, az utóbbi 
pedig a muszlim kisebbség belső hierar-
chiáját, a muftik választási rendjét, a bir-
tok- és ingatlanjogi ügyeket szabályozta, 
egyúttal jogi személyiséggel ruházta fel 
a közösséget.13

Ami a lausanne-i előzményeket illeti, 
a szerződés kisebbségi rendelkezéseit el-
sősorban a területi döntések, valamint az 
1923 januárjában megállapított lakosság-
csere számarányai befolyásolták. Az utób-
bi elsősorban Görögország krétai, make-
dóniai és epiruszi, valamint Törökország 
kis-ázsiai és kelet-trákiai területeit érin-
tette, Nyugat-Trákia muszlim vagy Kons-
tantinápoly és a pontuszi partvidék görög 
lakossága, ha nem is eredeti formájában, 
de átvészelte a lausanne-i konvenció hatá-
rozatait. A békeszerződés emiatt egy jóval 
kisebb, de még mindig markáns létszámú 
görög és török kisebbség védelmét próbál-
ta elérni. Ennek érdekében külön és hosz-
szasan tárgyalta az őket megillető jogokat, 
amelyeket általánosságban a vallási alapú 
megkülönböztetés és az állampolgárok 
közötti jogegyenlőség elve vezérel.
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A szerződés kimondja, hogy a megma-
radó kisebbségeket nemzetiségi, nyelvi 
vagy vallási megkülönböztetés miatt 
hátrány nem érheti, jogegyenlőségüket 
központilag kell biztosítani.14 Talán en-
nél is fontosabb, hogy a görögországi 
muszlim kisebbség 1881-ben és 1913-ban 
meghatározott kiváltságait a szerződés 
megerősítette, és egyes oktatási és kultu-
rális intézmények létesítésével egészítet-
te ki.15 Ezzel párhuzamosan Gökçeada és 
Bozcaada szigete speciális adminisztra-
tív státuszt kapott, amellyel – elviekben – 
biztosítani próbálták az akkor még görög 
többségű szigeteken élő törökök kisebb-
ségi jogait.

Konfliktusok és viták

Bár a lausanne-i békeszerződés hosz-
szan és részletesen tárgyalta az első 
világháború után felmerült bilaterális 
problémákat, tartalma azonban sok eset-
ben még így is hiányos, szóhasználata 
többféleképpen értelmezhető. Ez azóta 
számos vitát és konfliktust váltott ki, 
annak ellenére, hogy az aláírását követő 
évtizedekben – Mustafa Kemal Atatürk 
és Elefthériosz Venizélosz kormányzási 
időszakában – a két ország kiegyensú-
lyozott kapcsolatot alakított ki. Ez csak 
a második világháború alatt ingott meg 
valamelyest, amikor az 1942-es görög 
éhínség során Athénnak nyújtott török 
segélyek ellenére Ankara súlyos adóte-
herrel (Varlık Vergisi) sújtotta a háború-
ból hasznot húzó kereskedőket, köztük 
vagyonos göröget is.16

A hidegháború idején a görög–török 
kapcsolatokat a fagyos légkör és a két or-
szág különleges szerepe határozta meg. 
E vonatkozásban számos fontos epizódot 
lehetne felsorolni (pl. a görög polgárhá-
ború szerepét vagy a török tengerszoro-
sok kapcsán felmerült szovjet követelé-
seket), bilaterális viszonylatban azonban 
elsősorban a két ország 1952-es NATO-
csatlakozása, valamint a Konstantinápo-
lyi Ökumenikus Patriarchátus szerepe 
tekinthető hangsúlyosnak.

Utóbbi kapcsán már megmutatkoztak a 
későbbi konfliktusok első jelei. I. Athéna-
gorasz pátriárka 1948-as beiktatása a 
görög ortodox egyház jóval aktívabb 
politikai aktivitását eredményezte, ami 
elsősorban két okból volt problematikus. 
Egyrészt, mivel a mindenkoron görög 
vezetésű Konstantinápolyi Ökumenikus 
Patriarchátus tiszteletbeli elsőbbséget 
élvez az ortodox egyházak között, emi-
att pedig a tényleges súlyánál nagyobb 
ráhatása van a régió ortodox térségeire. 
Másrészt viszont azért, mert az Isztam-
bulban székelő pátriárka a Török Köz-
társaság 1923-as kikiáltása óta az ottani 
görög kisebbség spirituális vezetője is, 
amelyet ugyanakkor a szekuláris állami 
berendezkedésnek megfelelően Ankara 
ellenőriz.17

A görög ortodox egyház szerepe a török 
érdekeltségbe tartozó Cipruson is megha-
tározónak bizonyult. A sziget kapcsán a 
lausanne-i békeszerződés egyértelműen 
fogalmazott, így annak aláírásával Tö-
rökország lemondott minden, Ciprusra 
vonatkozó területi követeléséről.18 Ezt 
Ankara az 1950-es évek elejéig-közepéig 
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tiszteletben is tartotta, akkor azonban 
egyre inkább sérelmezni kezdte, hogy a 
lassan visszaszoruló ciprusi brit jelenlétet 
az egyesítéspárti (enózisz) Görögország 
kezdte átvenni. A ciprusi dekolonialista 
mozgalom szervezésében ráadásul a he-
lyi ortodox egyház játszotta a politikai 
főszerepet, amely szoros kapcsolatokat 
ápolt a görögországi egyházi és politikai 
elittel, valamint természetesen a Kons-
tantinápolyi Ökumenikus Patriarchátus-
sal. Törökország számára Ciprus kérdése 
így nem csupán biztonságstratégiai prob-
lémát jelentett, de az 1960-ban a sziget 
lakosságának 18 százalékát kitevő török 
ciprióták miatt a görög–török kisebbségi 
viták részévé is vált.19

Az anyaország által támogatott ciprusi 
görögöknek a török kisebbséghez való ké-
sőbbi hozzáállása jelentősen befolyásolta 
a két ország kapcsolatát: a görög ciprióta 
EOKA20 és a török ciprióta TMT21 közötti 
fegyveres harcok kialakulása hosszú idő-
re megmérgezte Ankara és Athén viszo-
nyát. Ennek első – Cipruson kívüli – jelei 
1955 szeptemberében mutatkoztak meg, 
amikor bomba robbant a thesszaloniki/
szaloniki török konzulátus épületénél. 
Az Adnan Menderes vezette török kor-
mány támogatásával végrehajtott provo-
káció különlegessége nemcsak az volt, 
hogy titkos török kezdeményezéssel és 
Görögországban történt, hanem az is, 
hogy a konzulátus történetesen Atatürk 
egykori szülőházában működött. A török 
„válaszreakciók” a szeptember 5–6-i isz-
tambuli pogrom néven váltak ismertté, 
amelyben több száz görög sérült meg, és 
többen életüket is vesztették.22

A következő időszak kisebbségekkel 
összefüggő konfliktusait és vitáit a cipru-
si és az isztambuli előzmények határoz-
ták meg: mindkét fél a másikat vádolta 
– és vádolja – a lausanne-i békeszerző-
dés kikötéseinek a megsértésével. A gö-
rög hatóságok az 1955-ös események óta 
azzal gyanúsítják a török kormányokat, 
hogy azok hátrányos megkülönböztetés-
sel és erőszakkal kívánják elérni a mint-
egy százezer, 1923 után Isztambulban 
maradt görög „önkéntes kitelepülését”. 
Mindezt számadatokkal is alátámaszt-
ják: míg 1960-ban körülbelül százezer 
görög élt Isztambulban, addig 1978-ban 
már csak kb. hétezer, a 2000-es évek első 
évtizedének végén pedig csupán ezeröt-
száz.23 Hasonló számarányok tapasztal-
hatóak az 1923-ban Törökországnak ítélt, 
de akkor még görög többségű Gökçeada 
és Bozcaada esetében is. Míg 1923-ban 
az előbbi lakossága szinte teljes egészé-
ben görög volt, s az utóbbi is hellén több-
ségű volt, addig 1999-ben az egyik szi-
geten már csak kb. 300, a másikon pedig 
30-nál is kevesebb görög élt.24

Bár a számok magukért beszélnek, a 
görögországi török kisebbség helyzete 
sok tekintetben mégis rosszabb volt a gö-
rögnél. A törökországihoz hasonló föld-
vásárlási tilalom mellett a görög hatósá-
gok 1955 és 1989 között törvényileg sza-
bályozták a muszlim kisebbség mozgási 
szabadságát is. Erre az alkotmánynak az 
állampolgárságra vonatkozó (19.) cikke-
lye adott felhatalmazást, amely kimond-
ta, hogy bármely, nem görög etnikumú 
személy megfosztható az állampolgársá-
gától, amennyiben a visszatérés szándéka 
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nélkül hagyja el az ország területét. Ez 
alapján a görög hatóságok – saját beval-
lásuk szerint – kb. hatvanezer személytől 
vonták meg az állampolgárságot – több-
ségüktől már az időszak elején, míg 1981 
és 1997 között már „csak” 7182-től.25 En-
nek következtében a görögországi török 
kisebbség létszáma, amely 1923-ban még 
123.000 fő körül mozgott, 1999-re – a 
muszlim lakosság alapvetően magasabb 
születési rátája ellenére – 80.000-120.000 
főre csökkent.26

Habár ez korántsem akkora mértékű 
visszaesés, mint a törökországi görögöké, 
fontos kiemelni, hogy a pontos adatokat 
a török kisebbség hivatalos elismerése 
híján nehéz meghatározni. Mivel Gö-
rögország a lausanne-i szerződés meg-
fogalmazásából – és az állampolgársági 
jogegyenlőségre fókuszáló kisebbségvé-
delmi pontokból – következően vallási 
szinten értelmezi a kisebbségek jelenlé-
tét, a törökökre továbbra is csupán görög 
muszlimokként, nem pedig a szomszé-
dos államhoz is kötődő nemzetiségként 
tekint.

A lausanne-i szerződés kisebbségekre 
vonatkozó pontjai mellett a területi ren-
delkezései is számos vitát és konfliktust 
váltottak ki. E problémák elsősorban 
az égei-tengeri határokhoz köthetők, és 
egyrészt az 1974-es ciprusi török beavat-
kozásból és a sziget északi részének ok-
kupációjából, másrészt az 1973-as olaj-
árrobbanásból eredeztethetők. Ez utóbbi 
következtében az energiaforrásokban 
szegény Athén és Ankara számára egyre 
fontosabbá váltak a potenciálisan jelen-
tős kőolajat/földgázt rejtő tenger alatti 

lelőhelyek.27 Az ebben érintett szigetek 
hovatartozásának kérdését a lausanne-i 
béke mellett az 1947-es párizsi békeszer-
ződés ún. Dodekanészosz-konvenciója 
rendezte. Problémát okozott azonban, 
hogy e szerződések nem szabályozták 
a határ menti lakatlan szigetek és záto-
nyok fennhatóságát, és nem jelölték ki a 
kontinentális talapzaton, a hozzá tartozó 
felségvizeken és légtérben a pontos ha-
tárokat.

A kontinentális talapzattal kapcso-
latos probléma 1973–1974 folyamán 
került napirendre, amikor annak egyes 
részeit mind a görög, mind a török fél 
a saját felségterületének nyilvánította. 
A vitát a nemzetközi jog szabályozásai 
figyelembevételével sem sikerült meg-
oldani: a UNCLOS-III28 nevű releváns 
tengerjogi egyezmények ugyanis a ten-
gerparti sávtól számított 200 tengeri 
mérföldben határozták meg a kizáró-
lagos gazdasági övezet határát, azaz a 
kontinentális talapzatban rejlő termé-
szeti kincsek kizárólagos kiaknázási 
zónáját.29 A szabályozás az Égei-ten-
ger viszonylag kis mérete és szabdalt-
sága miatt görög–török viszonylatban 
nem lehetett mérvadó, hiszen a hason-
ló esetekben alkalmazott középvonalat 
az UNCLOS-III alapján nem a – törö-
köknek kedvezőbb – kontinentális szá-
razföldtől, hanem a tengerben szétszórt 
– és görög szuverenitás alá tartozó – la-
kott szigetektől számítják. A törökök 
ezért ezt a számukra kedvezőtlen sza-
bályozást nem fogadták el, s a kontinen-
tális talapzat felosztásakor használatos 
középvonal kezdőpontját az anatóliai 
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szárazföld szélében határozták meg. A vi-
tát jogilag problematikussá teszi, hogy 
Törökország a tengeri határok kérdését 
nemzetközileg rendező UNCLOS-III-
egyezményeket nem írta alá, így annak 
betartására nehezen kötelezhető.

Végső soron a kontinentális talapzat 
miatti nézeteltérések generálták a felség-
vizekről szóló vitát is, amelyet korábban 
a szokásjog, valamint az 1936-os mont-
reux-i egyezmény 6 tengeri mérföldes 
sávban határozott meg. Ez az egyébként 
rendezett helyzet a törökök kontinentális 
talapzatra vonatkozó követelései kapcsán 
generálta az első vitákat, amikor is a gö-
rög fél az UNCLOS-III szabályozásainak 
használatával, azaz a 12 tengeri mérföl-
des határ bevezetésével kezdett fenye-
getőzni. Ez meglehetősen érzékenyen 
érintette Ankarát, hiszen a 12 tengeri 
mérföld a görög ellenőrzésű tengerfelü-
letek nagyságának 35-ről 64 százalékra 
történő emelkedését, míg a nemzetközi 
folyosókénak 56-ról 26-ra csökkenését 
eredményezte volna, Törökország pedig 
csupán 10 százalék fölött rendelkezett 
volna joghatósággal. Tekintettel arra, 
hogy a változtatás következtében a fon-
tosabb égei-tengeri török kikötőkbe tartó 
vagy onnan induló valamennyi kereske-
delmi és hadihajónak görög fennhatósá-
gú vizeken kellett volna keresztülhalad-
nia, Ankara a tervet elfogadhatatlannak 
tartotta, és a görögök általi alkalmazása 
esetén háború lehetőségét helyezte kilá-
tásba.30

A tengeri határok rendezetlenségé-
vel automatikusan együtt járt a hozzá-
juk tartozó légtér meghatározásának 

a problematikája is. A nemzetközi jog 
a tengerfelülettel rendelkező országok 
esetében a felségvizekével megegyező 
távban, tehát 12 tengeri mérföldben ha-
tározza meg a nemzeti légtereknek a part 
menti sávtól számított határát. Mivel a 
szokásjog szerint ez a 12 tengeri mér-
föld az Égei-tengeren csak 6-ot jelent, 
török olvasatban ez a de facto kiterjedés 
vonatkozik a légtérhatárokra is. Míg Tö-
rökország elfogadja a Nemzetközi Polgá-
ri Repülési Szervezet 1948-as, a felség-
vizek és a légtérhatárok egybeeséséről 
szóló határozatát, addig Görögország az 
1919-es párizsi légiforgalmi szerződésre, 
egy 1931-es elnöki rendeletre, valamint 
a nemzetközi polgári repülésről szóló 
1944. évi chicagói egyezmény térképe-
ire hivatkozva 10 tengeri mérföldben 
állapítja meg a légtere külső határait.31 
A nemzetközi szerződések eltérése te-
hát a légtér kérdésében is lehetőséget ad 
a feleknek az általuk előnyösebbnek vélt 
egyezmény(ek) szelektív elismerésére. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vi-
tatott 4 tengeri mérföldre vonatkozóan 
Ankara nem ismeri el a görögök felség-
jogát, vadászgépei pedig évtizedek óta 
szándékosan és frekventáltan berepülnek 
az Athén által magának követelt terüle-
tekre. Az ezzel kapcsolatos számadatok 
mindenképpen beszédesek: 2017 folya-
mán a görög védelmi minisztérium több 
mint 3000 légtérsértést regisztrált, ebből 
egyetlen nap, február 1-jén 138-at.32

A kisebbségekkel és határokkal kap-
csolatos viták mellett állandó problémát 
jelentett az Égei-tenger térségének mili-
tarizáltsága is. Ahogyan arról korábban 
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már szó volt, az anatóliai szárazföldhöz 
közel eső szigeteken a lausanne-i és a 
párizsi békeszerződés is megtiltotta a 
nagyobb katonai egységek állomásozta-
tását, s a lehetőségeket az egyes szige-
tekre vonatkozóan úgy szabályozta, hogy 
mindkét fél biztonsága garantálható le-
gyen. A kérdéses területek remilitarizá-
lása a törökök 1974-es ciprusi beavatko-
zása után gyorsult fel, bár – görög szem-
pontból – fontos hivatkozási alap, hogy 
Törökország a Dardanellák bejáratánál 
fekvő Gökçeada és Bozcaada demilita-
rizáltságát a montreux-i szerződés alap-
ján már 1936 után feloldotta. A ciprusi 
beavatkozást követően tovább fokozta 
a feszültséget, hogy az ország 1975-ben 
létrehozta az ızmiri székhelyű, de az 
egész égei térségben jelen levő, százezer 
főt számláló IV. hadsereget, amely az-
óta is a világ egyik legnagyobb tengeri 
partraszálló haderejével rendelkezik – a 
görög szigetektől néhány kilométerre.33 
Görögország válaszul 1974-től különbö-
ző mértékben és időpontokban, de szin-
tén felfegyverzi a szigeteit. Lemnosz és 
Szamothraki esetében az 1936-os mont-
reux-i szerződésre, valamint Gökçeada 
és Bozcaada remilitarizálására hivatko-
zik, és kölcsönösségi alapon a változtatás 
elismerését várja. Athénnak könnyű ma-
gyarázatot találnia Leszbosz, Kiosz, Szá-
mosz és Ikaria esetében is, amelyek kap-
csán a lausanne-i szerződés a törököknek 
a teljes demilitarizáltságra vonatkozó kö-
vetelését elvetette, s a katonai és a rend-
őri kontingensek létszámát a – könnyen 
befolyásolható – helyi lakosságszámnak 
megfelelően limitálta.

Közvetlen előzmények

Bár Erdoğan elnök Görögországban 
alkalmazott retorikáját elsősorban az 
ismertetett történelmi előzmények ha-
tározták meg, a látogatás pozitív végki-
fejletében bízók a közvetlen előzmények 
ismeretében remélték a kapcsolatok nor-
malizálását. Erre meg is volt minden 
okuk, hiszen – ahogy az a továbbiakban 
kiderül – mind görög, mind pedig török 
részről szükségesnek tűnt a viszony ja-
vítása, egyúttal az aktívabb kooperáció 
kialakítása.

Görög oldalról a gazdasági válságból 
való kilábalás, valamint az égei-tengeri 
migrációs útvonal miatt bírt kiemelt je-
lentőséggel a török elnök látogatása. Az 
ország számára fontos fejlemény, hogy 
a külső mentőövek hatására az utóbbi 
években a felszínen tudott maradni: az 
Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) 
által 2010 óta folyósított 260 milliárd 
euró révén sikerült tartania a GDP 180 
százaléka körüli államadósságot.34 Ez 
egyebek mellett a nemzetközi hitelezők 
által szabott feltételeknek volt köszön-
hető, amelyek záróakkordjaként a görög 
parlament (minimális többséggel) 2017 
decemberében szavazta meg az – elvileg – 
utolsó kívülről meghatározott és súlyos 
megszorításokon alapuló következő évi 
büdzsét. Alekszisz Ciprasz kormányfő 
reményei szerint a reformcsomag vég-
rehajtása után hazája 2018 augusztusától 
fokozatosan visszatérhet a piaci alapú 
finanszírozásra, egyúttal ismét önállóan 
juthat kölcsönhöz a nemzetközi pénzpi-
acokon.35 A folyamatban a görögökön 
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kívül a nemzetközi partnerek is fontos 
szerepet játszanak majd: bizalmuk hely-
reállása és beruházásaik intenzív fokozó-
dása pozitívan, ezek elmaradása viszont 
negatívan is befolyásolhatja a válságelle-
nes program következő szakaszát.

Athén az európai uniós partnerek 
mellett természetesen fontosnak tartja, 
hogy a térség legnagyobb gazdaságával 
rendelkező Törökországgal is egyre szo-
rosabb kooperációt alakítson ki. Az ez-
zel kapcsolatos törekvéseket jelzi, hogy 
2010-ben létrejött egy, a két ország mi-
niszterelnöke által felügyelt együttmű-
ködési tanács,36 amely azonban eddig 
csak felemás eredményeket tudott fel-
mutatni. Bár a görög–török külkereske-
delem volumenét a 2010. évi 3 milliárd 
amerikai dollárról 2014 végére 5,6 mil-
liárdra sikerült növelni, 2016 végére az 
ismét 2,6 milliárd dollárra esett vissza.37 
Az export- és importkapcsolatok vizsgá-
lata rámutathat ennek egyik elsődleges 
okára: a rosszul teljesítő görög gazda-
ságnak Törökország az egyik legfonto-
sabb exportpiaca, ám ennek fordítottja 
korántsem teljesül. Míg a görög kivitel-
nek 2016-ban Törökország volt a negye-
dik legfontosabb desztinációja, addig 
Görögország a török export 15 legfonto-
sabb felvásárlói közé sem került be.38 Ha-
sonló a helyzet a közvetlen beruházások 
esetében is: 2016 végére Görögországból 
összesen 6,2 milliárd dollár áramlott Tö-
rökországba, miközben a törökök csak 
kb. 500 millió dollárral növelték a görög 
gazdaságba áramló külföldi források 
mértékét.39 E számadatok nemcsak a tö-
rök és a nemzetközi bizalmatlanságra, 

illetve a felvásárlási erő hiányára mutat-
nak rá, de egyúttal jelzik azt is, hogy 
– a török líra látványos gyengülése el-
lenére – gazdasági értelemben Athén-
nak jóval nagyobb szüksége van Anka-
rára, mint fordítva. Görögország emiatt 
minden tőle telhetőt megtesz, hogy a két 
ország közötti kapcsolatokat erősítse, s 
ennek – mint később látni fogjuk – mind 
a politikai, mind az infrastrukturális fel-
tételeit próbálja megteremteni.

A politikai feltételek kialakításának 
azonban számos gátja van, amelyek kö-
zött az utóbbi időben kétségkívül előke-
lő helyet foglalnak el a migrációs válság 
okozta problémák. Ezekben katalizá-
torszerepet játszik a két ország földraj-
zi elhelyezkedése: a Közel-Keletről és a 
Kelet-Mediterráneumból induló migrá-
ciós útvonalon Törökország és Görögor-
szág egyaránt hídként funkcionál Európa 
magterületei felé. Bár Ankarát számos 
vád éri a menekült- és/vagy migrációs 
válság kezelése kapcsán, fontos azonban 
megjegyezni, hogy természetes reakció, 
hogy a török kormány megpróbálja át-
hárítani európai uniós szomszédaira a 
területén tartózkodó óriási, 3-3,2 milliós 
(2017) menekülttömeget, de legalábbis 
annak egy részét.

Ebben a sokakat érintő folyamatban 
az első és szükségszerű állomás Görög-
ország, ahová 2015 folyamán Törökor-
szág felől és az Égei-tengeren keresztül 
873.179 migráns érkezett.40 Bár az EU és 
Törökország közötti megállapodás hatá-
sára ez a szám 2016 márciusának végétől 
fokozatosan csökkent,41 a görög szigete-
ken és szárazföldön maradók így is óriási 
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megterhelést jelentenek az egyébként is 
súlyos gazdasági – és emiatt társadal-
mi – gondokkal küzdő országnak. Az EU 
a helyzet rendezése érdekében 2015-ben 
63.302, görög területen tartózkodó mene-
kült átvállalását helyezte kilátásba, ebből 
a valóságban 2017 szeptemberéig 21.229 
fő áthelyezése történt meg. Többségüket 
az Európai Unió különböző államai kö-
zött osztották szét, Törökország pedig 
2017 szeptemberéig 1337 menekült visz-
szatelepítését vállalta.42 A számok termé-
szetesen folyamatosan változnak, s ezál-
tal bizonytalanok, a számítások szerint 
azonban jelenleg43 kb. 62.000 menekült 
tartózkodik a közel 11 milliós Görögor-
szágban.44

Különösen problematikus annak a kb. 
13.00045 menekültnek és migránsnak a 
kérdése, akik még mindig a Törökország-
hoz közel eső görög szigeteken, elsősor-
ban Leszbosz, Kiosz, Lérosz, Számosz és 
Kosz szigetén zsúfolódnak össze. E szi-
getek a migrációs válság frontvonalán 
helyezkednek el: a lakosságuk nemcsak 
a tengeri46 mentésben veszi ki a részét, 
de annak a következményeivel is először 
ők szembesülnek. A szigeteken található 
menekültszállások összesen kb. 6600 fő 
befogadására képesek, így kétszer ennyi 
érkezővel – érthetően – nehezen birkóz-
nak meg; az áldatlan állapotok pedig nem 
csupán a túlélni igyekvőket teszik próbá-
ra, de a kérdésben alapvetően megosztott 
helyi lakosságot is.

Ahogy általában a migrációról alkotott 
vélemények, úgy annak következményei 
is sokrétűek. A kérdésben leginkább 
érintett ágazat a turizmus, amelynek 

egyes rétegeit eltérően befolyásolta a 
válság. A legtöbb menekültet/migránst 
befogadó szigeteken valóban csökkent a 
nyugat-európai vendégek száma, és így a 
kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások 
(kirándulóhajók, éjszakai bárok) bevéte-
lei – különböző mértékben ugyan – szin-
tén visszaestek. A turisták helyét viszont 
átvették az ENSZ-nek, a Frontexnek és 
más NGO-knak a szigetekre delegált, 
migránsokat segítő munkatársai, akik 
számára a küldő szervezetek sokszor 
teljes hoteleket foglaltak le.47 Ez biztos 
és egyelőre állandó bevételi forrással 
pótolja a turisták számának csökkené-
sét, ugyanakkor problémát jelent, hogy 
egyes szervezetek a túlzsúfolt befogadó 
központok kiegészítéseként turistaszállá-
sokat igyekeznek lefoglalni. Bár a tulaj-
donosok anyagi kompenzációt kapnak, 
egyértelmű feszültségforrást jelent, hogy 
az ott elszállásolt turisták és menekültek 
különböző szándékkal és igényekkel ér-
keztek a szigetekre.48

Bár kifejezetten migránsellenes légkör 
többnyire nem jellemző a görög szigete-
ken, a kicsi, de annál hangosabb ellen-
zők táborával mindenki egyetért abban, 
hogy a kialakult helyzetet mihamarabb 
rendezni kell. Ebben a vonatkozásban 
pedig nemcsak az EU-nak és a görög 
kormánynak van tennivalója, de a he-
lyiek szerint a török vezetésnek is. 2016 
előtt a török hatóságok fölöttébb ala-
csony hatékonysággal szabtak gátat az 
Isztambul, İzmir és Bodrum székhelyű 
embercsempész-hálózatoknak, amelyek 
fejenként kb. 600 dollárért szállították 
el a menekülteket a török szárazföldtől 
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4-10 kilométerre fekvő görög szigetekre. 
E maffiahálózatok a Frontex számításai 
szerint a Kelet-Mediterráneum térségé-
ben az előző években megközelítőleg 
4 milliárd eurót kerestek, s 2011 és 2017 
között csak az égei-tengeri útvonalon 1,1-
1,2 millió migránst juttattak Görögor-
szágba.49 Alekszisz Ciprasz miniszterel-
nök a 2015-ös törökországi látogatásán e 
csempészhálózatok felszámolását nevez-
te a legégetőbb feladatnak, s egyúttal a 
két ország rendőrségének és parti őrségé-
nek az együttműködését sürgette.50

Törökország 2016 márciusától, az EU-
val kötött megállapodásnak megfelelően, 
valóban csökkentette a Görögországba 
érkező migránsok számát. Görög szem-
pontból azonban még mindig problema-
tikus, hogy rendkívül lassan halad azok-
nak a visszatoloncolása, akik korábban 
illegálisan léptek hellén területre. Mivel 
Ankara a migrációs válság enyhítésére 
már átutalt, 6 milliárd eurónyi összegen 
kívül további pénzügyi segélyeket kö-
vetel, a görög kormány – osztva többek 
között a Frontex véleményét – joggal tart 
az EU–török egyezmény felbomlásától, 
pontosabban annak következményeitől.51

Erdoğan elnök görögországi látoga-
tását természetesen a Törökországban 
lezajlott belpolitikai események is be-
folyásolták. Görög–török viszonylatban 
az egyik legfontosabbat a 2016. júliusi 
puccskísérlet jelentette, mivel az Athént 
nemcsak közvetve, de közvetlenül is 
érintette. A görög vezetés a puccs alatt 
és után Törökország destabilizálódásától 
tartott, ezért – s részben a saját történelmi 
tapasztalatai alapján is – a legitim elnököt 

támogatta. Bár a sikertelen puccs után 
valóban Erdoğan kerekedett felül, az azt 
követő tisztogatások nem nyugtatták meg 
Athént. A rendteremtést és a helyzet sta-
bilizálását nagyra értékelték a görögök, 
ugyanakkor továbbra is attól tartanak, 
hogy az erő túlzott alkalmazása még job-
ban növeli a török társadalom megosz-
tottságát, egyúttal fokozza a térségben a 
feszültségeket. A közvetett hatások már 
egyébként is érezhetők Görögországban, 
amelyek közül néhány gazdasági, mások 
inkább politikai jellegű lehetőségeket 
nyújtanak Athén számára. Gazdaságilag 
az egyik legfontosabb fejlemény, hogy 
a törökországi turizmus visszaesése kö-
vetkeztében Görögország régiós részese-
dése tovább növekedhet, a térségben be-
fektetni kívánó külföldiek számára pedig 
mindenképpen alternatívát jelenthet. Po-
litikailag az ország a nyugati–török, el-
sősorban az amerikai–török kapcsolatok 
elhidegüléséből húzhat hasznot – ennek 
első jele, hogy a korábban nyíltan Donald 
Trump-ellenes Ciprasz 2017 októberében 
az Egyesült Államokba látogatott.52

A lehetőségek kihasználása ugyanak-
kor nem jelenti azt, hogy a görögök ne 
próbálnák meg rendezni az Ankarával 
fenntartott, konfliktusokkal terhelt kap-
csolataikat. Mivel Görögországnak első-
sorban gazdasági szempontból van nagy 
szüksége Törökországra, a puccs utáni 
időszakban szándékosan igyekezett elke-
rülni, hogy okot adjon az égei konfliktus 
kiéleződésére, azzal pedig lehetőséget 
biztosítson a török belpolitikai esemé-
nyek külpolitikai vitákkal való elfedésére. 
Emiatt rendkívül kellemetlenül érintette 
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Athént, hogy nyolc török katona Görög-
országba szökött, és ott menekültjogi 
státuszt kért. A puccskísérlet ezáltal köz-
vetlenül is a görög–török viszony befo-
lyásoló tényezőjévé vált, hiszen hosszabb 
jogi huzavona után a katonák kérelmét a 
görög legfelsőbb bíróság – egyelőre leg-
alábbis – jogosnak ítélte. A várakozások-
nak megfelelően a török külügyminisz-
térium határozottan elítélte a döntést, és 
azzal vádolta Athént, hogy a kurdoknak 
nyújtott támogatás után ismét terroristák 
oldalára áll.53 A török reakciók következ-
tében Görögország megpróbálja elkerül-
ni, hogy a Törökországban üldözöttek 
befogadásával Erdoğan ellenzékének a 
hátországává váljon, ezért a puccs óta 
beadott több ezer menedékjogi kérelmet 
konzekvensen elutasítja.

A török elnök Görögországban

A felsorolt előzmények közül a török el-
nök görögországi látogatása során szinte 
mindegyik napirendre került, többségük 
nem éppen pozitív felhanggal. Mielőtt 
ezek elemzésére rátérnénk, fontos rövi-
den megvizsgálni a találkozóval kapcso-
latos várakozásokat. Ebben a vonatkozás-
ban a görög fél álláspontja könnyebben 
értelmezhető: A Sziriza nevű radikális 
baloldali koalíció által delegált görög mi-
niszterelnök, Alekszisz Ciprasz elsősor-
ban az égei-tengeri migrációs útvonallal, 
valamint a fennálló konfliktusokkal kap-
csolatos párbeszéd folytatását várta, nem 
mellékesen a két ország közötti gazdasá-
gi viszonyok élénkítését remélte.54

Míg a görögök a szokásos retorikai 
eszközökön kívül is a kapcsolatok nor-
malizálását várták, addig a törökök ese-
tében ez már nehezebben igazolható. Bár 
Athénban a decemberi találkozó előtt 
mindent megtettek, hogy Erdoğan ked-
vében járjanak, a törökök azonban ezt 
figyelmen kívül hagyva, módszeresen 
dolgozták ki a látogatás alatt sérelmez-
ni kívánt témákat. 2017 novemberében 
Bekir Bozdağ török miniszterelnök-he-
lyettes két, görögországi muszlim vezető 
börtönbüntetése kapcsán – joggal – a lau-
sanne-i békeszerződés kisebbségvédelmi 
előírásainak a megszegéséről beszélt,55 
míg egy október végén Rodoszon tartott 
egyiptomi–görög hadgyakorlat ellen az 
1947-es párizsi békeszerződés demili-
tarizációs pontjainak a megsértésére hi-
vatkozva tiltakoztak a törökök.56 Ezzel 
párhuzamosan, októbertől megnöveke-
dett a vitatott légterekbe történő török 
berepülések száma; a görög légierő gépei 
pedig még három nappal Erdoğan érke-
zése előtt is a török F–16-osok befogásá-
val voltak elfoglalva.57 E felvezetés után 
a török hozzáállás nyitányát Erdoğan 
elnök december 6-i nyilatkozata jelen-
tette, amely során nemcsak a lausanne-i 
békeszerződés modernizálására vonatko-
zó kijelentése volt jelzésértékű, de az is, 
hogy a médiareciprocitást felrúgva, a tö-
rök elnök nem a görög állami hírügynök-
ségnek adott interjút, hanem az ellenzéki 
és a Szirizát nyíltan támadó Skai TV és 
Kathimerini riportereinek.58

A nyilatkozatban már előkerültek a 
következő két nap során sérelmezett té-
mák, fontos azonban megjegyezni, hogy 
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a görög sajtó néhányat túlzottan is felna-
gyított közülük, másokat viszont csupán 
címszavakban említett. A legtöbb esetben 
például kiemelték a látogatás történelmi 
jelentőségét, azt azonban „elfelejtették” 
hangsúlyozni, hogy Erdoğan görögorszá-
gi útja önmagában véve is pozitív gesz-
tusként értelmezhető. A lausanne-i bé-
keszerződés felülvizsgálatára vonatkozó 
kijelentéseket joggal sérelmezték ugyan, 
de elmulasztották kiemelni, hogy a török 
elnök a kérdésben a párbeszéd szüksé-
gességéről beszélt, az erőszak és a hábo-
rú lehetőségét pedig kizárta.

A békeszerződéssel kapcsolatos kije-
lentéseket ugyanakkor szükséges ket-
téválasztani. Az Égei-tenger kapcsán 
Erdoğan a saját álláspontjának megfele-
lően a török sérelmekről beszélt, s bár a 
szárazföldi határok módosítására utaló és 
félreértelmezhető kijelentéseket igyeke-
zett elkerülni, azonban a tengeri és a légi 
határok felülvizsgálatára explicit módon 
kitért. Míg e kérdésben a hivatkozott 
nemzetközi szerződések „szürke zónáit” 
próbálta kihasználni – tehát egyébként 
rendezett, csak éppen a török szempont-
ból előnytelen viszonyokat kérdőjelezett 
meg –, addig a nyugat-trákiai török ki-
sebbség esetében már joggal hivatkozott 
a lausanne-i békeszerződés és más rele-
váns egyezmények előírásaira.

A kisebbségi problémát hosszasan tár-
gyalta a Pavlopulosszal és Ciprasszal 
történt találkozója során, s központi té-
mája volt a december 8-i nyugat-trákiai 
látogatásának is. Az ezzel kapcsolatos 
tárgyalások során a török elnök egyrészt 
a muftik állami kinevezését, másrészt a 

görögországi muszlimok átlagon aluli 
életszínvonalát sérelmezte. Az előbbivel 
kapcsolatban Erdoğan részletesen felso-
rolta a lausanne-i békeszerződés előírása-
it, majd kitért arra, hogy mivel Törökor-
szág mindig tiszteletben tartotta a Kons-
tantinápolyi Ökumenikus Pátriárka meg-
választásának az előírásait, ezért a görö-
göktől is ugyanezt várja/várná el a török 
vallási vezető esetében. Nehezményezte 
továbbá, hogy a görögországi muszli-
mok és a görögök életszínvonala között 
„gazdasági szakadék” tátong, s felrótta 
vendéglátóinak, hogy míg az utóbbiak 
átlagkeresete évi kb. 15.000 euró, addig 
a száz-százötvenezer fős, jobbára török 
nyelvű nyugat-trákiai muszlim közössé-
gé 2.200 euró körül mozog.59

A trákiai régió egyébként szorosan 
kapcsolódott a látogatás egyetlen pro-
duktív területéhez, a gazdasági megál-
lapodásokhoz. A beígért beruházások 
közül a Thesszaloniki/Szaloniki–Isztam-
bul-gyorsvasút, valamint a Marica folyón 
átívelő, Kipoi és İpsala közötti közúti 
híd megépítése közvetlenül is befolyá-
solná a Trákia fejlődését, míg az İzmir 
és Thesszaloniki között létrehozandó 
személy- és áruforgalmi hajókapcsolat 
közvetve segítené a térség gazdaságát.60 
E vonatkozásban jelzésértékű és tulaj-
donképpen helytálló Erdoğan elnök refle-
xiója, amely szerint Trákia hídként funk-
cionál a két ország között, emiatt az ott 
történtek természetesen jelentős hatással 
vannak azok kapcsolatára.

A törökök által sérelmezett témák 
közül a Görögországba menekült kato-
nák kiadatása is állandóan visszatérő 
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elem volt. A probléma tárgyalása során 
Erdoğan Ciprasz ígéretére hivatkozott, 
aki – elmondása szerint – közvetlenül a 
puccsisták Görögországba érkezése után 
telefonon biztosította őt a kiadásukról.61 
A kérdésben a török elnök különbséget 
tett a végrehajtó hatalom lehetőségei, 
valamint a bíráskodási rendszer köteles-
ségei között: véleménye szerint az előbbi 
ugyanis a biztonsági szempontok szem 
előtt tartásával, de a törvényi előírások-
nak megfelelően önállóan is döntést hoz-
hat. Erdoğan úgy vélte, ez nemcsak hogy 
nem történt meg, de a bírósági huzavona 
miatt az elvárható minimális igazság-
szolgáltatás is elmaradt.62

Az említett problémák nagyban befo-
lyásolják a törökök migrációs kérdések-
ben kialakított álláspontját is. A török 
elnök látogatása alatt felmerült témák 
közül egyébként jól láthatóan ez volt a 
legsürgetőbb Athénnak: míg az Égei-
tenger térsége vagy Trákia ügyében tu-
lajdonképpen nincs új a nap alatt, addig 
a szigeteken és a görög szárazföldön ta-
lálható menekültszállások túltelítettsége 
hónapok óta belpolitikai konfliktusok 
és nemzetközi kritikák tárgyát képezi. 
Erdoğan a helyzet rendezése érdekében 
az athéni látogatása alatt ígéretet tett ti-
zenötezer menekült visszafogadására, 
sőt – a 2016. márciusi EU–török megál-
lapodáson túllépve – kilátásba helyezte a 
görög szárazföldön tartózkodók limitált 
áttelepítését is.63

A görög reakciók ismertetését érdemes 
ezekkel – az azóta semmissé vált – mig-
rációs ígéretekkel kezdeni, azokat ugyan-
is jelentősen beárnyékolják a látogatás 

utáni fejlemények. Ezek közül az egyik 
legfontosabb, hogy Erdoğan visszatelepí-
tésre vonatkozó ígéretének a megtárgya-
lására december 21-én Ankarába utazott 
Jannisz Muzalasz görög migrációügyi 
miniszter. A látogatásról keveset tudni, s 
bár Muzalasz az út után rendkívül szűk-
szavúan nyilatkozott, azt azért világossá 
tette, hogy a menekültválság kérdésében 
az ütőkártya Ankara kezében van. Jel-
zésértékű, hogy hamarosan két területen 
is fontos változás állt be a görögök hoz-
záállásában.

Egyrészt 2018. január elején maga 
Muzalasz jelentette be, hogy a görög kor-
mány bizonyítékokat talált arra, hogy az 
ország területére menekült török katonák 
valóban részt vettek a törökországi puccs-
ban, ezért kezdeményezi a menedékjogi 
kérelmük visszautasítását. Ez ismét egy 
hosszas jogi procedúrát eredményezett, 
melynek első lépéseként a kormány janu-
ár 8-án bejelentette a nyolc katona mene-
kültstátuszának az ideiglenes felfüggesz-
tését.64

A görög hozzáállás megváltozásának 
másik területe Trákia volt. Ebben azon-
ban, úgy tűnik, megoszlik a görög kor-
mány véleménye: Ciprasz és Kosztasz 
Gavroglu oktatási és vallásügyi minisz-
ter eleget tenne a muszlim kisebbség ké-
réseinek, Nikosz Kociasz külügyminisz-
ter viszont inkább a kompromisszum-
képtelenebb véleményeket támogatja.65 
Gavroglu már 2017. december 15-én fel-
vázolta az elképzelését, amely szerint a 
muftik kinevezésének a gyakorlatát egy, 
a konstantinápolyi pátriárkát megválasz-
tó közösségi tanácshoz hasonló szervezet 
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működésének a kialakításával lehetne 
felváltani.66 Az ellenvélemények szerint 
egy ilyen választási mechanizmus jelen-
tősen megnövelné Ankara beavatkozási 
lehetőségét. Fontos ugyanakkor kiemel-
ni, hogy Athén még így is számos jogsza-
bályi lehetőséggel kontrolálhatja a trákiai 
muszlim kisebbség belső ügyeit. Ezek 
közé tartozik, hogy 2018 januárjában a 
görög parlament döntése opcionálissá 
tette a muszlim közösségek belső ügyei-
ben korábban kötelezően használt iszlám 
törvényt, a saríát.

A görög reakciók összegzésekor végül 
szükséges az égei-tengeri felségjogokkal 
kapcsolatos vitát is érinteni. Míg Athén 
a kompromisszumokra késznek mutatko-
zik az előzőekben felvázolt török sérel-
mek tárgyalásakor, addig az Égei-tenger 
térségében a status quo megváltoztatá-
sát határozottan elutasítja. Ebben, úgy 
tűnik, egyetértés van a görög vezetők 
és pártok között, a lausanne-i békeszer-
ződés vonatkozó pontjainak revíziójára 
tett kijelentéseket ugyanis egyöntetűen 
visszautasították, Pavlopulosz és Ciprasz 
pedig Erdoğan jelenlétében ismételgette 
a szerződések megmásíthatatlanságát. 
Bár törökországi görög szakértők is utal-
tak arra, hogy néhány ponton a szerző-
dés valóban idejétmúlt,67 az Ankarával 
szemben számos területen defenzívába 
szoruló görögök hozzáállása azonban 
érthető. Trákia esetében valós sérelmekre 
és a nemzetközi kritikákra reagáltak, az 
Égei-tenger kérdésében azonban a nem-
zetközi jog és közösség többé-kevésbé 
az oldalukon áll. Athén azt is szeretné 
elkerülni, hogy bármilyen engedménnyel 

precedenst szolgáltasson a törököknek. 
Az ezzel kapcsolatos veszélyek Erdoğan 
hazatérése után rögtön nyilvánvalóvá 
váltak, amikor is a török elnököt kriti-
záló Kemal Kılıçdaroğlu, a kemalista 
Köztársasági Néppárt (Cumhuriyet Halk 
Partisi, CHP) vezetője a „görögök által 
okkupált 18 [égei-tengeri] sziget” kap-
csán például már jóval radikálisabb meg-
oldást sürgetett. Az ilyen kiszólásokból is 
jól látszik – és valószínűleg ezzel Athén 
is maximálisan tisztában van –, hogy az 
égei-tengeri viták felemlegetése inkább a 
török belpolitikának szólt, semmint valós 
veszélyt jelentene.

A látogatás értékelése és 
konklúzió

Erdoğan elnök görögországi látogatása 
jól tükrözi a görög–török kapcsolatok 
ellentmondásos állapotát, amelyek azon-
ban az előző években javuló tendenci-
át mutattak. A kommentárok többsége 
szerint a török elnök konfrontatív tónu-
sa ezért is lepte meg a vendéglátóit, akik 
az elmúlt néhány esztendő eseményeiből 
kiindulva az együttműködés lehetőségét 
valószínűsítették. Feltételezésüket a ko-
rábbi időszak török kül- és belpolitikájá-
ra alapozták, amely többségében kerülte 
a görögökkel való konfrontációt, főként 
az Égei-tenger térségében, mivel az ter-
mészetszerűen a kemalista és szekulá-
ris török hadsereg befolyását erősítette 
volna.68 A 2016. júliusi puccs után ez a 
belső balansz azonban felborult Törökor-
szágban, ezzel pedig jelentősen csökkent 
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az Erdoğan hatalmi ambícióit addig va-
lamelyest kordában tartók tábora. Ezzel 
párhuzamosan fontos külpolitikai vál-
tozások is lezajlottak: Ankara amerikai 
és nyugat-európai kapcsolatai az utóbbi 
időben látványosan megromlottak, míg a 
keleti határai mentén számos fiaskót volt 
kénytelen elkönyvelni.

Egyes vélemények szerint e belső és 
külső változások negatívan befolyásol-
hatják a görög–török kapcsolatokat, első-
sorban azért, mert földrajzi szempontból 
Görögország az első olyan uniós állam, 
ahol Törökország az új viszonyokkal ta-
lálja szembe magát.69 Ankara az utób-
bi időben több európai uniós állammal 
szembekerült; Hollandia, Olaszország 
vagy Németország esetében azonban ma-
ximum az őt magát is negatívan érintő 
gazdasági ütőkártyával, esetleg a török 
kisebbségek kevésbé hatékony felszításá-
val tudott visszavágni. Ez a török líra zu-
hanása miatt egyre gyengülő külpolitikai 
eszköztár 2015 óta azonban kiegészült a 
Törökországon keresztülhaladó migráci-
ós útvonal kontrolálásával, amelynek kö-
vetkezményeivel ugyanakkor legelőször 
nem Európa magterületei szembesülnek, 
hanem a két európai uniós szomszéd, Gö-
rögország és Bulgária.

Az egyre inkább problematikussá váló 
török–amerikai kapcsolatok szintén ne-
gatívan befolyásolják a görög–török 
viszonyt, annak ellenére, hogy Athén 
egyébként hasznot húzhat az afrini török 
beavatkozás, illetve a Trump és Erdoğan 
közötti kereskedelmi „háború” után egyre 

mélyülő ellentétekből. Ebben a vonat-
kozásban a térségbeli amerikai aktivitás 
számos elemét lehetne kiemelni. Török-
ország görög viszonylatban ezek közül 
különösen Washington és Athén védelmi 
kooperációját, a krétai Szouda-öbölben 
lévő haditengerészeti bázis fejlesztését, 
a vitatott dél-ciprusi vizekben találha-
tó földgáz kitermelésében való aktív 
amerikai szerepvállalást, valamint a tö-
rök–amerikai szövetséget ellensúlyozó 
amerikai–görög–ciprusi–izraeli tengely 
megerősödését sérelmezi.70

Görög szempontból szintén számottevő 
– bár ténylegesen kevésbé bizonyítható – 
fejlemény, hogy a szíriai amerikai–török 
„csörte” kialakulásától egyes elemzők 
az égei-tengeri térségben kialakult fe-
szültség növekedését várják, egyúttal a 
neooszmán törekvések nyugatra fordulá-
sát vizionálják.71

A török elnök görögországi látogatása 
és annak hangvétele ennek ellenére in-
kább tekinthető a nemzetközi színtéren 
elszigetelődő török diplomácia kitörési 
kísérletének. A török sérelmek felemle-
getése, valamint a görögországi muszlim 
kisebbség harcias védelme jól érzékel-
hetően belpolitikai célokat szolgált, az 
égei-tengeri konfliktus napirenden tar-
tása azonban már európai viszonylatban 
is jelzésértékű: jól láthatóan Ankarának 
a migrációs válság kontrolálása mellett 
más alternatívája is van az EU befolyáso-
lására, egyúttal a törökországi változások 
nemzetközi elfogadtatására.
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