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Η Τουρκία αποτελεί μια χώρα με
σημαντική και ταυτόχρονα πο-
λύπλοκη ιστορική διαδρομή, που

κουβαλά ως πολιτική κληρονομιά τέσ-
σερα πραξικοπήματα και έχει συχνά κλη-
θεί να επιλέξει ανάμεσα στο δίπολο με-
ταξύ ασφάλειας και δημοκρατίας, με
την πρώτη να υπερισχύει πάντα. Σε αυ-
τά τα πλαίσια, το ζήτημα του περιορι-
σμού της ελευθερίας του Τύπου στη γεί-
τονα εγείρεται συχνά και αποτελεί ση-
μείο αναφοράς για τα επίπεδα δημο-
κρατίας στη χώρα.
Στο παρελθόν τα ΜΜΕ έχουν γίνει συ-
χνά υποχείρια της εκάστοτε κυβέρνη-
σης, η οποία φρόντιζε να αποσιωπήσει
τις αντιπολιτευτικές φωνές και να ενι-
σχύσει την εικόνα της χρησιμοποιώντας
αντιδημοκρατικά μέσα και οικοδομών-
τας πολιτικές εξάρτησης με τους κυρίαρ-
χους ειδησεογραφικούς ομίλους. Ανά-
λογες πολιτικές φαίνεται πως έχει ακο-
λουθήσει και το Κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (AKP), το οποίο αρχικά εμ-
φανιζόταν πιο μετριοπαθές, σταδιακά
όμως στράφηκε κατά του παλαιού πολι-
τικού κατεστημένου και των διαφωνούν-
των. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχουν
βρεθεί κατά καιρούς οπαδοί του κινήμα-
τος του Φετουλάχ Γκιουλέν, φιλοκεμα-
λικά ΜΜΕ, αλλά και δημοσιογράφοι που
ακολουθούν φιλική στάση προς το κουρ-
δικό ζήτημα. Οι αυταρχικές αυτές πολιτι-
κές έχουν ενταθεί το τελευταίο έτος, με
αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό
της ελευθερίας του λόγου και τη μετα-

στροφή των περισσότερων ειδησεογρα-
φικών και τηλεοπτικών ομίλων προς μια
καθαρά φιλοκυβερνητική στάση. Οι εκλο-
γικές αναμετρήσεις του 2015 ανέδει-
ξαν εκ νέου το ζήτημα της ελευθερίας
του λόγου και του εκδημοκρατισμού
στη γείτονα. 
Καθώς το AKP βρέθηκε αντιμέτωπο με
ιστορικά χαμηλά ποσοστά στις εκλο-
γές του Ιουνίου, η ανάγκη για λογοκρι-
σία και διαμόρφωση μιας ισχυρότερης
εικόνας για την κυβέρνηση οδήγησαν
στην αναστολή λειτουργίας πολλών τη-
λεοπτικών σταθμών και στη δίωξη και
φυλάκιση πολλών δημοσιογράφων. Το
2015 καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δέ-
κα ετών 19 δημοσιογράφοι και δύο σκι-
τσογράφοι με κατηγορίες για προσβο-

λή κατά του προέδρου Ερντογάν, ενώ
ταυτόχρονα έξι όμιλοι, 21 τηλεοπτικά
κανάλια και 118 ιστοσελίδες ανέστει-
λαν τη λειτουργία τους. 
Τα στοιχεία που προκύπτουν για το πρώ-
το τρίμηνο του 2016 είναι ακόμη πιο απο-
γοητευτικά, καθώς ο αριθμός διώξεων
κατά δημοσιογράφων έχει αυξηθεί κα-
τακόρυφα, με 49 διώξεις, αναστολή λει-
τουργίας έξι εφημερίδων, ενός τηλεο-
πτικού σταθμού και ενός περιοδικού, με
κύρια θύματα των ανωτέρω πολιτικών
φιλοκουρδικά και φιλογκιουλενικά μέ-
σα. Αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής
υπήρξε η κατάσχεση της μεγαλύτερης
εφημερίδας στη χώρα, η οποία ακολου-
θούσε σταθερή πολιτική επίκρισης κατά
του Ερντογάν και της κυβέρνησης, ενώ

τελευταία στο στόχαστρο των αυταρχι-
κών πολιτικών της κυβέρνησης έχουν
βρεθεί επίσης σκιτσογράφοι και κωμι-
κοί, οι οποίοι σύμφωνα με την ισλαμική
ηγεσία προσβάλλουν μέσα από τα έργα
τους τον πρόεδρο της χώρας.
Εν κατακλείδι, η ελευθερία του Τύπου
στην Τουρκία διαγράφει αρνητική πο-
ρεία, καθώς ο περιορισμός της συνδέε-
ται στενά με τις επιδιώξεις του κυβερ-
νώντος κόμματος και του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν. Η εσωτερική πάλη για ισχύ
μετουσιώνεται σ’ έναν αγώνα κατά των
αντιφρονούντων και κατ’ επέκταση όσων
επικρίνουν τις πολιτικές του κυβερνών-
τος κόμματος, με θλιβερά αποτελέσμα-
τα για τη δημοκρατία και την ελευθερία
του λόγου στη χώρα.

Ένα χρόνο μετά την κρίσιμη εκλογική
αναμέτρηση της 7ης Ιουνίου, το τουρ-
κικό πολιτικό σύστημα βρίσκεται ενώ-
πιον σημαντικών εσωτερικών και εξω-
τερικών προκλήσεων. Οι εκλογές της
7ης Ιουνίου υπήρξαν καθοριστικές για
την πορεία του τουρκικού πολιτικού
συστήματος, δεδομένων των φιλόδο-
ξων σχεδίων της ηγεσίας της χώρας. 
Τα αποτελέσματα των επαναληπτι-
κών εκλογών της 1ης Νοεμβρίου, στις
οποίες οδηγήθηκε η χώρα μετά τις
εκλογές του Ιουνίου, ανέτρεψαν την
πρόοδο που είχε σημειωθεί στον πο-
λιτικό, οικονομικό και κοινωνικό το-
μέα από το 2002, όταν αναρριχήθη-
κε στην εξουσία το Κόμμα Δικαιοσύ-
νης και Ανάπτυξης (AKP). Στην εσω-
τερική πολιτική σκηνή το AKP διέψευ-
σε τις προσδοκίες που είχαν καλλιερ-
γηθεί λόγω της προσπάθειας περιο-
ρισμού της κεμαλικής-κοσμικής πα-
ράταξης και της προώθησης των ισ-
λαμικών προτύπων και αξιών υπό τον
μανδύα της ανάγκης για εκδημοκρα-

τισμό. Η αμφισβήτηση της ισλαμικής
παράταξης οφείλεται σε μεγάλο βαθ-
μό στην προσπάθεια συστηματικού
ελέγχου της εκτελεστικής και νομο-
θετικής εξουσίας από τον πρόεδρο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τάση που αυ-
ξήθηκε μετά την εκλογή του από το
εκλογικό σώμα τον Αύγουστο του 2014.
Κινήσεις όπως η χειραγώγηση του αν-
τιπολιτευόμενου Τύπου ήρθαν να επι-
βεβαιώσουν την εγκαθίδρυση ενός
αυταρχικού καθεστώτος, το οποίο,
προκειμένου να εξοστρακίσει την κουρ-
δική παράταξη, δέχθηκε να συμμα-
χήσει ακόμη και με τον στρατό, τον

άλλοτε αντίπαλό του. Όσον αφορά
τις διεθνείς σχέσεις, η χώρα οδηγή-
θηκε στην απομόνωση. Δεν θα ήταν
υπερβολή να πει κανείς ότι η εμμονή
της Άγκυρας να ανατραπεί το συρια-
κό καθεστώς, πολιτική που ακάθεκτη
ακολουθεί από το 2011, έθεσε σε κίν-
δυνο την επιβίωση της ίδιας της χώ-
ρας, αφού την έφερε σε αντιπαράθε-
ση με μεγάλες δυνάμεις όπως η Ρω-
σία, ενώ τέθηκε στο στόχαστρο ακραί-
ων μη κρατικών δρώντων, όπως το
αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος. 
Στις γραμμές που ακολουθούν, δόκι-
μοι ερευνητές του Εργαστηρίου Τουρ-

κικών και Ευρασιατικών Μελετών του
τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραι-
ώς εξετάζουν σημαντικές πτυχές του
τουρκικού πολιτικού συστήματος, έτσι
όπως αυτό προέκυψε μετά την εκλογι-
κή αναμέτρηση της 7ης Ιουνίου, πριν
ένα χρόνο. Η προσπάθεια αυτή περι-
γραφής και ερμηνείας των τάσεων της
σύνθετης τουρκικής πραγματικότητας
φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην καλύ-
τερη κατανόηση της γείτονος σε μια
σειρά από θέματα, που κυμαίνονται
από το ζήτημα της ελευθεροτυπίας έως
και το προσφυγικό φαινόμενο.

τύπος�και�ελευθεροτυπία

τουρκία,�ένας�χρόνος�μετά�
Ερευνητές του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 
του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς εξετάζουν πτυχές του τουρκικού πολιτικού συστήματος 
όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο χρόνο,  μετά τις βουλευτικές εκλογές
της 7ης Ιουνίου 2015

Γραφει ο νικολΑοΣ�ρΑπτοπουλοΣ,�
επίκουρος καθηγητής του τμήματος 
Διεθνών και ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γραφει η 

ΑλεξΑνδρΑ�νικοπουλου

Άγρια καταστολή διαδήλωσης για την ελευθερία του Τύπου στην Κωνσταντινούπολη.
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Σ την πρώτη επέτειο της εκλογικής
αναμέτρησης της 7ης Ιουνίου 2015
παρατηρεί κανείς ότι το τουρκικό

πολιτικό σύστημα έχει εισέλθει σε ολι-
σθηρά μονοπάτια. Οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η ηγεσία του Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην
εσωτερική πολιτική σκηνή το τελευταίο
έτος είναι αρκετές, ενώ το σύστημα βρί-
σκεται σε μεταβατική τροχιά. 
Η φιλόδοξη προσπάθεια της ισλαμικής
ηγεσίας να εδραιωθεί στην εξουσία σχε-
τίζεται με την υιοθέτηση τόσο ενός νέ-
ου συντάγματος όσο κι ενός νέου πολι-
τικού συστήματος, το οποίο θα ενισχύει
τη θέση του προέδρου σ’ αυτό. Ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να
επιτύχει τους σκοπούς του και να επιβά-
λει τη βούλησή του, έχει ενστερνιστεί
αυταρχικές πολιτικές και ολοκληρωτι-
κές μεθόδους. Κατά πόσο όμως μπορεί
η επίδειξη δύναμης και ισχύος να του
επιφέρει τα αποτελέσματα που επιθυ-
μεί, ειδικά όταν έχει θυσιάσει στο βωμό
της παντοδυναμίας του τον εκδημοκρα-
τισμό της χώρας;
Η απώλεια της κυβερνητικής πλειοψη-
φίας στις εκλογές της 7ης Ιουνίου ήταν
ένα ισχυρό ράπισμα για τον πρόεδρο
Ερντογάν. Λίγες ημέρες μετά την ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων η ηγεσία
του AKP οδηγήθηκε σε μάταιες «προ-
σπάθειες» για σύσταση ενός κυβερνητι-
κού συνασπισμού με κόμματα της αντι-
πολίτευσης. Η δυναμική του φιλοκουρ-
δικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λα-
ών (HDP), η οποία στέρησε έδρες από
το AKP, ώθησε την ισλαμική παράταξη
να εκμεταλλευτεί τα εθνικιστικά αισθή-
ματα του τουρκικού λαού σε βάρος του
κουρδικού στοιχείου. Μέσα σε λίγους
μήνες απωλέστηκαν όσα θετικά είχε να
επιδείξει το κυβερνητικό εγχείρημα του
«δημοκρατικού ανοίγματος». Αποτέλε-
σμα της προσπάθειας του AKP να ανα-
κτήσει το χαμένο έδαφος στις εκλογές
της 1ης Νοεμβρίου ήταν η περαιτέρω
όξυνση των σχέσεων μεταξύ Τούρκων
και Κούρδων ως συνέπεια προβοκατό-
ρικων ενεργειών της εξουσίας, καθώς
και η επανάκαμψη του στρατού ως ση-
μαντικού παίκτη στο πολιτικό σύστημα
μέσω της ιδιόρρυθμης συμμαχίας που
σύναψε ο τούρκος πρόεδρος με την ηγε-
σία των ενόπλων δυνάμεων, εξέλιξη που
υπονομεύει τα κεκτημένα της πολιτικής
ηγεσίας την τελευταία δεκαετία. 

Προσέγγιση ισλαμιστών 
και άκρας δεξιάς
Οι εκλογές της 7ης Ιουνίου αποτέλεσαν
επίσης καταλύτη όσον αφορά την ανά-
πτυξη σχέσεων μεταξύ της ισλαμικής
παράταξης και εκείνης της άκρας δε-
ξιάς, καθώς δεν στάθηκε εφικτή η σύμ-
πραξη του AKP ούτε με το HDP αλλά
ούτε και με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό

Κόμμα (CHP). Αξίζει να σημειωθεί ότι η
στάση του CHP, το οποίο έχει ταυτιστεί
με την κοσμική παράταξη και την εξου-
σία, πηγάζει από την αδυναμία του να
πείσει τον τουρκικό λαό να κάνει την
υπέρβαση, προκειμένου να ανακόψει
την άνοδο του AKP. Το άνοιγμα πάντως
του AKP προς το ακροδεξιό Κόμμα Εθνι-
κιστικής Δράσης (MHP) είναι αποτέλε-
σμα τριών παραγόντων: α) της φθίνου-
σας οικονομίας, η οποία έχει πάψει να
είναι το καθοριστικό εκείνο στοιχείο που
παρείχε την δυνατότητα στο AKP να δια-
τηρήσει την ηγεμονία του στο πολιτικό
σύστημα, κάτι που θα διευκόλυνε ίσως
τη μετατροπή του πολιτικού συστήμα-
τος σε προεδρικό, β) της προσπάθειας
προσέγγισης ψηφοφόρων και στελεχών
από την άκρα δεξιά, άνοιγμα αναγκαίο
προκειμένου να αποτυπωθεί η κρίσιμη
μετακίνηση στις κάλπες, ενισχύοντας
τα ποσοστά του AKP, και γ) της πιθανής
αύξησης των ποσοστών των κομμάτων
που δεν θα πετύχουν να ξεπεράσουν το
κατώφλι του 10% για να εισέλθουν στην
Εθνοσυνέλευση, στοιχείο που θα μπο-
ρούσε να παρέχει τη διευρυμένη κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία που απαιτείται,
έτσι ώστε το AKP να μπορέσει να επι-
φέρει τις αλλαγές που αυτό επιθυμεί στο

σύνταγμα της Τουρκίας.

Συνταγματική αναθεώρηση
Επιπλέον, όσον αφορά τη συνταγματική
αναθεώρηση, το AKP κατέθεσε το προ-
σχέδιο αναθεωρημένου συντάγματος
της Τουρκίας στο τέλος Απριλίου του
2016, στο οποίο προβλέπεται η μεταφο-
ρά εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στον
πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το AKP επα-
νερμηνεύει το ζήτημα του νέου συντάγ-
ματος και της πολιτειακής αλλαγής σύμ-
φωνα με τα νέα δεδομένα της σύγχρο-
νης τουρκικής πραγματικότητας. Η διεκ-
δίκηση του κυβερνώντος κόμματος για
μια ριζική αλλαγή του συντάγματος εν-
τάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του κοι-
νωνικοοικονομικού μετασχηματισμού
της χώρας. Αντικατοπτρίζει τις νέες πο-
λιτικοϊδεολογικές ανάγκες της χώρας,
έτσι όπως αυτές εκφράζονται από τις
ανερχόμενες δυνάμεις της Τουρκίας.
Αναφορικά με τη στροφή της ισλαμικής
ηγεσίας σε ολοκληρωτικές μεθόδους,
όπως η πρόθεση του τούρκου προέδρου
να ελέγχει τις πολιτικές της κυβέρνη-
σης του AKP, η λογοκρισία που επιβλή-
θηκε στα αντιφρονούντα μέσα, ο εξα-
ναγκασμός σε παραίτηση του πρωθυ-
πουργού Νταβούτογλου και η πολιτική

αποστασιοποίησης από την ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας, είναι απότοκος των
πολιτικών φιλοδοξιών που τρέφει ο Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε σχετικές δη-
λώσεις του για την πρόσφατη αλλαγή
στην ηγεσία του AKP ανέφερε ότι το
σύγχρονο κοινοβουλευτικό σύστημα πα-
ράγει συνεχώς κρίσεις και έσπευσε να
διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει κενό
διακυβέρνησης μετά την παραίτηση Ντα-
βούτογλου, αλλά ούτε θα επηρεαστεί
άμεσα η οικονομία της χώρας, δικαιο-
λογώντας τις πολιτικές επιλογές του.
Για τη δε άρση θεώρησης εισόδου από
την ΕΕ, ο τούρκος πρόεδρος ανήγγειλε
ότι η χώρα είναι έτοιμη να «ακολουθή-
σει τον δικό της δρόμο», αφήνοντας ανι-
κανοποίητες τις απαιτήσεις της ΕΕ για
περαιτέρω εκδημοκρατισμό.
Συμπερασματικά, οι προκλήσεις που αν-
τιμετωπίζει το τουρκικό πολιτικό σύστη-
μα είναι πολλές και η διολίσθηση πλέον
προς τον αυταρχισμό παραπάνω από
φανερή. Το μόνο που απομένει να δού-
με είναι αν το τουρκικό πολιτικό σύστη-
μα θα ανταποκριθεί και θα επιδιώξει μια
πιο ισόρροπη κατάσταση.

Οι μεσότιτλοι στο κείμενο μπήκαν με
ευθύνη του επιμελητή του αφιερώματος.

το�τουρκικό�πολιτικό�σύστημα�σε�μετάβαση
Γραφουν οι ΑλεξΑνδρΑ-ΜΑριΑ

Αντωνοπουλου και 

ΑννΑ-ΜΑριΑ�κοφιτΣΑ

Πηγή: Ανώτατο Συμβούλιο Εκλογών της Τουρκίας (YSK), 2015.

Ο προόεδρος
της Τουρκίας
Ταγίπ Ερντογάν
(αριστερά) μαζί
με τον πρώην
πρωθυπουργό
Αχμέτ
Νταβούτογλου.
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ο ι προκλήσεις ασφάλειας και εξω-
τερικής πολιτικής που δέχθηκε η
Άγκυρα το τελευταίο έτος είχαν

να κάνουν με θέματα ζωτικής σημασίας
που ήταν απότοκα της συριακής κρίσης,
όπως το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό
Κράτος και το κουρδικό ζήτημα, καθώς
και η ανάφλεξη στο Ναγκόρνο Καραμ-
πάχ. Στο παρόν κείμενο εξετάζεται η
επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων της
Άγκυρας στη Μέση Ανατολή και τον Καύ-
κασο ύστερα από τις εκλογές της 7ης
Ιουνίου.
Μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2015, ο
βασικός προσανατολισμός της τουρκι-
κής εξωτερικής πολιτικής φαίνεται να
κατευθύνεται σταθερά προς τη Μέση
Ανατολή, χωρίς ωστόσο να λησμονεί
την Ευρώπη. Η «Αραβική Άνοιξη» διατά-
ραξε τις ισορροπίες στο περιφερειακό
υποσύστημα, με αποτέλεσμα οι κυρίαρ-
χοι δρώντες να επανατοποθετούνται
συνεχώς στις ραγδαίες εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή. Μέσα σ’ ένα τόσο ρευ-
στό περιβάλλον, η ισλαμική ηγεσία επι-
χειρεί να αναδείξει την Τουρκία σε πε-
ριφερειακό ηγέτη.

Προκλήσεις και συνέπειες 
από την εμφυλιοπολεμική
κατάσταση στη Συρία
Η Άγκυρα κλήθηκε να αντιμετωπίσει ση-
μαντικές προκλήσεις στην περιοχή, οι
οποίες αποτελούν απόρροια της εμφυ-
λιοπολεμικής κατάστασης στη Συρία. Η
σημαντικότερη πρόκληση για την Τουρ-
κία, μετά τον Ιούνιο του 2015, αποτελεί
το κουρδικό ζήτημα, το οποίο ανέκαθεν
αποτελούσε μια πολύ σοβαρή απειλή
για την εθνική κυριαρχία και ακεραιότη-
τα της χώρας. Τον Μάρτιο του 2016, λί-
γους μήνες μετά τη ρωσοτουρκική κρί-
ση για τους Τουρκομάνους της Συρίας,
η οποία κατέληξε στην κατάρριψη του
ρωσικού αεροσκάφους τον Νοέμβριο
του 2015, το Κουρδικό επανήλθε στο προ-
σκήνιο με την ανακήρυξη του «Ομό-
σπονδου Κράτους της Βόρειας Συρίας».
Η τουρκική πλευρά αντέδρασε άμεσα
και αρνήθηκε να αναγνωρίσει το νέο
πολιτικό μόρφωμα. Η δεύτερη πρόκλη-
ση έγκειται στην «αντιμετώπιση» του Ισ-
λαμικού Κράτους, το οποίο έχει εντείνει
τις τρομοκρατικές του επιθέσεις τόσο
στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώ-
πη. Σε αυτές τις τρομοκρατικές επιθέ-
σεις, η Τουρκία συντάχθηκε στο πλευρό
του εταίρου της, των ΗΠΑ, εναντίον του
Ισλαμικού Κράτους. Μολονότι φαίνεται
πως η τουρκική πλευρά παρείχε υλική
υποστήριξη σ’ αυτή τη μη κυρίαρχη ον-
τότητα, δεν μπόρεσε να αποφύγει τρο-
μοκρατικές επιθέσεις στο εσωτερικό της
με σημαντικές ανθρώπινες απώλειες.

Στόχοι της Τουρκίας στον Καύκασο
Στον Καύκασο οι στόχοι της Τουρκίας
επικεντρώνονται σε δύο βασικά ζητή-
ματα. Το πρώτο σχετίζεται με τους φυ-
σικούς πόρους και τη μεταφορά τους,
ενώ το δεύτερο αφορά τον ρωσο-τουρ-
κικό ανταγωνισμό στην περιοχή. Σκο-
πός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής

είναι η εξισορρόπηση αρχικά της ρωσι-
κής απειλής και κατά δεύτερον η αύξη-
ση της επιρροής της στην περιοχή. Με-
τά την κατάρριψη του ρωσικού βομβαρ-
διστικού στην τουρκοσυριακή μεθόριο
από την Τουρκία τον Νοέμβριο του 2015,
ακολούθησε η επιδείνωση των σχέσεων
μεταξύ των δύο κρατών. Η Τουρκία από
την πλευρά της προωθεί τριμερή σχή-
ματα με το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωρ-
γία, ενώ πλέον -με την άρση των κυρώ-
σεων στο Ιράν- επιδιώκει και την ενί-
σχυση του άξονα Αζερμπαϊτζάν - Ιράν -
Τουρκίας. 
Στην πρώτη περίπτωση, διατηρεί τριμε-
ρείς μηχανισμούς συνεργασίας πρωτί-
στως σε θέματα υψηλής πολιτικής όπως
η άμυνα και δευτερευόντως στην οικο-
νομία. Οι συναντήσεις αυτές διευρύνουν
σταδιακά τα πεδία συνεργασίας των χω-
ρών. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις
που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των κρα-

τών βαίνουν προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Ο άξονας Αζερμπαϊτζάν - Ιράν - Τουρ-
κίας, από την άλλη, αποτελεί ένα νέο
σχήμα, το οποίο ύστερα από τις εκλο-
γές του Ιουνίου επιχειρεί να δώσει ώθη-
ση στον διάλογο στον τομέα της οικο-
νομικής συνεργασίας. Οι άξονες αυτοί
επιδρούν στην ισορροπία ισχύος και στη
σταθερότητα της περιοχής. Επιπρόσθε-
τα, η περιοχή του Καυκάσου με τους φυ-
σικούς πόρους της και την κομβική της
θέση συνδέει την Τουρκία με την Κεν-
τρική Ασία. Στο πλαίσιο αυτό η Τουρκία
προωθεί τη συνεργασία στον τομέα της
οικονομίας και των μεταφορών ανάμε-
σα στη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν με
κράτη της Κεντρικής Ασίας όπως το Κα-
ζακστάν. 
Τέλος, στις ενδοπεριφερειακές σχέσεις
των κρατών του Καυκάσου η Τουρκία
υποστηρίζει το Αζερμπαϊτζάν, διότι η
ισχυρή θέση του προωθεί και την τουρ-

κική επιρροή στην περιοχή. Η σχέση αυ-
τή ωθεί την Τουρκία, όπως προκύπτει
από τη διένεξη του Ναγκόρνο Καραμ-
πάχ, να υποστηρίζει άμεσα το Αζερμ-
παϊτζάν, ωθώντας την Αρμενία σε πε-
ραιτέρω εξάρτηση από τον άξονα Ερε-
βάν - Μόσχας, γεγονός που εντείνει την
κλιμάκωση της διαμάχης. 
Εν κατακλείδι, πρωταρχικός σκοπός της
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέ-
ση Ανατολή και τον Καύκασο είναι αφε-
νός η αντιμετώπιση των άμεσων και έμ-
μεσων απειλών που θα μπορούσαν να
υπονομεύσουν την εδαφική της ακεραι-
ότητα, αφετέρου η προώθηση των εθνι-
κών συμφερόντων της, έτσι ώστε να κα-
ταστεί εφικτό το εγχείρημα της ανάδει-
ξής της σε περιφερειακό ηγεμόνα.

Οι μεσότιτλοι στο κείμενο μπήκαν με
ευθύνη του επιμελητή του

αφιερώματος.

τουρκική�εξωτερική�πολιτική:�
Μέση�Ανατολή�και�καύκασος

Γράφουν οι ΜΑρκΑρ�ΣΑνγκογιΑν

και  ΖωΗ�πετρου�

Ο τουρκικός στρατός σε επιχείρηση εναντίον δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους.

Σκηνή από πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία.
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Τουρκία, ένας χρόνος μετά 

τ α διεθνικά φαινόμενα που ανα-
δύονται στο σύγχρονο κρατο-
κεντρικό διεθνές σύστημα συ-

χνά επηρεάζουν τις σχέσεις τόσο με-
ταξύ κυρίαρχων μονάδων όσο και τις
σχέσεις αυτών με τους μη κυρίαρχους
δρώντες. Σ’ αυτή την κατηγορία εμπί-
πτει και το προσφυγικό στην περιοχή
μας, η αντιμετώπιση του οποίου αποτε-
λεί επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ.
Η μαζική εισροή ατόμων στον ευρω-
παϊκό χώρο, κυρίως από το Αιγαίο, δη-
μιούργησε κλίμα αστάθειας στη γηραιά
ήπειρο, ενώ αποτέλεσε σημαντική πρό-
κληση τόσο για τη διαφύλαξη των θα-
λάσσιων συνόρων της Ελλάδας όσο
και για την αντιμετώπιση της ανθρωπι-
στικής κρίσης. Η ΕΕ, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση,
έκρινε αναγκαία την εξεύρεση ενός
ικανού πλαισίου συνεργασίας με την
Τουρκία.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου
έτους, Βρυξέλλες και Άγκυρα διεξήγα-
γαν επίπονες διαπραγματεύσεις για την
επίτευξη συμφωνίας, σε μια προσπά-
θεια να προασπίσουν τα συμφέροντά
τους. Στόχοι της Τουρκίας ήταν: α) η
ένταξή της στην ΕΕ και β) η θετική για
την ίδια αντιμετώπιση της κρίσης στη
Συρία. Ειδικότερα, η τουρκική ηγεσία
επεδίωξε το άνοιγμα ενταξιακών κε-
φαλαίων, όπως το κεφάλαιο 17 για την
οικονομική και νομισματική πολιτική.
Επιπλέον, προτάσσει την άρση της θε-
ώρησης εισόδου των τούρκων υπηκόων
στη ζώνη Σένγκεν ως απαράβατο όρο
για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με
την ΕΕ. Η τουρκική ηγεσία, εντάσσον-
τας τις δηλώσεις της σε πλαίσια απει-
λής, επιχειρεί να ασκήσει πίεση προς
την ΕΕ και να επιτύχει μια συμφέρου-
σα, για εκείνη, συμφωνία. Στη σύνοδο

κορυφής της 29ης Νοεμβρίου 2015, οι
δύο πλευρές συμφώνησαν και στην πα-
ροχή οικονομικής στήριξης 3 δισ. ευ-
ρώ, ποσό που διπλασιάστηκε στη συμ-
φωνία της 18ης Μαρτίου 2016, έτσι ώστε
να καλυφθούν οι ανάγκες των προσφύ-
γων στα κέντρα προσωρινής προστα-
σίας στην τουρκική επικράτεια. 
Η τουρκική ηγεσία, πέραν της ένταξης
της χώρας στην ΕΕ, επιχείρησε να συ-
σχετίσει την προσφυγική κρίση με τον
πόλεμο στη Συρία. Ειδικότερα, η Τουρ-
κία προκρίνει ως λύση της προσφυγι-
κής κρίσης τη δημιουργία μιας ζώνης
ασφαλείας στη βόρεια Συρία, όπου θα

διαμένουν οι πρόσφυγες και θα διέπε-
ται από ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.
Η συγκεκριμένη λύση υποστηρίζεται
από τη γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα
Μέρκελ, δεν χαίρει όμως της υποστή-
ριξης άλλων συμμάχων της Τουρκίας.
Η ΕΕ έθεσε ως απώτερο στόχο την αν-
τιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και
τη μείωση των προσφυγικών εισροών.
Συγκεκριμένα επεδίωξε την επανεισ-
δοχή στην Τουρκία παράτυπων μετα-
ναστών, αίτημα που έκανε δεκτό η τουρ-
κική ηγεσία. Μολονότι ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ
επαίνεσε τη στάση της Τουρκίας απέ-

ναντι στους πρόσφυγες τον Απρίλιο
του 2016, η απροθυμία της Άγκυρας να
συμμορφωθεί πλήρως με τον οδικό χάρ-
τη για την απελευθέρωση της θεώρη-
σης εισόδου, αρνούμενη να αναθεω-
ρήσει την τουρκική νομοθεσία για την
τρομοκρατία, θέτει την τελική υλοποί-
ηση της συμφωνίας εν αμφιβόλω. 
Συμπερασματικά, το προσφυγικό έδω-
σε νέα διάσταση στις ευρωτουρκικές
σχέσεις. Αποκάλυψε περιθώρια συνερ-
γασίας μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυ-
ρας, στον βαθμό όμως που εξυπηρε-
τούνται τα συμφέροντά τους, στοιχείο
που γεννά ανησυχίες για το μέλλον. 

Σχέσεις�εε�-�τουρκίας�
με�φόντο�το�προσφυγικό

Γραφει ο ΣτΑυροΣ�δελΑβινιΑΣ

ο ι ανταγωνιστικές περι-
φερειακές πολιτικές που
ακολούθησαν η Άγκυ-

ρα και η Μόσχα το τελευταίο έτος
οδήγησαν σε ένταση και υπο-
βάθμιση των σχέσεών τους. Το
χάσμα μεταξύ των δύο χωρών
προέκυψε λόγω της διαφορετι-
κής στάσης που τήρησε η κα-
θεμία από αυτές στη συριακή
κρίση. Η Ρωσική Ομοσπονδία,
προκειμένου να διασφαλίσει τα
εθνικά της συμφέροντα στη Συ-
ρία, προσπαθεί να στηρίξει το
καθεστώς Άσαντ, ενώ η Τουρ-
κία, στην προσπάθειά της να
ασκήσει ηγεμονικό ρόλο στην
περιφέρειά της, στηρίζει τους
αντικαθεστωτικούς αντάρτες
στη Συρία. Οι διαφορές μεταξύ
των δύο χωρών οξύνθηκαν με-
τά την απόφαση της Ρωσίας να
εντατικοποιήσει τις επεμβάσεις
της στη Συρία τον Σεπτέμβριο

του 2015, ενώ η κατάρριψη του
ρωσικού βομβαρδιστικού από
την Άγκυρα τον Νοέμβριο οδή-
γησε σε περαιτέρω επιδείνωση
των σχέσεων. 
Οι ανταγωνιστικές αυτές σχέ-
σεις μεταξύ Άγκυρας και Μό-
σχας δεν θα μπορούσαν να αφή-
σουν ανεπηρέαστη τη διμερή
συνεργασία στον τομέα της ενέρ-
γειας και της οικονομίας. Το με-
ταξύ τους εμπόριο έχει πληγεί
σημαντικά μέσα στο τελευταίο
έτος. Οι εξαγωγές της Τουρ-
κίας προς τη Ρωσική Ομοσπον-
δία έχουν μειωθεί από 5.945 δισ.
δολάρια το 2014 σε 3.593 δισ.
δολάρια το 2015, ενώ η σημαν-
τικότερη πτώση των εξαγωγών
έγινε τον Δεκέμβριο, μετά την
κατάρριψη του ρωσικού βομ-
βαρδιστικού. Οι κυρώσεις της

Ρωσικής Ομοσπονδίας στα τουρ-
κικά προϊόντα εφαρμόζονται από
την 1η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με
τον τούρκο υπουργό Οικονομι-
κών, το κόστος των κυρώσεων
θα ανέλθει σε 764 εκατ. δολά-
ρια μόνο στα γεωργικά προϊόν-
τα, που αποτελούν και το μεγα-
λύτερο κομμάτι των εξαγωγών
προς τη Ρωσία. Οι εισαγωγές
της Τουρκίας από τη Ρωσική Ομο-
σπονδία, που αποτελούνται κυ-
ρίως από καύσιμα και πετρελαι-
οειδή προϊόντα, έχουν επίσης
μειωθεί από 25.293 δισ. δολά-
ρια το 2014 σε 20.400 δισ. δο-
λάρια το 2015. 

Ζητήματα ενέργειας
Ένα ακόμη στοιχείο που επηρε-
άζεται άμεσα από τις επιβληθεί-
σες κυρώσεις είναι τα ζητήματα

που αφορούν την ενέργεια. Η
αυξητική τάση του ΑΕΠ της Τουρ-
κίας δημιούργησε το υπόβαθρο
για υψηλή ζήτηση αποθεμάτων
ενέργειας, η οποία σχεδιάστηκε
να καλυφθεί από τη Ρωσία. Η
Τουρκία καλύπτει το 55% των
ενεργειακών της αναγκών αγο-
ράζοντας φυσικό αέριο από τη
Ρωσία, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό σε πετρέλαιο φτάνει το 30%.
Ωστόσο οι κυρώσεις που επιβλή-
θηκαν οδήγησαν την Τουρκία
να αναζητήσει εναλλακτικές αγο-
ρές ενέργειας στρέφοντας την
προσοχή της στο Αζερμπαϊτζάν
και το Κατάρ. Επιπλέον, οι ερ-
γασίες κατασκευής του αγωγού
Turkish Stream, που σχεδιάστη-
κε στοχεύοντας στη δημιουργία
μιας νέας ενεργειακής διόδου
προς την Ευρώπη, σταμάτησαν.

Αντίθετη τύχη φαίνεται να έχει
το πρώτο εργοστάσιο παραγω-
γής πυρηνικής ενέργειας στη (σει-
σμογενή) περιοχή Ακουγιού. Οι
αρχικές φήμες περί αναστολής
της κατασκευής του έργου αν-
τισταθμίστηκαν από εκατέρω-
θεν δηλώσεις για τη συνέχισή
του.
Τα παραπάνω δεδομένα υπο-
δηλώνουν ότι οι αντικρουόμε-
νες επιδιώξεις της Ρωσίας και
της Τουρκίας στο συριακό ζή-
τημα έχουν οδηγήσει σε στα-
διακή επιδείνωση των συνερ-
γατικών σχέσεών τους. Διαφαί-
νεται ότι η εξασθένιση των δε-
σμών μεταξύ των δύο χωρών
θα συνεχιστεί προς την ίδια κα-
τεύθυνση, προκαλώντας ζημιές
δισεκατομμυρίων δολαρίων στις
οικονομίες τους.

ο�αντίκτυπος�της�συριακής�κρίσης�
στις�ρωσοτουρκικές�οικονομικές�σχέσεις

Γραφουν οι 

γιουρι�Μπιλεν και

ΑντωνΗΣ�ΜΑντΖΑβινοΣ

Τούρκοι στρατιώτες απομακρύνουν από τα σύνορα σύρους πρόσφυγες ρίχνοντάς τους νερό με πυροσβεστικές αντλίες. 


