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Εισαγωγικό σημείωμα 
 

Η Τουρκία του Κ.Δ.Α. αντιμέτωπη με περιφερειακές  
και εσωτερικές ανακατατάξεις 

 
Είναι κοινός τόπος να επισημαίνει κανείς ότι το κυβερνών Κόμμα της 

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Κ.Δ.Α.) διανύει μια από τις πιο δύσκολες 

περιόδους της διακυβέρνησής του κατά την οποία καλείται να αποδείξει 

ότι δεν έχει φθαρεί από την πολυετή παραμονή του στην εξουσία και 

μπορεί να ανταπεξέλθει στις πολυάριθμες προκλήσεις διεθνούς και 

εσωτερικής πολιτικής τάξεως. Οι περίπλοκες αυτές διεθνείς και 

εσωτερικές ανακατατάξεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η 

πολιτική εξουσία συχνά προσφέρουν και ευκαιρίες για την διασφάλιση ή 

προώθηση των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Η ορθή αντίληψη και 

κατανόηση της διεθνούς και εσωτερικής πραγματικότητας, η οποία, πέρα 

από τα αντικειμενικά κριτήρια και συντελεστές που διαθέτει μια χώρα, 

σχετίζεται και με τις επικρατούσες τάσεις, τις προσλαμβάνουσες, την 

κοσμοθεωρία, και τις φιλοδοξίες της ηγεσίας της, στοιχεία που θα 

επηρεάσουν τις τελικές επιλογές της κυβέρνησης του Κ.Δ.Α.  

 

Το τετράμηνο Μαρτίου-Ιουνίου του 2014 υπήρξε πλούσιο σε 

εξελίξεις που απασχόλησαν άμεσα την τουρκική πολιτική ηγεσία. Κατά 

την περίοδο αυτή η ηγεσία του Κ.Δ.Α. με επικεφαλής τον πρωθυπουργό 

Ρ. Τ. Έρντογαν είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά από διεθνείς 

προκλήσεις και εσωτερικά ζητήματα που άπτονταν των εθνικών 
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συμφερόντων της χώρας όσον αφορά το εξωτερικό, καθώς και τα 

στενότερα συμφέροντα της πολιτικής ηγεσίας του τόπου στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή. 

 

Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας, η οποία ευνοεί τη συμμετοχή 

της Άγκυρας σε πολυάριθμα περιφερειακά υποσυστήματα, παρέχει στην 

πολιτική ηγεσία της χώρας την ευκαιρία να διεκδικήσει λόγο στις 

εξελίξεις, είτε για να προασπιστεί τα συμφέροντά της είτε για να 

προβάλλει αυτά στη διεθνή κοινή γνώμη. Τέτοιες ήταν παραδείγματος 

χάρη οι εξελίξεις που συνέχισαν να λαμβάνουν χώρα στην Συρία, όπου η 

εμφύλια σύρραξη μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων πιστών στον Πρόεδρο 

Μπάσαρ αλ-Άσαντ και του συνασπισμού των αντικυβερνητικών 

δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και δυνάμεις εξτρεμιστών (ισλαμιστών), ο 

οποίος συνασπισμός δέχεται υποστήριξη από την Άγκυρα, έχει 

καταλύσει κάθε έννοια εσωτερικής έννομης τάξης. Το κενό εξουσίας που 

έχει δημιουργηθεί προκαλεί την τουρκική ηγεσία να διεκδικήσει 

μεγαλύτερο λόγο στη Συρία και ευνοϊκότερη θέση στην Μέση Ανατολή. 

Μια άλλη περίπτωση είναι η κρίση που ξέσπασε στην Ουκρανία, όπου το 

Κίεβο βρέθηκε αντιμέτωπο με τις αναθεωρητικές πολιτικές της Μόσχας, 

οι διεκδικήσεις της οποίας διατάραξαν την σταθερότητα και την ειρήνη 

στην περιοχή. Η προσπάθεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας να επεκταθεί 

στην Ανατολική Ουκρανία, όπου υπάρχουν πολυάριθμες φιλορωσικές 

ομάδες, και να προσαρτήσει την στρατηγικής σημασίας χερσόνησο της 

Κριμαίας, αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση και για τα συμφέροντα 

της Τουρκίας. Μολονότι φαινομενικά μια απομακρυσμένη και ξένη 

περιοχή, όπου τίποτα δεν μπορεί να ενώνει τις νότιες με τις βόρειες 

ακτές του Ευξείνου Πόντου, εντούτοις, υπάρχει σημαντική Ταταρική 

μειονότητα, η οποία συνδέεται λόγω των παλαιών οθωμανικών κτήσεων 

στην περιοχή με την σύγχρονη Τουρκία. Σημαντικές ήταν οι εξελίξεις 

και στο Βόρειο Ιράκ, όπου η «Κουρδική Αυτόνομη Περιοχή» (Κ.Α.Π.) 

πέτυχε να διαχειριστεί το θέμα της αξιοποίησης των πλούσιων 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που ελέγχει στην περιοχή. Η άρση των 

εμποδίων που έθετε η κεντρική κυβέρνηση της Βαγδάτης, άνοιξε ακόμη 

ένα παράθυρο ευκαιρίας τόσο στην Κ.Α.Π. για να αποκτήσει την 

οικονομική της αυτοδυναμία, η οποία θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να 

την οδηγήσει σε πολιτική ανεξαρτησία στο μέλλον, όσο και στην 

Τουρκία, η οποία ως γειτονική χώρα επιδιώκει να επωφεληθεί από τις 
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αντιπαραθέσεις μεταξύ Κούρδων και Αράβων, προσφερόμενη να 

συμμετάσχει στην ασφαλή μεταφορά του κουρδικού πετρελαίου, μέσω 

των εγκαταστάσεών της, στις αγορές της Δύσης. Ακόμη μια εξέλιξη στην 

περιφέρεια της Τουρκίας είναι αυτή που αφορά τις σχέσεις με την 

Σερβία. Οι ατυχείς δηλώσεις του Ρ. Τ. Έρντογαν αναφορικά με το 

Κοσσυφοπέδιο στα τέλη του 2013, είχαν δημιουργήσει αρκετή ένταση 

στις σχέσεις Άγκυρας και Βελιγραδίου, με αποτέλεσμα την διακοπή των 

διαμεσολαβητικών προσπαθειών της Τουρκίας μεταξύ Σερβίας και 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Η Σερβία ως έμπρακτη έκφραση δυσαρέσκειας 

αποχώρησε από τον τριμερή μηχανισμό συνομιλιών, τον οποίο είχε 

δημιουργήσει η τουρκική διπλωματία με σκοπό να συμβάλλει στην 

προσέγγιση μεταξύ Σερβίας και Βοσνίας. Η δραστήρια τουρκική 

διπλωματία, υπό την ηγεσία του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Α. 

Νταβούτογλου, πέτυχε ωστόσο, να γεφυρώσει το χάσμα και να 

επαναφέρει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Βελιγραδίου στο 

πρότερο επίπεδό τους. Η επίσημη επίσκεψη του Α. Νταβούτογλου στο 

Βελιγράδι στις αρχές Ιουνίου του 2014, έδωσε την απαραίτητη αυτή 

ώθηση. 

 

Όσον αφορά τις εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική σκηνή, δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι η κυβέρνηση Έρντογαν συνέχισε να 

κλυδωνίζεται με τα σκάνδαλα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τον 

Δεκέμβριο του 2013. Η ενδοπαραταξιακή διαμάχη είχε ως αποτέλεσμα ο 

Έρντογαν να επιχειρήσει τον εξοστρακισμό όσων κυβερνητικών και 

κομματικών στελεχών πρόσκεινται στον αυτοεξόριστο ιμάμη 

Φετχουλλάχ Γκιουλέν. Μετά τον απαραίτητο κυβερνητικό 

ανασχηματισμό, η κυβέρνηση προχώρησε σε τακτικό και εκτεταμένο 

«κυνήγι μαγισσών» με στόχο την «εξάρθρωση» πυρήνων πιστών στον Φ. 

Γκιουλέν αυτή τη φορά στις τάξεις της κρατικής μηχανής με 

κυριότερους τομείς εκείνους των δυνάμεων ασφαλείας (αστυνομία) και 

της δικαιοσύνης. Η αναταραχή που προκλήθηκε εντός της ισλαμικής 

παράταξης έφερε στο προσκήνιο το θέμα της νομιμότητας και διαδοχής 

της ηγεσίας. Με τον περιορισμό των θητειών στην εθνοσυνέλευση στις 

τρεις για κάθε βουλευτή του Κ.Δ.Α. και τα οικονομικά και πολιτικά 

σκάνδαλα να αποκαλύπτονται το ένα μετά το άλλο, ο αρχηγός της 

κυβέρνησης προσανατολίστηκε στο να μεταβεί στον προεδρικό θώκο, ο 

οποίος πρόκειται να είναι διαθέσιμος τον προσεχή Αύγουστο με τη λήξη 
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της θητείας του Αμπντουλλάχ Γκιούλ, εξέλιξη που θα του εξασφάλιζε 

πέραν της πολυπόθητης παραμονής στα πολιτικά πράγματα και την 

απαραίτητη θεσμική προστασία. Παράλληλα, σημαντικές δυσχέρειες 

αντιμετωπίστηκαν κατά την επίτευξη της διαδικασίας ειρήνευσης με 

τους Κούρδους αγωνιστές του Ρ.Κ.Κ., η οποία είχε εγκαινιαστεί πριν 

ένα περίπου χρόνο, γεγονός που η ηγεσία του κόμματος οφείλει να λάβει 

υπόψη εκτός των άλλων και για την επίτευξη προόδου στο θέμα της 

συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και την εκλογή νέου Προέδρου. 

 

Στο ανά χείρας τεύχος των «Τετραδίων της Ομάδας Έρευνας 

Τουρκίας» αναλύονται ορισμένα από τα παραπάνω σημαντικά ζητήματα 

των πολιτικών εξελίξεων και της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας 

κατά την χρονική περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου του 2014. Οι αναλύσεις 

αυτές είναι προϊόν πολύμηνης έρευνας των μελών της επιστημονικής 

Ομάδας Έρευνας της Τουρκίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στόχο έχουν να εξηγήσουν 

τις εσωτερικές και διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας με επιστημονικούς 

τρόπους και μεθόδους. Σκοπός της εκδοτικής αυτής δραστηριότητας 

είναι να συμβάλει στη δημιουργία καταρτισμένου ερευνητικού 

προσωπικού στη χώρα μας ικανού να παρακολουθήσει και να ερμηνεύσει 

επιστημονικά την πολύπλοκη –συχνά σ’ εμάς τους Έλληνες– 

πραγματικότητα της γείτονος χώρας. Στο βαθμό που οι προπτυχιακοί 

αυτοί φοιτητές πέτυχαν να εξερευνήσουν και να εξηγήσουν ορισμένες 

δυσνόητες πτυχές της τουρκικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, 

ο παραπάνω στόχος πρέπει να θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί. Οι 

φιλότιμες αυτές προσπάθειες των συντακτών που μετέχουν στο τεύχος 

αυτό, δίνουν, ασφαλώς, ελπίδα και κουράγιο στον υπογράφοντα 

προκειμένου να συνεχιστεί η εκδοτική αυτή πρωτοβουλία. 

 

Ν. Ραπτόπουλος 

 

* * * * * 
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ΤΤΟΟ  ΟΟΥΥΚΚΡΡΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΖΖΗΗΤΤΗΗΜΜΑΑ,,  ΟΟΙΙ  ΤΤΑΑΤΤΑΑΡΡΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΜΜΑΑΙΙΑΑΣΣ    

ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑΣΣ  

 

ΣΣΤΤΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΝΝΑΑ  ΔΔΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕΑΑ    

 

ο ζήτημα των Τατάρων1 της Ουκρανίας και συγκεκριμένα εκείνων της 

χερσονήσου της Κριμαίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

σύγχρονη τουρκική εξωτερική πολιτική μετά την εκδήλωση των 

επεκτατικών διαθέσεων της Ρωσίας. Αυτό οφείλεται στα ζωτικά 

συμφέροντα που έχει η Τουρκία στην περιοχή αυτή, καθώς οι Τάταροι 

αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες μη σλαβικές φυλές, όχι μόνο στην 

Ουκρανία2 αλλά και στην Ρωσία, οι οποίοι συγγενεύουν με τους Τούρκους. 

Επιπλέον είναι ομόδοξοί τους, καθώς έχουν ασπαστεί το σουνιτικό Ισλάμ και 

θεωρούνται ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας3.  

Με αφορμή την πρόσφατη ουκρανο-ρωσική κρίση, η οποία εκφράστηκε 

μέσω της ρωσικής εισβολής στη χερσόνησο της Κριμαίας, έγινε σαφές ότι η 

Ρωσία ως περιφερειακός ηγεμόνας προέβη σε κίνηση διεκδίκησης του «ζωτικού 

της χώρου». Στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η άνιση ανάπτυξη 

και ο ηγεμονικός αναθεωρητισμός της Ρωσίας είναι τα δύο βασικά αίτια της 
                                                             
1 «Τάταροι» αποκαλούνται οι πληθυσμοί τουρανικών προελεύσεων που διαβιούν στη νότια 

Ρωσία, των οποίων η γλώσσα εντάσσεται στην ομάδα των τουρκικών διαλέκτων. Ειδικότερα, 

πρόκειται για φύλα μογγολικής-τουρκικής προέλευσης τα οποία, ύστερα από τη διάλυση της 

Μογγολικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, έκαναν πατρίδα τους, κατά κύριο 

λόγο, τη γη των νοτίων Ουραλίων και πέριξ του ποταμού Βόλγα. Επί Κριμαϊκού πολέμου 

(1853-1856), η χερσόνησος της Κριμαίας αποτέλεσε το κύριο ων μαχών μεταξύ της Ρωσίας και 

των συμμαχικών δυνάμεων (παρακμάζουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, Γαλλία και Μεγάλη 

Βρετανία). Το τέλος του πολέμου επήλθε στις 30 Μαρτίου του 1856, οπότε και υπογράφηκε η 

Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της ηττημένης τσαρικής Ρωσίας και τους συμμάχους. Ως 

αποτέλεσμα, εξασφαλίστηκε η εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η 

Μαύρη Θάλασσα μετατράπηκε σε ουδέτερη ζώνη. Οι Τάταροι διατηρούν παραδοσιακά μη 

φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία οι οποίες φτάνουν στο βαθμό της αντιπαλότητας. 

Αυτό ανάγεται στο γεγονός ότι οι Τάταροι, όχι μόνο τάσσονταν ως πολεμιστές στο πλευρό της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις ρωσο-τουρκικές συρράξεις, αλλά επίσης, το 1944 ο Στάλιν 

τους εκδίωξε μαζικώς από τις εστίες τους -με προορισμό την περιοχή της κεντρικής Ασίας- με 

την κατηγορία ότι κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συμμάχησαν με το Βερολίνο εναντίον της 

Μόσχας (Ε.Σ.Σ.Δ.). Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης σημαντικός αριθμός Τατάρων 

απεβίωσε ενώ, ακόμα λιγότεροι ήταν εκείνοι που επέστρεψαν στην Κριμαία ύστερα από 

δεκαετίες για να έρθουν αντιμέτωποι με την εξάλειψη του πολιτισμού τους και τη λεηλασία 

της περιουσίας τους. Βλ. Encyclopaedia Britannica, ‘Tatar [People]’, [www.britannica.com, 

τελευταία πρόσβαση: 07/07/2014]. 
2 Συγκεκριμένα, η χερσόνησος της Κριμαίας συγκεντρώνει σύμφωνα με την Ουκρανική 

Στατιστική Υπηρεσία, 243.400 Τατάρους. Βλ. Ουκρανική Στατιστική Υπηρεσία 
[www.ukrcensus.gov.ua, τελευταία πρόσβαση 13/07/2014]. 
3 Τα Νέα, «Τάταροι Κριμαίας: ‘Οι Ρώσοι είναι κατακτητές και δε θα τους αφήσουμε ήσυχους’», 

8 Μαΐου 2014. 

T 
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κρίσης που εκδηλώθηκε στην περιοχή: Η μεγάλη ανισορροπία ισχύος στην 

περιοχή –δηλαδή η σαφώς λιγότερο ισχυρή θέση της φιλο-ευρωπαϊκής 

Ουκρανίας σε σχέση με τη Ρωσία– αποτέλεσε την θρυαλλίδα για την 

επεκτατική διάθεση της Ρωσίας. Από τη μεριά της η Ουκρανία, μη μπορώντας 

να ανταποκριθεί στο κόστος της ανατροπής του πλήγματος που δέχτηκε 

στρέφεται προς τους δυτικούς συμμάχους της, ελπίζοντας ότι ο συνασπισμός 

που τη στηρίζει θα αποτρέψει τουλάχιστον περαιτέρω απώλειες κυριαρχικών 

δικαιωμάτων και με κατάλληλο διπλωματικό χειρισμό γιατί όχι θα μεταπείσει 

τον αντίπαλο. Συνεπώς, η πολιτική της ισορροπίας ισχύος αποτελεί την κύρια 

στρατηγική αντιμετώπισης της απειλής εκ μέρους της Ουκρανίας, καθώς δεν 

υπάρχει παγκόσμια αρχή διακυβέρνησης η οποία θα υπερασπίζεται τα κράτη 

που δέχονται επιθέσεις και θα επαναφέρει σε τάξη τα κράτη εκείνα που 

παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες. Η ειρήνη και η σταθερότητα αποτελούν 

συχνά απότοκα της ισορροπίας ισχύος, καθώς, χωρίς αυτές συνήθως επέρχεται 

η σύγκρουση. 

Το διακύβευμα για την Δύση ήταν 

μεγάλο καθώς απειλήθηκε η ισορροπία ισχύος 

στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως, στην 

«πίσω αυλή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 

την μεριά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής (Η.Π.Α.) διατηρούν έντονο 

ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς 

αποτέλεσαν εν γένει την κινητήρια δύναμη 

θωράκισης της πρώτης έναντι της επιρροής 

της Σοβιετικής Ένωσης κατά τον ψυχρό 

πόλεμο. Το ερώτημα που για καιρό ταλανίζει 

τον δυτικό κόσμο –και ειδικά την 

υπερδύναμη, Η.Π.Α.– αφορά τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο ρωσικός 

επεκτατισμός. Στην προκειμένη περίπτωση η ασυδοσία της Ρωσίας να 

σφετερίζεται εδάφη αγνοώντας το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από 

κοινού με τις Η.Π.Α. προχώρησαν ήδη σε επιβολή κυρώσεων έναντι της Ρωσίας, 

ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές περιορίστηκαν στον πολιτικό και οικονομικό 

τομέα δίχως να επεκταθούν στον στρατιωτικό.  

[Τ]ο ζήτημα των Τατάρων 

[…] της Κριμαίας 

παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τη 

σύγχρονη τουρκική 

εξωτερική πολιτική. Αυτό 

οφείλεται στα ζωτικά 

συμφέροντα που έχει η 

Τουρκία στην περιοχή 

αυτή. 
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Από την έναρξη της κρίσης οι Τάταροι της Κριμαίας εκδήλωσαν έντονα 

την ανησυχία τους για τυχόν διάσπαση της Ουκρανίας και μετατροπή του 

ανατολικού τμήματος της χώρας σε κομμάτι της Ρωσίας, αλλά και της ίδιας της 

χώρας (Ουκρανία) σε «δορυφόρο» της Μόσχας. Οι ταταρικές εκκλήσεις για 

στήριξη από την Άγκυρα ακούστηκαν όλο και πιο δυνατά, καθώς οι Τάταροι –

που ως «συγγενείς ομάδες» (kin group) συνδέονται με την Τουρκία μέσω κοινής 

ιστορίας, κουλτούρας και θρησκείας– θεωρούν την χώρα αυτή κατά κανόνα ως 

«μητέρα πατρίδα» (kin state)4 και στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς 

αυτήν, όταν αισθάνονται απειλούμενοι. Η Τουρκία από την πλευρά της, 

δρώντας οπορτουνιστικά, επιδιώκει ρόλο 

μεσολαβητή –ιδιότητα που θα της επιτρέψει 

ν’ αποκτήσει επιρροή και ισχύ στην 

περιοχή– επικαλούμενη κατά την περίοδο 

της κρίσης στενές σχέσεις με τους Τατάρους, 

τους οποίους αναγνωρίζει ως Τούρκο-

Τάταρους της Κριμαίας.5 Επιδιώκοντας να 

διασφαλίσει τα ζωτικά της συμφέροντα, 

προσπαθεί να επωφεληθεί από τη σχέση της 

τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία. 

Στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο, 

αποφεύγει επιμελώς να έρθει σε ανοιχτή 

αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Πώς όμως 

κρίνεται η προσπάθεια αυτή της Τουρκίας 

να εξελιχθεί σε προστάτιδα δύναμη των 

Τατάρων, προωθώντας ταυτόχρονα τα 

συμφέροντά της στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος, αλλά και του 

περιφερειακού υποσυστήματος στο οποίο εντάσσεται; Στις γραμμές που 

ακολουθούν θα προσεγγίσουμε το θέμα μας αρχικά από την οπτική των 

Τατάρων και στη συνέχεια από την οπτική της Τουρκίας, εξετάζοντας την 

ιδιαίτερη θέση της χώρας επί του ζητήματος. Για το σκοπό αυτό θα εξεταστούν 

οι λόγοι για τους οποίους οι δυνατότητες παρέμβασης της Τουρκίας είναι 

περιορισμένες τόσο αναφορικά με το διεθνές σύστημα όσο και με το 

                                                             
4 Βλ. Taji-Farouki Suha & Poulton Hugh, ‘Muslim Identity and the Balkan State’, Εκδόσεις 

Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, 1997. Βλ. επίσης Sheffer Gabriel, ‘Kin-Group and Kin-State’, 

Encyclopedia Princetoniensis, [www.pesd.princeton.edu, τελευταία πρόσβαση: 19/07/2015].  
5 Αυτό αποτελεί εξάλλου μέρος της –ευρύτερης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής που 

εφαρμόζεται εξίσου στις τουρκικές και μουσουλμανικές μειονότητες τόσο των Βαλκανίων όσο 

και της Μέσης Ανατολής. 

Οι ταταρικές εκκλήσεις 

για στήριξη από την 

Άγκυρα ακούστηκαν όλο 

και πιο δυνατά, καθώς οι 

Τάταροι, που ως 

«συγγενείς ομάδες» (kin 

group) συνδέονται με την 

Τουρκία μέσω κοινής 

ιστορίας, κουλτούρας και 

θρησκείας, θεωρούν την 

χώρα αυτή κατά κανόνα ως 

«μητέρα πατρίδα» (kin 

state) 
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υποσύστημα στο οποίο η χώρα ανήκει. Συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στο 

επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας-Ουκρανίας (αλλά και ειδικότερα 

Τουρκίας-Κριμαίας), στον ρωσο-τουρκικό ανταγωνισμό, στα διακυβεύματα της 

Δύσης (Ε.Ε. και Ν.Α.Τ.Ο.) αλλά και στις ενέργειες στις οποίες η Τουρκία έχει 

προβεί.  

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι Τάταροι 

προσεγγίζουν την Τουρκία ως «kin state» και 

αυτό εκδηλώνεται έντονα, ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο αυτή της κρίσης. Η ανησυχία των 

Τατάρων, αλλά και η αποφασιστικότητά τους 

να μην υποκύψουν σε οποιαδήποτε ρωσική 

αξίωση, εκφράζεται και με επίσημο τρόπο. 

Ενδεικτικά, ο εκπρόσωπος του «Συνδέσμου 

Πολιτισμού και Αλληλεγγύης των Τούρκων 

της Κριμαίας», Τουντσέρ Καλκάι (Tuncer 

Kalkay), εξέφρασε δημοσίως αυτή την 

ανησυχία δηλώνοντας ότι ένας ενδεχόμενος 

έλεγχος της Κριμαίας από τους Ρώσους θα 

σηματοδοτούσε το τέλος των Τατάρων6. 

Επιπλέον, ο επικεφαλής του «Εθνικού 

Συμβουλίου των Τατάρων» της χερσονήσου, 

Ρεφάτ Τσουμπάροφ (Refat Chubarov), τάχθηκε επίσης στο πλευρό της 

Ουκρανίας λέγοντας ότι η ταταρική διασπορά7 δε θα δίσταζε να αντιδράσει8. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη χώρα ζουν κατά προσέγγιση 3 εκατ. 

πολίτες ταταρικής καταγωγής οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι καλά 

οργανωμένοι, άρτια δικτυωμένοι και δρουν δυναμικά9. Αν συνυπολογιστεί και 

η δυνατότητα εκλογικής κινητοποίησης των Τατάρων της Κριμαίας, καθίσταται 

εμφανές ότι μπορεί κάλλιστα να υπάρξει αλληλεπίδραση και συντονισμός 

πολιτικής χροιάς με εκείνους της Τουρκίας προς δημιουργία αποσχιστικών 

                                                             
6 Βλ. Today’s Zaman, ‘Crimean Tatars deeply concerned over developments in Ukraine’, 23 

Φεβρουαρίου 2014.  
7 Ταταρικοί πληθυσμοί που ασπάζονται το Ισλάμ απαντώνται σε μικρότερες συγκεντρώσεις στις 

παρακάτω χώρες: Τουρκία, Ρωσία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και στην υπόλοιπη Κεντρική 

Ασία. Βλ. Encyclopaedia Britannica, ‘Tatar’, ο.π.  
8 Βλ. İzmirli, İdil Pembe, Özçelik, Sezai, ‘Sources of Ethnic Conflicts And Conflict Resolution 

In Crimean Peninsula: Deportation, Repatriation And Crimean Tatars’, Turkish Weekly, χ.η. 
9 Βλ. Wilson, Andrew, ‘Tatars Sunni Muslims pose a Threat to Russia’s Occupation of 

Crimea’, The Guardian, 5 Μαρτίου 2014. 

Η Τουρκία […] επιδιώκει 

ρόλο μεσολαβητή –

ιδιότητα που θα της 

επιτρέψει ν’ αποκτήσει 

επιρροή και ισχύ στην 

περιοχή– επικαλούμενη 

κατά την περίοδο της 

κρίσης στενές σχέσεις με 

τους Τατάρους, τους 

οποίους αναγνωρίζει ως 

Τούρκο-Τάταρους της 

Κριμαίας 
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κινημάτων ή τουρκόφιλων μουσουλμανικών πολιτικών κομμάτων. Επιπλέον, ο 

επικεφαλής της ταταρικής κοινότητας της Κριμαίας, Μουσταφά Τζεμίλεφ 

(Mustafa Dzhemilev), προέβη σε δηλώσεις υπέρ της προάσπισης της 

δημοκρατίας, απορρίπτοντας την απόφαση του Πούτιν για χορήγηση άδειας 

παραμονής σε όσους από την χερσόνησο δεν αποδεχθούν τη ρωσική 

υπηκοότητα10.  

Η Τουρκία, με τη σειρά της, θεωρεί 

τους Τατάρους «kin group» και τις περιοχές 

τους εντός της Ουκρανίας ζωτικό της χώρο. 

Ωστόσο, οι δυνατότητες παρέμβασης 

περιφερειακών κρατών, όπως της Τουρκίας, 

στην κρίση της Κριμαίας είναι περιορισμένες 

λόγω της αδυναμίας τους να επιβάλλουν την 

βούλησή τους στους ισχυρότερους δρώντες 

που εμπλέκονται στη διαμάχη και να τους 

αποτρέψουν. Η αδυναμία αυτή των 

περιφερειακών κρατών τα οδηγεί να 

ακολουθήσουν μια παθητική πολιτική 

στήριξης της χώρας εκείνης που δέχτηκε την 

πρόκληση, εν αναμονή οργανωμένης αντίδρασης του διεθνούς συστήματος. Η 

θέση της Τουρκίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εξαιρετικά λεπτή και 

δύσκολη ως προς την αντιπαράθεση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Άγκυρα 

ανέκαθεν ενδιαφερόταν και προσπαθούσε να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με 

την Κριμαία, ειδικά από τότε που η τελευταία, μετά την πτώση της Σοβιετικής 

Ένωσης, έχαιρε ειδικού καθεστώτος αυτονομίας. Ενδεικτικά, θα ήταν χρήσιμο 

να αναφερθεί ότι, τόσο η Τουρκική Διεύθυνση για τη Διαχείριση της 

Συνεργασίας και της Ανάπτυξης (Τ.Ι.Κ.Α.)11 όσο και η Προεδρία Θρησκευτικών 

Υποθέσεων (Diyanet)12, ο τουρκικός θεσμός που διαχειρίζεται τα ισλαμικά 

                                                             
10 Βλ. Kaymak, Esra, ‘Turkey’s Crimean Tatars worried for Crimea’, Πρακτορείο Anadolu, 25 

Μαρτίου 2014.   
11 Στην τουρκική γλώσσα «Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı». Ιδρύθηκε το έτος 

1992. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και είναι αρμόδιο για 

την οργάνωση της αναπτυξιακής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικότερα στους 

τουρκογενείς και μουσουλμανικούς πληθυσμούς της Κεντρικής Ασίας και των Βαλκανίων. 
12 Η πλήρης ονομασία στην τουρκική γλώσσα είναι «Diyanet İşleri Başkanlığı». Ιδρύθηκε το 

έτος 1924 ύστερα από την κατάργηση του αρμόδιου Υπουργείου για τις ισλαμικές υποθέσεις 

και ιδρύματα. Στις κύριες αρμοδιότητές του εντάσσονται η διοίκηση των χώρων λατρείας, η 

ενημέρωση του λαού αναφορικά με τη θρησκεία και γενικότερα η διαχείριση των ζητημάτων 

πίστεως, ηθών και εθίμων. Η δράση του έχει επεκταθεί πέραν των Βαλκανίων και στην  Δ. 

Η Άγκυρα ανέκαθεν 

ενδιαφερόταν και 

προσπαθούσε να 

αναπτύξει σχέσεις 

συνεργασίας με την 

Κριμαία, ειδικά από τότε 

που η τελευταία, μετά την 

πτώση της Σοβιετικής 

Ένωσης, έχαιρε ειδικού 

καθεστώτος αυτονομίας. 
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θέματα της Τουρκίας, δραστηριοποιούνται σημαντικά στη χερσόνησο της 

Ουκρανίας.13 Επιπλέον σημαντικές εμπορικές σχέσεις αναπτύχθηκαν μεταξύ 

Τουρκίας και Ουκρανίας την τελευταία δεκαετία.  

Κατά την κρίση της Κριμαίας η 

παρουσία της Τουρκίας έγινε περισσότερο 

αισθητή και πιο ευδιάκριτη η θέση που αυτή 

υποστηρίζει. Ωστόσο, το εύρος κινήσεων των 

Τούρκων αξιωματούχων περιορίζεται σε 

επισκέψεις εργασίας και τηλεφωνικές 

συνομιλίες με τους Ουκρανούς και Ρώσους 

ομολόγους τους, καθώς και με εκπροσώπους 

των Τατάρων. Συγκεκριμένα ο τότε Τούρκος 

υπουργός Εξωτερικών, Αχμέτ 

Νταβούτογλου, πραγματοποίησε επίσκεψη 

στο Κίεβο την 1η Μαρτίου 2014, όπου και 

έκανε δηλώσεις αναφορικά με το καλό 

επίπεδο των σχέσεων Ουκρανίας-Τουρκίας. 

Από τη μεριά του, ο τότε πρωθυπουργός, 

Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν, συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, 

στις 15 Απριλίου 2014, με αφορμή την κρίση στην Ουκρανία, την κατάσταση 

στη χερσόνησο της Κριμαίας, τον μουσουλμανικό τουρκόφωνο ταταρικό 

πληθυσμό της περιοχής, όπως επίσης και για τις διμερείς συμφωνίες ανάμεσα 

στην Τουρκία και τη Ρωσία14, οι οποίες άπτονται -μεταξύ άλλων- και των 

ενεργειακών ζητημάτων των δύο χωρών. Η κίνηση αυτή του Έρντογαν, θα 

μπορούσε να ερμηνευθεί ως μία διπλωματική κίνηση υπενθύμισης στη Ρωσία 

των καλών σχέσεων που η τελευταία διατηρεί με τη χώρα του, με σκοπό την 

ευνοϊκότερη μεταχείριση του ταταρικού πληθυσμού της Κριμαίας, καθώς και 

της επισήμανσης της σχέσης που η Τουρκία διατηρεί με το εν λόγω κομμάτι 

του πληθυσμού. Η θέση της Τουρκίας επί του ζητήματος αυτού συνάδει με 

εκείνη της Ουκρανίας με κοινά στοιχεία τα αντι-ρωσικά αισθήματα των 

Τατάρων, τη θέληση για οριοθέτηση της δράσης των Ρώσων-ρωσόφωνων 

κατοίκων της Κριμαίας, ακόμα και ενδεχόμενο εποικισμό της από Τατάρους ως 

                                                                                                                                                                                     
Ευρώπη, όπου κατοικεί μεγάλος τουρκικός πληθυσμός. 
13 Βλ. Korkut, Senol, ‘The Diyanet of Turkey and its Activities in Eurasia after the Cold War’, 

Acta Slavica Iaponica, τόμος 28, 2010, σσ. 117-139.  
14 Βλ. Hürriyet Daily News, ‘Turkish PM Erdogan and Putin discuss Ukraine crisis, Crimean 

Tatars and energy’, 18 Απριλίου 2014.  

Η κίνηση […] του 

Έρντογαν, θα μπορούσε να 

ερμηνευθεί ως μία 

διπλωματική κίνηση 

υπενθύμισης στη Ρωσία 

των καλών σχέσεων που η 

τελευταία διατηρεί με τη 

χώρα του, με σκοπό την 

ευνοϊκότερη μεταχείριση 

του ταταρικού πληθυσμού 

της Κριμαίας. 
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εξισορροπητική ενέργεια. Χαρακτηριστικά, η πρεσβεία της Ουκρανίας στην 

Άγκυρα έχει προτρέψει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να 

κινητοποιηθούν στο πλαίσιο της διεθνούς μεσολάβησης. 

Αναφορικά με τη Ρωσία, αξίζει να 

σημειωθεί ότι, οι Τούρκοι αξιωματούχοι 

εμφανίζονται λακωνικοί περί του θέματος 

των συνομιλιών της χώρας τους με τους 

Ρώσους αξιωματούχους, σε μια ιδιαιτέρως 

θυελλώδη περίοδο για την εσωτερική 

πολιτική σκηνή της χώρας15. Παρά το 

γεγονός ότι η στάση αυτή προκάλεσε την 

αντίδραση του τουρκικού λαού υπέρ της 

προστασίας των Τατάρων, η Άγκυρα δε 

δύναται να υιοθετήσει πιο δυναμική θέση, 

καθώς, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η 

ισορροπία ισχύος μεταξύ Άγκυρας και 

Μόσχας δεν ευνοεί την πρώτη. Η θέληση 

διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων αμφότερων πλευρών τείνει να 

τροφοδοτεί τον ανταγωνισμό ισχύος, με την Τουρκία να διατηρεί μία 

περισσότερο μετριοπαθή στάση λόγω της πλεονεκτικής θέσης της Ρωσίας. Οι 

επεκτατικές πολιτικές της τελευταίας κατά το παρελθόν ανέκαθεν καθιστούσε 

την τουρκική διπλωματία πολύ πιο επιφυλακτική απέναντι στη Μόσχα, αλλά 

και πολύ πιο εστιασμένη στη Δύση ως παράγοντα εξισορρόπησης.16 Η 

ανισορροπία ισχύος, που λειτουργεί υπέρ της Ρωσίας, περιορίζει πολύ την 

ικανότητα πολιτικής παρέμβασης της Τουρκίας στο ζήτημα της Κριμαίας, 

καθιστώντας την απλό παρατηρητή. Παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα 

αναγνωρίζει τα ζωτικά συμφέροντα που διακυβεύονται στην περιοχή -

διατήρηση του μουσουλμανικού και τουρκικού στοιχείου (kin group) με ό, τι 

αυτό συνεπάγεται (οικονομική συνεργασία κ.ο.κ.)- και διατηρεί παραδοσιακά 

ισχυρές σχέσεις με την Ουκρανία, φαίνεται ανίσχυρη να ταχθεί αποφασιστικά 

υπέρ της τελευταίας και να προβεί, όπως προαναφέραμε, σε κάτι παραπάνω από 

δηλώσεις των αξιωματούχων της.  

                                                             
15 Τουτέστιν, κλονισμός της τουρκικής κυβέρνησης από αλλεπάλληλα σκάνδαλα και 

αναζωπύρωση του Κουρδικού Ζητήματος. Τα εν λόγω σκάνδαλα κατάφεραν να την 

αποσυντονίσουν σε σημαντικό βαθμό από την άσκηση της πολιτικής «μηδενικών προβλημάτων» 

στις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες. 
16 Παραδείγματος χάριν, βλέψεις Ρωσίας στις περιοχές Καρς και Αρνταχάν της Τουρκίας και 

ένταξη της τελευταίας στο Ν.Α.Τ.Ο.  

Παρά το γεγονός ότι η 

Άγκυρα αναγνωρίζει τα 

ζωτικά συμφέροντα που 

διακυβεύονται στην περιοχή 

[…] και διατηρεί 

παραδοσιακά ισχυρές 

σχέσεις με την Ουκρανία, 

φαίνεται ανίσχυρη να 

ταχθεί αποφασιστικά υπέρ 

της τελευταίας. 
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Η προσπάθεια προσάρτησης της Κριμαίας από την Ρωσία, έθεσε την 

Άγκυρα σε δύσκολη θέση, καθώς αδυνατούσε να διασφαλίσει τα ζωτικά εθνικά 

της συμφέροντα στην Ουκρανία -υπερασπιζόμενη παράλληλα και τα 

συμφέροντα της τελευταίας. Έτσι βρέθηκε «παγιδευμένη» μεταξύ Ανατολής και 

Δύσης, δίπλα σε έναν πανίσχυρο γείτονα, τη Ρωσία και υπό την επίβλεψη ενός 

επίσης πανίσχυρου υπερπόντιου εξισορροπητή, τις Η.Π.Α. Η γεωγραφική θέση 

της Τουρκίας, τόσο στο παγκόσμιο σύστημα όσο και στο υποσύστημα του 

Εύξεινου Πόντου περιορίζει τις δυνατότητες ενεργής δραστηριοποίησής της: Η 

χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το δίλλημα της συνεργασίας με τους δυτικούς 

εταίρους (Ε.Ε. και Η.Π.Α.-Ν.Α.Τ.Ο.) -οι οποίοι θα επιθυμούσαν τον περιορισμό 

μίας ενδεχόμενης ρωσικής εξόδου στα νότια- ή με τη γειτονική Ρωσία. 

Επιπροσθέτως, η θέση της Τουρκίας κρίνεται εξαιρετικά λεπτή αναφορικά με 

τον έλεγχο των στενών του Εύξεινου Πόντου και των Δαρδανελίων λόγω της 

Συνθήκης του Μοντρέ17. Επιπλέον, οι φιλοδοξίες για περιφερειακή ανάπτυξη 

μέσω του Ο.Σ.Ε.Π. όπως επίσης και για επιρροή της Τουρκίας στις πρώην 

σοβιετικές χώρες θα μπορούσαν να μετριαστούν από μία ενδεχόμενη ξεκάθαρη 

στάση της Άγκυρας υπέρ της Ρωσίας ή της Ουκρανίας.  

Συμπερασματικά, η προσπάθεια 

της Τουρκίας να επέμβει στην ουκρανο-

ρωσική διένεξη και να αναδειχθεί σε 

μεσολαβητή επικαλούμενη το ζήτημα των 

Τατάρων και, συνεπώς, να αποκτήσει 

περισσότερη επιρροή και ισχύ στο 

υποσύστημά της κρίνεται αποτυχημένη. 

Ο ρωσο-τουρκικός ανταγωνισμός και η 

ξεκάθαρη ρωσική υπεροχή σε 

αντιδιαστολή με την ανίσχυρη φιλο-

ευρωπαϊκή Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση με τις αξιώσεις της, η υπερδύναμη 

που «ακούει» στο όνομα Η.Π.Α. και το 

Ν.Α.Τ.Ο. με την πολιτική περιορισμού 

της ρωσικής επιρροής και η στρατηγική 

θέση της Τουρκίας μεταξύ Ανατολής και 

Δύσης υποχρεώνουν την Άγκυρα να τηρεί 

                                                             
17 Βλ. Encyclopaedia Britannica, ‘Montreux Convention’, [www.britannica.com, τελευταία πρόσβαση: 

07/07/2014]. 

[Κ]ράτη όπως η Τουρκία […] 

σε αναζήτηση ισχύος στο 

υποσύστημά τους με 

ισχυρότερους γείτονες, όπως 

η Ρωσία, ακόμα και αν 

αποτελούν ‘kin states’ με 

αξιώσεις περί ζωτικών 

συμφερόντων, κρίνονται 

ανίσχυρα στο πλαίσιο του 

ευρύτερου διεθνούς 

ανταγωνισμού και πρέπει 

[…] να αναζητούν λύσεις με 

γνώμονα την ισορροπία 

ισχύος  
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προσεκτική στάση και αποτελούν ένα σύνολο-τροχοπέδη στην προσπάθεια 

ισχυροποίησής του. Είναι πλέον σαφές –ύστερα από την ανάλυση που 

προηγήθηκε– ότι κράτη όπως η Τουρκία δηλαδή κράτη σε αναζήτηση ισχύος 

στο υποσύστημά τους με ισχυρότερους γείτονες, όπως η Ρωσία, ακόμα και αν 

αποτελούν ‘kin states’ με αξιώσεις περί ζωτικών συμφερόντων, κρίνονται 

ανίσχυρα στο πλαίσιο του ευρύτερου διεθνούς ανταγωνισμού και πρέπει 

πάντοτε να αναζητούν λύσεις με γνώμονα την ισορροπία ισχύος στον αγώνα για 

την προάσπιση των ζωτικών τους συμφερόντων. Ενδεχομένως, μία περισσότερο 

δυναμική παρέμβαση των Η.Π.Α. υπέρ της Ουκρανίας σε συνδυασμό με τις 

ευρωπαϊκές βλέψεις τόσο της Ουκρανίας όσο και της ίδιας της Τουρκίας να 

ενίσχυε τις ενταξιακές αξιώσεις των χωρών αυτών. Έτσι η Τουρκία θα είχε 

πλέον περισσότερες πιθανότητες να συνασπιστεί ξεκάθαρα με τη Δύση 

εναντίων της Ρωσίας και να προστατεύσει τα ζωτικά της συμφέροντα στην 

Ουκρανία. Ωστόσο, ο μεγαλοϊδεατισμός και οι τολμηρές βλέψεις περιφερειακών 

δυνάμεων, όπως η Τουρκία, δεν έχουν περιθώρια ευόδωσης μέσα από 

συγκυριακές και ανορθόδοξες επιδιώξεις των ζωτικών συμφερόντων τους έναντι 

ισχυρών δυνάμεων που επιδιώκουν να ασκήσουν ηγεμονικό έλεγχο στην 

περιοχή. 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΤεεύύχχοοςς  22    ΙΙοούύλλιιοοςς  22001144  

 

14 

 



15 

ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΗΗ    

ΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  

  

ΕΕΡΡΙΙΕΕΝΝΤΤΑΑ  ΧΧΙΙΛΛΑΑ  

  

ι πρόσφατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν την άποψη 

ότι η σύγχρονη τουρκική ηγεσία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις 

σχέσεις της με την εν λόγω περιοχή. Η τουρκική κυβέρνηση όχι μόνο 

επιδιώκει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην επικράτειά 

της, αλλά επιθυμεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση 

και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Αυτό οφείλεται στη γειτνίαση της χώρας με 

την περιοχή αυτή, η οποία διανύει το τέταρτο έτος αστάθειάς της, γεγονός που 

ενδέχεται, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

ασφάλεια της Τουρκίας. Ωστόσο, προκειμένου να διαφυλαχτεί η ασφάλεια και η 

σταθερότητα στη χώρα, η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα δεν διστάζει να 

παρέμβει στα εσωτερικά των κρατών της περιοχής, αψηφώντας τις διατάξεις 

του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Οι δραματικές εξελίξεις στη Συρία 

αποτελούν σημαντικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα στη Μέση Ανατολή, που 

επιτρέπουν στην Τουρκία να πάρει 

πρωτοβουλίες και να παρέμβει στην περιοχή 

ποικιλοτρόπως. Η στάση αυτή της Τουρκίας 

δεν οφείλεται μόνο στο ενδιαφέρον της για 

σταθερότητα στην περιοχή και στην επιθυμία 

επιβίωσης της. Η στάση της αυτή συνδέεται 

και με τις ηγεμονικές της διαθέσεις στην 

κρίσιμη αυτή περιοχή. Οι απροκάλυπτες 

προσπάθειες παρέμβασης της Άγκυρας στην 

Μέση Ανατολή έχουν ως αποτέλεσμα να 

προκληθούν εντάσεις στις σχέσεις της 

Τουρκίας με τις γειτονικές της χώρες, όπως 

προκύπτει από την περίπτωση της Συρίας. 

Μετά την ανάδειξη στην εξουσία του Κόμματος Δικαιοσύνης και 

Ανάπτυξης (A.K.P.), η Τουρκία εφάρμοσε μια πολύπλευρη εξωτερική πολιτική 

η οποία στόχευε στην καθιέρωσή της ως μιας περιφερειακής δύναμης με λόγο 

και ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Οι κοινοί ιστορικοί, πολιτιστικοί και 

θρησκευτικοί δεσμοί με χώρες του Αραβικού και Ισλαμικού κόσμου, 

αποτέλεσαν «πλεονέκτημα» που διευκολύνει και επιταχύνει τις σχέσεις με την 

Μέση Ανατολή. Επιπλέον, αυτοί οι δεσμοί συνδράμουν ούτως ώστε να 

Ο 

ΟΟιι  δδρρααμμααττιικκέέςς  εεξξεελλίίξξεειιςς    

σσττηη  ΣΣυυρρίίαα  ααπποοττεελλοούύνν  

σσηημμααννττιικκόό  

ααπποοσσττααθθεερροοπποοιιηηττιικκόό  

ππααρράάγγοονντταα  σσττηη  ΜΜέέσσηη  

ΑΑννααττοολλήή,,  πποουυ  εεππιιττρρέέπποουυνν  

σσττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα  νναα  ππάάρρεειι  

ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  κκααιι  νναα  

ππααρρέέμμββεειι  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  

πποοιικκιιλλοοττρρόόππωωςς..  
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αναπτυχθεί μια ενεργητική τουρκική εξωτερική πολιτική εν αντιθέσει με 

εκείνη που ακολουθούσαν οι παραδοσιακές τουρκικές κυβερνήσεις. 

Οι εξεγέρσεις των Αραβικών λαών το 2010, έδωσαν νέες προοπτικές και 

ευκαιρίες στο όραμα της νέας τουρκικής ηγεσίας να καταστεί περιφερειακή 

δύναμη. Οι εξεγέρσεις στις γειτονικές χώρες της πρόσφεραν τις σημαντικότερες 

ίσως ευκαιρίες. Μια τέτοια περίπτωση είναι εκείνη της Συρίας, όπου η Άγκυρα 

επιχείρησε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση της κρίσης, 

επιδίωξη που συνδέεται με το γεγονός ότι η Δαμασκός κατέχει σημαντική θέση 

στις τουρκικές επιδιώξεις στην περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση, η Τουρκία 

«έβαλε στην άκρη» την πολιτική που ακολουθούσε, την πολιτική των 

«μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονες, και άλλαξε ταχύτατα την στάση 

της απέναντι στη Δαμασκό. Αυτό οφείλεται στην επισφαλή εκτίμηση της 

τουρκικής ηγεσίας για ταχεία πτώση του καθεστώτος Assad και στις επιδιώξεις 

της Άγκυρας να καταστεί πολιτικός, οικονομικός και ενεργειακός κόμβος 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 

Αναμφίβολα, οι σημαντικές 

διμερείς διαφορές μεταξύ Τουρκίας και 

Συρίας, όπως η Αλεξανδρέττα, τα ύδατα 

του Τίγρη και του Ευφράτη, δεν έχουν 

επιλυθεί. Τα επεισόδια όμως που 

λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στις δύο χώρες 

μετά την έναρξη των αντικαθεστωτικών 

διαδηλώσεων στη Συρία φαίνεται πως δεν 

έχουν τέλος. Μέσα σε ένα χρονικό 

διάστημα τριών μηνών (Μάρτιος-Μάιος 

του 2014) οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και 

Συρίας έχουν φτάσει στο ναδίρ λόγω 

διαφόρων ενεργειών εκατέρωθεν. 

Γεγονότα όπως η κατάρριψη 

συριακού μαχητικού αεροσκάφους από την πλευρά της Τουρκίας και η 

απάντηση της Συρίας με ολιγόλεπτο εγκλωβισμό των τουρκικών μαχητικών 

αεροσκαφών, οι εξελίξεις αναφορικά με το τουρκικό ταφικό μνημείο στο 

συριακό έδαφος, το οποίο κινδύνεψε από τις συγκρούσεις, οι βομβαρδισμοί 

συριακών στόχων στο συριακό έδαφος, η αποκάλυψη για την εμπλοκή της 

Τουρκίας στην επίθεση με χημικά στην Συρία το 2013 αλλά και η παρουσία 

ΟΟ  υυπποουυρργγόόςς  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  ττηηςς  

ΤΤοουυρρκκίίααςς  ΑΑχχμμέέννττ  

ΝΝττααββοούύττοογγλλοουυ,,  σσυυγγκκάάλλεεσσεε  

σσύύσσκκεεψψηη,,  μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττηηςς  

ηηγγεεσσίίααςς  ττοουυ  ΤΤοουυρρκκιικκοούύ  σσττρρααττοούύ  

κκααιι  ττωωνν  μμυυσσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  

((MM..II..TT)),,  ώώσσττεε  νναα  λληηφφθθοούύνν  μμέέττρραα  

γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ττάάφφοουυ,,  

αακκόόμμαα  κκιι  αανν  ααυυττόό  ααππααιιττοούύσσεε  

εειισσββοολλήή  ττοουυρρκκιικκώώνν  δδυυννάάμμεεωωνν  

σσττοο  σσυυρριιαακκόό  έέδδααφφοοςς..  
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των τουρκικών δυνάμεων μέσα στο συριακό έδαφος1 είναι τα σημαντικότερα εξ' 

αυτών.  

Την περίοδο που προηγήθηκε υπενθυμίζεται ότι η τουρκική κυβέρνηση 

απέτυχε να υποστηρίξει τους Σύριους επαναστάτες, καθώς και να αλλάξει την 

έκβαση του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Μολονότι η Άγκυρα έδωσε το 

πράσινο φως για να φιλοξενηθούν οι επαναστάτες στο έδαφός της και τους 

παρείχε έμπρακτη υλικοτεχνική βοήθεια με το να τους εξοπλίζει, η 

καθεστωτική αλλαγή δεν κατέστη δυνατή. 

Κατά τα τέλη Μαρτίου 2014 η 

Τουρκία ενεπλάκη σ’ έναν ακήρυχτο 

πόλεμο έναντι της Συρίας. Σ’ αυτό 

συνέβαλε η κατάρριψη του συριακού 

αεροσκάφους από τις τουρκικές δυνάμεις. 

Ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ 

Έρντογαν επιβεβαίωσε το γεγονός και 

δήλωσε συγκεκριμένα πως όποιος 

παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο της 

χώρας θα δέχεται ισχυρό πλήγμα, 

προσπαθώντας να εκφοβίσει με αυτό τον 

τρόπο τη Δαμασκό2. 

Την ίδια περίοδο, το οθωμανικό ταφικό μνημείο στην Συρία, που τελεί 

υπό τουρκικό έλεγχο όπως ορίζει η συνθήκη της Άγκυρας του 1921 που έχει 

υπογραφεί με τους Γάλλους, κινδύνεψε από τις συγκρούσεις που λάμβαναν 

χώρα στα περίχωρα3. Η εξέλιξη αυτή, θα μπορούσε να προσφέρει το απαραίτητο 

πρόσχημα προκειμένου η Τουρκία να εξαπολύσει μια διασυνοριακή 

στρατιωτική επιχείρηση στην Συρία.4 Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας 

Αχμέντ Νταβούτογλου, συγκάλεσε σύσκεψη, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του 

τουρκικού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών (M.I.T), ώστε να ληφθούν 

μέτρα για την προστασία του τάφου, ακόμα κι αν αυτό απαιτούσε εισβολή 

τουρκικών δυνάμεων στο συριακό έδαφος. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, 

Αμπντουλλάχ Γκιούλ σε μια αποκαλυπτική των προθέσεων της Άγκυρας 

                                                
1 Hürriyet Daily News, “Erdogan confirms ‘aid’ to Turkish military post inside Syria”, 23 

Απριλίου 2014. 
2 Tüysüz Gül, “Turkey shoots down Syrian warplane, Prime Minister Erdogan says”, CNN, 

23 Μαρτίου 2014. 
3 Dorian Jones, “Turkey Warns of Syrian Intervention to Protect Ancient Tomb”, Voice of 
America, 27 Mαρτίου 2014.  
4 Alistair Lyon, “Turkey vows to protect Ottoman tomb in northern Syria from rebels”, 

Reuters, 14 Mαρτίου 2014. 

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΤΤοουυρρκκίίααςς,,  

ΑΑμμππννττοουυλλλλάάχχ  ΓΓκκιιοούύλλ  [[……]]  

ααννέέφφεερρεε  ππωωςς  ««ΗΗ  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  

ΣΣυυρρίίααςς  όόπποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  οο  ττάάφφοοςς  

ττοουυ  ΣΣοουυλλεεϊϊμμάάνν  ΣΣάάχχ,,  [[ππααπππποούύ  

ττοουυ  ππρρώώττοουυ  ΟΟθθωωμμααννοούύ  

ΣΣοουυλλττάάννοουυ  ΟΟσσμμάάνν]],,  εείίννααιι  

ττοουυρρκκιικκήή  ππεερριιοοχχήή  κκααιι  θθαα  ττηηνν  

υυππεερραασσππιισσττοούύμμεε  σσαανν  νναα  

ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  τταα  σσύύννοορράά  μμααςς»»  
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δήλωσή του ανέφερε πως «Η περιοχή της Συρίας όπου βρίσκεται ο τάφος του 

Σουλεϊμάν Σάχ, [παππού του πρώτου Οθωμανού Σουλτάνου Οσμάν], είναι 

τουρκική περιοχή και θα την υπερασπιστούμε σαν να πρόκειται για τα σύνορά 

μας»5. Από τις δηλώσεις των Τούρκων ηγετών μπορεί κανείς να εξάγει το 

συμπέρασμα πως η Άγκυρα ήταν αποφασισμένη να υπερασπιστεί, εάν 

παρίστατο ανάγκη, τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Συρία, κίνηση 

συμβολικής –και όχι μόνο– σημασίας. 

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός το οποίο αποδεικνύει το ενδιαφέρον της 

τουρκικής ηγεσίας για τις εσωτερικές εξελίξεις της Συρίας έγινε γνωστό στις 

αρχές Απριλίου του 2014. Κατά την περίοδο αυτή είδαν το φως της ημέρας 

δημοσιεύματα που ήθελαν την Τουρκία να έχει άμεση εμπλοκή στην επίθεση 

με χημικά στην Δαμασκό τον Αύγουστο του 2013. Αμερικανός δημοσιογράφος 

ισχυρίστηκε πως η Άγκυρα παρείχε υποστήριξη σε κύκλους της συριακής 

αντιπολίτευσης που πραγματοποίησαν την επίθεση στη Δαμασκό.6 

Οι ισχυρισμοί του Αμερικανού δημοσιογράφου αναφορικά με το ρόλο της 

Άγκυρας στη χρήση χημικών όπλων στη Συρία, σε συνδυασμό με το επεισόδιο 

με την κατάρριψη του συριακού αεροσκάφους και κυρίως την διαρροή της 

συνομιλίας του Νταβούτογλου με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών 

(Μ.Ι.Τ) και ανώτερους αξιωματικούς, για τουρκική επίθεση στην Συρία, με 

πρόσχημα την ασφάλεια του τάφου του Σουλεϊμάν Χαν, συνιστούν σημαντικές 

ενδείξεις για την τάση που έχει η Τουρκία να παρεμβαίνει στα εσωτερικά της 

Συρίας με σκοπό την εκπλήρωση των εθνικών της συμφερόντων.  

Εξάλλου ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η χώρα του 

οποίου έχει κοινά σύνορα με τη Συρία, ανησυχεί ιδιαίτερα για τη 

δραστηριότητα των Κούρδων αυτονομιστών στην αραβική αυτή χώρα. Η 

ανησυχία αυτή τον ωθεί συχνά να συνδιαλέγεται με τις μεγάλες δυνάμεις, όπως 

είναι οι Η.Π.Α, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, τόσο για τις πολιτικο-

διπλωματικές εξελίξεις όσο και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στόχος αυτών 

των επαφών δεν είναι άλλος από την μείωση των πιθανοτήτων δημιουργίας 

ενός ανεξάρτητου κουρδικού μορφώματος στα συριακά και ιρακινά εδάφη, το 

οποίο θα εγείρει διεκδικήσεις σε βάρος της Τουρκίας.  

Συμπερασματικά, η παρεμβατική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας στην 

Μέση Ανατολή γενικότερα και στην Συρία ειδικότερα, σημείωσε έξαρση κατά 

                                                
5 Hrriyet Daily News, “Turkey vows to respond to any attack on Süleyman Shah Tomb”, 23 

Μαρτίου 2014. 
6 Seymour M. Hersh, “The Red Line and the Rat Line, Seymour M. Hersh on Obama, 

Erdoğan and the Syrian rebels”, London Review of Books, Τόμος 36, Τεύχος 8, 17 Απριλίου 

2014. 
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το τρίμηνο Μάρτιος-Μάιος του 2014. Η Άγκυρα δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει 

οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά της συμφέροντα. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η Τουρκία θεώρησε τις εσωτερικές υποθέσεις της 

Συρίας ως τομέα στον οποίο πρέπει να έχει λόγο, με αποτέλεσμα να μην 

διστάζει να προβεί σε λήψη μέτρων κατά παράβαση των διατάξεων του Χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών περί καλής γειτονίας και μη επέμβασης στα εσωτερικά 

άλλων κυρίαρχων κρατών. Οι αποκαλύψεις άλλωστε υποδεικνύουν μια σοβαρή 

αντίφαση μεταξύ δημόσιων τοποθετήσεων και ακολουθούμενης στρατηγικής εκ 

μέρους της. Οι επιλογές της Άγκυρας στη Συρία σε κάθε περίπτωση αδυνατούν 

να πείσουν τη διεθνή κοινή γνώμη για τις καλές προθέσεις της, γεγονός που 

δυσχεραίνει την νομιμοποίηση των ηγεμονικών της «σχεδίων» στην περιοχή 

και αποκαλύπτει τον «παρεμβατικό χαρακτήρα» της πολιτικής της. 

 

 

* * * * * 
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ΗΗ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΞΞΥΥ  ΣΣΕΕΡΡΒΒΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΟΟΣΣΝΝΙΙΑΑΣΣ--

ΕΕΡΡΖΖΕΕΓΓΟΟΒΒΙΙΝΝΗΗΣΣ::  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΡΡΙΙΒΒΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΗΗ  

 

ΕΕΡΡΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ--ΓΓΕΕΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΣΣ 

 

ι ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί της Τουρκίας με ένα σημαντικό 

κομμάτι του πληθυσμού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, δικαιολογούν την 

προσοχή που παραδοσιακά εκφράζει η Άγκυρα για την χώρα αυτή. 

Συνεπής με την πολιτική που ακολούθησαν οι κοσμικές κυβερνήσεις της 

δεκαετίας του 1990, η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. συνεχίζει και στις μέρες μας να 

εκφράζει το ενδιαφέρον της Άγκυρας για το Σαράγιεβο, προσφέροντάς του τις 

καλές της υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθούν οι σχέσεις του με το σερβικό 

στοιχείο της περιοχής. 

Η ταραχή που προκλήθηκε στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Βελιγραδίου 

και Άγκυρας εξαιτίας των εμπρηστικών δηλώσεων του Τούρκου πρωθυπουργού, 

Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν, στα τέλη Οκτωβρίου του 2013, είχε θέσει σε κίνδυνο 

την ευόδωση των διαμεσολαβητικών προσπαθειών της Τουρκίας μεταξύ Σερβίας 

και Βοσνίας–Ερζεγοβίνης. Πράγματι, προσβεβλημένη η σερβική ηγεσία, λίγο 

μετά αποφάσισε ν’ απέχει από τον τριμερή μηχανισμό διαλόγου που 

λειτούργησε έως τότε με πρωτοβουλία της Άγκυρας. Για να προλάβει τα 

χειρότερα και ει δυνατόν να ανατρέψει την δυσάρεστη αυτή κατάσταση, η 

Άγκυρα ανέπτυξε σημαντική διπλωματική προσπάθεια. Κορωνίδα της 

προσπάθειας επαναπροσέγγισης υπήρξε η επίσκεψη του κύριου εμπνευστή της 

σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής της χώρας, του υπουργού Εξωτερικών Αχμέτ 

Νταβούτογλου, στο Βελιγράδι τον Ιούνιο του 2014. Στο κείμενο που ακολουθεί 

επιχειρείται μια καταγραφή των διπλωματικών επαφών των δύο κρατών, καθώς 

και των επιπτώσεων που αυτές είχαν στον τριμερή μηχανισμό. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται ο αδιάβλητος χαρακτήρας της διαμεσολαβητικής προσπάθειας 

μεταξύ Βελιγραδίου και Σεράγεβου που δρομολογήθηκε εκ μέρους της 

Άγκυρας, καθώς η Τουρκία και η Βοσνία διαθέτουν πληθώρα κοινών 

πολιτιστικών και θρησκευτικών στοιχείων.1 

                                                             
1 Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι Βόσνιοι-

Μουσουλμάνοι (Bosniaks) ενώ περισσότερο από το 1/3 του πληθυσμού της χώρας είναι 

Βόσνιοι–Σέρβοι. Τέλος, το υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελείται από Βόσνιους–

Κροάτες. Επιπλέον, το νέο κράτος που προέκυψε από τη Συμφωνία ειρήνης του Ντέϊτον του 

1995, αποτελείται από 2 ομόσπονδα κρατίδια.  

Ο 
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Από την αρχή της δεκαετίας του 1990 η Τουρκία προσπαθούσε να 

επανασυνδεθεί με τα Βαλκάνια2. Έκτοτε η βαλκανική πολιτική της Τουρκίας 

χαρακτηρίστηκε από εναλλασσόμενες περιόδους ενεργητικότητας και 

αδράνειας. Πιο πρόσφατα, η κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και 

Ανάπτυξης (Κ.Δ.Α.) επανήλθε στο προσκήνιο με μία ενεργότερη εξωτερική 

πολική στην περιοχή με τα δυτικά Βαλκάνια να έχουν μια ιδιαίτερη θέση στις 

τουρκικές φιλοδοξίες.3 Στα πλαίσια της νέας αυτής βαλκανικής πολιτικής της 

Τουρκίας αναπτύχθηκε ο τριμερής μεσολαβητικός μηχανισμός, ο οποίος στόχο 

είχε να συμβάλει στην προσέγγιση μεταξύ 

Βελιγραδίου και Σαράγιεβου. Η 

εντατικοποίηση των επαφών έλαβε χώρα το 

2009, ενώ οι καρποί της επιτυχίας φάνηκαν 

μόλις έναν χρόνο μετά. Βασικά επιτεύγματα 

της πολιτικής της Τουρκίας αποτελούν η 

«Διακήρυξη της Κωνσταντινουπόλεως»4, το 

καταδικαστικό ψήφισμα της «Σφαγής της 

Σρεμπρένιτσα» από το σερβικό κοινοβούλιο, και 

η δημιουργία του τριμερούς μηχανισμού 

συνομιλιών, στον οποίο η Τουρκία κατέχει ρόλο 

κλειδί.5 

Ο τριμερής μηχανισμός λειτούργησε απρόσκοπτα μέχρι τα τέλη του 

2013, όταν οι δηλώσεις του Ρ. Τ. Έρντογαν πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις 

εκ μέρους της σερβικής κυβέρνησης6. Η αντιπαράθεση υπήρξε έντονη και το 

                                                             
2 Την δεκαετία του 1990 δόθηκε στην Τουρκία η ευκαιρία να εντατικοποιήσει τις σχέσεις της 

με την περιοχή, καθώς από την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας αναδύθηκαν νέα κράτη. Παρά τις 

ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν, η Τουρκία δεν σημείωσε άξιες λόγου επιτυχίες, καθώς η 

στρατηγική της υπολειπόταν ρεαλιστικών στόχων. 
3 Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δικαιολογούν αυτό το ενδιαφέρον για τα βαλκανικά κράτη αλλά 

ανάμεσα στους βασικούς μπορούμε εύκολα να εντοπίσουμε την ιστορική σύνδεση των δύο 

περιοχών, την ύπαρξη τουρκικών μειονοτήτων στα Βαλκάνια και τα οικονομικά οφέλη από την 

ανάπτυξη σχέσεων αλληλεξάρτησης. Από τα κείμενα του Α. Νταβούτογλού προκύπτει η 

σημασία που δίνει ο ίδιος στα Βαλκάνια. Βλ. ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΎ Αχμέτ, Το στρατηγικό βάθος, 

εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, κεφάλαιο 9ο, ειδικότερα σσ. 473-485. 
4 Μεταξύ άλλων η εν λόγω διακήρυξη παρέχει εγγυήσεις στο εύθραυστο εδαφικό καθεστώς της 

Βοσνίας. 
5 Βλ. Δημοκρατία της Τουρκίας, Υπουργείο Εξωτερικών, “Relations between Turkey and 

Serbia”, Άγκυρα, χ.η. [http://www.mfa.gov.tr. Τελευταία πρόσβαση: 10/07/2014]. 
6 Ο Τούρκος πρωθυπουργός σε ομιλία που εκφώνησε στην Πρίστινα, κατά την διάρκεια 

επίσημης επίσκεψης στο Κοσσυφοπέδιο τον Οκτώβριο του 2013, είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, 

ότι «το Κοσσυφοπέδιο είναι Τουρκία και η Τουρκία Κοσσυφοπέδιο». 

Ο τριμερής μηχανισμός 

λειτούργησε 

απρόσκοπτα μέχρι τα 

τέλη του 2013, όταν οι 

δηλώσεις του Ρ. Τ. 

Έρντογαν πυροδότησαν 

έντονες αντιδράσεις εκ 

μέρους της σερβικής 

κυβέρνησης 

http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-serbia.en.mfa
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περιστατικό δεν ξεχάστηκε εύκολα.7 Ο Σέρβος Πρόεδρος, Tomislav Nikolić, δεν 

αρκέστηκε μόνο στο να απαιτήσει ανάκληση της σκανδαλώδους δήλωσης του 

Έρντογαν, κάτι το οποίο δεν έγινε, αλλά, πέρα από αυτό, η σερβική πλευρά 

ανακοίνωσε πως θα πάψει να συμμετέχει στις τριμερείς συνομιλίες.8 Κατά 

συνέπεια, η δήλωση του Τούρκου πρωθυπουργού, προκάλεσε έντονους 

πονοκεφάλους στην τουρκική διπλωματία. Ο Α. Νταβούτογλου προσπάθησε 

από την πρώτη στιγμή να κατευνάσει τα πνεύματα και να παρουσιάσει το όλο 

συμβάν ως απλή παρεξήγηση, αποδίδοντας το διπλωματικό επεισόδιο που 

ακολούθησε σε παρερμηνεία των δηλώσεων του Τούρκου πρωθυπουργού.9 Εν 

τέλει δεν τα κατάφερε και μετά από απαίτηση της Σερβίας, αναβλήθηκε η 

τριμερής σύνοδος που θα γινόταν στο Βελιγράδι τον Δεκέμβριο του 2013. Ο Ρ. 

Τ. Έρντογαν είχε πλήξει σε σημαντικό βαθμό την προσεχτική διπλωματία της 

Άγκυρας στα Βαλκάνια.  

Τους τελευταίους μήνες (Μάρτιος-

Μάιος 2014) η τουρκική διπλωματία 

κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες 

προκειμένου να επαναφέρει τις σχέσεις των 

δύο κρατών, Τουρκίας και Σερβίας, στα 

προγενέστερα επίπεδα.10 Υπό αυτό το 

πρίσμα, ο Γ.Γ. του Υπουργείου Εξωτερικών 

της Τουρκίας, πρέσβης Feridun Sinirlioğlu, 

επισκέφτηκε την Σερβία τον Απρίλιο του 

2014.11 Στόχος της επίσκεψής του ήταν, να 

προετοιμάσει το έδαφος για μια επίσημη 

επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Α. 

Νταβούτογλου. Η αποστολή ενός υψηλόβαθμου στελέχους του τουρκικού 

Υπουργείου Εξωτερικών τονίζει την σημασία της Σερβίας για τους τουρκικούς 

υπολογισμούς στα Βαλκάνια. Ο ίδιος ο Νταβούτογλου άλλωστε έχει επισημάνει 

επανειλημμένα πως θεωρεί το Βελιγράδι «κλειδί» για την σταθερότητα στην 

                                                             
7 Βλ. BAYDAN Yavuz, “Erdogan: Kosovo is Turkey”, Al Monitor, 23 Οκτωβρίου 2013. 
8 Βλ. Turkish Weekly, “Serbia waits an apology from Turkey, Davutoglu says no”, 30 

Οκτωβρίου 2013. 
9 Βλ. Today’s Zaman, “Davutoğlu says Erdoğan’s Kosovo remarks misunderstood in Serbia”, 

27 Οκτωβρίου 2013. 
10 Βλ. Today’s Zaman, “Turkey seeks to mend ties with Serbia”, 2 Μαρτίου, 2014. 
11 Βλ. Δημοκρατία της Τουρκίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Ανακοίνωση Τύπου, “Foreign 

Minister Davutoğlu in Serbia”, Άγκυρα, 10 Ιουνίου 2014. [http://www.mfa.gov.tr. Τελευταία 

πρόσβαση: 10/07/2014]. 

Ο αρχηγός της τουρκικής 

διπλωματίας έδινε […] 

μεγάλη σημασία στη 

συνέχιση της συνεργασίας 

με τη Σερβία, καθώς αυτή 

εξασφάλιζε την 

απρόσκοπτη λειτουργία 

του τριμερούς 

μηχανισμού. 

http://www.mfa.gov.tr/
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περιοχή.12 Ο αρχηγός της τουρκικής διπλωματίας έδινε δηλαδή μεγάλη 

σημασία στη συνέχιση της συνεργασίας με τη Σερβία, καθώς αυτή εξασφάλιζε 

την απρόσκοπτη λειτουργία του τριμερούς μηχανισμού. Εξάλλου, η Άγκυρα 

πιθανότατα να υπολογίζει στην επιρροή που ασκεί το Βελιγράδι στους 

ομοεθνείς τους στο Πάλε, την πρωτεύουσα των Βόσνιων-Σέρβων, η στάση των 

οποίων ενδέχεται να δυσχεραίνει την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων του 

Σεράγεβου και της Άγκυρας. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι οι 

ομαλές σχέσεις με το Βελιγράδι –παρά την αντιπαράθεση– θα προσέδιδαν και 

μια νομιμοποίηση στην πολιτική επιρροή της Τουρκίας στα δυτικά Βαλκάνια. 

Τα παραπάνω γεγονότα συνέπεσαν χρονικά με κοινωνικές αναταραχές στην 

Βοσνία που πηγάζουν από την γενικότερη πολιτική ανεπάρκεια και διαφθορά 

στην χώρα, κάνοντας ακόμα πιο επιτακτική την συνεννόηση για την 

σταθερότητα όχι μόνο στην χώρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.  

Το σημαντικότερο βήμα προς την κατεύθυνση της ομαλοποίησης των 

τουρκο-σερβικών σχέσεων ήρθε στις αρχές του καλοκαιριού. Λίγο διάστημα 

μετά την επίσκεψη του Sinirlioğlu, παρά την πολύμηνη καθυστέρηση, 

πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Αχμέτ Νταβούτογλου στην Σερβία, στις 10 

Ιουνίου του 2014. Ο υπουργός, αρχικά, είχε εκφράσει την επιθυμία να 

επισκεφθεί το Βελιγράδι τον Μάρτιο, με σκοπό την ταχύτερη δυνατή επίλυση 

της διπλωματικής κρίσης, αλλά σειρά πολιτικών ζητημάτων που ανέκυψαν δεν 

κατέστησαν μια τέτοια επίσκεψη δυνατή. Στο Βελιγράδι, ο υπουργός 

συναντήθηκε με τον Σέρβο ομόλογό του, Ivica Dačić.  

Κατά την διάρκεια της επισκέψεώς του στη Σερβία, ο Α. Νταβούτογλου 

επικεντρώθηκε στην ανασύσταση του μηχανισμού τριμερών συνομιλιών. 

Συνεπής με την Νέο-Οθωμανική πολιτική της Τουρκίας στα Βαλκάνια, ο 

αρχηγός της τουρκικής διπλωματίας τόνισε πως θεωρεί την Σερβία «γειτονική 

χώρα, παρότι τα δύο κράτη δεν μοιράζονται κοινά σύνορα».13 Η παραπάνω 

δήλωση, αν και διπλωματικά διατυπωμένη, κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με 

τις δηλώσεις του Έρντογαν, ο οποίος ταύτιζε το Κοσσυφοπέδιο με την Τουρκία 

– εξ ου και ο συνειρμός που προκαλεί η αναφορά στην «γειτονική χώρα» 

(Κοσσυφοπέδιο/Τουρκία-Σερβία). Επιβεβαιώνει ακόμη το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον της Τουρκίας στις βαλκανικές υποθέσεις. Εννοείται δηλαδή ότι, 

αφενός, σαν τον κυριότερο κληρονόμο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, και 

                                                             
12 Βλ. ARSLAN Deniz, “Turkey seeks to restore dialogue with Serbia with FM's visit”, 

Today’s Zaman, 13 Απριλίου 2014. 
13 Βλ. Δημοκρατία της Τουρκίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Ανακοίνωση Τύπου. “Foreign 

Minister Davutoğlu in Serbia”, ο.π.  
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αφετέρου, σαν εν δυνάμει περιφερειακή δύναμη, η Άγκυρα οφείλει να έχει 

λόγο στα ζητήματα της περιοχής.  

Ο Τούρκος υπουργός και ο Σέρβος 

ομόλογός του, πέρα από τις συζητήσεις 

«υψηλής πολιτικής» που είχαν αναφορικά 

με τις διμερείς σχέσεις, την αντιμετώπιση 

κρίσεων και την διατήρηση της 

σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, 

φρόντισαν να υιοθετήσουν και «μέτρα 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Στις διμερείς 

συζητήσεις εξέχουσα θέση κατείχαν 

θέματα πολιτισμού, επιστήμης, 

αθλητισμού, αλλά και η περεταίρω 

προώθηση των διμερών οικονομικών 

σχέσεων, οι οποίες βελτιώνονται σταθερά 

τα τελευταία χρόνια.14 Συγκεκριμένα 

επετεύχθη η οργάνωση ενός κοινού 

«Οικονομικού Φόρουμ» το οποίο έθεσε ως 

στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου 

στο ένα δις. δολάρια Η.Π.Α.15 Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς η ανάπτυξη 

οικονομικών σχέσεων, ει δυνατόν σε βαθμό εξάρτησης, αποτελεί, βασικό στόχο 

της περιφερειακής πολιτικής του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών. Ανάλογη 

είναι η περίπτωση της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης, στην οποία, όμως, λόγω 

πολιτιστικών ερεισμάτων, η Τουρκία διεκδικεί λόγο και στα εσωτερικά της 

χώρας με πρόσχημα την επίτευξη κοινωνικής ειρήνης και ομαλοποίησης.16 

Πάτημα φυσικά της Τουρκίας για τέτοιες επεμβάσεις αποτελεί το 

μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής.  

Με πρωτεργάτη τον Νταβούτογλου, η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. ξεκίνησε εκ 

νέου προσπάθειες επηρεασμού της περιοχής της βαλκανικής χερσονήσου. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τρείς βασικούς πυλώνες–εργαλεία που χρησιμοποιεί 

                                                             
14 Βλ. In Serbia News, “Turkey’s FM Davutoglu: Balkan Nations as One Family”, 10 Ιουνίου 

2014. 
15 Βλ. Δημοκρατία της Τουρκίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Ανακοίνωση Τύπου. “Foreign 

Minister Davutoğlu in Serbia”, ο.π. 
16 Βλ. Δημοκρατία της Τουρκίας, Υπουργείο Εξωτερικών, Ανακοίνωση Τύπου. “Foreign 

Minister Davutoğlu ‘Without any hesitation, we all should stand by Bosnia and Herzegovina 

for its security, stability and territorial integrity”, Άγκυρα, 12 Φεβρουαρίου 2014. 

[http://www.mfa.gov.tr/ Τελευταία πρόσβαση: 10/07/2014]. 

[Η] ανάπτυξη οικονομικών 
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εξάρτησης, αποτελεί, βασικό 

στόχο της περιφερειακής 
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Τουρκία διεκδικεί λόγο και 

στα εσωτερικά της χώρας με 

πρόσχημα την επίτευξη 

κοινωνικής ειρήνης και 

ομαλοποίησης. 

http://www.mfa.gov.tr/
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η τουρκική εξωτερική πολιτική για να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους της 

στις χώρες της περιοχής. Βασικής σημασίας εργαλείο αποτελεί η οικονομική 

συνεργασία, με έμφαση στα επενδυτικά προγράμματα. Έπονται οι διαρκείς 

διπλωματικές επαφές και η διαμεσολαβητική προσπάθεια, ενώ τέλος, η 

πολιτιστική διπλωματία και οι προβολές ήπιας ισχύος λειτουργούν ως αρωγοί, 

χωρίς να υποτιμάται η να περιορίζεται η σημασία τους.  

Η οικονομική πολιτική της Τουρκίας στα δυτικά Βαλκάνια είναι 

σταθερά πλεονασματική, παρά μια πρόσφατη αύξηση στις εξαγωγές εκ μέρους 

των βαλκανικών κρατών.17 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σερβίας. 

Το εμπόριο με την Σερβία έχει ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια. Το 2012 ο 

όγκος συναλλαγών ξεπέρασε τα 580 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. ενώ η τάση των 

τουρκικών εξαγωγών στην Σερβία ήταν 

σαφώς πιο δυναμική (7.5 % αύξηση από το 

2011) από αυτή των σερβικών εξαγωγών 

στην Τουρκία (μόλις 3.5 % αύξηση από τον 

προηγούμενο χρόνο). Αυτή η δυναμικότητα 

γίνεται φανερή από το σημαντικό τουρκικό 

εμπορικό πλεόνασμα των περίπου 180 

εκατ. δολαρίων Η.Π.Α.18 Το 2013 το 

διμερές εμπόριο πλησίασε τα 700 εκατ. 

δολάρια Η.Π.Α. Υψηλό είναι και το 

επίπεδο των τουρκικών επενδύσεων στην 

Σερβία. Με την πιο πρόσφατη συμφωνία, το 

διμερές εμπόριο αναμένεται να τονωθεί 

ακόμα περισσότερο.  

Η Άγκυρα καταβάλει μεγάλες διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου 

να έχει λόγο στις εξελίξεις στα δυτικά βαλκάνια, καθώς επίσης και να 

θεωρείται απαραίτητη από την διεθνή κοινότητα για την επίτευξη της 

πολυπόθητης σταθερότητας στην περιοχή. Κατανοεί την σημασία της προβολής 

της ήπιας ισχύος τής στις μουσουλμανικές κοινότητες, μειονότητες και κράτη. 

Λειτουργώντας ως προστάτης τους κερδίζει πολιτικά, καθώς η ενεργή ανάληψη 

ρόλου εκ μέρους της αποτελεί μοχλό πιέσεως, και συγχρόνως εμφανίζεται ως 

προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων. Ταυτόχρονα, επιχειρώντας την 

προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, δημιουργούνται 

                                                             
17 Βάσει στοιχείων του τουρκικού Υπουργείου Οικονομικών [http://www.economy.gov.tr/. 

Τελευταία πρόσβαση: 10/07/2014]. 
18 Ό. π. Βλέπε επίσης: Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών [www.mfa.gov.tr]. 

Η Άγκυρα καταβάλει 

μεγάλες διπλωματικές 

προσπάθειες προκειμένου 
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στα δυτικά βαλκάνια, 
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θεωρείται απαραίτητη από 

την διεθνή κοινότητα για 

την επίτευξη της 
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στην περιοχή. 

http://www.economy.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
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ευκαιρίες για την αύξηση των επενδύσεων και την ανάπτυξη του εμπορίου με 

συνέπεια την εμφάνιση μιας σταδιακής εξάρτησης, πολιτικής και οικονομικής, 

των εν λόγω χωρών από την Άγκυρα.  

Τέλος, η Τουρκία, θεωρεί 

«εντυπωσιακές» πράξεις διπλωματικής 

ικανότητας τις διαμεσολαβητικές της 

προσπάθειες στα Βαλκάνια και στη Μέση 

Ανατολή. Τις συγκεκριμένες προσπάθειες 

τις αντιλαμβάνεται ως «Επίπεδα» τα οποία 

προσαυξάνουν το κύρος της χώρας και 

ισχυροποιούν την θέση της διεθνώς. Η 

τουρκική κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. θεωρεί 

πως η χώρα έχει δυνατότητες και διαθέτει 

συντελεστές ισχύος στην εξωτερική της 

πολιτική, που οι κεμαλιστές δεν είχαν 

εκμεταλλευθεί με τον πλέον παραγωγικό 

τρόπο, καθώς αναλώνονταν σε 

περιφερειακές διενέξεις με την Ελλάδα, 

την Συρία, την Αρμενία και ούτω 

καθεξής.19 Για τον Αχμέτ Νταβούτογλου, 

η χώρα του, με το αυτοκρατορικό 

παρελθόν και την στρατηγικά ισχυρή γεωγραφική θέση που κατέχει, πρέπει να 

καταστεί μεγάλη δύναμη.20 Να αποτελέσει, δηλαδή, η Άγκυρα έναν «κόμβο», 

ένα σημείο αναφοράς για τα γειτονικά κράτη, και ένα κέντρο ζωτικής σημασίας 

για την σταθερότητα στην περιοχή, το οποίο οι μεγάλες δυνάμεις θα 

αντιλαμβάνονται ως ενεργό και ορθολογικό εταίρο με παραγωγική 

δραστηριότητα στην διεθνή πολιτική.21  

Οι σχέσεις που έχει διαμορφώσει η Τουρκία στην άμεση περιφέρειά της, 

τα Βαλκάνια συγκεκριμένα, είναι πολύπλευρες και φορτισμένες ιστορικά. 

Αφενός υφίσταται έλλειψη εμπιστοσύνης που πηγάζει από τις ταραγμένες 

σχέσεις αιώνων, και αφετέρου είναι φανερός ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας ως 

προς την ιστορία της και τις σχέσεις της με τα δυτικά Βαλκάνια. Η στάση αυτή 

                                                             
19 Βλ. ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ Αχμέτ, Το στρατηγικό βάθος, ο.π., σσ. 127–128, 189–194, 235–238 

και ούτω καθεξής. 
20 Βλ. OZKAN Behlul, “Turkey’s Imperial Fantasy”, The New York Times, 28 Αυγούστου 

2014. 
21 Βλ. ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΎ Αχμέτ, Το στρατηγικό βάθος, ο.π., σελ. 233 – 238, 438 – 440.  

Το ενδιαφέρον της [Άγκυρας 

για τη Βοσνία] πηγάζει, 

αφενός, από το σημαντικό 

αριθμό Βοσνίων 

μουσουλμάνων με τους 

οποίους επιθυμεί να έχει 

στενές πολιτικές σχέσεις, και 

αφετέρου, από την 

περιφερειακή διάσταση της 

στάσης της Τουρκίας, η οποία 

υπαγορεύεται από το γεγονός 

ότι η χώρα και τα Βαλκάνια 

βρίσκονται σε άμεση σχέση 

εξάρτησης, «σαν μια 

οικογένεια». 
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πηγάζει από την αντίληψη της Ιστορίας ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής.22 

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Σερβία υπήρξαν φορτισμένες, κυρίως λόγω της 

στάσης που κράτησε η πρώτη κατά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Θεωρείται 

πως, παρότι προσπάθησε να διατηρήσει μια ουδέτερη και μετρημένη στάση, 

υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό τους αντιπάλους της Σερβίας κατά την διάρκεια 

των συγκρούσεων της δεκαετίας του 1990.23 Συνεπώς ήταν αναγκαίο για την 

χώρα να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Σερβία. Αυτή η προσπάθεια 

επετεύχθη μέσω μιας δραστήριας εξωτερικής πολιτικής. Καίριο ρόλο έπαιξαν 

σειρά από συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας που ευνόησαν το εμπόριο και 

την ανάπτυξη διακρατικών υποδομών, καθώς και σειρά επισήμων επαφών και 

εκατέρωθεν επισκέψεων ανώτατων αξιωματούχων.24 Από το 2009 και μετά 

επισκέφτηκαν την Σερβία τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο πρωθυπουργός της 

Τουρκίας.25 

Οι σχέσεις της Τουρκίας με το νεοσύστατο κράτος της Βοσνίας–

Ερζεγοβίνης ακολούθησαν πολύ διαφορετική πορεία. Η πρώτη έδειξε εξαρχής 

έντονο ενδιαφέρον για το κράτος, και φρόντισε να συμμετέχει συστηματικά σε 

διεθνείς αποστολές στην περιοχή.26 Το ενδιαφέρον της πηγάζει, αφενός, από το 

σημαντικό αριθμό Βοσνίων μουσουλμάνων με τους οποίους επιθυμεί να έχει 

στενές πολιτικές σχέσεις, και αφετέρου, από την περιφερειακή διάσταση της 

στάσης της Τουρκίας, η οποία υπαγορεύεται από το γεγονός ότι η χώρα και τα 

Βαλκάνια βρίσκονται σε άμεση σχέση εξάρτησης, «σαν μια οικογένεια».27 Αυτό 

σημαίνει πώς η Τουρκία κατανοεί τα οφέλη της σταθερότητας στην περιφέρειά 

της και επιχειρεί να το εκμεταλλευτεί. Τέλος το ενδιαφέρον της για την Βοσνία 

                                                             
22 Βλ. ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΎ Αχμέτ, Το στρατηγικό βάθος, ο.π., σσ. 48-58. 
23 Βλ. TURBEDAR Erhan, “Turkey’s New Activism in the Western Balkans: Ambitions and 

Obstacles”, Insight Turkey, 2011, σσ. 144-145. Βλέπε επίσης ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΎ Αχμέτ, Το 
στρατηγικό βάθος, ο.π., σσ. 443-473. 
24 Βλ. Today’s Zaman, “Turkey, Serbia sign deal on defense industry ties”, 13 Μαΐου 2009. 

Βλέπε επίσης ‘Turkey-Serbia Free Trade Agreement’ (υπεγράφη 1ή Ιουνίου του 2009). 
25 Βλ. KARAKAS Lütfü,  KESKİNKILIÇ Fırat, “Gül Becomes the First Turkish President to 

Visit Serbia in 23 Years”, Hürriyet Daily News, 26 Οκτωβρίου 2009. 
26 Βλ. PETROVIC Zarko, RELJIC Dusan, “Turkish Interests and Involvement in the Western 

Balkans: A Score-Card”, Insight Turkey, Τόμος 13, Τεύχος 3, 2011, σσ. 159-172. 
27 Βλ. δηλώσεις Νταβούτογλου κατά την επίσκεψη του στην Σερβία στις 10 Ιουνίου του 2014. 

Σε άλλες ομιλίες ο Νταβούτογλου αναφέρεται με παρόμοιο τρόπο, σε ένα πολύ πιο 

συγκεκριμένο ακροατήριο, αυτό των Μουσουλμάνων των Βαλκανίων. Βλ. την ομιλία του Α. 

Νταβούτογλου στο Σαράγιεβο το 2009 με τίτλο “Ottoman legacy and Balkan Muslim 
Communities Today”, όπως παραπέμπει ο TÜRBEDAR Erhan στην υποσημείωση 10 στο άρθρο 

του“Turkey’s New Activism in the Western Balkans: Ambitions and Obstacles”. 
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ενέχει μια διεθνή διάσταση, που καθρεπτίζει, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, 

τις φιλοδοξίες του υπουργού Εξωτερικών της χώρας.28   

Η Ιστορία αποκτά αυξημένο ρόλο, 

λόγο της σημασίας της ως ένα ακόμα 

εργαλείο για την επίτευξη του οράματος 

του Νταβούτογλου. Ο υπουργός θεωρεί 

πως η οθωμανική παράδοση είναι ακόμα 

διάχυτη στην χερσόνησο του Αίμου. 

Συνεπώς χρησιμοποιεί τον τουρκικό 

πολιτισμό και την ιστορία, στοιχεία στα 

οποία εικάζει πως η χώρα του διαθέτει 

συγκριτικό πλεονέκτημα, εργαλειακά, 

για την επίτευξη των εθνικών της 

στόχων.29 Ο Νταβούτογλου πιστεύει πώς 

είναι χρέος της Τουρκίας να προστατεύει 

τους λαούς και περιοχές που θεωρεί ως 

απομεινάρια της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια.30 Η 

ανάληψη διαμεσολαβητικών πρωτοβουλιών μεταξύ Βοσνίας και Σερβίας από 

την Τουρκία το 2010, συνδυάζεται με έντονες προβολές ήπιας ισχύος, όπως 

πολιτισμικές επιρροές στην αναψυχή, εκπαίδευση (προγράμματα υποτροφιών 

για βαλκάνιους φοιτητές στην Τουρκία) και φυσικά έντονη, αν και επιλεκτική, 

προβολή του οθωμανικού παρελθόντος.31 Τέτοιου είδους ενέργειες έχουν στόχο 

να επηρεάσουν τις ευμεγέθεις μουσουλμανικές μειονότητες στην βαλκανική. Ο 

Α. Νταβούτογλου δεν χάνει ευκαιρία να υπερτονίζει τα όποια θετικά στοιχεία 

της εποχής της οθωμανικής κυριαρχίας μπορεί να εντοπίσει κανείς 

προκειμένου να δημιουργήσει μια διαστρεβλωμένη νοσταλγία για την εν λόγω 

ιστορική περίοδο στα βαλκανικά έθνη. Η Τουρκία επιχειρεί μια πρωτοφανή 

                                                             
28 Βλ. KARAGÖZ Murat, “Turkish Attempts for Pushing Through Needed Reforms in Bosnia 

and Herzegovina”, Political Crisis in the Bosnia and Herzegovina: Which Way Now?, Ankara, 

TEPAV, 22 Δεκεμβρίου 2009, όπως παραπέμπει ο TÜRBEDAR Erhan στην υποσημείωση 8 στο 

άρθρο του “Turkey’s New Activism in the Western Balkans: Ambitions and Obstacles”. 
29 Βλ. ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΎ Αχμέτ, Το στρατηγικό βάθος, ο.π., κεφάλαιο 1. 
30 ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΎ Αχμέτ, Το στρατηγικό βάθος, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σελ. 200 

και 229, και BECHEV Dimitar, “Turkey in the Balkans: Taking a Broader View”, Insight 
Turkey, 2012. Βλ. επίσης: δηλώσεις Νταβούτογλου στην επίσκεψη του στην Αθήνα για τα 

οθωμανικά μνημεία, 2013. 
31 Για αναλυτικές πληροφορίες πάνω στην ανανεωμένη σχέση της Τουρκίας με την ιστορία και 

τον πολιτισμό της βλέπε: KALIN Ibrahim, 2011, “Soft Power and Public Diplomacy in 

Turkey”, Perceptions, τεύχος XVI, σσ. 5-23. 

Ο υπουργός [Α. 

Νταβούτογλου] θεωρεί πως η 

οθωμανική παράδοση είναι 

ακόμα διάχυτη στην 

χερσόνησο του Αίμου. 

Συνεπώς χρησιμοποιεί τον 

τουρκικό πολιτισμό και την 

ιστορία, στοιχεία στα οποία 

εικάζει πως η χώρα του 

διαθέτει συγκριτικό 

πλεονέκτημα, εργαλειακά, 

για την επίτευξη των 

εθνικών της στόχων. 
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προσπάθεια, καθώς σπεύδει να γράψει εκ νέου την ιστορία της οθωμανικής 

περιόδου με όρους που ευνοούν τον σημαντικότερο κληρονόμο της 

αυτοκρατορίας, δηλαδή την ίδια.32  

Συμπερασματικά, η αναθεωρημένη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας της 

αποφέρει τα προφανή οικονομικά και διπλωματικά οφέλη που προκύπτουν από 

τον αυξημένο ρόλο στην περιοχή. Οι οικονομικές σχέσεις αναπτύχθηκαν υπό 

την μορφή αλληλεξάρτησης ταυτόχρονα σε διμερές και τριμερές επίπεδο. Μέσω 

του μηχανισμού τριμερούς συνεργασίας, τα κράτη πέτυχαν αυξημένες 

διπλωματικές και οικονομικές επαφές, συνεργασία σε επενδυτικά 

προγράμματα, καθώς και άμβλυνση του ιστορικού μίσους που χωρίζει την 

Σερβία και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη.33 Όλες οι πλευρές θεώρησαν σημαντική 

την συστηματική συνέχιση των επαφών. Κατά συνέπεια, χωρίς ουσιαστική 

επανόρθωση, από την τουρκική πλευρά, η Σερβία, εν τέλει, υποχώρησε. Η 

τουρκική πλευρά πρόβαλε την πρόσφατη οικονομική και πολιτική συμφωνία 

ως μια διπλωματική συνεργασία, πρότυπο για την περιοχή.34 Τα οφέλη της 

Τουρκίας, στα οποία έγινε αναφορά, είναι πολυεπίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για 

τα οφέλη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.35 Η Σερβία από την άλλη δεν απολαμβάνει 

αντίστοιχα πολιτικά και κοινωνικά οφέλη. Το κέρδος της είναι καθαρά 

οικονομικό, και η ανάγκη της να το διατηρήσει, την ωθεί σε πολιτικές 

υποχωρήσεις. Διαφαίνεται συνεπώς μια περίπτωση κατά την οποία η 

οικονομική αλληλεξάρτηση που προωθεί το δόγμα Νταβούτογλου λειτούργησε 

με σχετική επιτυχία. Υπό αυτό το πρίσμα γίνεται φανερό, πως η Τουρκία, παρά 

τον ρόλο που επικαλείται πως διαθέτει, ως «αντικειμενικός διαμεσολαβητής», 

έχει ταυτόχρονα την δυνατότητα να προωθεί την ισλαμική και Νέο-Οθωμανική 

της ατζέντα στα Βαλκάνια. Παρότι η στάση της βρίσκει δύσπιστους τους 

Σέρβους της Βοσνίας, και την ίδια την Σερβία, η αντίδραση φαίνεται να είναι 

                                                             
32 ΚΟΤΖΙΑΣ Νίκος, Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στον 21ό αιώνα, εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα, 2010, Σελίδες 247-255 
33 Κυρίως με την «Κροατο-Μουσουλμανική Ομοσπονδία». 
34 Δημοκρατία της Τουρκίας, Υπουργείο Εξωτερικών, “Relations between Turkey and Serbia”, 

ο.π. 
35 Τα οφέλη της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης ποικίλουν, καθώς πέρα από τα διπλωματικά οφέλη 

απέναντί της Σερβίας και την πολιτική ισχυροποίηση (σε μια περίοδο ταραχών στο εσωτερικό 

της χώρας) που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποκτά ένα σημείο αναφοράς, έναν ομόθρησκο (με το 

κυρίαρχο δημογραφικά πληθυσμιακό στοιχείο της χώρας) σύμμαχο, γεγονός που βελτιώνει την 

διπλωματική της θέση και της δημιουργεί περισσότερες διεθνείς επιλογές. Τέλος αξίζει να 

σημειωθεί πως  τα οικονομικά οφέλη που απολαμβάνει η Βοσνία από την συνεργασία της με 

την Τουρκία δεν είναι μόνο πρόσκαιρες εμπορικές συμφωνίες, καθώς οι επενδύσεις υποδομών 

στην χώρα είναι τρείς φορές μεγαλύτερες απ’ ότι στην Σερβία. (Στοιχεία Υπουργείου 

Οικονομικών της Τουρκίας. Βλ. ο.π.) 
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περιορισμένη. Οι πρώτοι αποτελούν μια κοινότητα με περιορισμένες 

δυνατότητες επιλογών, καθώς πολλές φορές αυτή αναγκάζεται να έρθει 

αντιμέτωπη με τις δύο άλλες κοινότητες (Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία), 

ενώ η δεύτερη είναι «όμηρος» σε μια διαρκώς αυξανόμενη οικονομική 

αλληλεξάρτηση. 

 

* * * * * 
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ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  22001144::  ΟΟΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΙΙΘΘΑΑΝΝΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΡΡ..ΤΤ  

ΈΈΡΡΝΝΤΤΟΟΓΓΑΑΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΟΟ--

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  
ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗ--ΦΦΩΩΤΤΕΕΙΙΝΝΗΗ  ΨΨΑΑΛΛΤΤΗΗ  

  

τις 10 Αυγούστου του τρέχοντος έτους και για πρώτη φορά στην ιστορία 

της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της χώρας θα εκλεγεί από το λαό και όχι από 

το Κοινοβούλιο. Το γεγονός πως η εκλογή του Προέδρου της 

Δημοκρατίας θα εξαρτάται από τον τουρκικό λαό δίνει νέα δυναμική στον 

θεσμό. Η έννοια της «συμμετοχής» στην εξουσία και η «μετάβαση» από την 

πρωθυπουργία στην Προεδρία συναρτώνται με την υποστήριξη που έχει λάβει ο 

εκάστοτε ηγέτης και στην περίπτωσή μας ο Έρντογαν. Η απήχησή του στον 

κόσμο είναι έντονη1 ενώ ο ίδιος βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερο από 

μία δεκαετία (2003 έως σήμερα)2. Η απόφαση του Έρντογαν να μεταβεί στο 

ανώτατο αξίωμα της πολιτικής ηγεσίας μπορεί να ερμηνευθεί και να 

κατανοηθεί ευκολότερα εάν αναλογιστεί κανείς το εμπόδιο –βάσει του 

καταστατικού του κόμματος– της διεκδίκησης έδρας για 4η συνεχόμενη φορά 

στην τουρκική Εθνοσυνέλευση3, το οποίο δεσμεύει και τον ίδιο. Για τον λόγο 

αυτό, επιχειρεί να μεταβεί σε άλλο 

κρατικό αξίωμα κύρους το οποίο θα του 

παρείχε ίσως και… άσυλο, λόγω 

κατηγοριών που δέχεται για οικονομικο-

πολιτικά σκάνδαλα, όπως φάνηκε από τις 

επιθέσεις που δέχτηκε ο ίδιος και ο 

στενός του κύκλος τον Δεκέμβριο του 

2013. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι μια 

τέτοιου είδους μετάβαση θα του παρείχε 

το δικαίωμα να συνεχίσει να παρεμβαίνει 

και να έχει λόγο στα πράγματα. Στην 

παρούσα ανάλυση θα ασχοληθούμε με τη 

σημασία μιας τέτοιας αναρρίχησης στο 

                                                             
1 Ενδεικτικά αναφέρουμε το ποσοστό που έλαβε κόμμα του, το Κ.Δ.Α. (A.K.P.), στις δημοτικές 

εκλογές του Μαρτίου του 2014, το οποίο κυμαίνεται πάνω από 45 %. Βλ. The Economist, 
“Turkey’s local elections-Erdogan on a roll. The AK party wins convincingly. What’s next ?”, 5 

Απριλίου 2014. 
2 Βλ. Επίσημη ιστοσελίδα της Προεδρίας της Τουρκίας [http://www.tccb.gov.tr] 
3 Βλ. SOKOLLU Senada, “Erdogan's presidential primary race”, Deutsche Welle, 9 Μαΐου 

2014. 

Σ 

Η απόφαση του Έρντογαν να 

μεταβεί στο ανώτατο αξίωμα 

της πολιτικής ηγεσίας μπορεί να 

ερμηνευθεί και να κατανοηθεί 

ευκολότερα εάν αναλογιστεί 

κανείς το εμπόδιο –βάσει του 

καταστατικού του κόμματος– 

της διεκδίκησης έδρας για 4
η
 

συνεχόμενη φορά στην 

τουρκική Εθνοσυνέλευση 
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προεδρικό αξίωμα όσον αφορά τους πολίτες της χώρας, την εξωτερική πολιτική 

της, αλλά και τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε., ενώ θα επιχειρηθούν και 

ορισμένες εκτιμήσεις για το μέλλον. 

Η πιθανή κατάκτηση της προεδρίας από τον Έρντογαν , πρώτον, θα 

φανέρωνε ότι συνεχίζει να χαίρει της υποστήριξης των πολιτών παρά τα 

σκάνδαλα στα οποία φέρεται να εμπλέκεται.4 Δεύτερον, θα σηματοδοτούσε την 

κυριαρχία των Ισλαμιστών στην πολιτική ζωή της Τουρκίας για τα αμέσως 

επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι η αντιπολίτευση, είτε πρόκειται για την 

κεμαλική παράταξη (Ρ.Λ.Κ.) είτε για την άκρα δεξιά (M.H.P.), δεν φαίνεται να 

είναι σε θέση να ανακόψει την ανοδική του πορεία, καθώς υστερεί σε πολιτική 

ισχύ και απήχηση. Τρίτον, θα συσπείρωνε το κυβερνών κόμμα κατά κανόνα 

γύρω από ένα πρόσωπο, τον αρχηγό του, και θα συνέβαλε ώστε να έχει την 

απαραίτητη στήριξη σε κάθε του βήμα. Αυτές οι τρεις διαπιστώσεις μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα πως στη γειτονική Τουρκία η προσπάθεια «πολιτικής 

επιβίωσης» του επί πολλά χρόνια 

πρωθυπουργού γίνεται με την συγκατάθεση 

της ηγεσίας και των στελεχών του κόμματος, 

επιβεβαιώνοντας την πόλωση που επικρατεί 

στην τουρκική πολιτική σκηνή. 

Επιπλέον, ο τουρκικός λαός δεν 

φαίνεται να είναι διατεθειμένος να διεξάγει 

αγώνα για να αποβάλει τον Έρντογαν από την 

πολιτική σκηνή «τιμωρώντας τον» για την 

εμπλοκή του στα οικονομικά σκάνδαλα, ως 

προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης. Η θετική 

αυτή στάση προς το πρόσωπό του φάνηκε, 

όπως αναφέραμε παραπάνω, από τα 

αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών. 

Επιβεβαιώνεται επίσης από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που 

διεξήγαγαν τουρκικές εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπως η «Genar» και η 

«Objective Research Center» (ORC). Σύμφωνα με αυτές, προβλέπεται πως ο 

Έρντογαν θα κερδίσει τους αντιπάλους του από τον πρώτο κιόλας γύρω με 

ποσοστό που ξεπερνάει το 50%.5 

                                                             
4 Βλ. STEINVORTH Daniel, “Erdogan and the Traitors: Scandal and Protests Threaten 

Turkey's AKP”, Spiegel, 19 Μαρτίου 2014. 
5 Βλ. Daily Sabah, “Erdoğan to take presidency seat in the first round, pollster predicts”, 14 

Απριλίου 2014. 

[Η] προσπάθεια «πολιτικής 

επιβίωσης» του επί πολλά 

έτη πρωθυπουργού γίνεται 

με την συγκατάθεση και 

στήριξη της ηγεσίας και των 

στελεχών του κόμματος, 

επιβεβαιώνοντας την 

πόλωση που επικρατεί στην 

τουρκική πολιτική σκηνή 
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Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική που θα ακολουθηθεί στην 

Τουρκία σε περίπτωση που ο Έρντογαν αναλάβει την προεδρία της χώρας, αυτή 

πιθανώς να μην αλλάξει, καθώς και τα πρόσωπα που συζητιούνται για την 

ανάληψη της πρωθυπουργίας (κυρίως εκείνο του Αμπντουλάχ Γκιούλ) 

πρόσκεινται στην ισλαμική παράταξη της οποίας ηγείται ο Έρντογαν. Σε μια 

τέτοια περίπτωση, οι βασικές ιδεολογικο-πολιτικές κατευθύνσεις της Τουρκίας, 

έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια, θα συνεχιστούν και ίσως 

να ενισχυθούν.  

Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ε.Ε., αυτές είναι πολύ 

πιθανό να παραμείνουν στάσιμες ή να επιδεινωθούν. Ο αυταρχικός τρόπος 

διακυβέρνησης, η συντηρητική πολιτική και κοινωνική δομή της 

συγκεκριμένης μουσουλμανικής χώρας σε συνδυασμό με την πόλωση που 

βλέπουμε πως δημιουργείται στο εσωτερικό της, καθώς και η υιοθέτηση μιας 

ρητορικής άμεσα συνδεδεμένης με τις ισλαμικές αξίες, διόλου δεν 

ανταποκρίνονται στις αρχές και στα ιδεώδη της Ένωσης.  

Οι σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας δεν ήταν ιδανικές παρά μόνο τα πρώτα χρόνια 

της μακρόχρονης πρωθυπουργίας του Έρντογαν, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να σημειώνει στην ετήσια Έκθεση Προόδου για την Τουρκία το 2013 πως η 

Άγκυρα «δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε κρίσιμα 

ζητήματα»6. Πώς θα φανεί άραγε στους 

Ευρωπαίους αυτή η εμμονή του Έρντογαν 

για διατήρηση του στην εξουσία και 

μάλιστα στο ανώτατο αξίωμα που θα 

μπορούσε να κατέχει; Το σχεδόν βέβαιο 

είναι ότι η εκλογή του στην Προεδρία 

διόλου θετικά δεν πρόκειται να 

αντιμετωπιστεί, ιδιαίτερα δε σε 

περίπτωση που ο Έρντογαν εκδηλώσει 

αλαζονικές διαθέσεις και προβεί, όπως 

έχει ήδη φανεί να εννοηθεί, σε 

τροποποιήσεις του Συντάγματος οι οποίες 

θα του επιτρέψουν να αποκτήσει 

περισσότερες εξουσίες ως Πρόεδρος. 

Εξάλλου, το γεγονός πως το συγκεκριμένο 

πολιτικό πρόσωπο έχει απόλυτη 

                                                             
6 Βλ. Έκθεση Προόδου για την Τουρκία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 2013, σελ.5.   

Ο αυταρχικός τρόπος 

διακυβέρνησης, η συντηρητική 

πολιτική και κοινωνική δομή 

της συγκεκριμένης 

μουσουλμανικής χώρας σε 

συνδυασμό με την πόλωση που 

βλέπουμε πως δημιουργείται 

στο εσωτερικό της, καθώς και η 

υιοθέτηση μιας ρητορικής 

άμεσα συνδεδεμένης με τις 

ισλαμικές αξίες, διόλου δεν 

ανταποκρίνονται στις αρχές και 

στα ιδεώδη της Ένωσης. 
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ελευθερία κινήσεων που του επιτρέπουν να διεκδικεί όποια πολιτική θέση 

επιθυμεί προκειμένου να εξυπηρετεί προσωπικές του φιλοδοξίες, έρχεται σε 

πλήρη αντίθεση με τα ευρωπαϊκά και δημοκρατικά «πιστεύω» της Ε.Ε., 

καλλιεργώντας μια αρνητική εικόνα. 

Επιχειρώντας μια εκτίμηση για το μέλλον μπορούμε να πούμε ότι στην 

περίπτωση που ο Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν νικήσει στις επερχόμενες προεδρικές 

εκλογές, εξέλιξη πολύ πιθανή, έχοντας λάβει την απαραίτητη στήριξη των 

πολιτών, δεν θα δεχθεί τον περιορισμό στις προεδρικές εξουσίες και θα 

προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις υπέρ του θεσμού, προχωρώντας σε ενέργειες σε 

βάρος του διαχωρισμού των εξουσιών και «εγκαθιστώντας» το σύνολο της 

εκτελεστικής εξουσίας στο προεδρικό μέγαρο. Ένας τόσο οξυδερκής και 

φιλόδοξος ηγέτης σίγουρα δεν θα επιτρέψει σε κανέναν μελλοντικό 

πρωθυπουργό να τον θέσει στο περιθώριο. Αντιθέτως, είναι πολύ πιθανό να 

προσπαθήσει να ενισχύσει αμέσως τον προεδρικό του θώκο μέσω 

συνταγματικών αλλαγών, ακόμη με μη διαφανείς μεθόδους, όπως άλλωστε 

συνηθίζει.7  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι σε περίπτωση νίκης του 

Έρντογαν στις προεδρικές εκλογές, θα επιβεβαιωθεί η δημοτικότητά του, 

καθώς και η ανεπιφύλακτη στήριξη των πολιτών προς το πρόσωπό του. 

Επιπροσθέτως, δεν θα υπάρξει καμία σοβαρή αλλαγή στην εξωτερική πολιτική 

της χώρας. Οι σχέσεις με την Ε.Ε. ίσως επιδεινωθούν για δύο λόγους: πρώτον, 

εξαιτίας της συντηρητικής ισλαμικής ηγεσίας που όπως φαίνεται θα 

παραμείνει στα πράγματα για πολλά ακόμη χρόνια και δεύτερον, εξαιτίας της 

εικόνας που προβάλλει η Τουρκία στη διεθνή σκηνή, η οποία είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τον αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης του Έρντογαν.  

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

                                                             
7 Αρκεί να θυμηθούμε την απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα που επέβαλλε 

μερικούς μήνες πριν. 
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