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Από την άνοδο στην εξουσία του
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης (ΚΔΑ) το 2002 η εξωτε-

ρική πολιτική της Τουρκίας επεδίωξε
να αναπτύξει σχέσεις πέραν των κυ-
ρίαρχων δρώντων της περιφέρειάς της
και με μη κρατικούς δρώντες, όπως πλη-
θυσμούς με τους οποίους διατηρεί ιστο-
ρικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. Το
μουσουλμανικό στοιχείο στα Βαλκάνια
είναι έντονο, κάτι που ενθαρρύνει την
Άγκυρα να αναπτύξει σχέσεις με αυτό,
προκειμένου να πετύχει την ευρύτερη
δυνατή συμπαράσταση για τις ηγεμο-
νικές πολιτικές της. 
Ο νυν πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχ-
μέτ Νταβούτογλου στο βιβλίο του "Στρα-
τηγικό Βάθος" περιγράφει το όραμά
του για την Τουρκία, το οποίο συνίστα-
ται στην ανέλιξη της χώρας του σε με-
γάλη δύναμη. Υπό αυτό το πρίσμα πα-
ρουσιάζει δύο συνιστώσες, που θα βοη-
θήσουν την Τουρκία να συνδεθεί με
τις μειονότητες των Βαλκανίων. Η πρώ-
τη είναι το ιστορικό βάθος, που αποτε-
λεί την προβολή της κοινής οθωμανι-
κής κληρονομιάς ως μιας κοινής ιστο-
ρικής ρίζας που συνδέει τους βαλκανι-
κούς λαούς με την Τουρκία. Η δεύτερη
συνιστώσα είναι το πολιτιστικό βάθος,
η οποία συνιστά την ενδυνάμωση και
την προβολή μιας κοινής πολιτιστικής
ταυτότητας και κουλτούρας. Αυτά τα
δύο στοιχεία μαζί αποτελούν τα "εργα-
λεία" της νεο-οθωμανικής εξωτερικής
πολιτικής της Άγκυρας για τη δημιουρ-
γία "προκεχωρημένων φυλακίων", όπως
ο ίδιος ο Νταβούτογλου αποκαλεί τις
μουσουλμανικές μειονότητες και έθνη1.
Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη οι μου-

σουλμάνοι των Βαλκανίων είναι οθω-
μανικά κατάλοιπα και επομένως είναι
"χρέος" της Τουρκίας να τα προασπι-
στεί. 

Από την Κύπρο μέχρι την Αλβανία 
Σύμφωνα με τον Νταβούτογλου κάτι τέ-

τοιο μπορεί να επιτευχθεί με τη διεκδί-
κηση διεθνών νομικών πλαισίων προ-
στασίας των μειονοτήτων2, όπως εκείνο
των Τουρκοκυπρίων και των Μουσουλ-
μάνων της Δ. Θράκης (Λωζάννη), τα οποία
θα καθιστούσαν νόμιμες τις παρεμβά-
σεις της Άγκυρας στις εσωτερικές υπο-

θέσεις των βαλκανικών κρατών. 
Οι βλέψεις αυτές της γείτονος χώρας
δεν έχουν μείνει σε θεωρητικό επίπε-
δο. Κατά καιρούς αξιωματούχοι έχουν
προβεί σε ενέργειες και δηλώσεις που
επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση της
Άγκυρας με τους μουσουλμάνους των
Βαλκανίων. Χαρακτηριστικές είναι οι
σχέσεις με τα μουσουλμανικά έθνη,
όπως εκείνα των Βοσνίων, υπέρ των
θέσεων των οποίων δεν διστάζει η Άγ-
κυρα να "διαμεσολαβήσει", και των
Αλβανών. Παρομοίως επιδιώκει στε-
νές σχέσεις και με τις μειονότητες: α)
στην ΠΓΔΜ, στην οποία προσφάτως ο
τούρκος πρωθυπουργός έταξε "τουρ-
κικές σημαίες, λεξικά και κοράνια", β)
στο Κοσσυφοπέδιο, όπου η Άγκυρα
επιδιώκει να επανέλθει, γ) στη Βουλ-
γαρία, όπου το φιλοτουρκικό κόμμα
του Α. Ντογάν διαδραματίζει καθορι-
στικό ρόλο στο βουλγαρικό πολιτικό
σύστημα, και βεβαίως δ) στη Δυτική
Θράκη, όπου η μουσουλμανική μει-
ονότητα -κυρίως οι Πομάκοι- πολιορ-
κείται από το τουρκικό προξενείο στην
Κομοτηνή. 
Απώτερος στόχος της τουρκικής πολιτι-
κής προς το μουσουλμανικό στοιχείο
στα Βαλκάνια είναι η δημιουργία μιας
σφαίρας επιρροής, την οποία θα αξιο-
ποιήσει με κατάλληλο τρόπο στα ηγε-
μονικά σχέδιά της. Αυτό θα συμβάλει
στην ανάρρηση της Τουρκίας ως μιας
χώρας αρχικά με κομβικό ρόλο στην πε-
ριοχή και στη συνέχεια στην εξέλιξή της
σε ισχυρή περιφερειακή δύναμη, ικανή
να επηρεάσει τα διεθνή δρώμενα. 

1. Αχμέτ Νταβούτογλου, "Το Στρατηγικό βά-

θος", εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σελ.

477.

2. Αχμέτ Νταβούτογλου, ό.π., σελ. 200.

Το ενδιαφέρον της σύγχρονης Τουρ-
κίας -στην οποία διεξάγονται σήμερα
κρίσιμες για το μέλλον της εκλογές-
για τα Βαλκάνια αυξάνει σταθερά το
τελευταίο διάστημα, όπως προκύπτει
και από την πρόσφατη επίσκεψη του
τούρκου προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν στην
Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η
σχέση της χώρας με τη χερσόνησο, όπου

οι Οθωμανοί είχαν θέσει τις βάσεις
για την εξάπλωσή τους, αποκτά μεγα-
λύτερη σημασία αν αναλογιστεί κα-
νείς την προσπάθεια της κυβέρνησης
του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης (Κ.Δ.Α.), προκειμένου να ανα-
κτήσει η Τουρκία το χαμένο διεθνές
κύρος και την ισχύ τής πάλαι ποτέ Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η προ-
σπάθεια ανέλιξης της χώρας σε μεγά-
λη δύναμη είναι απόρροια τόσο των
πολιτικών αποφάσεων που μετά το 1980
ευνόησαν την υιοθέτηση των αρχών
της "Τουρκο-Ισλαμικής σύνθεσης", οι
οποίες έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη

στροφή της τουρκικής κοινωνίας προς
το οθωμανικό παρελθόν της, όσο και
των μεταψυχροπολεμικών ανακατα-
τάξεων στα Βαλκάνια. 
Τα κείμενα που φιλοξενούνται στο αφιέ-
ρωμα ρίχνουν φως στη βαλκανική πο-
λιτική του Κ.Δ.Α. με έμφαση στη θέση
που κατέχουν σ' αυτήν: α) τα οθωμα-
νικά κατάλοιπα, τα οποία συνιστούν
τη βάση της πολιτικής επιρροής της
Άγκυρας στη χερσόνησο*, β) τις εμπο-
ρικές συναλλαγές, ως μέσο προώθη-
σης της "οικονομικής (αλληλ)εξάρτη-
σης", αρχή που σχετίζεται με την πολι-
τική "μηδενικών προβλημάτων με τους

γείτονες", και γ) τις διαμεσολαβητικές
προσπάθειες σε διμερείς διενέξεις, όπου
η Άγκυρα επιδιώκει να προσφέρει τις
"καλές της υπηρεσίες". Είναι ελπιδο-
φόρο ότι οι συντάκτες των κειμένων
είναι νέοι ερευνητές που στελεχώνουν
την επιστημονική "Ομάδα Έρευνας Τουρ-
κίας" του Εργαστηρίου Τουρκικών και
Ευρασιατικών Μελετών του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

* Αχμέτ Νταβούτογλου, "Το Στρατηγικό Βά-

θος, Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας", εκδό-

σεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σελ. 200.

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου.
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η 
προσπάθεια ανασύστασης της οθωμα-
νικής κουλτούρας και πολιτισμού στη
Βαλκανική αποτελεί μείζονος σημα-
σίας στόχο της τουρκικής εξωτερικής
πολιτικής, καθώς έτσι θα προαχθούν
καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα της
χώρας στην περιοχή. Η επαναφορά της
οθωμανικής γλώσσας στην Τουρκία δεν
είναι άσχετη με τις προσπάθειες διά-
δοσης της τουρκικής στις βαλκανικές
χώρες. Η στρατηγική επιλογή αποκα-
τάστασης του κύρους της οθωμανικής
γλώσσας σχετίζεται με την προσπά-
θεια βέλτιστης χρήσης ενός συντελε-
στή (ήπιας) ισχύος, προκειμένου η χώ-
ρα να αποκτήσει ηγεμονική θέση στα
Βαλκάνια. 
Τα σχέδια του προέδρου της Τουρκι-
κής Δημοκρατίας Ρ. Τ. Ερντογάν περί
επαναφοράς της διδασκαλίας της οθω-
μανικής γλώσσας στα λύκεια της χώ-
ρας, πρόταση η οποία υιοθετήθηκε από
τη 19η Σύνοδο Εθνικής Παιδείας1, και
κατ' επέκταση στη δημόσια ζωή εγεί-
ρουν ανησυχίες ως προς τα πραγματι-
κά κίνητρα μιας τέτοιας απόφασης. Οι
ανησυχίες αυξάνονται ακόμη περισσό-
τερο, εάν λάβουμε υπόψη όσα ειπώθη-
καν από τον τούρκο πρωθυπουργό Α.
Νταβούτογλου σε επίσκεψη που πραγ-
ματοποίησε στην ΠΓΔΜ στις 22 Δεκεμ-
βρίου 2014, όπου απευθυνόμενος στην
τουρκική κοινότητα της χώρας χαρα-
κτήρισε τα μέλη της απογόνους του σουλ-
τάνου Μεχμέτ, διατεινόμενος πως το
τουρκικό κράτος θα φροντίσει για τη
διαφύλαξη των καταλοίπων της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια.
Επιπλέον πρόσθεσε ότι "η τουρκική κυ-
βέρνηση θα μοιράσει τουρκική σημαία,
τουρκικό λεξικό και αντίτυπο του κο-
ρανίου στην τουρκική γλώσσα σε όλους
τους τουρκόφωνους της περιοχής"2.

Επιπτώσεις της επαναφοράς 
της οθωμανικής γλώσσας 
Ποια η σημασία των κινήσεων αυτών
από την πλευρά της Τουρκίας; Η Τουρ-
κία μέσω της γλώσσας και της εκπαί-
δευσης επιχειρεί να προωθήσει το νεο-
οθωμανισμό όχι μόνον στο εσωτερικό

της αλλά και στα Βαλκάνια. Η προώθη-
ση της τουρκικής γλώσσας σε περιο-
χές που άλλοτε ήταν μέρος της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, καθώς και η
επαναφορά της οθωμανικής γλώσσας
στη δημόσια ζωή καθιστούν έκδηλες
τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας
της γείτονος χώρας. Το κυβερνών κόμ-
μα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΚΔΑ)
αντιλαμβάνεται πως, για να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο, πρέπει να χρησιμοποιήσει
συντελεστές ήπιας ισχύος, όπως είναι
ο πολιτισμός. 
Οι επιπτώσεις της πιθανής επαναφοράς
της οθωμανικής γλώσσας στην εκπαί-
δευση θα είναι σοβαρές. Πρώτον, αναμ-
φίβολα θα προκληθεί σύγχυση στους
τούρκους πολίτες, καθώς ναι μεν οι πιο
νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν
τα οθωμανικά, αφού θα τα διδάσκονται
στο σχολείο, οι μεσήλικες και οι πρε-
σβύτεροι όμως θα αντιμετωπίσουν αρ-
κετές δυσκολίες, δεδομένου ότι ήδη από
τη δεκαετία του 1930 ακολουθήθηκε μία
πολιτική αντικατάστασης της οθωμανι-
κής γλώσσας με τη σύγχρονη τουρκική
έπειτα από πρωτοβουλία του ιδρυτή της
χώρας Μουσταφά Κεμάλ3. Δεύτερον, η
Τουρκία γυρίζει λίγο περισσότερο την
πλάτη στη Δύση και κυρίως στην Ε.Ε.,
προσπαθώντας να ισχυροποιήσει τους

δεσμούς της με τα μουσουλμανικά κρά-
τη και να καταστεί η ίδια ισχυρή περι-
φερειακή δύναμη. Ωστόσο ο διακαής
πόθος της κυβέρνησης του ΚΔΑ να εμ-
φανίζεται η Τουρκία ως ο συνεχιστής
της οθωμανικής αυτοκρατορίας οδηγεί
αναπόφευκτα στη σύνδεση με το οθω-
μανικό παρελθόν της. 
Είναι βέβαιο πως μέσα από τη γνώση
της οθωμανικής οι ερευνητές και οι απλοί
πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε κείμε-
να που έχουν συνταχθεί στην "παλιά
τουρκική" και θα μπορούν να τα μελε-
τήσουν σε βάθος. Παρά ταύτα η σύν-
δεση της σημερινής Τουρκίας με το πα-
ρελθόν της μέσω της οθωμανικής γλώσ-
σας πιθανότατα θα ξεθάψει μνήμες διό-
λου ευχάριστες για όσους λαούς υπέ-
στησαν τη σκληρότητα του οθωμανι-
κού ζυγού, κυρίως δε για τα βαλκανικά
κράτη, ορισμένα εκ των οποίων συνε-
χίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα με την Τουρκία. 

Στόχος η προώθηση 
της νεο-οθωμανικής παρουσίας 
Εν κατακλείδι η εξωτερική πολιτική
της Τουρκίας ως προς τα Βαλκάνια
καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από
τη χρήση συντελεστών ήπιας ισχύος.
Η γλώσσα ως φορέας ιδεών και αξιών

αποτελεί έναν από τους σημαντικότε-
ρους συντελεστές αυτού του είδους.
Η εκμάθηση της οθωμανικής γλώσ-
σας σε βαλκανικά κράτη, όπως η Ελ-
λάδα4, η χορήγηση -από την τουρκική
κυβέρνηση- υποτροφιών για σπουδές
στην οθωμανική ιστορία στην Αλβα-
νία5, η λειτουργία δύο πανεπιστημίων
τουρκικής επιρροής στη Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη, τα οποία υποστηρίζονται οι-
κονομικά από τούρκους επιχειρημα-
τίες, φανερώνουν πως η Τουρκία χρη-
σιμοποιώντας συντελεστές ήπιας ισχύος,
όπως είναι η γλώσσα και ο πολιτισμός,
επιχειρεί να ασκήσει επιρροή σε κρά-
τη της Βαλκανικής με στόχο την προ-
ώθηση της νεο-οθωμανικής παρου-
σίας. 

1. Today's Zaman, "Erdoğan: Ottoman lan-

guage will be taught, whether they like it or
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2. World Bulletin, "Turkish PM Davutoglu vis-

its Turks in Skopje", 23 Δεκεμβρίου 2014.

3. Ceylan Yeginsu, "Turks Feud Over Change

in Educatio", The New York Times, 8 Δεκεμ-

βρίου 2014.

4. Stelyo Berberakis, "Greeks learning to speak
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5. Balkan Insight, "Albanians Question 'Neg-

ative' View of Ottomans", 3 Δεκεμβρίου 2010.

η οθωμανική γλώσσα 
ως μέσο άσκησης ήπιας ισχύος 
Η επαναφορά της στο δημόσιο βίο και οι πιθανές προεκτάσεις της στη Βαλκανική 
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Μ
ετά τη νίκη του κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) το 2002, η νέα
ηγεσία της χώρας έμελλε να ακολου-
θήσει μια πιο φιλόδοξη εξωτερική πο-
λιτική, διεκδικώντας ρόλο "ηγεμόνα"
στα Βαλκάνια. Οι προσπάθειες διαμε-
σολάβησης στην περιοχή προσέφεραν
στην Τουρκία την ευκαιρία όχι μόνο να
ενισχύσει το κύρος της, αλλά να απο-
κτήσει επιπλέον ερείσματα στη χερσό-
νησο, αξιοποιώντας τα κοινά πολιτιστι-
κά στοιχεία, κυρίως με τους ομόθρη-
σκους Βόσνιους, και τις εμπορικές συ-
ναλλαγές με τα μέρη της αντιπαράθε-
σης. Η συνεχιζόμενη διάσταση απόψε-
ων μεταξύ Σεράγεβου και Βελιγραδίου
προσέφερε την ευκαιρία στην Άγκυρα
να παίξει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο
μεταξύ των εν λόγω πρωτευουσών. Ωστό-
σο, ο τριμερής μηχανισμός συνομιλιών
που δημιούργησε το 2009 κινδύνευσε
να περιέλθει σε αχρηστία λόγω διπλω-
ματικού επεισοδίου.
Τον Οκτώβριο του 2013 οι σχέσεις με-
ταξύ Σερβίας και Τουρκίας διακόπηκαν
απότομα, λόγω δηλώσεων του τότε πρω-
θυπουργού Ερντογάν, ο οποίος σε ομι-
λία του στο Κόσοβο ανέφερε πως "το
Κοσσυφοπέδιο είναι Τουρκία και η Τουρ-
κία Κοσσυφοπέδιο". Οι δηλώσεις αυ-
τές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
από τη σερβική κυβέρνηση, η οποία δεν
αρκέστηκε σε ρηματικές διακοινώσεις,
αλλά προχώρησε στην αποχώρησή της
από τον τριμερή μηχανισμό συνομιλιών1.
Ας σημειωθεί ότι το γεγονός έλαβε χώ-
ρα σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετώπιζε κοι-
νωνικές εντάσεις και ότι η επιρροή της
σερβικής κυβέρνησης στο ευμέγεθες
σερβοβοσνιακό στοιχείο δεν είναι αμε-
λητέα. Ο Ερντογάν δεν απολογήθηκε
για το περιστατικό, ενώ ο Νταβούτο-
γλου προσπάθησε ανεπιτυχώς να το
παρουσιάσει ως παρεξήγηση, προκει-
μένου να αποφύγει άλλο ένα στραβο-
πάτημα στην πολιτική "μηδενικών προ-
βλημάτων" της χώρας2.

Βελτίωση σχέσεων
Έπειτα από δύο χρόνια τελματωμέ-
νων σχέσεων και έντονη διπλωματική
δραστηριότητα, οι επαφές των δύο κρα-
τών αναθερμάνθηκαν πρόσφατα. Ση-
μαντική φαίνεται να ήταν η συμβολή
της επίσκεψης του Νταβούτογλου στο
Βελιγράδι τον Ιούνιο του 2014. Κατά
τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο
τότε υπουργός Εξωτερικών τόνισε το
ρόλο κλειδί της Σερβίας στη σταθε-
ρότητα της περιοχής. Ταυτόχρονα προ-
ωθήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μέσω
ενός "οικονομικού φόρουμ" με σκοπό
να ενισχυθεί το εμπόριο μεταξύ των

δύο κρατών3. Την επίσκεψη του υπουρ-
γού σύντομα ακολούθησαν συνομι-
λίες για την αποκατάσταση της λει-
τουργίας του τριμερούς μηχανισμού.
Μέσα στους επόμενους μήνες οι σχέ-
σεις των δύο κρατών βελτιώθηκαν αι-
σθητά, με αποτέλεσμα να υπογραφούν
συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και
άρσης της θεώρησης εισόδου (βίζα)
για τους υπηκόους των δύο κρατών4.
Τον Απρίλιο του 2015 η πρόεδρος της
σερβικής εθνοσυνέλευσης Μaja Goj-
kovic επισκέφτηκε την Τουρκία, κάνο-
ντας φανερή τη σερβική διάθεση για
αποκατάσταση των σχέσεων, ενώ ο
γενικός πρόξενος της Σερβίας στην
Κωνσταντινούπολη Zoran Markovic
δήλωσε στα τέλη Απριλίου 2015 πως
η διακοπή των διμερών σχέσεων το
2013 ήταν αποτέλεσμα συναισθηματι-
σμών παρά μια λογική κίνηση. Συνέχι-
σε τονίζοντας πως βασικός στόχος
των κρατών της περιοχής δεν πρέπει
να είναι η διαιώνιση των διενέξεων
αλλά η επίτευξη της σταθερότητας5.

Απουσία αμοιβαίας εμπιστοσύνης
Από τα παραπάνω περιστατικά γίνε-
ται φανερή η προσπάθεια της σερβι-
κής πλευράς να απεμπλακεί από την
αρχική της θέση. Μολονότι η Τουρκία
δεν απολογήθηκε ποτέ για τις δηλώ-

σεις του Ερντογάν, η Σερβία έκανε
μια υποχώρηση στο όνομα της ομα-
λοποίησης των σχέσεων, επιχειρών-
τας ταυτόχρονα να επανέλθει στις τρι-
μερείς συνομιλίες6. Η σερβική απαίτη-
ση για ανάκληση των εν λόγω δηλώ-
σεων δεν αφορά κατ' ανάγκη προ-
σκόλληση στο παρελθόν, αλλά απο-
τελεί μια "κόκκινη γραμμή" στις ηγε-
μονικές διαθέσεις της Τουρκίας.
Από την πορεία των διμερών σχέσεων,
ωστόσο, παρατηρεί κανείς ότι απου-
σιάζει η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η
ισορροπία μεταξύ Σερβίας και Τουρ-
κίας, καθώς υπάρχουν τάσεις για εκ-
δήλωση ηγεμονικών αξιώσεων από τη
μία μεριά εις βάρος της άλλης. Η Άγ-
κυρα, χρησιμοποιώντας την οικονομική
της ευρωστία, καταβάλλει μεγάλες προ-
σπάθειες προκειμένου να έχει λόγο στις
εξελίξεις στην περιοχή, συχνά ευνοών-
τας τους ομόθρησκούς της Βόσνιους.
Φροντίζει επίσης με την πολιτική της
να καθίσταται απαραίτητη στη διεθνή
κοινότητα για την επίτευξη της πολυ-
πόθητης "σταθερότητας" στην περιο-
χή. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τη δραστή-
ρια διπλωματία της, αξιοποιώντας κα-
τάλληλα τα πολιτιστικά και τα οικονο-
μικά στοιχεία, προκειμένου να επιβλη-
θεί στην περιφέρειά της ως ανερχόμε-
νη δύναμη. Η οικονομική αλληλεξάρ-

τηση, όπως μας δίδαξε πρόσφατα και
το παράδειγμα της Ρωσίας στην Κρι-
μαία, δεν λύνει ιστορικά προβλήματα
μεταξύ κρατών. Αντίθετα, εάν αυτά δεν
έχουν επιλυθεί εκ των προτέρων, τότε
καταλαγιάζουν και αγνοούνται, έως ότου
η ισχυρότερη χώρα, ευρισκόμενη σε
πλεονεκτική θέση -εφόσον η ανίσχυρη
χώρα θα έχει μεγαλύτερες ανάγκες και
λιγότερες εναλλακτικές- τα επαναφέ-
ρει στο προσκήνιο.
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Η Τουρκία και οι ενέργειές της για διείσδυση στα Βαλκάνια 

Οι οικονομικές σχέσεις ως
εργαλείο άσκησης "ήπιας
ισχύος" κατέχουν ιδιαί-

τερη θέση στη βαλκανική πο-
λιτική της Τουρκίας, προκειμέ-
νου να επιτευχθούν στρατηγι-
κοί στόχοι της χώρας. Οι στό-
χοι αυτοί σχετίζονται με την
επιθυμία της Άγκυρας να ασκή-
σει το ρόλο της ηγεμονικής δύ-
ναμης στην περιοχή. Για την
επίτευξή του, η Τουρκία ανα-
πτύσσει σχέσεις τόσο με κυ-
ρίαρχες όσο και με μη κυρίαρ-
χες οντότητες. Επιδιώκει την
ενίσχυση των κατά πλειοψη-
φία μουσουλμανικών κρατών,
προκειμένου να ισχυροποιήσει
τη θέση της στα Βαλκάνια.
Μετά την άνοδο του κόμμα-
τος Δικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης (ΚΔΑ) στην εξουσία το
2002, η νέα ηγεσία της χώρας
προώθησε την αναθέρμανση
των οικονομικών σχέσεων με-
ταξύ της Τουρκίας και των βαλ-
κανικών χωρών. Η έμφαση που
δόθηκε στην ανάπτυξη οικο-
νομικών σχέσεων από τότε μέ-
χρι σήμερα δεν είναι τυχαία,
καθώς η οικονομία αποτελεί
καθοριστικό συντελεστή στην
εξίσωση ισχύος του στρατηγι-
κού δόγματος της χώρας (δόγ-
μα Νταβούτογλου). Πρόκειται
για στοιχείο που αυξάνει την
ιδιαίτερη βαρύτητα μιας χώ-
ρας στο πλαίσιο της διεθνούς
ισορροπίας δυνάμεων, εξου-
δετερώνοντας κάθε μορφή αν-
τίστασης ή αντιπαλότητας από
περιφερειακά κράτη. Οι πρό-
σφατες δηλώσεις του τούρκου
αντιπροέδρου της κυβέρνη-
σης Αλί Μπαμπατζάν τον Μάιο
του 2015 ότι οι βαλκανικές χώ-
ρες θα πρέπει να αναπτύξουν
στενότερες οικονομικές σχέ-
σεις, προκειμένου να επιτευχ-
θεί "η ειρήνη, η ευημερία και η
σταθερότητα στην περιοχή",
είναι ενδεικτικές των παραπά-
νω προθέσεων. Θεωρεί δηλα-
δή ο τούρκος πολιτικός ότι η
οικονομία αποτελεί σημαντικό
όχημα για την ενίσχυση των
πολιτικών σχέσεων στην πε-
ριοχή1. 
Σε συνέχεια της πρώιμης νεο-
οθωμανικής πολιτικής της δε-
καετίας του 1990, στο πλαίσιο
της οποίας επιχειρήθηκε η ανά-
πτυξη στενών σχέσεων με χώ-
ρες των Βαλκανίων, οι κυβερ-
νήσεις του ΚΔΑ επιχείρησαν
να δώσουν νέα πνοή στις οι-
κονομικές σχέσεις με την πε-
ριοχή αυτή. Μετά το 2002, η
Τουρκία άρχισε να ενισχύει αυ-
τές τις σχέσεις ακόμα και με
μη μουσουλμανικές χώρες της
περιοχής, δημιουργώντας έτσι
ένα ισχυρό πλέγμα εμπορικών

συναλλαγών στην περιοχή. Σύμ-
φωνα με το στρατηγικό δόγ-
μα της Τουρκίας, η πολιτική που
ακολουθεί η χώρα πρέπει να
προσβλέπει στην "οικονομική
(αλληλ)εξάρτηση" μεταξύ Τουρ-
κίας και των γειτονικών κρα-
τών2. Πράγματι, η Άγκυρα ανέ-
πτυξε σημαντική οικονομική
δραστηριότητα με χώρες των
Βαλκανίων, κυρίως στους το-
μείς των τηλεπικοινωνιών, της
τραπεζικής, των κατασκευών,
της εξόρυξης μεταλλευμάτων
και του λιανεμπορίου. Για την
περαιτέρω ενίσχυση αυτών των
σχέσεων η Τουρκία έχει υπο-
γράψει με όλες τις βαλκανι-
κές χώρες "σύμφωνα ελεύθε-
ρου εμπορίου"3.

Οικονομικά στοιχεία 2013
Σύμφωνα με οικονομικά στοι-
χεία του 2013, οι βαλκανικές
χώρες με τις περισσότερες ευ-
καιρίες για την Τουρκία στον
τομέα της οικονομίας είναι η
Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ρου-
μανία και η Σλοβενία, χώρες
που είναι μέλη της Ε.Ε. και οι
οποίες αντιπροσωπεύουν το
77% των τουρκικών εξαγωγών
στα Βαλκάνια. Μετά, με τη βελ-
τίωση των τουρκοσερβικών σχέ-
σεων το 2009, η Σερβία απο-
τελεί ακόμη μία σημαντική αγο-
ρά για την Τουρκία ($ 344
εκατ.). Επόμενη χώρα με τη με-
γαλύτερη εξαγωγική αγορά για
την Τουρκία είναι η ΠΓΔΜ ($
294 εκατ.), στην οποία έχει ανα-
λάβει την κατασκευή 21 έργων.
Ακολουθεί η Βοσνία-Ερζεγο-
βίνη ($ 274,5 εκατ.). Λίγο πιο
κάτω βρίσκεται η Αλβανία ($
267 εκατ.), με 19 έργα προς κα-
τασκευή. Η Κροατία και το Μαυ-
ροβούνιο αποτελούν τις μικρό-
τερες εξαγωγικές αγορές για
την Τουρκία ($ 200,7 εκατ. και
$ 29 εκατ. εξαγωγές αντίστοι-
χα)4. Το εμπόριο με τα Βαλκά-
νια έχει συμβολική οικονομική
αξία για την Τουρκία, καθώς
οι αποδόσεις δεν είναι υψη-
λές συγκριτικά με άλλες χώ-
ρες, όπως η Γερμανία ($ 13.703
εκατ.). Ωστόσο έχει σημαντι-
κή πολιτική αξία, καθώς αυτό
συμβάλλει στην αύξηση των
δεσμών με τη χερσόνησο.
Χαρακτηριστικός τομέας για
κερδοφόρες τουρκικές επεν-
δύσεις στα Βαλκάνια είναι ο
τραπεζικός, με πρόσφατο πα-
ράδειγμα την εξαγορά από την
κρατική τουρκική τράπεζα Halk-
bank του 76,6% των μεριδίων
της σερβικής τράπεζας Ca-
canska Banka5. Η Τουρκία έχει
αναλάβει επίσης στρατηγικά

έργα στην περιοχή, όπως την
κατασκευή του αυτοκινητο-
δρόμου Βελιγραδίου - Νότιας
Αδριατικής και του αυτοκινη-
τοδρόμου Δυρραχίου - Κού-
κες - Πρίστινα. Επιπλέον, ο του-
ρισμός μεταξύ Τουρκίας και
βαλκανικών χωρών έχει αυ-
ξηθεί τόσο λόγω της άρσης
της θεώρησης εισόδου (visa)
όσο και λόγω της προβολής
της χώρας μέσω των τουρκι-
κών τηλεοπτικών σειρών. Ας
σημειωθεί ακόμη ότι η τουρ-
κική Διεύθυνση Διεθνούς Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (TI-
KA) έχει αναλάβει την κατα-
γραφή και ανακατασκευή ιστο-
ρικών οθωμανικών μνημείων
στα Βαλκάνια, καθώς και την
κατασκευή σχολείων σε χώ-
ρες με έντονο μουσουλμανι-
κό στοιχείο (π.χ. Αλβανία, Βοσ-
νία - Ερζεγοβίνη, Μαυροβού-
νιο, ΠΓΔΜ). Η εν λόγω διεύ-
θυνση διαθέτει επίσης πρό-
γραμμα υποτροφιών σε χώ-
ρες με μη μουσουλμανικούς
πληθυσμούς (π.χ. Σερβία), προ-
κειμένου να προωθήσει την
εκμάθηση της τουρκικής γλώσ-
σας και την ενασχόληση με
σπουδές γύρω από τον τουρ-
κικό πολιτισμό και την ιστο-
ρία, με σκοπό την προβολή της
χώρας. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι
εμπορικές συναλλαγές συνι-
στούν σημαντικό εργαλείο στη
διάθεση της Άγκυρας για την
αύξηση της επιρροής της στις
βαλκανικές χώρες. Την κρίσι-
μη αυτή περίοδο που η περιο-
χή μας μαστίζεται από την οι-
κονομική ανέχεια, η Τουρκία,
αν κρίνουμε από τις συναλλα-
γές και επενδύσεις οικονομι-
κών φορέων της σε στρατηγι-
κούς τομείς, φαίνεται διατε-
θειμένη να αξιοποιήσει την οι-
κονομική της ισχύ, προκειμέ-
νου να ασκήσει πολιτική επιρ-
ροή στην περιοχή.
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