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1 

ΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΘΘΑΑΛΛΑΑΣΣΣΣΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΡΡΑΑΓΓΓΓΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΜΜΑΑΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΗΗΓΓΙΙΚΚΗΗ    

ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑ  
 

ΣΣΟΟΦΦΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  
 

ία από τις βαθύτερες υποθαλάσσιες σήραγγες του κόσμου, που ενώνει την 

ευρωπαϊκή με την ασιατική ακτή της Κωνσταντινούπολης, η Marmaray1, 

εγκαινιάστηκε από τον Τούρκο πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν στις 

29 Οκτωβρίου του 2013, στην ενενηκοστή επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής 

Δημοκρατίας. Η ιδέα για την κατασκευή μιας υποθαλάσσιας σήραγγας στην 

Κωνσταντινούπολη που θα ενώνει τις δύο ακτές του Βοσπόρου διετυπώθη για πρώτη 

φορά το 1860, όταν στον θρόνο βρισκόταν ο σουλτάνος Αμπντούλ Μετζίτ. Έναν και 

πλέον αιώνα μετά, το 1987, μία επιστημονική μελέτη επανέφερε το ζήτημα στην 

επικαιρότητα, κρίνοντάς το έργο εφικτό. Τη δεκαετία του ’90, επί δημαρχίας του 

Έρντογαν, το σχέδιο εξασφάλισε την απαραίτητη πολιτική στήριξη, με αφορμή την 

δημογραφική έκρηξη που επήλθε στην Πόλη2.  

Η σήραγγα του Μαρμαρά δεν αποτελεί ένα 

απλό έργο υποδομής. Καθίσταται σύμβολο της 

ανερχόμενης περιφερειακής ηγεμονίας που 

φιλοδοξεί να ασκήσει η Τουρκία στην άμεση 

περιφέρειά της, αλλά και μέσο επίδειξης της 

αυξανόμενης οικονομικής ισχύος της. Η 

προσπάθεια του τουρκικού κράτους να 

πρωτοπορήσει τεχνολογικά, κατέληξε σε ένα 

μεγαλεπήβολο έργο, όπως το Marmaray, από το 

οποίο η χώρα αντλεί κύρος σε διεθνές επίπεδο. Ως 

εκ τούτου η υποθαλάσσια σήραγγα δεν είναι μόνο 

μία τεχνολογική επιτυχία αλλά κι ένα πολιτικό 

επίτευγμα με γεωστρατηγικές προεκτάσεις που 

επηρεάζει συλλήβδην τον ευρασιατικό χώρο και 

κυρίως τα όμορα κράτη της Τουρκίας. 

Το «φαραωνικό» αυτό έργο απαίτησε ένα σημαντικό προϋπολογισμό για την 

υλοποίησή του, ποσό το οποίο η Τουρκία δεν μπορούσε να διαθέσει. Η χρηματοδότηση 

του έργου έγινε από τον Οργανισμό Διεθνούς Συνεργασίας της Ιαπωνίας (JICA), 
                                                             
1 Στην Αγγλική «Marmarail». Το έργο αποτελείται από: α) 13,6 χιλιόμετρα σήραγγας που διασχίζουν υπογείως το 

Βόσπορο, β) την αναβάθμιση 63 χιλιομέτρων σιδηροδρομικών γραμμών του προαστιακού μεταξύ Gebze και 

Halkalı, και γ) την παροχή 440 σιδηροδρομικών οχημάτων. Η υποθαλάσσια σήραγγα, που διασχίζει τον Βόσπορο, 

απαρτίζεται από έντεκα συναρμολογούμενα μέρη. Τα τμήματα τοποθετήθηκαν σε 60 μέτρα βάθος. 
2
 Το 1998 η Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει ήδη τα 15 εκατομμύρια κατοίκους. 

Μ  
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συμφωνία που ανατρέχει πίσω στο 1999, και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Πέραν της επιτυχούς χρηματοδότησης της κατασκευής της σήραγγας, ωστόσο, 

εγείρονται αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο η Τουρκική οικονομία έχει τις 

υποδομές να συντηρήσει τα μεγάλα αυτά έργα που προωθεί η κυβέρνηση Έρντογαν. Η 

τουρκική οικονομία δεν διαθέτει πάντα τους αναγκαίους πόρους για να υλοποιηθούν 

ή να συντηρηθούν αυτά τα έργα3. Θα πρέπει είτε να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια, 

είτε να διαθέσει εγχώριους πόρους περιορίζοντας άλλες δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση, 

η εν λόγω σήραγγα αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές προοπτικές μόλις καταστεί 

λειτουργική, καθώς είναι σχεδιασμένη για να ενσωματωθεί σταδιακά σε ένα ευρύτερο 

δίκτυο μεταφορών, που προκαλεί το διεθνές επιχειρηματικό ενδιαφέρον και 

μεταβάλει σε κάποιο βαθμό το γεωστρατηγικό τοπίο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που η 

τουρκική ηγεσία παρομοιάζει το εν λόγω δίκτυο με τον ιστορικό «δρόμο του 

μεταξιού».  

Η συμμετοχή σ’ ένα τέτοιο δίκτυο δεν 

διαθέτει μόνο οικονομικές, εμπορικές και 

πολιτιστικές πτυχές. Αντιθέτως η συμμετοχή στο 

εν λόγω δίκτυο συνδέεται άρρηκτα με την 

πολιτική επιρροή και το κύρος που μπορούν ν’ 

ασκήσουν τα συμμετέχοντα σ’ αυτό κράτη. Κατ’ 

αντιστοιχία με τον «δρόμο του μεταξιού», η 

σήραγγα του Μαρμαρά αποτελεί την αφετηρία για 

τη δημιουργία ενός σιδηροδρομικού δικτύου, το 

οποίο, τα κράτη της Ευρασίας φιλοδοξούν να 

εκτείνεται από την Κίνα έως και τη Δυτική 

Ευρώπη. Μέχρι το τέλος του 2014 αναμένεται π.χ. 

να έχει ολοκληρωθεί η γραμμή Μπακού-Τιφλίδα-Καρς. Η νέα αυτή γραμμή πρόκειται 

να συνδεθεί με την σήραγγα του Μαρμαρά για να επεκταθεί στη συνέχεια προς την 

Αδριανούπολη, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, και να συνδεθεί 

με την Δυτική Ευρώπη. 

Τα στρατηγικής σημασίας σχέδια της Τουρκίας για τη δημιουργία ενός δικτύου, που 

θα φέρει ευημερία τόσο στη χώρα όσο και στον μέχρι πρότινος υποανάπτυκτο 

ευρασιατικό χώρο, δεν σταματούν εκεί. Υπενθυμίζουμε ότι τον Απρίλιο του 2012, ο 

Έρντογαν πραγματοποίησε μία επίσκεψη υψηλού επιπέδου στο Πεκίνο4. Στην 

                                                             
3 Ήδη από την ημέρα των εγκαινίων το έργο παρουσίασε προβλήματα. Παρατηρήθηκαν διακοπές ρεύματος που 

οδήγησαν σε καθυστερήσεις δρομολογίων, ενώ αργότερα ένας από τους συρμούς παρουσίασε βλάβη, με 

αποτέλεσμα οι επιβάτες να αναγκαστούν να αποβιβαστούν και να κατευθυνθούν στις εξόδους κινδύνου πεζοί. 
4
 Η επίσκεψη αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη υψηλού επιπέδου της Τουρκίας στην Κίνα από το 1985. 

ΈΈνναα  ττέέττοοιιοο  δδίίκκττυυοο  δδεενν  έέχχεειι  

ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  οοιικκοοννοομμιικκήή,,  

εεμμπποορριικκήή  κκααιι  πποολλιιττιισσττιικκήή  

ππττυυχχήή..  ΑΑννττιιθθέέττωωςς,,  σσυυννδδέέεεττααιι  

άάρρρρηηκκτταα  μμεε  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  

εεππιιρρρροοήή  κκααιι  ττοο  κκύύρροοςς  ττωωνν  

κκρρααττώώνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττοο  

δδίίκκττυυοο  ααυυττόό..  
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επίσκεψη αυτή ήταν πρόδηλο ότι η κινεζική ηγεσία ήταν διατεθειμένη να δώσει στο 

εξής μεγαλύτερη σημασία στις σχέσεις της με την Τουρκία. Οι προθέσεις του Πεκίνου 

μπορούν να συναχθούν και από συμβολικές κινήσεις προς τον φιλοξενούμενο 

πρωθυπουργό. Ο Έρντογαν είχε συναντηθεί με τον τέως Κινέζο αντιπρόεδρο και νυν 

Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Λ.Δ.Κ.), Xi Jinping, στην πλούσια σε 

πετρέλαιο επαρχία της Κίνας, την Σινγιάνγκ. Η περιοχή αυτή αποτελεί μία επαρχία-

αγκάθι στις διπλωματικές σχέσεις Άγκυρας-Πεκίνου, δεδομένου ότι φιλοξενεί 

περίπου εννέα εκατομμύρια Ουϊγούρους5. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επίσκεψης 

του Έρντογαν, η κινεζική ηγεσία παρουσίασε επίσης το ενδιαφέρον της για την 

μελλοντική σιδηροδρομική σύνδεση Καρς-Αδριανούπολη.  

Δεν χωρά αμφιβολία ότι, η Κίνα 

προσπαθεί να κάνει ένα νέο άνοιγμα προς τις 

ευρωπαϊκές χώρες, επενδύοντας σε έργα 

μεγάλης κλίμακας. Χαρακτηριστικές είναι οι 

επενδύσεις της στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, όπως εκείνες στην Τουρκία που μας 

απασχολούν εδώ. Σκοπός της Κίνας 

συγκεκριμένα είναι η δημιουργία ενός 

σιδηροδρομικού δικτύου με τραίνα υψηλής 

ταχύτητας και χωρητικότητας που θα 

συνδέσουν τον ευρασιατικό χώρο και θα 

εξάγουν γρήγορα και οικονομικά τα προϊόντα 

της στις χώρες της Ευρώπης. Τα σχέδια αυτά 

της Κίνας δεν αφήνουν αδιάφορη την Ιαπωνία, 

η οποία χρηματοδοτώντας τη σήραγγα του Μαρμαρά επιδιώκει να διατηρήσει την 

επιρροή της στην περιοχή. Το Τόκιο αντιλαμβάνεται πως το Πεκίνο προσπαθεί να 

εξασφαλίσει τη μερίδα του λέοντος από τη δημιουργία του νέου δικτύου, στο οποίο η 

ίδια διεκδικεί ρυθμιστικό ρόλο εξαιτίας του όγκου των συναλλαγών της.  

Το πρωτοποριακό αυτό έργο παρουσιάζει πληθώρα πλεονεκτημάτων για τα 

κράτη που συμμετέχουν σ’ αυτό. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον να αναφερθούμε 

εκτός από την Τουρκία και στα κράτη που επηρεάζονται άμεσα από την πραγμάτωση 

του έργου αυτού. Το έργο φαίνεται να προσφέρει στα κράτη που συμμετέχουν στην 

υπό κατασκευή γραμμή «Μπακού-Τυφλίδα-Καρς», δηλαδή το Αζερμπαϊτζάν και τη 

Γεωργία, την ευκαιρία να προάγουν τη συνεργασία τους, ενισχύοντας τους 

οικονομικούς τους δεσμούς μέσω των εμπορικών συναλλαγών. Η ανάπτυξη των 

                                                             
5 Οι Ουϊγούροι κατέχουν μια υποτιθέμενη κοινή πολιτιστική κληρονομιά με τους Τούρκους της Τουρκίας και ένα 

κοινό θρησκευτικό δόγμα το οποίο ασπάζονται (σουνιτικό Ισλάμ). 

Η ανάπτυξη των οικονομικών 

σχέσεων, που προσβλέπουν 

στην ανάπτυξη των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης, βεβαίως, δεν 

είναι άμοιρες συγκρουόμενων 

συμφερόντων και 

ανταγωνισμού. Το 

Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία 

ειδικότερα, μέσω αυτού του 

έργου θα είναι σε θέση να 

παρακάμψουν την Αρμενία 
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οικονομικών σχέσεων, που προσβλέπουν στην ανάπτυξη των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης, βεβαίως, δεν είναι άμοιρες συγκρουόμενων συμφερόντων και 

ανταγωνισμού. Το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία ειδικότερα, μέσω αυτού του έργου θα 

είναι σε θέση να παρακάμψουν την Αρμενία. Το Μπακού θα είναι σε θέση να 

απομονώσει έτσι το Ερεβάν από τα μεγάλα έργα υποδομών που πραγματοποιούνται 

στην περιοχή. Πίσω από αυτές τις αποφάσεις στρατηγικών υπερκατασκευών, που θα 

περιθωριοποιήσουν εμπορικά και οικονομικά του Ερεβάν, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν 

πιθανότατα προσβλέπουν σε πολιτικές υποχωρήσεις της Αρμενίας. Κατ’ αναλογία δεν 

επωφελείται από τα σχέδια αυτά ούτε και η Ρωσία, καθώς χάνει τον παραδοσιακό της 

ρόλο στην περιοχή, υποβαθμίζεται το δικό της σιδηροδρομικό δίκτυο και περιορίζεται 

η ηγεμονική τάση που αξίωνε στον Καύκασο και την κεντρική Ασία.  

Υπήρξαν, ωστόσο, κράτη που είδαν το έργο με πιο θετικό μάτι. Η Ρουμανία και 

η Βουλγαρία καλωσόρισαν το νέο έργο. Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός συνεχάρη τον 

Τούρκο πρωθυπουργό χαρακτηρίζοντας την σήραγγα του Μαρμαρά «ιστορικό 

επίτευγμα» και συμφώνησαν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων Τουρκίας-

Ρουμανίας. Η Βουλγαρία, από την άλλη, προσβλέπει στην άμεση ολοκλήρωση του 

δικτύου, καθώς αυτό θα διασχίζει τα Βουλγαρικά σύνορα για να έχει πρόσβαση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, για τη Βουλγαρία τα οφέλη θα γίνουν φανερά μετά το 

2015. Τέλος, η Ελλάδα, η οποία διεκδικεί επίσης να αποτελέσει «πύλη εισόδου» για τα 

εμπορεύματα της Ασίας προς την Ευρώπη εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσεως, 

φαίνεται να χάνει έδαφος προς αυτή την κατεύθυνση. Με την κινεζική επένδυση της 

COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, η Ελλάδα ευελπιστούσε να αναβαθμίσει τη θέση της, 

αποτελώντας το διαμετακομιστικό κέντρο κινεζικών προϊόντων για την Ευρώπη.  

Διερεύνησης χρήζουν επίσης και οι πολιτικές και στρατηγικές επιδιώξεις της 

Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο. Ο Έρντογαν είχε επαναφέρει πρώτος στο πολιτικό 

σκηνικό τη συζήτηση για την πραγμάτωση του «Οθωμανικού ονείρου», δηλαδή της 

σύνδεσης των δύο ηπείρων, την περίοδο 1994-1998, όταν ήταν Δήμαρχος της 

Κωνσταντινούπολης. Ως πρωθυπουργός πλέον, ο Έρντογαν φαίνεται να θεωρεί πως 

μία λιγότερο ευρωπαϊκή προοπτική θα αποτελέσει μεγαλύτερο στρατηγικό 

πλεονέκτημα για τη χώρα του. Άλλωστε, μετά το 2005 άλλαξε πορεία στην ευρωπαϊκά 

κατευθυνόμενη έως τότε η τουρκική εξωτερική πολιτική, αλλά και τις στρατηγικές 

επιδιώξεις που είχαν χαράξει οι συγκυριακές κυβερνήσεις συνασπισμού του Ετζεβίτ. 

Η πολιτική που ακολουθεί ο νυν πρωθυπουργός της Τουρκίας θεωρεί την χώρα 

του τόσο ως κεντρικό δρώντα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και των 

Βαλκανίων, όσο και ως απαραίτητο δρώντα στην Ασία και σύμμαχο για τα κράτη της 

εν λόγω περιοχής. Η σύνδεση επομένως των δύο ηπείρων έχει πρωτίστως έναν 

συμβολικό χαρακτήρα που προσομοιάζει στο «δόγμα Νταβούτογλου». Η τουρκική 
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ηγεσία θεωρεί ότι η χώρα θα αποτελέσει, μέσω της σήραγγας του Μαρμαρά, την 

σύνδεση των δύο ηπείρων, τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η 

κατασκευή ενός τόσο μεγάλου και μοναδικού στον κόσμο έργου θα προσδώσει στην 

Τουρκία κύρος και θα προωθήσει ακόμη περισσότερο την τάση της για ανάπτυξη. 

Επιπροσθέτως, οι σχέσεις της Τουρκίας με τα κράτη της άμεσης περιφέρειάς της, 

ιδιαίτερα το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία θα εντατικοποιηθούν κυρίως στον τομέα 

του εμπορίου και των οικονομικών δεσμών, όταν ολοκληρωθεί και η σύνδεση του 

«Marmaray» με την γραμμή «Μπακού-Τυφλίδα-Καρς». Έτσι η Τουρκία ευελπιστεί να 

αποκτήσει ένα ρυθμιστικό ρόλο στην περιοχή. Μολονότι ο Τούρκος πρωθυπουργός 

εγκαινίασε προς το παρόν μόνο μία γραμμή για το επιβατικό κοινό, η Τουρκία έχει ως 

γεωστρατηγικό στόχο να καταστήσει το νέο της δίκτυο έναν καίριο εμπορικό δρόμο, 

ένα απροσπέραστο διαμετακομιστικό κόμβο στις ευρασιατικές εμπορικές σχέσεις.  

Πέρα από τη διεθνή διάσταση των τουρκικών επιδιώξεων, κρίνεται απαραίτητη 

μία σύντομη αναφορά και στις ισορροπίες σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής σκηνής. 

Πολλοί επέκριναν τη βιασύνη της κυβέρνησης να εγκαινιάσει το έργο, διότι τη 

συγκεκριμένη στιγμή ήταν έτοιμοι μόλις τέσσερις σταθμοί, ενώ παρέμεναν 

ανολοκλήρωτες ορισμένες εργασίες που αφορούσαν στην ηλεκτροδότηση του έργου. 

Ισχυρίζονται δηλαδή ότι ο Έρντογαν και η κυβέρνησή του επιθυμούσαν την 

πραγματοποίηση των εγκαινίων του έργου την ημέρα του εορτασμού της ενενηκοστής 

επετείου από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, για λόγους προβολής. Σύμφωνα 

με αυτή την προσέγγιση το συμβολικό μήνυμα που ήθελε να περάσει ο Τούρκος 

πρωθυπουργός στον τουρκικό λαό για την πρόοδο, την ανάπτυξη και τη δημιουργία 

της «Νέας Τουρκίας», δεν ήταν παρά ένα πρόσχημα. Η επιλογή της χρονικής στιγμής 
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για την τέλεση των εγκαινίων δεν ήταν δηλαδή άμοιρη εκλογικών υπολογισμών. Η 

Τουρκία διανύει μία προεκλογική περίοδο, καθώς τον Μάρτιο του 2014 

προετοιμάζεται για τις τοπικές εκλογές, ενώ το καλοκαίρι του ίδιου έτους για τις 

προεδρικές. 

Εξάλλου, στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ο 

Έρντογαν δέχεται κριτική επειδή αποφεύγει να θέσει 

τα μεγαλειώδη σχέδιά του σε δημόσια διαβούλευση. Μία 

μερίδα πολιτών, παραδείγματος χάριν, δεν θεωρούν 

ασφαλή αλλά ούτε και απαραίτητη τη σήραγγα του 

Μαρμαρά, στοιχείο που εκμεταλλεύεται η 

αντιπολίτευση. Επιπλέον, ομάδες της κοινωνίας των 

πολιτών πραγματοποίησαν συνέδριο στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου συγκεντρώθηκαν ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί, ειδικοί και 

πολιτικοί που αγωνίζονται ενάντια στα αποκαλούμενα «φαραωνικά» μεγάλα έργα της 

κυβέρνησης Α.Κ.Ρ. (Κ.Δ.Α.) – ένα εξ αυτών θεωρείται και η σήραγγα του Μαρμαρά. 

Επιπροσθέτως, πολύ κοινωνιολόγοι εντός της Τουρκίας έκαναν λόγο για την 

ανυπαρξία έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις που θα φέρει το έργο στην πόλη και 

τους κατοίκους της.  

Συμπερασματικά, η δημιουργία της σήραγγας του Μαρμαρά αποτέλεσε 

«κομβικό» επίτευγμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία επιδιώκει με κάθε 

μέσο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Με άλλα λόγια 

επιδιώκει να αυξήσει την ισχύ της, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση. Η εν 

λόγω θέση δεν είναι ούτε ευρωπαϊκή αλλά ούτε και ασιατική, είναι μία θέση 

«μεσάζοντος» που επιδιώκει να καθορίζει σε ένα βαθμό και να επωφελείται σε 

μεγαλύτερο από τις οικονομικές σχέσεις της Ασίας με την Ευρώπη. Μένει να 

αποδειχτεί αν η Τουρκία είναι πράγματι έτοιμη για την ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου. 

Αναντίρρητα, το νέο αυτό έργο, καθώς και οι προοπτικές εξέλιξής του, δημιουργούν 

στα μετέχοντα του δικτύου αλλά και στα όμορα σε αυτά κράτη νέες ευκαιρίες και 

προκλήσεις. 

 

 

* * * * * 
 

 
 

Η επιλογή της χρονικής 

στιγμής για την τέλεση 

των εγκαινίων δεν ήταν 

[…] άμοιρη εκλογικών 

υπολογισμών. 
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ΤΤΟΟ  ΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΒΒΑΑΛΛΚΚΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΗΗ    

ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΔΔΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΕΕΟΟ--ΟΟΘΘΩΩΜΜΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

  
ΕΕΡΡΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ--ΓΓΕΕΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΣΣ  

 

 σημασία που κατέχουν τα Βαλκάνια για την εξωτερική πολιτική της 

κυβέρνησης του Κ.Δ.Α. (Α.Κ.Ρ.) διαφαίνεται από μια σειρά δηλώσεων 

υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων, εντός και εκτός Τουρκίας, το 

τελευταίο τρίμηνο του 2013. Οι δηλώσεις αυτές, εκφράζουν άμεσα την αντίληψη, 

δηλαδή την κοσμοθεωρία, των ιθυνόντων της χώρας αναφορικά με την εξωτερική 

πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η Άγκυρα στην χερσόνησο. Πέρα από τις 

συνήθεις δηλώσεις, η τουρκική ηγεσία έρχεται στο προσκήνιο με επεμβάσεις στα 

εσωτερικά γειτονικών της Βαλκανικών χωρών, διεκδικώντας δικαιώματα και 

υποχωρήσεις υπέρ των προσκείμενων προς αυτήν θρησκευτικών και εθνικών 

κοινοτήτων και μειονοτήτων. Η επιλογή της αυτή, ωστόσο, την φέρνει συνήθως σε 

αντίθεση με την πολιτική πραγματικότητα στην Τουρκία και συγκεκριμένα τη 

στρατηγική εξουδετέρωσης που ίδια ακολουθεί έναντι των δικών της εθνο-

θρησκευτικών μειονοτήτων. Η έντονη αυτή διπλωματική δραστηριότητα που έχει 

αναπτύξει η Τουρκία στα Βαλκάνια συμπληρώνεται αποτελεσματικά από 

μηχανισμούς ήπιας προβολής ισχύος, αλλά και από στρατιωτικές προκλήσεις που 

ελέγχουν τις αντοχές των βαλκανικών κρατών. Με αφορμή τις πρόσφατες 

προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν για τη 

σχέση της Τουρκίας με το Κοσσυφοπέδιο, τη Θράκη κ.λπ., που προκάλεσαν ένταση 

στις διακρατικές σχέσεις της περιοχής, στις παρακάτω παραγράφους γίνεται 

προσπάθεια παρουσίασης των μέσων και στρατηγικών στόχων της σύγχρονης 

τουρκικής ηγεσίας, και πώς αυτοί καθορίζουν την βαλκανική πολιτική της. 

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2013, ο Τούρκος 

πρωθυπουργός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις 

σε Σερβία, Αλβανία και Κοσσυφοπέδιο, όταν 

κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην Πρίστινα 

εκθείασε, με όχημα το οθωμανικό παρελθόν, τα 

κοινά πολιτισμικά και ιστορικά χαρακτηριστικά 

μεταξύ Άγκυρας και Πρίστινα. Συγκεκριμένα, 

στην ομιλία που έκανε κατά την τελετή 

εγκαινίων του αεροδρομίου της Πρίστινα, ο 

Έρντογαν ανέφερε ότι «η Τουρκία είναι 

Κοσσυφοπέδιο και το Κοσσυφοπέδιο είναι 

Η 

Οι δηλώσεις […], εκφράζουν 

άμεσα την αντίληψη, δηλαδή 

την κοσμοθεωρία, των 

ιθυνόντων της χώρας 

αναφορικά με την εξωτερική 

πολιτική που πρέπει να 

ακολουθεί η Άγκυρα στην 

χερσόνησο. 
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Τουρκία»1. Παρόμοιες δηλώσεις έκανε ο Τούρκος πρωθυπουργός σε ομιλία του και 

στην Κεσσάνη της Ανατολικής Θράκης στις αρχές Δεκεμβρίου, όπου αναφέρθηκε σε 

ακόμα περισσότερες βαλκανικές χώρες. Κατά την ομιλία που έκανε σε τελετή 

εγκαινίων, αναφέρθηκε αφειδώς σε πόλεις και περιοχές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, 

του Κοσσυφοπεδίου, και της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης, ωσάν και αυτές να ήταν 

τουρκικές. Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Αχμέτ 

Νταβούτογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη εκλογής παρά διορισμού Μουφτή 

στη Θράκη, παραβλέποντας ότι ιστορικά, ακόμα και στην οθωμανική αυτοκρατορία, οι 

Μουφτήδες διορίζονταν από συμβούλια, όπως συμβαίνει στις μέρες μας και στην 

Ελλάδα. Ο Νταβούτογλου ανέφερε επίσης πως «δεν υπάρχει χώρα όπου ο ιερέας μιας 

θρησκείας να διορίζεται από πιστούς κάποιας άλλης θρησκείας»2. Παραβλέποντας 

όμως πάλι, ότι ο διορισμός Μουφτήδων στην Ελλάδα γίνεται από επιτροπή 

Μουσουλμάνων3. Είναι κοινή πεποίθηση όλων όσων παρακολουθούν την βαλκανική 

πολιτική της Τουρκίας ότι με δηλώσεις σαν τις παραπάνω οι Τούρκοι αξιωματούχοι 

προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις στα βαλκανικά κράτη, στηριζόμενοι μειονοτικά 

δικαιώματα. Με άλλα λόγια η Άγκυρα επιχειρεί να κάνει εργαλειακή χρήση όχι μόνο 

των τουρκικών, αλλά και των μουσουλμανικών μειονοτήτων προς ίδιον όφελος.  

Ο αριθμός και η ένταση τέτοιων δηλώσεων μας 

δίνουν μια ξεκάθαρη εντύπωση για την πολιτική που 

προσπαθεί να ακολουθήσει η Άγκυρα στην βαλκανική 

χερσόνησο. Κατ’ αρχάς είναι προφανής η σημασία που 

δίνει η τουρκική διπλωματία, αφενός, στους 

μουσουλμανικούς μη τουρκικούς πληθυσμούς των 

Βαλκανίων, όπως αυτούς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και 

του Κοσσυφοπεδίου ή της Αλβανίας, και αφετέρου, 

στους μουσουλμανικούς τουρκογενείς πληθυσμούς που 

υπάρχουν στην περιοχή, όπως στην Βουλγαρία και την 

Ελλάδα, στην περίπτωση της οποίας παραβλέπει ότι η 

εν λόγω μειονότητα αποτελείται και από άλλα 

σημαντικά εθνικά στοιχεία, όπως οι Πομάκοι. O Αχμέτ Νταβούτογλου εικάζει πως η 

εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο που συμβάλλει στη 

διαμόρφωση ενός κοινού παρελθόντος μεταξύ της βαλκανικής και της Τουρκίας4. 

Οραματίζεται κατ’ αυτή την έννοια μια κοινή διαχρονική συνέχεια που ενώνει 

                                                             
1 Βλ.Yavuz Baydar, «Erdogan: 'Kosovo Is Turkey'», Αl–monitor, 28 Οκτωβρίου 2014. 
2 Βλ. Πρώτο Θέμα, «Μουφτή στην Ξάνθη και τζαμιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ζητά η Άγκυρα!», 3 

Οκτωβρίου, 2014.  
3 Βλ. Νόμος 1920/1990 «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών», άρθρο 1, (Φ.Ε.Κ. 182 Α΄). 
4 Βλ. Αχμέτ Νταβούτογλου, «Το στρατηγικό βάθος», εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010. 
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ιστορικά και πολιτισμικά τους δύο γεωγραφικούς χώρους. Ο υπουργός κατ’ επέκταση, 

αντιλαμβανόμενος  την Τουρκία ως κύριο κληρονόμο της οθωμανικής αυτοκρατορίας, 

αξιώνει πως η χώρα του έχει όχι μόνο το ηθικό δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, να 

επεμβαίνει στα εσωτερικά των χωρών της άμεσης περιφέρειάς της. Φυσικά, η χώρα 

πρέπει να “νομιμοποιήσει” και εκτός της ίδιας της Τουρκίας το δικαίωμα επέμβασής 

της σε τρίτα, αυτόνομα και ανεξάρτητα κράτη. Είναι ενδιαφέρον πως η Τουρκία 

αρνείται αντίστοιχες παρεμβάσεις τρίτων κρατών αναφορικά με το κουρδικό ζήτημα5. 

Με αυτό στον νού της, η γειτονική χώρα αυτό-ανακηρύσσεται προστάτιδα των 

μουσουλμανικών μειονοτήτων ακόμα και αν αυτές δεν αποτελούνται από Τούρκους. 

Έτσι στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία διαθέτει μια σημαντική μειονότητα 

περίπου 100 χιλιάδων μουσουλμάνων στην Θράκη, κυρίως Πομάκων και Ρομά, η 

Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την ολιγωρία ή και αδιαφορία του ελληνικού κράτους, 

παρεμβαίνει συστηματικά. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Νταβούτογλου αναφορικά με 

την έλλειψη τζαμιού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δείχνουν ότι η Τουρκία 

παίρνει πάνω της τον ρόλο του προστάτη και άλλων μουσουλμανικών εθνοτικών 

ομάδων που έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα, είτε 

από την Αφρική είτε από την Μέση Ανατολή, 

διευρύνοντας έτσι την επιρροή της και εκτός των 

ορίων της Θράκης. Χάρη στα υφιστάμενα νομικά 

πλαίσια στα οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος, η 

Τουρκία βρίσκει την ευκαιρία να εκφράσει 

διεκδικήσεις στο όνομα των μειονοτήτων, των 

οποίων δηλώνει προστάτιδα6. Τα νομικά αυτά 

πλαίσια, δηλαδή, της παρέχουν την ευκαιρία 

παρέμβασης· το πολυπόθητο εκείνο δικαίωμα 

λόγου, που της επιτρέπει να επέμβει και να 

διαμορφώσει σε κάποιο βαθμό ζητήματα εσωτερικής 

πολιτικής γειτονικών χωρών. 

Ως επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο Νταβούτογλου, θεωρεί ότι οι 

κεμαλικές κυβερνήσεις της Τουρκίας περιόριζαν την εξωτερική πολιτική της χώρας 

σε έναν «φαύλο κύκλο» συγκρούσεων με τους γείτονές της, ο οποίος την εγκλώβισε σε 

ανούσιες περιφερειακές διενέξεις που υπονόμευαν τις δυνατότητες ασκήσεως 

διπλωματικής δραστηριότητας διεθνούς κλίμακας7. Η χώρα, όπως υποστηρίζει ο κ. 

Νταβούτογλου διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα 
                                                             
5 Βλ. Ναυτεμπορική, «Τουρκία: “Εσωτερικό μας ζήτημα το κουρδικό, δεν θέλουμε εξωτερική 
διαμεσολάβηση”, 17 Νοεμβρίου, 2014. 
6 Βλ. Συνθήκη της Λωζάννης, 24 Ιουλίου, 1923. 
7 Βλ. Αχμέτ Νταβούτογλου, «Το στρατηγικό βάθος», ο.π. 
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ισχυρό κράτος με σημαντική παρουσία και ειδικό βάρος στα παγκόσμια τεκταινόμενα. 

Η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α., με τη δραστήρια στρατηγική που επέλεξε να ακολουθήσει 

στην προώθηση των διεθνών σχέσεων της χώρας, φιλοδοξεί να υλοποιήσει το νέο αυτό 

όραμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Ας σημειωθεί ακόμη, ότι λόγω της 

συχνότητας και έντασης των δηλώσεων, η Τουρκική κυβέρνηση φαίνεται να 

προσπαθεί, όχι μόνο να πετύχει να αναρριχηθεί στη διεθνή ιεραρχία, αλλά και να 

καλύψει το χαμένο έδαφος. Βλέπουμε λοιπόν, μια τάση από πλευράς Τουρκίας, να 

επιχειρεί να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή μέσω της πολιτικής 

εκμετάλλευσης των μειονοτήτων των οποίων προσπαθεί να (αυτο)ανακηρυχθεί 

προστάτιδα δύναμη. Η συχνή αναφορά σε οθωμανικά πρότυπα του παρελθόντος δεν 

είναι όχημα για την άρση πολιτισμικών διαφορών με τις εν λόγω ομάδες, αλλά 

ουσιαστικά ένα μέσο ήπιας επιβολής των τουρκικών θέσεων στα κράτη της 

βαλκανικής, μια προσπάθεια επίτευξης περιφερειακής ηγεμονίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Η φιλόδοξη αυτή πολιτική της τουρκικής ηγεσίας είναι στέλεχος της προσπάθειας να 

αναδειχθεί η χώρα σε σημαντικό περιφερειακό «παίκτη» με διεθνές κύρος. Σε ένα 

κράτος κομβικής, δηλαδή, σημασίας για τις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής. Η 

λογική πίσω από την εξωτερική πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις του Κ.Δ.Α. 

την τελευταία δεκαετία ορίζει πως η χώρα θα επικεντρωθεί στον κύριο στόχο της, 

δηλαδή την ανάδειξή της ως μία ισχυρή χώρα στο διεθνές σύστημα, απαλλαγμένη από 

διμερείς περιφερειακές συγκρούσεις που, όπως αναφέρθηκε, η εν λόγω ηγεσία θεωρεί 

ότι δρουν περιοριστικά για την χώρα. Για να πετύχει τους μεγαλεπήβολους στόχους 
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της η Άγκυρα και να αναδειχθεί τελικώς σε παγκόσμια δύναμη, πρέπει πρώτα να 

επιβληθεί στους άμεσους γείτονες της. Έχοντας ως τελικό σκοπό τα προαναφερθέντα, 

ο Νταβούτογλου προτείνει εκμετάλλευση του «στρατηγικού βάθους» της χώρας8. 

Σημαντικό συστατικό στοιχείο του στρατηγικού βάθους της Τουρκίας αποτελεί ο 

πολιτισμός της, με έμφαση φυσικά στην οθωμανική της κληρονομιά. Υπό αυτό το 

πρίσμα, αλλά και με την βοήθεια της οικονομικής αλληλεξάρτησης, θα επιτευχθεί 

συνεργασία με τους γείτονες. Γίνεται φανερό από τις δηλώσεις των Τούρκων ηγετών 

που αναφέρθηκαν στις πρώτες παραγράφους του παρόντος πως αυτή η συνεργασία δεν 

είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια της Τουρκίας για άσκηση επιρροής εις 

βάρος των γειτονικών της χώρων.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τέτοιες δηλώσεις γίνονται στα πλαίσια της 

πολιτικής «μηδενικών προβλημάτων», της προσπάθειας δηλαδή εξομάλυνσης – έστω 

και επιφανειακής – των σχέσεων με τις χώρες της άμεσης περιφέρειας της Τουρκίας. 

Μέσω αυτής της πολιτικής η Άγκυρα ελπίζει να έχει οφέλη, παρά ζημίες στις 

συνδιαλλαγές της με γειτονικά κράτη. Λόγω της πολιτική ανάπτυξης οικονομικών και 

πολιτισμικών, ως έναν βαθμό, σχέσεων παρατηρείται μια αυξημένη αυτοπεποίθηση 

στις δηλώσεις των Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων. Εμφανίζεται δηλαδή όλο 

και εντονότερο το αίσθημα πως οι τουρκικές πολιτικές έχουν πετύχει την απαραίτητη 

«αλληλεξάρτηση» με τα γειτονικά κράτη, κάτι που, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

μειονοτικών ομάδων στενά συνδεδεμένων με την Άγκυρα στην βαλκανική, παρέχει 

συχνά τις απαιτούμενες «αφορμές» για τις προκλητικές δηλώσεις που ακούγονται με 

ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα και σιγουριά. 

Στην εξωτερική πολιτική της, η Άγκυρα προσεγγίζει τα βαλκανικά κράτη όχι 

ως ίσα προς ίσα στη διεθνή σκηνή, αλλά με μια υπεροψία που παραπέμπει στην εποχή 

της οθωμανικής ηγεμονίας. Τα αντιμετωπίζει, με βάση τα λόγια του ίδιου του 

Νταβούτογλου, σαν «αθλητές δεύτερης κατηγορίας»9. Παρατηρούμε την δυναμική 

αυτής της προσέγγισης να εντείνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια με επιδείξεις όχι 

μόνο ήπιας ισχύος, αλλά και στρατιωτικών προκλήσεων χαμηλής εντάσεως.  

Η επιβολή στους γείτονες μέσω ήπιας ισχύος είναι βασική αρχή του «δόγματος 

Νταβούτογλου». Στο δόγμα τού ο υπουργός ορίζει ως τους βασικότερους συντελεστές 

ήπιας ισχύος της Τουρκίας την οικονομία και τον πολιτισμό και παρουσιάζει τον 

τρόπο με τον όποιο θεωρεί πως πρέπει η χώρα του να εκμεταλλευτεί τους εν λόγω 

συντελεστές10. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι σε αυτούς τους τομείς η γειτονική χώρα 

πετυχαίνει να ακολουθήσει πιστά το στρατηγικό της δόγμα. Οι χώρες των Βαλκανίων 
                                                             
8 Βλ. ο.π. 
9 Βλ. ο.π. 
10 Βλ. Firdevs Robinson, «Turkey – Role Model or Regional Bully?», The Foreign Policy Centre, 

Λονδίνο, 2012. 
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δεν αγνοούν τέτοιου είδους δηλώσεις, καθώς αυτές λαμβάνουν συνήθως διαστάσεις 

στον έντυπο και διαδικτυακό Τύπο των κρατών που δέχονται τις «επιθέσεις». Έντονες 

έχουν υπάρξει οι κατά καιρούς αντιδράσεις στις επίμαχες δηλώσεις της τουρκικής 

ηγεσίας, παρ’ ότι περιορίζονται αυστηρά σε τυπικές ανακοινώσεις. Στην περίπτωση 

του Κοσσυφοπεδίου, χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που έγιναν από τους ηγέτες  

των εμπλεκομένων πλευρών. Από τη μία η Σερβία τις θεώρησε μια άμεση πρόκληση 

στα κυριαρχικά δικαιώματα εδάφους που θεωρεί δικό της. Στις ανάλογες δηλώσεις του 

Τούρκου πρωθυπουργού για πόλεις της Θράκης, οι αντιδράσεις από ελληνικής και 

βουλγαρικής πλευράς υπήρξαν επίσης έντονες. Αμφότερες οι χώρες τοποθετήθηκαν 

με επίσημες ανακοινώσεις των υπουργείων Εξωτερικών τους, κατακρίνοντας την 

τουρκική πολιτική σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη όσο τα Βαλκάνια, επικαλούμενες 

το διεθνές δίκαιο και αναφέροντας την σημασία διατήρησης των καλών σχέσεων που 

έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή. Επιπλέον, πολιτικοί και ακαδημαϊκοί κύκλοι και 

στις δύο χώρες, κατέκριναν την νέο-οθωμανική ηγεμονική πολιτική που ακολουθεί η 

Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή.  

Η οικονομική επέκταση στην χερσόνησο βαίνει ανεμπόδιστη, ενώ η 

πολιτιστική επιρροή αυξάνεται διαρκώς. Σε αυτό μεγάλη σημασία έχει πολιτική 

«αξιοποίηση» των μειονοτήτων μέσω οργανισμών όπως η ΤΙΚΑ, δηλαδή η «Διεύθυνση 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης», που προάγει η Τουρκία σε χώρες με τις οποίες θεωρεί 

πως είτε έχει εθνική ή θρησκευτική συγγένεια είτε αυτές περιέχουν σημαντικούς 

τουρκικούς/μουσουλμανικούς πληθυσμούς, ή όπως η Diyanet, δηλαδή η «Προεδρία 

Θρησκευτικών Υποθέσεων», η δράση της οποίας έχει εκθειαστεί από την κυβέρνηση 

του K.Δ.Α. Αντίστοιχης όμως σημασίας είναι και η πολιτιστική επιρροή στην 

καθημερινότητα των βαλκανικών λαών διαμέσου τουρκικών σειρών, των ταχύτατα 

αναπτυσσόμενων τουρκικών αερογραμμών, της τουριστικής προβολής της χώρας και 

άλλα μέσα εξαγωγής ήπιας ισχύος11. Παράδειγμα αντίδρασης στην τουρκική 

προσπάθεια διείσδυσης στην καθημερινότητα των βαλκανικών λαών αποτελεί η 

ρύθμιση του ζητήματος προβολής των τουρκικών σειρών στα τηλεοπτικά μέσα της 

Π.Γ.Δ.τ.Μ. με ψήφιση σχετικού νόμου. Συγκεκριμένα τα Σκόπια επέλεξαν να 

αντικαταστήσουν τις τουρκικές σειρές που προβάλλονταν σε ώρες υψηλής 

τηλεθέασης, με εγχώριες παραγωγές12. 

                                                             
11 Γiα την πολιτική ήπιας ισχύος της Τουρκίας Βλ.: İbrahim Kalın, «Soft Power and Public Diplomacy 

in Turkey», Center for Strategic Research, Άγκυρα, 2011. 
12 Βλ. Θεόφιλος Δουμάνης, «Τα Σκόπια απαγορεύουν τα τουρκικά σίριαλ», Lifo, 18 Νοεμβρίου 2011. 
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Έκτος από τις κατά καιρούς σημαντικές λεκτικές προκλήσεις από τουρκικής 

πλευράς, η χώρα δεν διστάζει να προχωράει και σε συχνές προβολές πραγματικής, 

στρατιωτικής ισχύος. Στην περίπτωση στρατιωτικών προκλήσεων, οι αντιδράσεις 

παραμένουν –όπως αναφέρθηκε– μόνο «στα χαρτιά». Η ελληνική πολιτική ηγεσία δεν 

αντιδρά σε περιστατικά που ξεπερνούν κατά πολύ αυτά της επίδειξης ήπιας ισχύος, 

και μετατρέπονται σε κρίσεις χαμηλής εντάσεως. Διακρίνουμε έτσι, γεγονότα όπως 

πλεύσης τουρκικών πολεμικών πλοίων εντός των χωρικών υδατων της Ελλάδας και 

ασκήσεις του τουρκικού ναυτικού στο Αιγαίο, από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2014. 

Με αυτή της την στάση, η τουρκική πλευρά 

μπορούμε να πούμε ότι είτε δοκιμάζει τα όρια 

των ελληνικών αντιδράσεων, είτε, ακόμα 

σημαντικότερο, προσπαθεί να δημιουργήσει μια 

de facto κατάσταση συγκυριαρχίας στο Αιγαίο. 

Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική κρίση 

που ταλανίζει την Ελλάδα την έχει παραλύσει 

ως προς την ικανότητα διεξαγωγής 

αποτελεσματικών εξωτερικών σχέσεων. 

Διακρίνουμε, τέλος, μία αντίφαση στην 

τουρκική πολιτική, καθώς και ο τρόπος με τον 

οποίο το Α.Κ.Ρ. αντιλαμβάνεται τα «μειονοτικά 

δικαιώματα. Η εξωτερική πολιτική της χώρας, 

αναφέρεται μεγαλόστομα στα δικαιώματα των 

μουσουλμανικών μειονοτήτων στις χώρες της 

άμεσης περιφέρειάς της (και όχι μόνο). Αποτελεί 

πολιτική του αρχηγού της τουρκικής 

διπλωματίας να προβάλει όλο και περισσότερο 

ζητήματα προστασίας των μειονοτικών ομάδων 

από μια προστάτιδα δύναμη, δηλαδή την 

Τουρκία, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση 

με την πολιτική που ακολουθεί η χώρα προς τις ίδιες τις μειονότητές της, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την κουρδική, η οποία είναι η πολυπληθέστερη 

μειονότητα εντός του τουρκικού εδάφους. Ενώ δηλαδή η Τουρκία διεκδικεί τα 

δικαιώματα των μουσουλμανικών/τουρκογενών μειονοτήτων στις χώρες της άμεσης 

περιφέρειάς της, στο εσωτερικό παραμένει εξαιρετικά φειδωλή στο να προχωρήσει σε 

έμπρακτες παραχωρήσεις προς εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες. Είναι συνεπώς 

φανερό πως για τους ηγέτες της Τουρκίας οι θεσμοί δικαίου δεν είναι παρά ένα ακόμα 

όργανο στα χέρια του ισχυρού, μέσω του οποίου αυξάνεται η ήπια ισχύς της χώρας 

Παράδειγμα αντίδρασης στην 

τουρκική προσπάθεια 

διείσδυσης στην 

καθημερινότητα των 

βαλκανικών λαών αποτελεί η 

ρύθμιση του ζητήματος 

προβολής των τουρκικών 

σειρών στα τηλεοπτικά μέσα 

της Π.Γ.Δ.τ.Μ. με ψήφιση 

σχετικού νόμου. 

Συγκεκριμένα τα Σκόπια 

επέλεξαν να 

αντικαταστήσουν τις 

τουρκικές σειρές που 

προβάλλονταν σε ώρες 

υψηλής τηλεθέασης, με 

εγχώριες παραγωγές. 
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που τους χειραγωγεί προς όφελός της. Η όλο και αυξανόμενη ρητορική περί 

παραχώρησης και σεβασμού μειονοτικών δικαιοτάτων συνεπώς, μπορεί εύκολα να 

θεωρηθεί προκάλυμμα μιας νέο-οθωμανικής πολιτικής επιβολής στα λιγότερο ισχυρά 

κράτη της βαλκανικής. 

Καταληκτικά, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η Τουρκία παραμένει πιστή στο 

«δόγμα Νταβούτογλου», όπως αυτό προβάλλεται στα Βαλκάνια, παρά τις πρόσφατες 

αποτυχίες στην Μέση Ανατολή. Είναι πολύ πιθανό, τέτοιες δραστηριότητες, άμα δεν 

αντιμετωπιστούν με μια δυναμικότερη στάση, να συνεχίσουν να λαμβάνουν χώρα, 

νομιμοποιώντας έτσι, έστω και de facto, τη δυνατότητα της Τουρκίας να παρεμβαίνει 

σε  εσωτερικά ζητήματα γειτονικών χώρων και να προωθεί τις διεκδικήσεις της στο 

όνομα της προστασίας όχι μόνο τουρκογενών, αλλά και μουσουλμανικών μη 

Τουρκικών μειονοτήτων. Η χώρα ευελπιστεί να αυξήσει έτσι την ισχύ της και να 

επεκτείνει την σφαίρα επιρροής της στην χερσόνησο, εις βάρος συμφερόντων των 

βαλκανικών κρατών, τα οποία συχνά αδυνατούν να αντιδράσουν συγκροτημένα και 

σαν σύνολο ώστε να εξισορροπήσουν την Τουρκική ισχύ, είτε λόγω εσωτερικών 

προβλημάτων είτε λόγω των μεταξύ τους διαφωνιών. 

 

 

* * * * * 
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ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΟΟΥΥΤΤΣΣΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ  

  

τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου (26 Σεπτεμβρίου 2013) άρχισε να 

εκτυλίσσεται ένα πρωτότυπο συμβάν στα πλαίσια της σύγκρουσης συμφερόντων 

μεταξύ δύο χωρών, της Τουρκίας και των Η.Π.Α. Την ημέρα εκείνη η Τουρκία 

ανακοίνωσε πως στον μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια του νέου 

αντιαεροπορικού/αντιβαλλιστικού όπλου που θα στελεχώσει την αεράμυνα της χώρας, 

είχε επιλεγεί ως πιο συμφέρουσα η πρόταση της κινεζικής CPMIEC με το σύστημα 

HQ-9 (FD-2000 σύμφωνα με το Ν.Α.Τ.Ο.). Η κινεζική εταιρία είχε εξοστρακίσει 

εταιρίες όπως η αμερικάνικη Lockheed Martin (Patriot), η ρώσικη Rosoboronexport 

(S-400) και η ευρωπαϊκών συμφερόντων Eurosam (SAMP/T Aster). Η απόφαση 

αποτέλεσε έκπληξη κυρίως στην Ουάσιγκτον καθώς μια χώρα–μέλος του Ν.Α.Τ.Ο. 

είχε αποφασίσει να στελεχώσει τις ένοπλες δυνάμεις της με όπλα προερχόμενα από 

τον ίσως νούμερο ένα εχθρό του μέλλοντος της Ατλαντικής Συμμαχίας. Η Άγκυρα, 

απαντώντας στις επικρίσεις και στις πιέσεις υποστήριξε πως ο διαγωνισμός ήταν 

διαφανής και πως η κινέζικη CPMIEC είχε επιλεγεί βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων. Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι να καταδείξει τα αίτια της 

διπλωματικής έντασης και τις στρατηγικές ανακατατάξεις που συντελέστηκαν 

εξαιτίας της επιλογής της Τουρκίας να προκρίνει την υποψηφιότητα του κινεζικού 

συστήματος HQ – 9 της εταιρίας CPMIEC ως βασικό της αντιαεροπορικό και 

αντιβαλλιστικό σύστημα μετά από διαγωνισμό που είχε διενεργήσει. 

Η τουρκική επιλογή, η οποία απέρριπτε 

υποψηφιότητες δυτικών συστημάτων, 

προκάλεσε έντονη δυσφορία στους συμμάχους 

της Άγκυρας. Οι Η.Π.Α., ως υπερδύναμη με 

σημαντικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, 

αντέδρασαν άμεσα, επιχειρώντας να 

προασπιστούν τόσο τα συμφέροντά τους όσο και 

εκείνα της Βορειοατλαντικής συμμαχίας. Ένας 

από τους βασικούς λόγους που αυτό συνέβη 

είναι η ταυτότητα της κινεζικής εταιρίας. Οι 

Η.Π.Α. είχαν επιβάλλει ήδη από το 2003 κυρώσεις και αποκλεισμό στην CPMIEC, 

καθώς θεωρούν ότι αποτελεί εταιρία που έχει διασπείρει κατά το παρελθόν 

αντιβαλλιστικά εξοπλιστικά προγράμματα σε εχθρικές για τα συμφέροντα των Η.Π.Α. 

χώρες όπως είναι π.χ. το Ιράν. 

Σ 

[Η] CPMIEC ήταν η 

μοναδική από τις υποψήφιες 

εταιρίες που δέχτηκε την 

συμπαραγωγή του οπλικού 

συστήματος με την τουρκική 

αμυντική βιομηχανία.  
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Γιατί όμως η Τουρκία, σύμμαχος χώρα των Η.Π.Α., επέλεξε τo σύστημα HQ-9; 

Η επίσημη θέση της Τουρκίας όπως αυτή έχει εκφραστεί και από τις επίσημες 

τουρκικές αρχές δια στόματος Α. Νταβούτογλου και Μ. Bayar στηρίζεται σε τρία 

επιχειρήματα. Πρώτον, η κινέζικη προσφορά αποτελούσε την πιο συμφέρουσα 

οικονομικά επιλογή, στοιχίζοντας στο τουρκικό κράτος περίπου 3,5 δις δολάρια 

Η.Π.Α. κάτι λιγότερο δηλαδή από τα 4 δις δολάριά που είχε οριστεί ως μέγιστο ποσό 

για την προμήθεια του εξοπλισμού. Δεύτερον, η CPMIEC ήταν η μοναδική από τις 

υποψήφιες εταιρίες που δέχτηκε την 

συμπαραγωγή του οπλικού συστήματος με την 

τουρκική αμυντική βιομηχανία. Θεωρείται 

δεδομένο, πως ειδικά η αμερικάνικη εταιρία 

Lockheed Martin, δεν θα μπορούσε να 

συναινέσει σε έναν τέτοιο όρο της Άγκυρας. Ας 

σημειωθεί ότι η στρατηγική αυτή της Τουρκίας 

αντλεί τις ρίζες τις στις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε η χώρα στα τέλη της δεκαετίας του 

’70 κυρίως μετά και το αμερικάνικο εμπάργκο 

στην προμήθεια εξοπλιστικών προγραμμάτων ως 

κύρωση στην τούρκικη εισβολή στην Κύπρο1. 

Τρίτον, η Τουρκία με την υπογραφή της 

συμφωνίας θα είχε πρόσβαση και στην 

στρατιωτική τεχνολογία και τεχνογνωσία της 

Κίνας, κάτι που οι υπόλοιπες εταιρίες είχαν 

επίσης αποκλείσει.  

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της επιλογής της Τουρκίας, οι Η.Π.Α. αλλά και 

το Ν.Α.Τ.Ο. εξέφρασαν την ενόχλησή τους για την επιλογή του συγκεκριμένου 

συστήματος προφασιζόμενοι ότι αυτό δεν είναι συμβατό με τα ήδη υπάρχοντα 

συστήματα της συμμαχίας, τα οποία είναι κοινά για όλες τις χώρες–μέλη της. 

Επιπλέον, το FD-2000 χαρακτηρίστηκε ως «ιός» στο πολύπλοκο σύστημα του 

Ν.Α.Τ.Ο. Η προσαρμογή και η ενσωμάτωση του εν λόγω συστήματος στα νατοϊκά 

standards θα απαιτούσε επιπλέον κόστος, κάτι το οποίο για τους αξιωματούχους της 

συμμαχίας το καθιστούσε σαφώς μη συμφέρουσα επιλογή. Μέχρι και τα τέλη του 

Δεκέμβρη, η Τουρκία δεν είχε αποφασίσει οριστικά για το αν θα προμηθευτεί τελικά 

                                                             
1 Η πολιτική αυτή έχει αποδώσει ήδη καρπούς καθώς η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει κάνει 

πολλά βήματα εμπρός κατασκευάζοντας ήδη άρματα (ALTAY), πυραύλους αέρος – εδάφους (SOM) αλλά 

και ελικόπτερο (T-129 ATAK). 

Η Τουρκία έχει επιλέξει 

έναν πιο αυτόνομο τρόπο 

δράσης όσον αφορά την 

εξωτερική πολιτική της σε 

σημείο που να μην επιζήτα 

την συγκατάθεση των 

Η.Π.Α., κάτι που δημιουργεί 

σοβαρά ερωτηματικά στην 

Ουάσιγκτον για την 

αξιοπιστία της Τουρκίας ως 

«σταθεροποιητικής δύναμης» 

και συμμάχου της χώρας 

στην περιοχή. 



ΤΤεεττρράάδδιιαα  ττηηςς  ΟΟμμάάδδααςς  ΈΈρρεευυννααςς  ΤΤοουυρρκκίίααςς  

17 

το HQ-9, κάτι που οφείλεται προφανώς  στις αφόρητες πιέσεις που της έχουν ασκηθεί 

από τη Δύση την τελευταία περίοδο. 

Ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να εξεταστεί σε βάθος είναι το γιατί η 

Τουρκία αποφάσισε να στραφεί στο κινέζικο σύστημα και να μην επιλέξει μια 

αμερικάνικη εταιρία. Μια πρώτη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς είναι ότι, 

οι σχέσεις των δύο χωρών συνεχώς δυσχεραίνουν, κάτι που οφείλεται σε τρείς κυρίως 

λόγους. Πρώτον, η απροθυμία της κυβέρνησης Ομπάμα να εισβάλει στην Συρία, κάτι 

που θα συνιστούσε επιτυχία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής μετά τη διαρκή 

υποστήριξη που αυτή παρείχε με κάθε τρόπο, νόμιμο ή παράνομο, διαφανή ή υπόγειο 

στις αντικαθεστωτικές δυνάμεις της Συρίας, μεταξύ των οποίων και αρκετοί 

ισλαμιστές. Δεύτερον, η διαφωνία που υπήρξε σχετικά με την εγκαθίδρυση 

στρατιωτικού καθεστώτος στην Αίγυπτο, το 

οποίο αποτελεί εμπόδιο για την Τουρκία όσον 

αφορά τα σχέδιά της στην περιοχή και την 

αύξηση της επιρροής της μέσω της προώθησης 

των στενών σχέσεων μεταξύ του Κ.Δ.Α. (Α.Κ.Ρ.) 

και των Αδελφών Μουσουλμάνων. Τρίτον, η 

ιδιαίτερα αυστηρή στάση που τήρησαν οι Η.Π.Α. 

απέναντι στην κυβέρνηση Έρντογαν κατά τη 

διάρκεια των επεισοδίων στο πάρκο Gezi το 

καλοκαίρι του 2013. Όλα αυτά σε συνδυασμό με 

τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε άλλα 

εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η προμήθεια 

των F-35 έχουν οδηγήσει τις σχέσεις των δύο χωρών σε ψύχρανση. Η Τουρκία έχει 

επιλέξει έναν πιο αυτόνομο τρόπο δράσης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της σε 

σημείο που να μην επιζήτα την συγκατάθεση των Η.Π.Α., κάτι που δημιουργεί 

σοβαρά ερωτηματικά στην Ουάσιγκτον για την αξιοπιστία της Τουρκίας ως 

«σταθεροποιητικής δύναμης» και συμμάχου της χώρας στην περιοχή. Το τεταμένο 

αυτό κλίμα προκαλεί, από τη μια, τις υποψίες των Η.Π.Α. για την φερεγγυότητα της 

συμμάχου της Τουρκίας, και από την άλλη, την ολοένα και μεγαλύτερη τάση για 

απομάκρυνση της Τουρκίας από τη Δύση, η οποία φαίνεται να έχει αποφασίσει να 

κινηθεί πιο αυτόνομα –ως μια χώρα «μοναχικός καβαλάρης»– στην περιοχή 

παραγνωρίζοντας τους κινδύνους μιας τέτοιας πολιτικής. 

Η αρχική σύγκρουση συμφερόντων που διαφάνηκε με τις Η.Π.Α., ωστόσο, 

φαίνεται να καταλήγει σε υποχώρηση της τουρκικής διπλωματίας. Εξάλλου, η 

τελευταία, μετά και τις εξελίξεις στον εμφύλιο στην Συρία βλέπει πως το όραμά της 

να μετατραπεί σε περιφερειακή ηγεμονική δύναμη δεν είναι εφικτό να 

Η αναδίπλωση της Τουρκίας, 

μας οδηγεί στη διαπίστωση 

ότι η Άγκυρα δεν είναι 

έτοιμη ακόμα να 

διαδραματίσει τον ρόλο μιας 

μεγάλης δύναμης ούτε και να 

γίνει μια υπερδύναμη στην 

Μέση Ανατολή. 
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πραγματοποιηθεί υπό τις παρούσες διεθνείς συγκυρίες. Επιπλέον, η Άγκυρα έχει 

πλήρη επίγνωση ότι η απομάκρυνση από συμμάχους–υπερδυνάμεις, όπως οι Η.Π.Α., 

θα προκαλέσει περισσότερη σύγχυση και δυσκολίες στην Τουρκία. Παρά ταύτα, οι 

σχέσεις των δύο χωρών έχουν δεχτεί μεγάλο πλήγμα, καθιστώντας τις ευάλωτες. 

Πλέον, η παραμικρή σύγκρουση συμφερόντων στη Μέση Ανατολή είναι σε θέση να 

προκαλέσει σοβαρότερες ρωγμές στην αμερικανοτουρκική συμμαχία. 

Η επιλογή του κινέζικου αντιαεροπορικού/αντιβαλλιστικού συστήματος από 

την Τουρκία δεν έχει προκαλέσει αναταράξεις μόνο στις σχέσεις της Άγκυρας με την 

Ουάσιγκτον, αλλά έχουν επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση της Τουρκίας ως 

διεθνής δρών τόσο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όσο και παγκοσμίως. Η 

Τουρκία, αργά και σταθερά εγκλωβίζεται στα λάθη και τις εμμονές της εξωτερικής 

πολιτικής της, όπως αυτή χαράχτηκε κυρίως από τον Αχμέτ Νταβούτογλου. Οι 

πρωτοβουλίες της τουρκικής διπλωματίας στην περιοχή, ειδικά μετά την έναρξη της 

«Αραβικής Άνοιξης» φαίνεται να πέφτουν στο κενό αυτό, παγιδεύοντας έτσι την χώρα 

και οδηγώντας την σε μια απομάκρυνση από τη Δύση. Η αναδίπλωση της Τουρκίας 

μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι η Άγκυρα δεν είναι έτοιμη ακόμα να διαδραματίσει τον 

ρόλο μιας μεγάλης δύναμης στο σύστημα κρατών, ούτε και να γίνει μια υπερδύναμη 

στην Μέση Ανατολή. Αυτό θα καταστεί χρόνο με το χρόνο ακόμα πιο αδύνατο από την 

στιγμή που οι γεωπολιτικές εξελίξεις φαίνεται να κυλούν ενάντια στις επιδιώξεις και 

τα σχέδια της. 

Τα γεγονότα με το κινέζικο οπλικό σύστημα ήρθαν λοιπόν να επιδεινώσουν την ήδη 

αυξανόμενη καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει σε αρκετές χώρες της 

Δύσης και του Ν.Α.Τ.Ο. απέναντι στην Τουρκία. 

Η επιλογή της Τουρκίας να στραφεί προς μια «λύση» εκτός Δύσης σ’ ένα τόσο 

σημαντικό θέμα, επιβεβαίωσε αυτό που αρκετοί διέβλεπαν, ότι δηλαδή η Τουρκία 

πλέον αρχίζει να δρα πιο αυτόνομα και ανεξάρτητα, αδιαφορώντας για τις επιταγές 

και τις κοινές πολιτικές της Δύσης σε γεωπολιτικά και στρατιωτικά θέματα, όπως 

αυτές εκφράζονται μέσω της Ατλαντικής Συμμαχίας. Τα ρίσκα μιας πλήρους 

απομόνωσης παρόλα αυτά είναι και ο βασικός λόγος που η Τουρκία αποφάσισε να 

μετριάσει κάπως τις αντιδράσεις της απέναντι στις επικρίσεις για την επιλογή του 

HQ-9 και να μην κρατήσει μια σκληρή στάση μέχρι τέλους, καθώς μέχρι και σήμερα η 

απόφαση δεν έχει οριστικοποιηθεί και όσο αυτό δεν γίνεται, φαίνεται ολοένα και πιο 

πιθανό η Τουρκία να αναγκαστεί να υποχωρήσει και να επιλέξει τελικά κάποιο άλλο 

οπλικό σύστημα που θα προέρχεται από κάποια δυτική εταιρία. 

 

 

* * * * * 
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ΗΗ  ΈΈΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΟΟΔΔΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  

ΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  

  

ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗ--ΦΦΩΩΤΤΕΕΙΙΝΝΗΗ  ΨΨΑΑΛΛΤΤΗΗ  

  

 Έκθεση Προόδου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 

2013, βεβαιώνει πως οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ακόμη πεισθεί πως η Τουρκία 

πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για να προσχωρήσει στην Ένωση ως πλήρες 

μέλος1. Η πορεία του σύγχρονου πολιτικού συστήματος της Τουρκίας προκαλεί 

ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς φαίνεται πως παρά τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες που έχει καταβάλει η κυβέρνηση Έρντογαν, ο δρόμος παραμένει μακρύς 

κι ανηφορικός. Αυτό είναι εύλογο, εάν αναλογιστεί κανείς πως πρόκειται για ένα 

«κοσμικό» κράτος με αυταρχικό τύπο διακυβέρνησης και συντηρητικές δομές, στο 

οποίο ακόμη και σήμερα η διαμάχη μεταξύ Ισλαμιστών και Κεμαλιστών είναι έντονη. 

Ας μη λησμονείται ότι ο μη συμβατός χαρακτήρας του τουρκικού πολιτικού 

συστήματος με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα διακυβέρνησης, φέρνει στην επιφάνεια 

κεντρικά ζητήματα της θεωρίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που άπτονται των 

δυσχερειών της παραχώρησης κυριαρχίας σε μια «κεντρική εξουσία». Για την Άγκυρα, 

η εξωτερική πολιτική της οποίας είναι σαφώς επηρεασμένη από τις εμπειρίες 

σύστασης του σύγχρονου τουρκικού κράτους, η ιδέα της παραχώρησης κυριαρχίας 

ισοδυναμεί με «απώλεια κυριαρχίας» και κατ’ επέκταση απώλεια κρατικής ισχύος. 

Επιπλέον, η υιοθέτηση ενός φιλελεύθερου μοντέλου διακυβέρνησης που θα 

ταυτίζεται με εκείνο της δυτικού τύπου δημοκρατίας, ενέχει τον κίνδυνο  να αυξήσει 

τις αποσχιστικές τάσεις στις τάξεις των εθνικο-θρησκευτικών στοιχείων που 

συνθέτουν το πλούσιο μωσαϊκό της «τουρκικής» κοινωνίας. Υπ’ αυτό το πρίσμα, 

συνεπώς, θα εξετασθούν παρακάτω οι συστάσεις της Ε.Ε. για αποτελεσματικές 

φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις εκ μέρους της Άγκυρας και το «δίλημμα» της 

τελευταίας για περισσότερη «δημοκρατία». 

Σύμφωνα με την Έκθεση Προόδου, η Τουρκία, αναμφισβήτητα, έχει κάνει 

σημαντικά βήματα προς τον εκδημοκρατισμό της. Στην έκθεσή της η Επιτροπή 

αναγνωρίζει την ύπαρξη ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου και την προσπάθεια για 

βελτίωση σε μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι οι προϋποθέσεις παρέμβασης της 

αστυνομίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων –με αφορμή τις αντικυβερνητικές 

διαδηλώσεις του Ιουνίου του 2013 στο πάρκο Gezi–, την εναρμόνιση της τουρκικής 

νομοθεσίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εφαρμογή του δικαιώματος του 

συνέρχεσθαι. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης πολύ ενθαρρυντικό το «πακέτο 

                                                             
1 Η έκθεση θα λάβει την οριστική της μορφή το Μάρτιο του 2014 και καλύπτει την περίοδο Οκτώβριος 

2012 - Σεπτέμβριος 2013. 

Η 
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εκδημοκρατισμού» που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση Έρντογαν τον Σεπτέμβριο 

του 2013 στην προσπάθεια της κυβέρνησης να δώσει ώθηση στην δημοκρατική πορεία 

της χώρας. Στο πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνονται μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που 

αφορούν αλλαγές στο όριο του 10% στις εθνικές εκλογές, την αλλαγή κάποιων 

προϋποθέσεων για την ίδρυση πολιτικού κόμματος, καθώς και την άρση περιορισμών 

για συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα. Επιπλέον, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε 

περίπτωση μη σεβασμού του τρόπου ζωής των πολιτών, αύξηση της ποινής για 

εγκλήματα μίσους και μέριμνα για την εξάλειψη των διακρίσεων.  

Η Έκθεση τονίζει ακόμη πως οι εργασίες 

για την σύνταξη νέου Συντάγματος κρίνονται ως 

θετικές, καθώς και τα τέσσερα πολιτικά κόμματα 

του Κοινοβουλίου εκπροσωπήθηκαν ισότιμα στη 

διαδικασία ψήφισης του Συντάγματος. Εξάλλου, η 

Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με τον ρόλο του 

Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, καθώς 

αυτή θεωρεί πως ο Αμπντουλάχ Γκιούλ 

υποστηρίζει τις πολιτικές που ακολουθούνται για 

τη σύγκλιση της χώρας με το κοινοτικό 

κεκτημένο. Παράλληλα, η Επιτροπή αναγνωρίζει 

την προσπάθεια τήρησης των δεσμεύσεων της 

κυβέρνησης για εκδημοκρατισμό, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στο νόμο για την προστασία 

αλλοδαπών και στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

στους δήμους. Επιπλέον, οι συντάκτες της 

Έκθεσης κρίνουν πως η λειτουργία του θεσμού του Διαμεσολαβητή συνιστά 

αποφασιστικό βήμα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πολίτη, ενώ συγχρόνως 

αναγνωρίζονται σημαντικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της πίεσης που μπορεί 

να ασκείται από τον στρατό σε θέματα που δεν υπεισέρχονται στον τομέα 

αρμοδιοτήτων του, πρωτοβουλία που ενισχύεται και από την ψήφιση νόμου για την 

αναμόρφωση του πειθαρχικού συστήματος των ενόπλων δυνάμεων, προς αποφυγή 

πραξικοπηματικών ενεργειών που ξυπνούν μνήμες του παρελθόντος. 

Η συμβολή της Ε.Ε. στον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας μέσω των συστάσεων 

και των υποδείξεων της, διαφαίνεται ξεκάθαρα μέσα από μια σειρά ενεργειών οι 

οποίες έχουν ως στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Τούρκων πολιτών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται η πρόοδος που έχει σημειωθεί αναφορικά με τη θέσπιση 

μηχανισμών και οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι μεταρρυθμίσεις του 

σωφρονιστικού συστήματος με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών κράτησης των 

Η υιοθέτηση ενός 

φιλελεύθερου μοντέλου 

διακυβέρνησης που θα 

ταυτίζεται με εκείνο της 

δυτικού τύπου 

δημοκρατίας, ενέχει τον 

κίνδυνο  να αυξήσει τις 

αποσχιστικές τάσεις στις 

τάξεις των εθνικο-

θρησκευτικών στοιχείων 

που συνθέτουν το πλούσιο 

μωσαϊκό της «τουρκικής» 

κοινωνίας. 
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φυλακισμένων, η δυνατότητα διδασκαλίας σε γλώσσες και διαλέκτους πλην της 

τουρκικής σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο διάλογος με μη μουσουλμανικές 

θρησκευτικές κοινότητες, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

ενδοοικογενειακής βίας, οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για μέριμνα προς τους 

πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, κ.ά. Η χρηματοδοτική βοήθεια που προσφέρεται 

από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (Ι.Ρ.Α) συμβάλλει στην εξυγίανση 

ορισμένων τομέων που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως είναι οι τομείς της δικαιοσύνης, 

των εσωτερικών υποθέσεων, της θεμελίωσης δικαιωμάτων, της ενέργειας και της 

γεωργίας. 

Παρά τα θετικά στοιχεία που απαριθμεί η Έκθεση Προόδου της Επιτροπής, οι 

συντάκτες της δεν λησμονούν να υπογραμμίσουν εντόνως και τα σημεία στα οποία 

υστερούν οι κυβερνητικές πολιτικές και πρωτοβουλίες προκειμένου η χώρα να 

ανταποκριθεί σε πλήθος ουσιωδών ζητημάτων που καθορίζουν το ευρωπαϊκό της 

μέλλον. Οι αδυναμίες που αναλύονται είναι πολλές προκαλώντας σύγχυση τόσο στην 

Τουρκία, όσο και στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

μεγαλύτερη αδράνεια για πραγματική πρόοδο 

βρίσκεται στο πεδίο των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Οι διαμαρτυρίες στο πάρκο Gezi τον 

Ιούνιο του 2013 ανέδειξαν με τον χειρότερο τρόπο 

την αδυναμία προστασίας των δικαιωμάτων των 

πολιτών από την πλευρά της κυβέρνησης και των 

αστυνομικών αρχών. Οι συλλήψεις, η 

αδικαιολόγητα υπερβολική χρήση βίας από 

μέρους της αστυνομίας, οι καταγγελίες για 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι 

τραυματισμοί χιλιάδων διαδηλωτών και φυσικά ο 

θάνατος 6 εξ αυτών προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα 

στην «ευρωπαϊκή» εικόνα που η Τουρκία 

προσπαθεί να προβάλλει προς τα έξω. 

Σύμφωνα με την Έκθεση, η απροθυμία της κυβέρνησης να προβεί σε υψίστης 

σημασίας αλλαγές που έχουν ως στόχο την προστασία των πολιτών είναι φανερή. Αυτό 

διαφαίνεται και από την συνεχή αναβολή έγκρισης βασικών νόμων για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Οι ελλείψεις 

όμως δεν σταματούν εδώ. Η Ένωση υπογραμμίζει την απουσία διαφάνειας στη 

διαδικασία παρακολούθησης της επιβολής του νόμου καθώς και την απουσία 

οποιασδήποτε προόδου σε νομοθετικό επίπεδο αναφορικά με την αναγκαιότητα 

Προκειμένου να σημειωθεί 

πρόοδος […] και να 

εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες 

που θέτουν εμπόδια στην 

ευρωπαϊκή πορεία της 

γείτονος, η Ένωση προτείνει 

την εφαρμογή μιας σειράς 

μέτρων που θα βελτιώσουν τη 

λειτουργία του κράτους και 

θα ενισχύσουν τη 

Δημοκρατία. 
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συστηματικών διαβουλεύσεων της κυβέρνησης με την κοινωνία των πολιτών και με 

φορείς που την εκπροσωπούν. 

Ανασταλτικοί παράγοντες στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού είναι, 

αδιαμφισβήτητα, η έλλειψη λογοδοσίας της κυβέρνησης, η κατάχρηση της 

βουλευτικής ασυλίας, οι ανεπάρκειες της νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν την 

τρομοκρατία, η αποδυνάμωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η γραφειοκρατία η οποία 

αποθαρρύνει τη συμμετοχή της κοινωνίας σε οργανώσεις, οι περιορισμοί στην 

ελευθερία της έκφρασης, η μη διαφανής χρηματοδότηση κομμάτων και οργανώσεων, η 

ανεπαρκής νομοθεσία σχετικά με την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων.  

Προκειμένου, λοιπόν, να σημειωθεί 

πρόοδος στους παραπάνω τομείς και να 

εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες που θέτουν εμπόδια 

στην ευρωπαϊκή πορεία της γείτονος, η Ένωση 

προτείνει την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων που 

θα βελτιώσουν τη λειτουργία του κράτους και θα 

ενισχύσουν τη Δημοκρατία. Ως επιτακτική 

κρίνεται η ανάγκη τροποποίησης ορισμένων 

άρθρων και διατάξεων του Συντάγματος ώστε να 

διασφαλίζονται η δημοκρατία, η ισότητα, η 

έννομη τάξη, η λειτουργία του κράτους δικαίου, 

τα δικαιώματα των πολιτών, των ευαίσθητων 

ομάδων και των μειονοτήτων. Η Έκθεση τονίζει 

πως η δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας, διευκολύνοντας 

τη χρηματοδότηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και εγγυώμενη την 

ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπλέον, 

απαιτούνται μεταρρυθμίσεις κυρίως στο δικαστικό σύστημα και στον πολιτικό έλεγχο 

για την εδραίωση της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της 

αποτελεσματικότητας. Όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Ένωση 

θεωρεί ως απαραίτητη την ενίσχυση του νομικού πλαισίου και τον έλεγχο των 

περιουσιακών στοιχείων των βουλευτών. 

Αυτό που θα μπορούσε να ειπωθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική πρόοδο 

που έχει σημειώσει η Τουρκία, καθώς και τις αδυναμίες που πρέπει να εξαλειφθούν 

για να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος, είναι πως ναι μεν η χώρα έχει προβεί σε 

αξιόλογες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που προωθούν τον εκδημοκρατισμό, αλλά 

απέχει πολύ ακόμα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η κρυφή ισλαμική ατζέντα των 

κυβερνήσεων Έρντογαν καθώς και το δεδομένο πολιτισμικό παρελθόν και η 

Η κρυφή ισλαμική ατζέντα 
των κυβερνήσεων Έρντογαν 

καθώς και το δεδομένο 
πολιτισμικό παρελθόν και 

η κουλτούρα 
διακυβέρνησης της χώρας 

αποτελούν σημαντική 
τροχοπέδη για την 

ενταξιακή πορεία της 
Τουρκίας. 
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κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας αποτελούν σημαντική τροχοπέδη για την 

ενταξιακή πορεία της Τουρκίας.  

Η Ε.Ε. αναγνωρίζει την ισχύ και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα 

τόσο στην Μεσόγειο όσο και στη Μέση Ανατολή2. Ωστόσο, βασικό όχημα για τον 

εξευρωπαϊσμό είναι η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου, κάτι που όπως 

προαναφέρθηκε η Τουρκία αδυνατεί να πράξει. Η Τουρκία δηλαδή επιθυμεί να 

ενταχθεί στην Ένωση ως πλήρες μέλος, χωρίς όμως να δείχνει τη διάθεση να προβεί 

στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Όπως έχει ήδη ειπωθεί κατ’ επανάληψη, οι 

τουρκικές κυβερνήσεις κωλυσιεργούν στο θέμα υιοθέτησης του κοινοτικού δικαίου. 

Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τον φόβο παραχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων 

υποδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή της στην 

Ένωση: με όρους δηλαδή περισσότερο σχέσεων ανταγωνισμού και ισχύος, παρά καλής 

θελήσεως για συνεργασία. Όπως χαρακτηριστικά διατυπώνεται στην έκθεση, «η 

Τουρκία δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο»3 σε κρίσιμα 

ζητήματα, παραβλέποντας συχνά τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης, όπως έγινε 

με τη διακοπή των σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρατία, προεδρεύουσα χώρα 

της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Η άποψη πως η Τουρκία δεν έχει τη βούληση 

να εφαρμόσει πλήρως το ευρωπαϊκό κεκτημένο διαφαίνεται και από τη στάση της 

χώρας ως προς το Κυπριακό ζήτημα. Η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει ένα μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει την 

ένταξή της στην Ένωση. Η οξύμωρη αυτή συμπεριφορά οφείλεται στο ότι η Τουρκία 

αντιλαμβάνεται την ένταξή της στην Ε.Ε. με όρους ανταγωνισμού εκτός των άλλων 

και με την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την άρνησή της επιχειρεί να ακυρώσει τη 

διεθνή προσωπικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που θα της επέτρεπε να 

αποκτήσει ισχυρά διαπραγματευτικά «ατού» στις σχετικές διαπραγματεύσεις.  

Στο σημείο αυτό ίσως πρέπει να 

αναρωτηθούμε εάν και με ποιό τρόπο είναι 

δυνατόν ένα κράτος, όπως είναι η Τουρκία, με 

την γεωγραφική θέση που κατέχει και την ισχύ 

που επιχειρεί να αποκτήσει,  καθώς και με την 

επιρροή που ασκεί σε αυτό η ισλαμική θρησκεία, 

η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής 

συνοχής της και η οποία παρεμβαίνει σε κάθε 

πτυχή της ιδιωτικής ζωής, να καταφέρει να 

εναρμονιστεί με τα πρότυπα που θέτει η Ε.Ε. Η 

                                                             
2 Βλ. Έκθεση Προόδου για την Τουρκία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 2013, σελ 4.  
3 Βλ. Έκθεση Προόδου για την Τουρκία, ο.π., σελ 5 

Η Τουρκία αρνείται να 

αναγνωρίσει ένα μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ 

ταυτόχρονα επιδιώκει την 

ένταξή της στην Ένωση. 
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ίδια η ιεραρχική δομή και ο συγκεντρωτικός τρόπος λειτουργίας του κράτους που 

έχουν την τάση να ευνοούν την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών, απορρίπτουν 

ή έστω εμποδίζουν τον προσανατολισμό προς το μοντέλο δημοκρατικής διακυβέρνησης 

της Ε.Ε. Οι δύο κύριες τάσεις που παρατηρούμε στην τουρκική πολιτική και 

κοινωνική ζωή, μιας συντηρητικής και μίας προοδευτικής, συνιστούν το πιο απτό 

παράδειγμα του αντιφατικού χαρακτήρα της σύγχρονης τουρκικής πραγματικότητας.  

Η οικονομική ανάπτυξη, οι σχέσεις τόσο με την Ευρώπη όσο και με τον 

ισλαμικό κόσμο, η αυτονομία και η ευελιξία στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής 

καθιστούν την Τουρκία έναν ισχυρό περιφερειακό παίκτη. Ο διάλογος με την Ε.Ε. 

εξυψώνει την Τουρκία στα μάτια της τουρκικής κοινής γνώμης και της δίνει κύρος 

στις σχέσεις της χώρας με τα υπόλοιπα μουσουλμανικά κράτη. Η ιδιότητα της 

υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ε.Ε., η οποία μετέχει και στους υπόλοιπους 

δυτικούς θεσμούς ασφαλείας, παρέχει στην Άγκυρα την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί 

σε διπλωματικό επίπεδο την γεωγραφική της θέση, μεταξύ Δύσης και Ανατολής, 

αναβαθμίζοντας παράλληλα την θέση της στο διεθνές σύστημα κρατών. Άλλωστε, όπως 

αναφέρει και ο Α. Νταβούτογλου στο βιβλίο του «Στρατηγικό Βάθος», η Τουρκία για 

να ενταχθεί ισχυρότερη στην Ε.Ε. θα πρέπει να δώσει έμφαση στις σχέσεις της με την 

Ανατολή4.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προκύπτει και από την έκθεσή της, εύλογο είναι 

να προβληματίζεται ως προς την πρόθεση των ταγών της Τουρκίας για πλήρη 

εκδημοκρατισμό της χώρας, ακόμη και μετά την εξαγγελία για κατάργηση των 

ειδικών δικαστηρίων που πρόσφατα καταδίκασαν εκατοντάδες αξιωματικούς του 

στρατού με την κατηγορία της συνωμοσίας για την ανατροπή της κυβέρνησης και την 

παραπομπή τους στα ανώτατα δικαστήρια.5 Προβληματισμό που δύσκολα θα μπορέσει 

να ανατρέψει η Τουρκία υπό τις παρούσες συνθήκες, λαμβανομένου υπ’ όψιν του «μη 

προτέρου εντίμου βίου της», αλλά κυρίως την έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης 

για την ανάληψη σοβαρών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών και πλήρη προσαρμογή 

στα κοινοτικά κεκτημένα, κάτι που φαντάζει ουτοπικό ακόμη και στην πιο ήπια 

εκδοχή του ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος, την Ευρωπαϊκή.  

 

 

* * * * * 
 

                                                             
4 Βλ. ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ Α., Στρατηγικό Βάθος, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ. 362. 
5 Βλ. Τα Νέα, «O Έρντογαν καταργεί τα ειδικά δικαστήρια για τους στρατιωτικούς.», 29 Ιανουαρίου 

2014. 
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ΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΑΑΡΡΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΞΞΥΥ  ΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΓΓΚΚΙΙΟΟΥΥΛΛΕΕΝΝ  ΩΩΣΣ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΚΚΗΗΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ    

  ΤΤΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑΣΣ  

  
ΣΣΤΤΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΑΑ  

 

 σκληρή αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα στην 

Τουρκία στους κόλπους της ισλαμικής παράταξης, θέτει σοβαρό ζήτημα 

συνοχής στις τάξεις της ισλαμικής πολιτικής εξουσίας αλλά και διατήρησης 

της πολιτικής σταθερότητας στην γείτονα χώρα. Αφορμή για τη λήξη της συμμαχίας 

και την επικίνδυνη διολίσθηση προς μετωπιαία αντιπαράθεση μεταξύ των ισλαμιστών 

του Σουνίτη Τούρκου πρωθυπουργού, Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν, και του ηγέτη της 

θρησκευτικής κοινότητας των «Φετχουλλάχτσι», Φετχουλλάχ Γκιουλέν, στάθηκε η 

απόφαση της κυβέρνησης Έρντογαν να διακόψει τη λειτουργία των 

προπαρασκευαστικών για τις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο εξετάσεις κέντρων, των 

επονομαζομένων «dershane»1. Η απόφαση αυτή που υπονόμευσε τα συμφέροντα της 

κοινότητας «Φετχουλλάχτσι», κινητοποίησε δίκτυα και μηχανισμούς φίλα 

προσκείμενους στην εν λόγω κοινότητα εντός της κρατικής μηχανής, έτσι ώστε να 

ασκήσουν πιέσεις στην ισλαμική κυβέρνηση, η οποία τελικώς εκτέθηκε στην 

τουρκική και τη διεθνή κοινή γνώμη με συλλήψεις μελών της. Στις γραμμές που 

ακολουθούν, επιχειρείται να εξεταστούν τα πολιτικά αίτια της αντιπαράθεσης που 

ξέσπασε εντός της ισλαμικής παράταξης, η οποία κυβερνά τη χώρα, καθώς και να 

διερευνηθούν οι επιπτώσεις τους στην εσωτερική πολιτική σκηνή, την οικονομία και 

τις διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας. Οι κύκλοι από τους οποίους προήλθε η «πιο 

ανήθικη προσπάθεια πραξικοπήματος», όπως χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Έρντογαν 

την προσπάθεια αμαύρωσης της κυβέρνησής του που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 

2013,  αποτελούν πραγματική απειλή για την πολιτική εξουσία της χώρας και κατ’ 

επέκταση για την ακεραιότητα και την επιβίωσή της;   

Η επίμαχη απόφαση για την λειτουργία των προπαρασκευαστικών κέντρων το 

φθινόπωρο, δημιούργησε πόλωση στην ήδη αρνητικά φορτισμένη πολιτική σκηνή της 

χώρας με αμφότερες πλευρές να ανταλλάσσουν «πυρρά» και απειλές μέσω των 

εντύπων και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που ελέγχουν, μονοπωλώντας συχνά την 

πολιτική επικαιρότητα. Ο Τούρκος πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πως το νομοσχέδιό 

του είχε ως στόχο την αναβάθμιση της πάσχουσας τουρκικής παιδείας, ενώ 

υποσχέθηκε ευνοϊκότερα κριτήρια εισαγωγής φοιτητών στα ιδιωτικά ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ωστόσο, ο παλαιός υποστηρικτής και μέντορας του Έρντογαν, 

                                                             
1 Κάτι αντίστοιχο με τον θεσμό των «φροντιστηρίων» κατεύθυνσης στην Ελλάδα. 

Η 
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Φετουλλάχ Γκιουλέν, ο οποίος αυτοεξορίστηκε στις Η.Π.Α. μετά το «βελούδινο 

πραξικόπημα» του 1997, εξέλαβε την κυβερνητική αυτή απόφαση ως απειλή στα 

συμφέροντά και την ισχύ του.  

Το κίνημα του Φ. Γκιουλέν, το οποίο 

διευθύνει το δίκτυο Χιζμέτ (=κοινωνική 

προσφορά), άρχισε να αποκτά σημαντική ισχύ 

τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στο 

εξωτερικό μεταψυχροπολεμικά2. Ας σημειωθεί 

ότι η δύναμη του εν λόγω κινήματος ήταν, έως 

πρότινος, πέραν πάσας αμφισβήτησης, καθώς 

αυτό διατηρεί τεράστιο δίκτυο ιδιωτικών 

σχολείων και φροντιστηρίων στην Κεντρική 

Ασία, τις Η.Π.Α., την Ευρώπη, την Αφρική και 

τα Βαλκάνια.3 Η δύναμη της κοινότητας 

επεκτείνεται ακόμη στην ημερήσια εφημερίδα 

«Zaman», την τράπεζα «Asya», με εκατοντάδες 

υποκαταστήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας, 

καθώς και σε μεγάλη αλυσίδα υπερπολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Ενδεικτικό 

στοιχείο της δύναμής της κοινότητας Γκιουλέν αποτελεί και το γεγονός ότι η 

περιουσία της κοινότητας εκτιμάται στα 25 δισεκατομμύρια ευρώ4.  

Η διαμάχη μεταξύ των δύο ισχυρών ανδρών του ισλαμικού κινήματος δεν 

αποτελεί καινούρια εξέλιξη στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Αντιθέτως, οι ρίζες 

της ανάγονται στα τέλη της δεκαετίας του 2000, οπότε και η αντι-δυτική εξωτερική 

πολιτική της κυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης ήρθε σε 

σύγκρουση με την κατά το πλείστον «φιλοδυτική» πολιτική του Φετχουλλάχ 

Γκιουλέν, η οποία τηρεί αποστάσεις από το Ιράν και είναι λιγότερο αρνητική προς το 

Ισραήλ. Ο ηγέτης της κοινότητας των Φετχουλλάχτσι ήταν επικριτικός όσον αφορά, 

παραδείγματος χάρη, την κατάληξη που είχε η «ανθρωπιστική νηοπομπή» στη Γάζα, 

στην οποία συμμετείχε το τουρκικών συμφερόντων σκάφος «Mavi Marmara». 

Συγκεκριμένα, ο Γκιουλέν εξέφρασε την αποστροφή του για τα όσα συνέβησαν στο 

σκάφος εκείνη τη νύχτα, καθώς και την απογοήτευσή του από τους χειρισμούς της 

                                                             
2 Βλ. BBC, “Profile: Fethullah Gulen’s Hizmet Movement”, 18 Δεκεμβρίου 2013. 
3 Για την περίπτωση των Η.Π.Α. βλέπε: Saul Stephanie, “Charter Schools Tied to Turkey Grow in Texas”, New 

York Times, 6 Ιουνίου 2011. 
4 Βλ. Ζήκου Ζέζα, «Το τέλος του τουρκικού ονείρου; Ινσαλάχ», Καθημερινή, 5 Μαρτίου 2013. 

Η δύναμη που κατέχει το 

κίνημα του Φ. Γκιουλέν 

ήταν, έως πρότινος, πέραν 

πάσας αμφισβήτησης, καθώς 

αυτό διατηρεί τεράστιο 

δίκτυο ιδιωτικών σχολείων 

και φροντιστηρίων στην 

Κεντρική Ασία, τις Η.Π.Α., 

την Ευρώπη, την Αφρική και 

τα Βαλκάνια 
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ισλαμικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Ι.Η.Η., η οποία απέτυχε να συνδιαλλαχθεί με 

τις ισραηλινές αρχές5.  

Λίγους μήνες μόνο πριν από τις δημοτικές 

εκλογές του Μαρτίου του 2014 και τις 

Προεδρικές που θα ακολουθήσουν το καλοκαίρι, 

η Τουρκία διέρχεται μίας δύσκολης περιόδου 

κατά την οποία η αντιπαράθεση μεταξύ 

Έρντογαν–Γκιουλέν αποκαλύπτει, όπως θα δούμε 

παρακάτω, ένα συνονθύλευμα πολιτικών 

σκανδάλων, διαφθοράς, διχασμού και 

οικονομικής αστάθειας, τόσο σε εσωτερικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο, τις αρνητικές επιπτώσεις 

των οποίων φαίνεται να αγνοεί ο Τούρκος 

πρωθυπουργός. 

Σε πολιτικό επίπεδο, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Έρντογαν όχι μόνο 

καταγγέλλει ανοιχτά συνωμοσίες εναντίον του ιδίου6, οι οποίες ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 

θέτουν στο στόχαστρο τις επιτυχίες της χώρας –αρχής γενομένης από τα κεκαλυμμένα 

πολιτικά συμφέροντα που κρύβονταν πίσω από τα καλοκαιρινά βίαια επεισόδια της 

πλατείας Ταξίμ– αλλά, επιπλέον, θεωρεί πως ο Γκιουλέν είναι πρωτεργάτης των 

συνομωσιών αυτών και του αποδίδει το ρόλο του ισχυρού παίκτη στη διάβρωση του 

δικαστικού συστήματος της χώρας ή ακόμα και εκείνο το ρόλο του δακτύλου της 

C.I.A. Καθώς η επιρροή του Φ. Γκιουλέν έχει εισχωρήσει τεχνηέντως σε καίριες 

κυβερνητικές και κρατικές θέσεις, όπως το δικαστικό σώμα και η αστυνομία7, ο 

Τούρκος πρωθυπουργός θεωρεί ότι τα πρόσφατα οικονομικά σκάνδαλα που ξέσπασαν 

στην χώρα –κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν ή παραιτήθηκαν 

πολυάριθμες ομάδες ατόμων που κατείχαν καίριες θέσεις ή ήταν συγγενικά πρόσωπα 

κυβερνητικών αξιωματούχων– είναι υποκινούμενα από δυτικές δυνάμεις με την 

υποστήριξη του Γκιουλέν.  

Οι συνέπειες αυτής της έντονης διαμάχης είναι εμφανείς και στον οικονομικό 

τομέα, καθώς η πολιτική διάσπαση αποτρέπει τις επενδύσεις σε ένα κράτος το οποίο 

μαστίζεται από αβεβαιότητα, αστάθεια και εσωτερικές έριδες. Η αποκάλυψη σοβαρών 

σκανδάλων πολιτικής και οικονομικής φύσης, όπως η συμμετοχή της κρατικής 

                                                             
5 Βλ. Karpazlı Ertan, “Erdogan-Gulen rift began with Mavi Marmara in 2010”, Middle East Monitor, 22 Δεκεμβρίου 

2013. 
6 Βλ. Έθνος, «Για συνωμοσία εναντίον του επιμένει ο Ερντογάν», 1 Ιανουαρίου 2014. 
7 Βλ. Goldman P. David, “The End of Erdogan's Cave of Wonders”, Middle East Forum, 27 Δεκεμβρίου 2013. 

Εμφανείς είναι […] οι 
συνέπειες αυτής της έντονης 

διαμάχης και στον 
οικονομικό τομέα, καθώς η 
πολιτική διάσπαση οδηγεί 
τους επενδυτές μακριά από 

ένα κράτος το οποίο 
μαστίζεται από αβεβαιότητα, 

αστάθεια και εσωτερικές 
έριδες. 
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τράπεζας «Halkbank» σε χρηματοδότηση ιρανικών σκοπών8, προκαλούν με τη σειρά 

τους σημαντικές επιπλοκές στην άλλοτε γοργά αναπτυσσόμενη τουρκική οικονομία (ο 

φιλελευθερισμός του Έρντογαν ώθησε τη δημιουργία μίας νέας και πλούσιας 

κοινωνικής τάξης, η οποία όμως δεν έμεινε διόλου ανεπηρέαστη από το θρησκευτικό 

φανατισμό), όπως η επιβράδυνση εισροών, η συνεχής και πέρα από κάθε πρόβλεψη 

υποτίμηση της τουρκικής λίρας9, οι αναστολές ή ακόμα και οι εκροές κεφαλαίων, 

γεγονότα τα οποία αποτελούν ένα αρκετά ρεαλιστικό σενάριο για το μέλλον και 

ταλανίζουν την ευμάρεια που προσέφεραν οι ξένοι επενδυτές –κυρίως οι Άραβες– στο 

τουρκικό κράτος. Επιπλέον, η κατακόρυφη πτώση του χρηματιστηρίου ήδη αποτελεί 

μία δυσάρεστη πραγματικότητα και, ως συνέπεια, η εύθραυστη τουρκική οικονομία 

είναι πολύ πιθανό να απολέσει τους ισχυρούς πολιτικούς –και όχι μόνο– 

υποστηρικτές της10.  

Η ενδοϊσλαμική αυτή διαμάχη μεταξύ 

της κυβέρνησης και της κοινότητας Γκιουλέν, 

πέρα από το σημαντικό αντίκτυπο που 

μακροπρόθεσμα θα έχει στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή της χώρας, έχει και διεθνείς 

διαστάσεις. Αποτελεί χαρακτηριστικό 

θρησκευτικού μονολιθισμού ο οποίος, όχι μόνο 

προκαλεί αστάθεια στο πολιτικό σύστημα της 

χώρας, αλλά συνιστά παράλληλα τροχοπέδη 

στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, 

καθώς αναδεικνύει τις δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζει μία μουσουλμανική χώρα, να 

ανταποκριθεί στις δυτικές αξιώσεις περί ανεξιθρησκίας. Πέρα όμως από τη διάσταση 

της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, οι συνέπειες της ενδοπαραταξιακής διαμάχης 

διαχέονται περαιτέρω και πιο ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο: υπάρχουν βάσιμες 

ενδείξεις ότι σημαντικός αριθμός Τούρκων μεταναστών στις ευρωπαϊκές χώρες τελεί 

υπό την επιρροή των θρησκευτικών θεσμών της χώρας ως μέσο διατήρησης της 

ταυτότητάς τους11. Επιπλέον, ο αντι-δυτικός τρόπος άσκησης εξουσίας του Έρντογαν 

προκαλεί ανησυχίες και στις Η.Π.Α., καθώς προσανατολισμός προς επικίνδυνους 

αντι-δυτικούς συμμάχους (Ιράν, Κίνα κ.ο.κ.) συνιστά απειλή της σταθερότητας του 

                                                             
8 Βλ. Harvey Benjamin, Hacaoglu Selcan, Bilgic Taylan, “Turkey Graft Probe Ensnares Erdogan’s Cabinet”, 

Bloomberg, 18 Δεκεμβρίου 2013.Βλέπε επίσης: Today’s Zaman, “Ayan: Halkbank operated like Iran’s Central 
Bank”, 24 Δεκεμβρίου 2013. 
9 Βλ. Goldman P. David, ο.π. 
10 Βλ. Harvey Benjamin, Hacaoglu Selcan, “Turkey’s Economic Vulnerability Exposed as Graft Divides”, 

Bloomberg, 30 Δεκεμβρίου 2013. 
11 Βλ. Sanders W. Sol, The World Tribune, “Turkey: The End of a Geopolitical Model”, 30 Δεκεμβρίου 2013. 

Η διαμάχη αυτή, πέρα από 

την αρνητική επίδραση που 

έχει τόσο στην ευρωπαϊκή 

πορεία της Τουρκίας όσο και 

στις σχέσεις της με τις 

Η.Π.Α., πιθανολογείται ότι 

μακροπρόθεσμα θα έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στην 

εσωτερική πολιτική σκηνή 
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ΝΑΤΟ και αποτυχία επίτευξης φιλικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Η.Π.Α. παρά 

τις προσπάθειες για το αντίθετο. Όσο η θρησκευτική αυτή έριδα συνεχίζεται, τόσο θα 

επέρχεται πόλωση και διχασμός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα την ολοένα και μεγαλύτερη στροφή του Έρντογαν προς το αντι-δυτικό 

στρατόπεδο, γεγονός το οποίο θα απευχόταν φυσικά το ΝΑΤΟ. Η εν λόγω στροφή 

(κυρίως προς το Ιράν) έχει επίσης δημιουργήσει ανησυχίες στο σουνιτικό αραβικό 

κόσμο, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ότι με την υποστήριξη του Ιράν θα ενισχυθούν οι 

αντιπαλότητες μεταξύ των σουνιτικών κρατών και των υπολοίπων, καθώς τα πρώτα θα 

απολέσουν δύναμη. 

Με την πάροδο του χρόνου γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι ο Έρντογαν, με 

την στήριξη της συντηρητικής και θρησκευόμενης λαϊκής βάσης και κυρίως της 

ένθερμης ενίσχυσης του «ισλαμικού κεφαλαίου» (ισλαμικοί επιχειρηματικοί κύκλοι), 

βαδίζει ταχέως προς μία νέο-οθωμανική Τουρκία. Υπ’ αυτή την έννοια οι δηλώσεις του 

περί δικαιωμάτων και ισότητας, δεν έχουν παρά ένα παραπλανητικό χαρακτήρα. 

Οραματίζεται μία αναγεννημένη «Οθωμανική Αυτοκρατορία», διαμορφώνοντας 

νόμους και αξίες με τρόπο αναχρονιστικό και εστιασμένο, αφενός, στους στενούς 

δεσμούς της θρησκείας, και αφετέρου, αποτασσόμενος τις κεμαλικές αρχές. Υπό το 

φόβο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα, εκείνων που έχουν 

να κάνουν με το κουρδικό ζήτημα, ύστερα από μία σειρά λανθασμένων χειρισμών 

στην εξωτερική πολιτική και ένα αποτυχημένο όραμα ευόδωσης της περιβόητης 

«πολιτικής των μηδενικών προβλημάτων», ο πρωθυπουργός επιζητά τη διατήρηση της 

τάξης και του πολιτικού ελέγχου στο εσωτερικό του κράτους και την άσκηση ισχύος 

στο εξωτερικό. Είναι όμως εμφανές ότι αποτυγχάνει να εξομαλύνει την πολιτική 

ένταση τόσο εντός της παράταξής του όσο και έξω απ’ αυτήν, καθώς όχι μόνο δε 

διατηρεί χαμηλούς τόνους, αλλά εντείνει ο ίδιος την κατάσταση με απειλές και 

κατηγορίες που εκτοξεύει προς πάσα κατεύθυνση.  

Η επίλυση της διαμάχης που ξέσπασε με την κοινότητα του Γκιουλέν φαίνεται 

να επιχειρείται, με πιο ήπιους τόνους, μέσω της μεσολάβησης στελεχών του 

κυβερνώντος κόμματος. Ωστόσο, η διαμάχη αυτή έχει αρνητική επίδραση τόσο στην 

ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας12 όσο και στις σχέσεις της με τις Η.Π.Α., γεγονός που 

μακροπρόθεσμα ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική πολιτική 

σκηνή. Αυτό οφείλεται στο ότι ο Γκιουλέν και το δίκτυό του διαθέτουν μια διόλου 

ευκαταφρόνητη ισχύ καθώς και διεθνείς διασυνδέσεις, στοιχεία ικανά να 

υπονομεύσουν την εξουσία του Έρντογαν. Στις μέρες μας, η Τουρκία εκτιμάται ότι 

                                                             
12 Βλ. Φερεντίνου Αριάνα, «Γέφυρες προς Γκιουλέν και στρατό ρίχνει ο Ερντογάν», Deutsche Welle, 30 

Δεκεμβρίου 2013. 
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βρίσκεται στο κατώφλι σημαντικών μεταβολών οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν 

διόλου ομαλές λόγω της εσωτερικής έριδας που έχει ξεσπάσει.  

 

* * * * * 
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