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Εισαγωγικό σημείωμα 
 

Η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. Ενώπιον Εσωτερικής Πολιτικής 
Αστάθειας και Περιφερειακών Εντάσεων  

 
Οι πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις στην Σουρκία και η 

«απρόοπτη» επιδείνωση στις διμερείς σχέσεις της Άγκυρας με 

ισχυρούς γείτονές της, συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ρευστής 

κατάστασης τόσο στην εσωτερική πολιτική σκηνή όσο και στις 

διεθνείς σχέσεις της χώρας. Η ραγδαία υποχώρηση της ισχύος των 

θεσμών και του Κράτους Δικαίου που βιώνει το τουρκικό πολιτικό 

σύστημα ήδη πριν τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2015, επιδεινώθηκε 

ακόμη περισσότερο κατά την περίοδο που ακολούθησε. Ωστόσο, το 

έντονο κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτικών αντιπάλων, με θύμα 

κυρίως την (φίλο-)κουρδική παράταξη, αλλά και καταστολής 

δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε όλο το φάσμα του 

πολιτικού και κοινωνικού βίου, έκανε πιο αισθητές τις αυταρχικές 

παρεμβάσεις του ηγέτη της ισλαμικής παράταξης στο κυβερνητικό 

έργο. Σο θολό μετεκλογικό τοπίο στη χώρα επιδεινώθηκε ακόμη 

περισσότερο εξαιτίας της κρίσης που ξέσπασε με την ισχυρότερη 

γειτονική χώρα, τη Ρωσία, λόγω ανυπέρβλητης σύγκρουσης 

συμφερόντων στο υριακό. Αποτέλεσμα της κρίσης αυτής ήταν να 

ανατραπεί η μέχρι τούδε θετική πορεία των διμερών σχέσεων. Σο 

διογκούμενο δημοκρατικό έλλειμμα και οι δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Κόμματος «Δικαιοσύνη και 

Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.), καθιστούν τόσο αυτήν όσο και τη χώρα ευάλωτη 
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και ασταθή, ενώ την απομακρύνουν από την πορεία εκδημοκρατισμού 

της.  

Κατά την περίοδο επτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2015, η τουρκική 

πολιτική ηγεσία και η τουρκική διπλωματία κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, κινδυνεύοντας να παρασυρθεί 

στη δίνη της εσωτερικής και περιφερειακής αστάθειας.  

την εσωτερική πολιτική σκηνή, μετά το αποτυχημένο 

εγχείρημα του Κ.Δ.Α. να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό με τα 

κόμματα της αντιπολίτευσης, έχοντας απολέσει την κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2015, η χώρα οδηγήθηκε σε 

πρόωρες εκλογές. Οι σημαντικές ιδεολογικές διαφορές μεταξύ του 

ισλαμικού κόμματος και, αφενός, των κοσμικών/εθνικιστών του 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (Ρ.Λ.Κ.), και αφετέρου, των 

υπερεθνικιστών του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (Κ.Ε.Δ.) είχαν 

αποτρέψει το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Σο (φίλο-

)κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (Δ.Κ.Λ.), το οποίο είχε 

πετύχει να ξεπεράσει για πρώτη φορά το κατώφλι του 10% στις 

εκλογές της 7ης Ιουνίου, στερώντας από το (φίλο-)ισλαμικό Κ.Δ.Α. την 

αυτοδυναμία, όχι μόνο αποκλείστηκε από τις συνομιλίες, αλλά άρχισε 

να δέχεται και αφόρητες πιέσεις. ημαντικές επιπτώσεις είχαν οι 

κουρδικοί πληθυσμοί των νομών της Νοτιοανατολικής Μικράς Ασίας 

που είτε στήριξαν με την ψήφο τους το Δ.Κ.Λ. είτε διεκδίκησαν 

έμπρακτα ένα πιο αυτόνομο καθεστώς, σύμφωνο με τις αρχές της 

δημοκρατικής συνύπαρξης. Επιπλέον, κατά την προεκλογική 

περίοδο, η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. αντιμετωπίζει σοβαρές 

πιέσεις λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων που προέρχονται από 

μέλη του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους» ή οργανώσεις 

Κούρδων μαχητών. Μέσα στο χαοτικό αυτό πολιτικό περιβάλλον που 

κάθε άλλο παρά ασφάλεια και σταθερότητα ενέπνεε, διεξήχθησαν οι 

πρόωρες εκλογές της 1ης Νοεμβρίου. 

Σα αποτελέσματα των πρόωρων εκλογών ήταν θετικότερα για 

το Κ.Δ.Α. σε σχέση με εκείνα της 7ης Ιουνίου. Η ισλαμική παράταξη 

είχε πετύχει να ανατρέψει την αρνητική τάση και να αυξήσει τα 

ποσοστά της κατά περίπου 8 μονάδες, από το 41% (258 έδρες) στο 49% 

(317 έδρες). Μολονότι τα νέα αποτελέσματα επέτρεπαν στην ισλαμική 

παράταξη να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο αριθμός των 

εδρών που απέσπασε απείχε από το να εξασφαλίσει τον απαραίτητο 

εκείνο αριθμό που θα της επέτρεπε την άμεση συνταγματική 
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αναθεώρηση, η οποία θα καθιέρωνε το πολυπόθητο για τον Σούρκο 

Πρόεδρο, Ρ.Σ. Έρντογαν, Προεδρικό σύστημα.  

  

Πηγή: Y.S.K., Παραρτήματα Δ και Ε, 11 Νοεμβρίου 2015. 

Σα ποσοστά της αντιπολίτευσης σημείωσαν αξιοσημείωτες 

διακυμάνσεις. Μολονότι το ποσοστό της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

(Ρ.Λ.Κ.) σημείωσε μικρή άνοδο και από 24,95% (132 έδρες) στις 

εκλογές της 7η Ιουνίου, αυξήθηκε στο 25,31% (134 έδρες), τα ποσοστά 

της άκρας δεξιάς σημείωσαν σημαντική πτώση. Σα ποσοστά του Κ.Ε.Δ. 

από 16,29% (80 έδρες) υποχώρησαν στο 11,9% (40 έδρες). Η απώλεια 

αυτή οφείλεται στη μετακίνηση περίπου 2 εκατ. ψηφοφόρων προς το 

κυβερνών ισλαμικό Κ.Δ.Α., δεδομένου του «ανοίγματος» που έκανε η 

ηγεσία προς την άκρα δεξιά. Σο (φίλο-)κουρδικό Δ.Κ.Λ. που είχε 

αποτελέσει την έκπληξη των εκλογών της 7ης Ιουνίου, πετυχαίνοντας 

για πρώτη φορά να εισέλθει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση με 

ποσοστό 13,12% (80 έδρες), με μεγάλη δυσκολία ξεπέρασε το κατώφλι 

του 10% στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου. υγκέντρωσε μόλις 10,76% 

(59 έδρες), γεγονός που αποδίδεται στις πιέσεις και τη βία που 

δέχτηκαν τόσο τα στελέχη του Δ.Κ.Λ. όσο και οι ψηφοφόροι του κατά 

την προεκλογική περίοδο. Σα εκλογικά αποτελέσματα, έτσι όπως 

διαμορφώθηκαν τελικά, επιτρέπουν στο Κ.Δ.Α. να ασκήσει εξουσία 

σχηματίζοντας αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η επίτευξη, όμως, του στόχου 

της συνταγματικής αλλαγής θα εξαρτηθεί από την υποστήριξη που θα 

εξασφαλίσει η κυβέρνηση από μικρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης. 

ε κάθε περίπτωση, η πορεία του τουρκικού πολιτικού συστήματος 

δεν εμπνέει ελπίδες επανόδου σε δημοκρατική τροχιά. 

Σαυτόχρονα με τις κρίσιμες εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, η 

τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να μετέχει των τεκταινόμενων στη 

Μέση Ανατολή. Η προσπάθεια της Άγκυρας να προασπιστεί τα 

συμφέροντά της στη υρία, την έφερε αντιμέτωπη τόσο με τη Μόσχα, 

με την οποία είχε αναπτύξει άριστες πολιτικές και οικονομικές 
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σχέσεις, όσο και με τους Κούρδους της περιοχής. Η αντιπαράθεση 

μεταξύ των δύο ηγεσιών αναφορικά με το μέλλον της υρίας, ωστόσο, 

προκάλεσε τριβές που κατέληξαν στην κατάρριψη του ρωσικού 

αεροσκάφους από τουρκικά μαχητικά στα τέλη του Νοεμβρίου. Η 

κρίση που προκλήθηκε μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας λίγο έλλειψε να 

λάβει διαστάσεις, εμπλέκοντας και τη Βορειοατλαντική υμμαχία. Οι 

απαιτήσεις της Μόσχας για «συγγνώμη» και αποζημίωση εκ μέρους 

της Άγκυρας, και η άρνηση της τουρκικής ηγεσίας να συμμορφωθεί, 

θέτουν σε κίνδυνο τη διμερή συνεργασία που είχε επιτευχθεί. Η 

πολιτική που ακολουθεί το Κ.Δ.Α. στο υριακό φέρνει αντιμέτωπη 

την Άγκυρα και με τους Κούρδους της περιοχής, οι οποίοι αποτελούν 

τον πιο σοβαρό πόλο αντίστασης απέναντι στο αυτοαποκαλούμενο 

«Ισλαμικό Κράτος». Επιπλέον, η Άγκυρα επιχείρησε να αξιοποιήσει 

στο έπακρο τις ανησυχίες της Ε.Ε. για τις αυξημένες προσφυγικές 

και μεταναστευτικές ροές που διέρχονται από τη Μικρά Ασία με 

κατεύθυνση τη Δύση. ε ύνοδο που έλαβε χώρα για το 

μεταναστευτικό, η Σουρκία προσφέρθηκε να αυξήσει τον έλεγχο των 

ροών αυτών προς την Ευρώπη, με αντάλλαγμα, αφενός, αξιόλογη 

οικονομική βοήθεια, και αφετέρου, επιτάχυνση των ενταξιακών 

διαδικασιών. Η βαρύτητα των παραπάνω ζητημάτων είναι τέτοια που 

καθιστά την Άγκυρα σημαντικό περιφερειακό δρώντα. Ο 

αλληλένδετος χαρακτήρας των ζητημάτων αυτών, ωστόσο, έχει 

αυξήσει την πίεση επί της τουρκικής ηγεσίας, η οποία αισθάνεται 

ήδη γύρω της να στενεύει ο κλοιός και να απομονώνεται.  

το 5ο τεύχος των «Σετραδίων της Ομάδας Έρευνας Σουρκίας» 

εξετάζονται μερικά από τα πιο σημαντικά ζητήματα της τουρκικής 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής που έλαβαν χώρα την περίοδο 

επτεμβρίου–Δεκεμβρίου του 2015. Οι μελέτες αυτές είναι 

αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Ομάδας 

Έρευνας Σουρκίας» (ΟΜ.Ε.Σ.) του Εργαστηρίου Σουρκικών και 

Ευρασιατικών Μελετών, η οποία απαρτίζεται από προπτυχιακούς και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

πουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι μελέτες αυτές στοχεύουν 

να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν τις εσωτερικές πολιτικές 

εξελίξεις και τις διεθνείς σχέσεις της Σουρκίας επί τη βάσει των 

θεωριών και μεθόδων που προσφέρουν οι Πολιτικές Επιστήμες και 

κυρίως ο κλάδος των Διεθνών χέσεων. Έτσι η ΟΜ.Ε.Σ. προσπαθεί, 

αφενός, να ρίξει φως στην πολύπλοκη τουρκική πραγματικότητα και 

τα περιφερειακά τεκταινόμενα, και αφετέρου, να συμβάλει στην 

καλύτερη δυνατή επιμόρφωση των νέων επιστημόνων της χώρας μας, 
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οι οποίοι μελετούν τη γείτονα χώρα. Η θέληση και το ενδιαφέρον για 

μελέτη των ερευνητών της ΟΜ.Ε.Σ. συνιστούν το απαραίτητο 

στοιχείο που επιτρέπει στον υπογράφοντα να συνεχίσει το δύσκολο 

αυτό εγχείρημα, με βαθιά πίστη στην εκπόνηση σημαντικότερων 

μελετών στο προσεχές μέλλον εκ μέρους των εν λόγω ερευνητών.  

 

Ν. Ραπτόπουλος 

 

* * * * * 
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ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΡΡΑΑΣΣΗΗΗΗ  ΣΣΗΗ  ΙΙΛΛΑΑΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΑΑΞΞΗΗ  ΣΣΗΗΝΝ  

ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΗΗΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΑΑΘΘΕΕΙΙΑΑ  

ΠΠΡΡΟΟΕΕΓΓΓΓΙΙΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΙΙΛΛΑΑΜΜ  ΜΜΕΕ  ΣΣΗΗΝΝ  ΑΑΚΚΡΡΑΑ  ΔΔΕΕΞΞΙΙΑΑ  

  

ΑΑΝΝΝΝΑΑ--ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΥΥΙΙΣΣΑΑ  

  

 εκλογική νίκη και αυτοδυναμία του Κόμματος «Δικαιοσύνη και 

Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου στην Σουρκία, 

έλαβαν χώρα σε κλίμα ακραίας πόλωσης, ανασφάλειας και φόβου με 

νωπά τα «τραύματα» από τη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα τη 10η 

Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Σα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Ιουνίου 

στέρησαν την πολυπόθητη ισχυρή αυτοδυναμία από το Κ.Δ.Α., η οποία θα 

άνοιγε τον δρόμο για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος από 

προεδρευόμενο σε προεδρικό, στόχος που αποτελεί προσωπική φιλοδοξία του 

Προέδρου της Σουρκίας, Ρ. Σ. Έρντογαν. 

Ευρισκόμενοι στα πρόθυρα ενός «εμφυλίου 

πολέμου», μετά την κατάρρευση της 

εκεχειρίας με τους Κούρδους και την 

αναζωπύρωση των συγκρούσεων με το 

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (E.Κ.Κ.) 

στις νοτιοανατολικές επαρχίες, οι πολίτες 

της χώρας στήριξαν τελικά το Κ.Δ.Α.. Η 

στροφή του K.Δ.Α. προς την άκρα δεξιά, τον 

αυταρχισμό και τις συγκρουσιακές 

πολιτικές σε σημαντικά θέματα, όπως το 

Κουρδικό, εξυπηρετεί ευθέως την επιδίωξη του κόμματος και του Ρ.Σ. 

Έρντογαν για πολιτική ηγεμονία στην τουρκική πολιτική σκηνή. Ένα 

βασικό στρατηγικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η ηγεσία της ισλαμικής 

παράταξης είναι το γεγονός ότι η πορεία της οικονομίας έχει πάψει να 

αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα της πολιτικής νομιμοποίησης της 

διακυβέρνησής της. Παράλληλα, η δυναμική του κόμματος «Εθνικιστική 

Δράση» (Κ.Ε.Δ.), δημιουργεί -στο ενδεχόμενο που αυτό φτάσει το ανώτερο 

δυνατό όριο της εκλογικής βάσης του- σοβαρό κίνδυνο στα σχέδια του 

ισλαμικού κόμματος. ε αυτό το πλαίσιο, το κυβερνών κόμμα έχει 

επιστρατεύσει μία στρατηγική πολιτικής κλιμάκωσης και πόλωσης που 

στοχεύει στην ταυτόχρονη συρρίκνωση της εκλογικής επιρροής τόσο του 

Κ.Ε.Δ. όσο και του φιλοκουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών 

(Δ.Κ.Λ.), έτσι ώστε αυτά να πέσουν κάτω από το εκλογικό κατώφλι του 10 

τοις εκατό. Έτσι, ο Έρντογαν και η ηγεσία του Κ.Δ.Α. ήλπιζαν να 

ενισχύσουν τη θέση τους στην κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών, 

H 

Τα απνηειέζκαηα ησλ 

εθινγώλ ηεο 7
εο

 Ινπλίνπ 

ζηέξεζαλ ηελ πνιππόζεηε 

ηζρπξή απηνδπλακία από ην 

Κ.Δ.Α., ε νπνία ζα άλνηγε 

ηνλ δξόκν γηα ηελ αιιαγή 

ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο 

από πξνεδξεπόκελν ζε 

πξνεδξηθό. 
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εξασφαλίζοντας πρωτίστως την αυτοδυναμία και δευτερευόντως τη 

δυνατότητα να προχωρήσουν σε συνταγματικές αλλαγές, με σκοπό την 

ενίσχυση των εξουσιών της τουρκικής Προεδρίας. κοπός αυτού του άρθρου 

είναι να μελετηθεί, από τη μία, η στροφή της πολιτικής του Κ.Δ.Α. προς τον 

αυταρχισμό και τις ηγεμονικές διαθέσεις εντός του πολιτικού συστήματος 

και από την άλλη, η στρατηγική προσέλκυσης ψηφοφόρων της άκρας δεξιάς 

σε σκηνικό ανασφάλειας και φόβου σε συνάρτηση με το εκλογικό 

αποτέλεσμα του Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εκλογικά αποτελέσματα 

της 1ης Νοεμβρίου  κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της επίτευξης και των 

δύο στόχων, γεγονός που σημαίνει ότι η στρατηγική αυτή πιθανότατα θα 

συνεχιστεί και στο προσεχές μέλλον. Η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως 

εξής: «οι ηγεμονικές διαθέσεις της 

ισλαμικής ηγεσίας σχετίζονται με τους 

πολιτικούς της στόχους, την 

κοσμοαντίληψη και την επιθυμία (ή 

έλλειψη αυτής) για εκδημοκρατισμό». Για 

την εξέταση της παραπάνω υπόθεσης 

ακολουθήθηκε η παραγωγική μέθοδος. 

Έχοντας εστιάσει στην παρατήρηση των 

δεδομένων της σύγχρονης τουρκικής 

πραγματικότητας, διεξήχθη βιβλιογραφική 

έρευνα γύρω από το θέμα. Μετά από 

ενδελεχή μελέτη των πρωτογενών και 

δευτερογενών πηγών που συγκεντρώθηκαν, 

επιχειρήθηκε η εξέταση και ερμηνεία των 

πολιτικών του κυβερνώντος ισλαμικού κόμματος. τις γραμμές που 

ακολουθούν θα παρουσιαστούν οι επιπτώσεις και η επιρροή των 

αποτελεσμάτων της 7ης Ιουνίου στη στάση των ψηφοφόρων στις εκλογές του 

Νοεμβρίου, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με 

την εκλογική νίκη και την πολιτική επικράτηση του Κ.Δ.Α.. 

Μια δεκαετία σχεδόν πριν ξεσπάσει η «Αραβική Άνοιξη», το 2002, το 

Κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) της Σουρκίας επιχείρησε να 

αποκτήσει στενότερους δεσμούς με τη Μέση Ανατολή. Η Άγκυρα υιοθέτησε 

τη στρατηγική που έμεινε γνωστή ως «πολιτική μηδενικών προβλημάτων με 

τους γείτονες», η οποία περιλάμβανε νέες διπλωματικές και οικονομικές 

πρωτοβουλίες με όλους τους γείτονές της, ενώ συνιστούσε στενότερους 

δεσμούς με τις χώρες της Αφρικής. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Σαγίπ 

Έρντογαν , και ο υπουργός Εξωτερικών (και νυν πρωθυπουργός), Αχμέτ 

Νταβούτογλου, φιλοδοξούν να αναβιώσουν την περιφερειακή υπεροχή της 

άλλοτε πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. τόχος της προσπάθειάς 

Η ζηξνθή ηνπ K.Δ.Α. πξνο 

ηελ άθξα δεμηά, ηνλ 

απηαξρηζκό θαη ηηο 

ζπγθξνπζηαθέο πνιηηηθέο ζε 

ζεκαληηθά ζέκαηα, όπσο ην 

Κνπξδηθό, εμππεξεηεί 

επζέσο ηελ επηδίσμε ηνπ 

θόκκαηνο θαη ηνπ Ρ.Τ. 

Έξληνγαλ γηα πνιηηηθή 

εγεκνλία ζηελ ηνπξθηθή 

πνιηηηθή ζθελή. 
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τους αυτής ήταν να γίνει η Σουρκία ο ηγέτης ενός παν-ισλαμικού κινήματος 

στην Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις ηγεμονικές 

διαθέσεις της ισλαμικής ηγεσίας. υνδέοντας τα εκλογικά αποτελέσματα του 

Νοεμβρίου 2015 για το Κ.Δ.Α. με την επίδραση που αυτά είχαν στην 

οικονομία της χώρας, μπορούμε να αναφέρουμε ότι όσο ο οικονομικός 

παράγοντας παρέπαιε και ο πληθωρισμός ανέβαινε, η παραδοσιακά 

συντηρητική βάση του κόμματος φαίνεται 

ότι αισθάνθηκε να απολύει οριστικά την 

ευημερία που είχε βιώσει πριν μερικά 

χρόνια1. Φαρακτηριστικές είναι οι 

δηλώσεις τόσο του πρωθυπουργού όσο και 

των αξιωματούχων της κυβέρνησης, όπως 

του υπουργού Οικονομικών Mehmet 

ġimĢek, οι οποίοι κάνουν λόγο για την 

αναγκαιότητα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

με την προτροπή του Διεθνούς Νομισματικού 

Σαμείου, τη διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης της χώρας, την αύξηση της 

παραγωγής σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας και την αντιστροφή μιας 

πτώσης του ποσοστού αποταμίευσης, το οποίο εξαρτάται από βραχυπρόθεσμα 

ξένα κεφάλαια2. 

Ένα χαρακτηριστικό της τουρκικής πολιτικής σκηνής είναι η κατά 

καιρούς μετατόπιση συντηρητικών ψηφοφόρων μεταξύ κεντροδεξιού και 

ακροδεξιού χώρου, η οποία παρουσιάζει σημαντικές αυξητικές τάσεις κατά 

τις περιόδους πολιτικής αστάθειας και οικονομικής δυστοκίας. Για 

παράδειγμα, από το 1990 μέχρι το 2002, χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

υπάρχει οικονομική κρίση στην Σουρκία, το ποσοστό των ψηφοφόρων που 

τοποθετούσαν τον εαυτό τους στην άκρα δεξιά του πολιτικού φάσματος 

ανέβηκε από το 9,4 στο 24,2 τοις εκατό και το ποσοστό των πολιτών που 

προσδιορίζονταν στη «μετριοπαθή δεξιά» αυξήθηκε από 13,3 σε 19,1 τοις 

εκατό3. Σην αντίστοιχη περίοδο, το συνολικό ποσοστό των πολιτών που 

                                                             
1 Βλ. MACGILLIVRAY Iain, “Four possible outcomes of Turkey’s November election’’, 

Global Risk Insights,7 Οκτωβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://globalriskinsights.com/2015/10/four-possible-outcomes-of-turkeys-november-

election/,τελευταία πρόσβαση 4 Αυγούστου 2016] 

2 Βλ. DOMBEY Daniel, “Challenges await Erdogan after momentous Turkey election’’, 

Financial Times, 2 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.ft.com/cms/s/0/e4d291b8-8154-11e5-a01c-

8650859a4767.html#axzz4Gd7jl01R,τελευταία πρόσβαση 7 Αυγούστου 2016] 

3 Βλ. ÇARKOĞLU Ali και KALAYCIOĞLU Ersin, “Turkish Democracy Today: Elections, 

Protest, and Stability in an Islamic Society’’, Λονδίνο, Tauris, 2007, σ. 116.  

Από ην 1990 κέρξη ην 2002, 

ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν ππάξρεη νηθνλνκηθή 

θξίζε ζηελ Τνπξθία, ην 

πνζνζηό ησλ ςεθνθόξσλ 

πνπ ηνπνζεηνύζαλ ηνλ 

εαπηό ηνπο ζηελ άθξα δεμηά 

ηνπ πνιηηηθνύ θάζκαηνο 

αλέβεθε από ην 9,4 ζην 24,2 

ηνηο εθαηό. 
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τοποθετούσε τον εαυτό του στην αριστερά (μετριοπαθή και άκρα αριστερά) 

μειώθηκε από 21,8 σε 15,3 τοις εκατό, ενώ το ποσοστό του κέντρου επίσης 

μειώθηκε από 43,8 σε 32,2 τοις εκατό.4 Με την εκλογή του Κ.Δ.Α. το 2002 

και την επιστροφή στην ανάπτυξη, η μετακίνηση αυτή αυξήθηκε, ενώ το 

ποσοστό της μετριοπαθούς δεξιάς γνώρισε οριακή άνοδο, αγγίζοντας το 20,9 

τοις εκατό.5 Οριακή αύξηση σημείωσαν και τα ποσοστά της «αριστεράς» το 

2004, καθώς 16,1 τοις εκατό των πολιτών τοποθέτησε τον εαυτό του σε αυτό 

το σημείο του πολιτικού φάσματος6. Ση μεγαλύτερη επιστροφή ψηφοφόρων 

γνώρισε το κέντρο, καθώς το ποσοστό των πολιτών που προσδιορίστηκαν ως 

κεντρώοι άγγιξε το 39,3 τοις εκατό7. Με άλλα λόγια, τα χρόνια της 

πολιτικής αστάθειας και της οικονομικής κρίσης έλαβε χώρα μία 

μετατόπιση ενός σημαντικού τμήματος του τουρκικού εκλογικού σώματος 

προς την άκρα δεξιά, η οποία άγγιξε ως ανώτατο όριο το 24,2 τοις εκατό, 

γεγονός που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο από την πολιτική ηγεσία του 

Κ.Δ.Α..  

Η ερμηνεία της ανόδου του 

πολιτικού Ισλάμ στις μέρες μας δεν είναι 

εφικτή δίχως να ληφθεί υπόψη η επίδραση 

της «Σούρκο-Ισλαμικής ύνθεσης» στο 

κοινωνικοπολιτικό σύστημα της Σουρκίας. 

Η ισλαμική κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. είναι 

επηρεασμένη από την «Σούρκο-Ισλαμική 

ύνθεση» (Σ.Ι..) που προώθησε το 

κατεστημένο του πραξικοπήματος του 

1980-83. Η Σ.Ι.. αποτελεί μια πολιτική 

προσπάθεια της δεκαετίας του 1970, η 

οποία στόχο είχε να διαμορφώσει ένα κατάλληλο πολιτικό και πολιτισμικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συνυπάρξουν δύο αντίθετες πολιτικές τάσεις-

ιδεολογίες: ο Ισλαμισμός και ο Σουρκισμός8. Από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1980, η ιδεολογία του τούρκο-ισλαμισμού, η οποία διατυπώθηκε από 

την «Εστία Διανοουμένων», έχοντας ως βασική αρχή την ανάδειξη του 

τουρκισμού μέσω του ισλαμισμού, βρήκε πρόσφορο έδαφος στις τάξεις της 

                                                             
4 Βλ. ο.π.. 

5 Βλ. ο.π.. 

6 Βλ. ο.π.. 

7 Βλ. ο.π.. 

8 Βλ. ÇETĠNSAYA Gökhan, “Rethinking Nationalism and Islam : Some preliminary notes 

on the roots of “Turkish-Islamic Synthesis” in Modern Turkish Political Thought”, The 
Muslim World, Σόμος 89, Σεύχη 3-4, 1999, σελ. 350-376. 

Εθηόο από ηελ πηζαλόηεηα 

κεηαθίλεζεο πξνο ηα δεμηά 

ηνπ πνιηηηθνύ θάζκαηνο, 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

εθινγηθή ζηξαηεγηθή ηνπ 

Κ.Δ.Α. δηαδξακαηίδεη θαη 

ην πςειό θαηώθιη εηζόδνπ 

(10 ηνηο εθαηό) ζηελ 

Εζλνζπλέιεπζε. 
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στρατό-γραφειοκρατίας9, καθώς και τις κυβερνήσεις του κόμματος «Μητέρα 

Πατρίδα» που θα αναλάβουν την εξουσία μετά το 1983. Οι πραξικοπηματίες 

του 1980 προώθησαν τις αρχές της Σ.Ι.. με στόχο η τουρκική κοινωνία να 

λάβει έναν πιο συντηρητικό και ισλαμικό προσανατολισμό με σκοπό να 

αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος επιβίωσης του τουρκικού κράτους από τον 

ανερχόμενο κουρδικό εθνικισμό και τον «κίνδυνο της αριστεράς».  

Εκτός από την πιθανότητα μετακίνησης προς τα δεξιά του πολιτικού 

φάσματος, σημαντικό ρόλο στην εκλογική στρατηγική του Κ.Δ.Α. 

διαδραματίζει και το υψηλό κατώφλι εισόδου (10 τοις εκατό) στην 

Εθνοσυνέλευση. υγκεκριμένα, η πολιτική ηγεσία του ισλαμικού κόμματος 

δεν έχει λησμονήσει το γεγονός ότι το 2002 κατάφερε να σχηματίσει 

μονοκομματική κυβέρνηση παρά το μέτριο ποσοστό (34,3 τοις εκατό) που 

έλαβε, επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων είχαν 

μείνει εκτός κοινοβουλίου, καθώς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το 

απαραίτητο κατώφλι εισόδου στην Εθνοσυνέλευση, όπως ορίζει ο εκλογικός 

νόμος. 

Η στρατηγική προσέγγισης του Κ.Δ.Α. με την άκρα δεξιά και η 

πολιτική κλιμάκωσης που ακολουθεί στο εσωτερικό (και στο εξωτερικό) της 

Σουρκίας, ειδικά απέναντι στους Κούρδους, έχει δύο κύριους στόχους. 

Πρώτον, στοχεύει να εμποδίσει και να αντιστρέψει, αν είναι δυνατόν, τη 

ροή ψήφων προς το ακροδεξιό Κ.Ε.Δ.. Ήδη από τα μέσα του 2015, σειρά 

δημοσκοπήσεων κατέγραφε τη μετακίνηση ψηφοφόρων από το Κ.Δ.Α. προς 

το Κ.Ε.Δ.10. Για παράδειγμα, δημοσκόπηση της εταιρίας Sonar το Μάιο του 

2015 εμφάνιζε το Κ.Δ.Α. με ποσοστό γύρω στο 41 τοις εκατό και το Κ.Ε.Δ. με 

18,1 τοις εκατό11. Αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στην προηγούμενη 

μετακίνηση του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά το ποσοστό των 

ψηφοφόρων που τοποθέτησαν τους εαυτούς τους στην άκρα δεξιά ξεπέρασε 

το 24 τοις εκατό των ψηφοφόρων που μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, ο 

κίνδυνος για το Κ.Δ.Α. από την ανοδική τάση του εθνικιστικού κόμματος 

ήταν ορατός. ε αυτό το πλαίσιο, η κλιμάκωση, τουλάχιστον από τον Μάρτιο 

του 2015, της ρητορικής του Έρντογαν εναντίον των Κούρδων, όταν ακόμη 

                                                             
9 Βλ. KURT Ümit, “The Doctrine of Turkish-Islamic Synthesis” as Official Ideology of the 

September 12 and the “Intellectuals’ Hearth-Aydınlar Ocağı” as the Ideological 

Apparatus of the State”, European Journal of Economic and Political Studies, Σόμος 3, 

Σεύχος 2, 2010, σελ. 111-125. 

10 Βλ. GÜRSEL Kadri, “Erdogan Grows More Radical,” Al-Monitor, 24 Μαρτίου του 2015, 

[Ανακτήθηκε από: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/turkey-erdogan-

grows-more-radical.html, τελευταία πρόσβαση: 9 Ιανουαρίου 2016]. 

11 Βλ. Reuters, “Second Poll Shows Turkish Ruling Party May Lose Majority in Election,” 

25  Μαΐου 2015, [Ανακτήθηκε από: http://www.reuters.com/article/us-turkey-election-poll-

idUSKBN0OA0O920150525, τελευταία πρόσβαση: 9 Ιανουαρίου 2016]. 
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δήλωνε ότι στην Σουρκία δεν υπάρχει Κουρδικό πρόβλημα, γίνεται εύκολα 

κατανοητή12. Η κλιμάκωση αυτή φαίνεται να περιόρισε, αλλά να μην 

αντέστρεψε τα κέρδη του Κ.Ε.Δ. στις εκλογές του Ιουνίου, καθώς το 

εθνικιστικό κόμμα έλαβε το 16,27 τοις εκατό των ψήφων.  

Η αντιστροφή της πορείας των ποσοστών του Κ.Ε.Δ. επιτεύχθηκε, 

όμως, στις πρόωρες εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, καθώς το εκλογικό 

μερίδιο του εθνικιστικού κόμματος έπεσε στο 11,9 τοις εκατό και ένα 

μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του 

μετακινήθηκε προς το Κ.Δ.Α.13. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στο ενδιάμεσο διάστημα 

μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, η 

τουρκική κυβέρνηση επέλεξε να 

ακολουθήσει πολιτικές κλιμάκωσης σε μία 

σειρά από ζητήματα που αφορούν τόσο την 

εσωτερική πολιτική σκηνή, όπως π.χ. το 

Κουρδικό, όσο και διεθνή, όπως π.χ. η 

κατάσταση στη υρία. ε αυτό το πλαίσιο, 

εκτιμούμε ότι το Κ.Δ.Α. θα συνεχίσει τέτοιου είδους πολιτικές και στο 

προσεχές διάστημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια προσέλκυσης των ψήφων 

της άκρας δεξιάς, με στόχο την περαιτέρω συμπίεση των ποσοστών του 

Κ.Ε.Δ.. Δεύτερον, η πολιτική πόλωσης στοχεύει να εμποδίσει το 

φιλοκουρδικό Δ.Κ.Λ. να ξεπεράσει το κατώφλι εισόδου στην Εθνοσυνέλευση. 

H είσοδος του φιλοκουρδικού κόμματος στην Εθνοσυνέλευση επηρέασε 

αρνητικά την θέση του Κ.Δ.Α. στην κατανομή των εδρών στις εκλογές της 

7ης Ιουνίου. Παρ’ όλα αυτά, το Κ.Δ.Α. δύναται να επιδιώξει τη συνεργασία 

και τη συνεννόηση με τους Κούρδους, ακολουθώντας –όπως έκανε και στο 

παρελθόν– μία πιο μετριοπαθή πολιτική στο Κουρδικό ζήτημα14. ε αυτό το 

πλαίσιο, η πολιτική κλιμάκωσης απέναντι στους Κούρδους υιοθετήθηκε ως 

η πιο συμφέρουσα για το Κ.Δ.Α. από την ισλαμική ηγεσία. Δεδομένου ότι ο 

πολιτικός διάλογος δεν φάνηκε να έχει τα επιθυμητά εκλογικά 

                                                             
12 Βλ. Για την δήλωση βλ. Today’s Zaman, “President Erdoğan Says Turkey Never Had a 

Kurdish Problem,” 20 Μαρτίου 2015, [Ανακτήθηκε από: 

http://www.todayszaman.com/anasayfa_president-erdogan-says-turkey-never-had-a-

kurdish-problem_375334.html, τελευταία πρόσβαση: 9 Ιανουαρίου 2016]. 

13 Βλ. AKYOL Mustafa, “How the AKP Dominated Yesterday’s Election in Turkey,” Al-
Monitor, 2 Νοεμβρίου 2015, [Ανακτήθηκε από: http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2015/11/turkey-elections-akp-unexpected-victory-

erdogan.html, τελευταία πρόσβαση: 9 Ιανουαρίου 2016]. 

14 Βλ. σχετικά: ĠDĠZ Semih, “Turkish Ultranationalists Up the Ante for Erdogan,” Al-
Monitor, 23 Απριλίου 2013, [Ανακτήθηκε από: http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2013/04/turkey-ultranationalists-challenge-erdogan.html, 

τελευταία πρόσβαση: 9 Ιανουαρίου 2016]. 

H είζνδνο ηνπ 

θηινθνπξδηθνύ θόκκαηνο 

ζηελ Εζλνζπλέιεπζε 

επεξέαζε αξλεηηθά ηελ 

ζέζε ηνπ Κ.Δ.Α. ζηελ 

θαηαλνκή ησλ εδξώλ ζηηο 

εθινγέο ηεο 7
εο

 Ινπλίνπ. 
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αποτελέσματα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κουρδικό ζήτημα αποτελεί 

κεντρικό εκλογικό θέμα για την άκρα δεξιά, η πολιτική κλιμάκωσης 

εξυπηρετεί πολλαπλές εκλογικές σκοπιμότητες.  

Η πολιτική κλιμάκωσης κατάφερε να μειώσει τα ποσοστά του Δ.Κ.Λ. 

στις πρόωρες εκλογές της 1ης Νοεμβρίου. Η έξαρση βίας στις επαρχίες της 

ΝΑ Μικράς Ασίας, όπου το Δ.Κ.Λ. καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά του, 

επηρέασε αρνητικά την δυνατότητα του εν λόγω κόμματος να αναπτύξει την 

πολιτική του δράση. Όπως ανέφεραν σε έκθεσή τους για τις εκλογές του 

Νοεμβρίου οι απεσταλμένοι εκλογικοί 

παρατηρητές του Ο.Α..Α., τα μέτρα 

ασφαλείας παρεμπόδισαν την ομαλή 

διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας 

στελεχών του Δ.Κ.Λ. στις νοτιοανατολικές 

επαρχίες, ενώ στελέχη του Δ.Κ.Λ., του 

Κ.Ε.Δ. και του Ρ.Λ.Κ. έγιναν στόχοι 

ερευνών από τις αρχές με την κατηγορία 

της δυσφήμισης δημοσίων αρχών, 

συμπεριλαμβανομένου και του 

Προέδρου15. Παράλληλα, ένα τμήμα των 

ψηφοφόρων του φιλοκουρδικού κόμματος (Δ.Κ.Λ.) το εγκατέλειψε για να 

επιστρέψει στο Κ.Δ.Α. γιατί το εκλογικό σώμα δυσαρεστήθηκε με την 

επιλογή του Δ.Κ.Λ. να μην καταγγείλει τον κουρδικό 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, γεγονός που κλιμάκωσε την αντιπαράθεσή 

του με το τουρκικό κράτος16.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υπόθεση εργασίας επιβεβαιώνεται, 

καθώς οι ηγεμονικές διαθέσεις της ισλαμικής ηγεσίας σχετίζονται με τους 

πολιτικούς της στόχους, την κοσμοαντίληψη και την επιθυμία (ή έλλειψη 

αυτής) για εκδημοκρατισμό. Η στροφή της πολιτικής του Κ.Δ.Α. προς την 

άκρα δεξιά είναι αποτέλεσμα τριών παραγόντων, οι οποίοι καθοδηγούν τη 

λήψη αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας του Κ.Δ.Α. και του Σούρκου 

Προέδρου. Πρώτον, το γεγονός ότι η οικονομία έχει πάψει να είναι 

κυρίαρχη για την διατήρηση της πολιτικής ηγεμονίας του Κ.Δ.Α. και την 

μετεξέλιξη του πολιτικού συστήματος εκ των πραγμάτων σ’ ένα εν δυνάμει 

                                                             
15 Βλ. OSCE, “Statement of Preliminary Findings and Conclusions”, International 

Election Observation Mission to the Republic of Turkey, Κοπεγχάγη, 2015, σελ 8, 

[Ανακτήθηκε από: http://www.osce.org/odihr/elections/turkey/196351?download=true, 

τελευταία πρόσβαση: 9 Ιανουαρίου 2016]. 

16 Βλ. BOZARSLAN Mahmut, “After Big Win in June, Why Did HDP Lose This Time?”, 

Al-Monitor, 5 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2015/11/turkey-elections-hdp-lose-kurds-face-tough-choices-

pkk.html, τελευταία πρόσβαση: 9 Ιανουαρίου 2016]. 

Η έμαξζε βίαο ζηηο επαξρίεο 

ηεο ΝΑ Μηθξάο Αζίαο, όπνπ 

ην Δ.Κ.Λ. θαηαγξάθεη ηα 

πςειόηεξα πνζνζηά ηνπ, 

επεξέαζε αξλεηηθά ηελ 

δπλαηόηεηα ηνπ ελ ιόγσ 

θόκκαηνο λα αλαπηύμεη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ δξάζε. 



ΤΤεεύύττοοςς  55    ΙΙααννοοσσάάρριιοοςς  22001166  

14 

προεδρικό σύστημα. Δεύτερον, ο φόβος απομάκρυνσης ψηφοφόρων από το 

Κ.Δ.Α. και μετακίνησής τους προς την άκρα δεξιά. Σρίτον, το γεγονός ότι η 

διευρυμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που χρειάζεται το K.Δ.Α. για να 

επιφέρει αλλαγές στο ύνταγμα της Σουρκίας, μπορεί να επιτευχθεί αν 

αυξηθεί το ποσοστό των κομμάτων, τα οποία μένουν εκτός της τουρκικής 

Εθνοσυνέλευσης. Σέλος, εκτιμούμε ότι και η στρατηγική κλιμάκωσης 

απέναντι στους Κούρδους τόσο της χώρας όσο και σε εκείνους της ευρύτερης 

περιοχής μάλλον θα συνεχιστεί στο προσεχές μέλλον, τουλάχιστον για όσο 

συνεχίζει να επιφέρει οφέλη στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Η ανάλυση 

αυτή μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη διερεύνηση της 

πολιτικής επικράτησης της ισλαμικής παράταξης, δεδομένου ότι η Σουρκία 

βρίσκεται σε μια ιστορική για αυτή χρονική περίοδο, κατά την οποία οι 

πράξεις των κυβερνητικών της εκπροσώπων θα καθορίσουν σε σημαντικό 

βαθμό τους συσχετισμούς ισχύος στην περιοχή. 

 

 

* * * * * 
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ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΕΕΙΙ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚ..ΔΔ..ΑΑ..  ΚΚΑΑΣΣΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΣΣΤΤΠΠΟΟΤΤ::    

ΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΣΣΩΩΗΗ  ΣΣΗΗ  CCUUMMHHUURRIIYYEETT 

  

ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ  

  

ε μια περίοδο έντονων αναταραχών και διεθνών ανακατατάξεων, η 

Σουρκία, μια χώρα που επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο 

περιφερειακό υποσύστημα της Μέσης Ανατολής, επιχειρεί να 

πραγματώσει το εθνικό συμφέρον της: να ανέλθει κλίμακα στο διεθνές 

σύστημα και να καταστεί περιφερειακή δύναμη. ε αυτή την προσπάθειά 

της, η χώρα, μέσα από την στρατηγική που ακολουθεί η ηγεσία του 

Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη», οδηγείται σε μια πάλη για ισχύ τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο διεθνή περίγυρό της. Έτσι, το κυβερνών κόμμα 

επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο στα τεκταινόμενα που λαμβάνουν χώρα 

στην περιοχή, όπως είναι ο πόλεμος της υρίας. ε αυτή την προσπάθειά 

του να επηρεάσει την κατάσταση στη υρία, το Κ.Δ.Α. επιχειρεί να στηρίξει 

τη συριακή αντιπολίτευση στην ανατροπή 

του Μπασάρ αλ Άσσαντ, συνάπτοντας 

σχέσεις ακόμη και με μη κρατικούς δρώντες, 

στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το 

αυτοαποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος», 

γεγονός που προκαλεί, ωστόσο, αντιδράσεις 

στο εσωτερικό της χώρας. Προκειμένου η 

κυβέρνηση να μετριάσει τις 

αντιπολιτευτικές φωνές και να επικρατήσει 

σε αυτή την εσωτερική πάλη για ισχύ, 

εξαπολύει επιθέσεις σε βάρος μέρους του 

τουρκικού Σύπου, που αντιδρά στην πολιτική του κυβερνώντος κόμματος. 

Σο πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτών των εσωτερικών διεργασιών αποτελεί η 

σύλληψη του αρχισυντάκτη της κεμαλικής εφημερίδας Cumhuriyet, Can 

Dündar, καθώς και του ανταποκριτή της εφημερίδας στην Άγκυρα, Erdem 

Gül, οι οποίοι τον Ιανουάριο του 2014 είχαν αποκαλύψει την παροχή 

στρατιωτικής βοήθειας από την τουρκική κυβέρνηση προς το «Ισλαμικό 

Κράτος»1. Η επίθεση κατά της μεγαλύτερης κεμαλικής εφημερίδας στη χώρα 

                                                             
1 Βλ. Hürriyet Daily News, “Two journalists arrested for story on intelligence trucks 

bound for Syria”, 26 Νοεμβρίου 2015 [ Ανακτήθηκε από: 

http://www.hurriyetdailynews.com/two-journalists-arrested-for-story-on-intelligence-

trucks-bound-for-syria.aspx?PageID=238&NID=91722&NewsCatID=339 , Σελευταία 

πρόσβαση: 15/01/2016] και Telegraph, “Turkey arrests editors over reports Ankara 

supplied weapons to Syrian fighters”, 26 Νοεμβρίου 2015 [Ανακτήθηκε από: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/12019905/Turkey-arrests-

 

Πξνθεηκέλνπ ε θπβέξλεζε 

λα κεηξηάζεη ηηο 

αληηπνιηηεπηηθέο θσλέο θαη 

λα επηθξαηήζεη ζε απηή 

ηελ εζσηεξηθή πάιε γηα 

ηζρύ, εμαπνιύεη επηζέζεηο 

ζε βάξνο κέξνπο ηνπ 

ηνπξθηθνύ Τύπνπ. 
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προκάλεσε σημαντικές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Σουρκίας όσο και 

στη διεθνή κοινή γνώμη, καθώς η εφημερίδα έφερε στο προσκήνιο τις 

σχέσεις που διατηρεί το καθεστώς Έρντογαν με ένα μη κρατικό δρώντα, 

όπως το «Ισλαμικό Κράτος», ρίχνοντας φως στο ρόλο της Άγκυρας στην 

εξάπλωση και ενίσχυση του εν λόγω μορφώματος στη υρία. Σο ερώτημα που 

τίθεται είναι το εξής: αποτελεί η περίπτωση της Cumhuriyet ένα ακόμη 

παράδειγμα καταπάτησης της ελευθερίας του Σύπου με στόχο την 

πραγμάτωση του εθνικού συμφέροντος, που αναδεικνύει τη νέα ροπή της 

χώρας προς τον αυταρχισμό;  

την παρούσα ανάλυση επιχειρείται η εξέταση αυτού του νέου 

χτυπήματος απέναντι στον κεμαλικό Σύπο, των αντιδράσεων που αυτό 

προκάλεσε και της νέας κατάστασης που δημιουργείται στον τουρκικό Σύπο 

μετά τη νέα αποδυνάμωση των 

αντιπολιτευτικών φωνών. Η κατάσταση 

αυτή δημιουργείται ως απότοκο της 

προσπάθειας του κυβερνώντος κόμματος 

να αποκτήσει περισσότερη εξουσία και να 

επιβληθεί απέναντι στους αντιπάλους του. 

Η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως εξής: 

Η εσωτερική πάλη για ισχύ, επικράτηση 

και πραγμάτωση του εθνικού συμφέροντος 

μπορεί να οδηγήσουν σε καταπάτηση της 

ελευθερίας του Σύπου. Η εξέταση της 

υπόθεσης εργασίας γίνεται με τα 

θεωρητικά εργαλεία που παρέχει η 

ρεαλιστική σχολή των Διεθνών χέσεων, 

καθώς η επιδίωξη για πραγμάτωση του 

εθνικού συμφέροντος και απόκτηση 

περισσότερης ισχύος στο διεθνές σύστημα, μετουσιώνεται στην περίπτωση 

της Σουρκίας σε μια εσωτερική αντιπαράθεση που οδηγεί σε αυταρχικές 

πρακτικές λογοκρισίας, με θύμα στην προκειμένη περίπτωση τον κοσμικό 

Σύπο και την ελευθερία του λόγου2. τις γραμμές που ακολουθούν 

πραγματοποιείται μια προκαταρκτική ανάλυση των γεγονότων και των 

αντιδράσεων που αυτά προκάλεσαν, ενώ φωτίζονται επίσης οι επιπτώσεις 

που αυτά είχαν στην ελευθερία λόγου και έκφρασης στον τουρκικό Σύπο.  

                                                                                                                                                                               
editors-over-reports-Ankara-supplied-weapons-to-Syrian-fighters.html, Σελευταία 

πρόσβαση: 15/01/2016] 

2 Βλ. MEARSHEIMER John, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, Εκδόσεις 

Ποιότητα, 2006, σελ. 82. 

Η επίζεζε θαηά ηεο 

κεγαιύηεξεο θεκαιηθήο 

εθεκεξίδαο ζηε ρώξα 

πξνθάιεζε ζεκαληηθέο 

αληηδξάζεηο ηόζν ζην 

εζσηεξηθό ηεο Τνπξθίαο 

όζν θαη ζηε δηεζλή θνηλή 

γλώκε, θαζώο ε εθεκεξίδα 

έθεξε ζην πξνζθήλην ηηο 

ζρέζεηο πνπ δηαηεξεί ην 

θαζεζηώο Έξληνγαλ κε έλα 

κε θξαηηθό δξώληα, όπσο 

ην «Ιζιακηθό Κξάηνο», 
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Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Cumhuriyet, Can Dündar, καθώς 

και ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Άγκυρα, Erdem Gül, 

συνελήφθησαν στις 26 Νοεμβρίου 2015 με τις κατηγορίες της κατασκοπείας, 

της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και της διαρροής 

κρατικών μυστικών. Αιτία στάθηκε η δημοσίευση πρωτοσέλιδου στην 

εφημερίδα τον Ιανουάριο του 2014, το 

οποίο απεικονίζει τις τουρκικές 

δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή των 

Αδάνων να ανοίγουν κιβώτια που 

βρίσκονταν σε φορτηγά των τουρκικών 

μυστικών υπηρεσιών και περιείχαν 

όπλα. ύμφωνα με το δημοσίευμα της 

εφημερίδας ο στρατιωτικός αυτός 

εξοπλισμός επιχειρήθηκε να 

μεταφερθεί παράνομα στη υρία, με 

στόχο να φτάσει στα χέρια της 

συριακής αντιπολίτευσης, στην οποία, 

ωστόσο, συμμετέχουν και εξτρεμιστικά 

στοιχεία3. Καθώς ο ρόλος της Σουρκίας 

στη υρία είναι αμφιλεγόμενος, το εν λόγω δημοσίευμα προκάλεσε 

αντιδράσεις και η χώρα κατηγορήθηκε ότι συνδράμει υπέρ της 

αντιπολίτευσης στον αγώνα για την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσσαντ. 

ύμφωνα με τον Πρόεδρο της Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, το περιεχόμενο των 

φορτηγών, το οποίο αποτελείται από ανθρωπιστική βοήθεια, προοριζόταν 

για την Σουρκμενική μειονότητα που διαμένει στις βόρειες περιοχές της 

υρίας4. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη δημοσίευση των φωτογραφιών ως 

προδοσία5. 

Λίγους μήνες μετά το εν λόγω δημοσίευμα, το Μάιο του ίδιου έτους 

(2014), στο φως της δημοσιότητας ήρθε και οπτικοακουστικό υλικό που 

απεικονίζει αστυνομικούς, αλλά και μέλη της τουρκικής  χωροφυλακής να 

ανοίγουν τα κιβώτια που περιείχαν όπλα και πυρομαχικά6. Πρέπει να 

                                                             
3 Βλ. Hurriyet Daily News, ο.π.. 

4 Βλ. Hurriyet Daily News, “Arrest of Turkish journalists over Syria trucks news sparks 

outrage”, 27 Νοεμβρίου 2015, [Ανακτήθηκε από: 

http://www.hurriyetdailynews.com/arrest-of-turkish-journalists-over-syria-truck-news-

sparks-outrage.aspx?pageID=238&nID=91754&NewsCatID=339, Σελευταία πρόσβαση: 

15/01/2016] 

5 Βλ. Hurriyet Daily News, ο.π.. 

6 Βλ. New York Times, “Thousands Protest Arrest of 2 Turkish Journalists on Spying 

Charges”, 27 Νοεμβρίου 2015 [Ανακτήθηκε από: 

Ο αξρηζπληάθηεο ηεο 

Cumhuriyet, Can Dündar, 

θαζώο θαη ν αληαπνθξηηήο ηεο 

εθεκεξίδαο ζηελ Άγθπξα, 

Erdem Gül, ζπλειήθζεζαλ ζηηο 

26 Ννεκβξίνπ 2015 κε ηηο 

θαηεγνξίεο ηεο θαηαζθνπείαο, 

ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε, 

θαζώο θαη ηεο δηαξξνήο 

θξαηηθώλ κπζηηθώλ. 
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σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2015, ο ίδιος ο Πρόεδρος της χώρας, Ρ.Σ. 

Έρντογαν, έκανε μήνυση στον Can Dündar, αλλά και στην ίδια την 

εφημερίδα αμφισβητώντας την αυθεντικότητα των πληροφοριών και του 

οπτικοακουστικού υλικού, τονίζοντας πως «όποιος έγραψε το δημοσίευμα θα 

πληρώσει ένα βαρύ τίμημα»7. ύμφωνα με τις κατηγορίες της μήνυσης, «η 

εφημερίδα Cumhuriyet συμμετείχε στις δράσεις της οργάνωσης των 

Υετχουλατσί». Σης αδελφότητας αυτής ηγείται ο ιμάμης Υετχουλλάχ 

Γκιουλέν, ο οποίος αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί στις Η.Π.Α. το 1999, ως 

αποτέλεσμα του πραξικοπήματος του 1997. Η Cumhuriyet δημοσιεύοντας το 

οπτικοακουστικό υλικό το οποίο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε λάβει 

από μέλη της κοινότητας Υετχουλατσί και ήταν κατασκευασμένο, 

συμμετείχε στις δράσεις τους και αναπαρήγαγε την άποψη πως η Σουρκική 

Δημοκρατία συνέβαλε στη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων8. 

 

 

Οι κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι Can Dündar και Erdem Gül. 

Πηγή: Hürriyet Daily News, 27 Νοεμβρίου 2015. 

Μετά τη σύλληψή τους οι δύο δημοσιογράφοι δήλωσαν στο δικαστήριο πως 

έκαναν το δημοσιογραφικό τους καθήκον και δεν ήταν κατάσκοποι. Ο ίδιος 

ο Dündar, μάλιστα, ανέφερε πως η σύλληψή τους θα συνέβαλε στο να 

διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση, ενώ τόνισε πως ένας δημοσιογράφος 

οφείλει να κάνει το καθήκον του, όταν η χώρα του βρίσκεται σε κίνδυνο9. Οι 

δύο δημοσιογράφοι θα δικαστούν με βάση τον ποινικό κώδικα και όχι τη 

                                                                                                                                                                               
http://www.nytimes.com/2015/11/28/world/europe/thousands-protest-arrest-of-2-turkish-

journalists-on-spying-charges.html?_r=0, Σελευταία πρόσβαση: 15/01/2016]  

7 Βλ. Hurriyet Daily News, ο.π..  

8 Βλ. O.π..  

9 Βλ. O.π.. 
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νομοθεσία για τον Σύπο και αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, για 

κατοχή και αποκάλυψη κρατικών μυστικών με στόχο την κατασκοπεία, 

αλλά και την προσπάθεια για βίαιη ανατροπή του καθεστώτος και 

συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση10.  

Η σύλληψη των Dündar και Gül προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στη 

γείτονα, καθώς αποτέλεσε ένα ακόμη φαινόμενο παραβίασης της ελευθερίας 

του λόγου. Μετά την προσαγωγή των δημοσιογράφων στις αρμόδιες αρχές, 

σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις υποστήριξης προς αυτούς σε όλη την 

Κωνσταντινούπολη, με τη μεγαλύτερη εξ 

αυτών να λαμβάνει χώρα έξω από τα 

κεντρικά γραφεία της εφημερίδας11. 

Άμεση ήταν, και η αντίδραση των 

κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σο 

Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (Δ.Κ.Λ.), 

καταδίκασε το γεγονός, αναφέροντας πως 

οι δύο δημοσιογράφοι έφεραν στο φως της 

δημοσιότητας «άβολες αλήθειες για την 

Σουρκία» και πως στη χώρα δεν ισχύουν 

τα παγκόσμια δημοκρατικά κριτήρια, 

καθώς «η ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα του λαού να ενημερώνεται 

και η ελευθερία του Σύπου παραβιάζονται καθημερινά»12. τη γραπτή 

ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δύο συμπρόεδροι του φιλοκουρδικού κόμματος, 

ελαχατίν Ντεμίρτας και Υιγκέν Γιουκσέκνταγ, υπογραμμίζουν ότι εκείνοι 

που συμβάλλουν υλικά και ηθικά στη δράση οργανώσεων, όπως το «Ισλαμικό 

Κράτος», η «αλ Νούσρα» και η «Ahrar al Sham», που πιθανότατα αποτελούν 

παρακλάδια της αλ Κάιντα, επιδιώκουν να αποσιωπήσουν το θέμα και να 

απαγορεύσουν περαιτέρω συζητήσεις επί αυτού, παραβλέποντας τόσο την 

εθνική όσο και τη διεθνή νομοθεσία13. 

φοδρή ήταν και η αντίδραση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού 

Κόμματος (Ρ.Λ.Κ.), το οποίο εξέδωσε άμεσα γραπτή ανακοίνωση σχετικά με 

τη σύλληψη. Σο Ρ.Λ.Κ. χαρακτήρισε την κράτηση των δύο δημοσιογράφων 

παράνομη και ανέφερε πως ήταν προσωπική απόφαση του Προέδρου της 

χώρας. Σόνισε, επίσης, ότι η υπόθεση της σύλληψης των δύο δημοσιογράφων 

και οι κατηγορίες σε βάρος τους ήταν κατασκευασμένες, καθώς ο ρόλος των 

Σουρκικών Μυστικών Τπηρεσιών στον πόλεμο της υρίας, αποτελούσε θέμα 

                                                             
10 Βλ. O.π.. 

11 Βλ. New York Times, ο.π.. 

11 Βλ. Hurriyet Daily News, ο.π.. 

13 Βλ. Ο.π..  

Ο Dündar […] αλέθεξε πσο 

ε ζύιιεςή ηνπο ζα ζπλέβαιε 

ζην λα δηεξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ ε ππόζεζε, ελώ 

ηόληζε πσο έλαο 

δεκνζηνγξάθνο νθείιεη λα 

θάλεη ην θαζήθνλ ηνπ, όηαλ 

ε ρώξα ηνπ βξίζθεηαη ζε 

θίλδπλν. 
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το οποίο είχαν εξετάσει πολλές εφημερίδες την ίδια περίοδο, μεταξύ αυτών 

και φίλο-κυβερνητικές14. 

 

Από διαδήλωση υποστηρικτών της αντικυβερνητικής Cumhuriyet. 

Πηγή: New York Times, 27 Νοεμβρίου 2015. 

υνεπώς, το δημοσίευμα της Cumhuriyet δεν αποτελούσε απόδειξη που να 

στηρίζει την κατηγορία για κατασκοπεία κατά των δύο δημοσιογράφων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, η εν λόγω εφημερίδα ήταν φίλα προσκείμενη στην 

αξιωματική αντιπολίτευση και η σύλληψη του αρχισυντάκτη της και ενός 

εκ των ανταποκριτών της, αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για το κεμαλικό 

κατεστημένο. Με αυτή την κίνηση, ουσιαστικά το καθεστώς Έρντογαν 

επεδίωξε να αποδυναμώσει περαιτέρω τους επικριτές του στα κυρίαρχα 

Μ.Μ.Ε.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω εφημερίδα είχε βρεθεί και 

παλαιότερα στο στόχαστρο του κυβερνώντος κόμματος, καθώς το 2012 το 

Κ.Δ.Α. δεν είχε επιτρέψει την είσοδο ανταποκριτών της, όπως και μιας 

σειράς άλλων αντιπολιτευόμενων εφημερίδων (Sözcü, Birgün, Evrensel, 

Aydınlık, Özgür Gündem, Yeniçağ) στο τέταρτο τακτικό συνέδριο του 

κόμματος15. 

Η σύλληψη των δημοσιογράφων προκάλεσε, επίσης, την αντίδραση 

των υπόλοιπων δρώντων του διεθνούς συστήματος, ενώ τη δυσαρέσκειά τους 

εξέφρασαν επίσης διεθνείς οργανισμοί και διεθνείς ενώσεις δημοσιογράφων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, χαρακτήρισε τις 

κατηγορίες για κατασκοπεία κατά των Dündar και Gül ως ανησυχητικές, 

                                                             
14 Βλ. Ο.π.. 

15Βλ. Freedom House, “Freedom of the press 2014 [Ανακτήθηκε από: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/turkey, Σελευταία πρόσβαση: 

15/01/2016] 
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ενώ ανέφερε επίσης ότι το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης αποτελεί 

ένα θέμα το οποίο έχει συχνά επισημανθεί στις διαπραγματεύσεις που 

διεξάγονται με την Σουρκία, καθώς αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της 

Ένωσης16. Ση θέση αυτή ακολούθησε και το υμβούλιο της Ευρώπης, το 

οποίο εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τη νέα υπόθεση καταπάτησης 

του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης. Σο υμβούλιο αναφέρει πως 

η υπόθεση εμπίπτει στο Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής ύμβασης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και οφείλει με βάση αυτό να επιλυθεί, προκειμένου 

να μην προκύψουν νέες περιπτώσεις 

παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων17. Οι Η.Π.Α. από την πλευρά 

τους εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους 

για τη σύλληψη των Dündar και Gül και 

τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ενώ 

αμφισβήτησαν τη δέσμευση της 

κυβέρνησης στην ελευθερία λόγου και 

έκφρασης. Σόνισαν, μάλιστα, την ανάγκη 

να διασφαλιστεί η ικανότητα όλων των 

προσώπων και φορέων να εκφέρουν την 

άποψη τους και να ασκούν κριτική 

απέναντι στο τουρκικό καθεστώς, 

προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δημοκρατικές αξίες στη χώρα18, ενώ σε 

μήνυμα της πρεσβείας τους στην Άγκυρα κάλεσαν τις τουρκικές αρχές να 

σεβαστούν την αρχή της ελευθερίας των Μ.Μ.Ε. όπως αυτή διατυπώνεται 

στο Σουρκικό ύνταγμα19. 

                                                             
16 Βλ. Hurriyet Daily News, ο.π.. 

17 Βλ. Council of Europe, “News about protection of journalism and safety of journalists, 

CoE Secretary General focuses on the arrest of Can Dündar and Erdem Gül in his 

address to the Committee of Ministers”, 2 Δεκεμβρίου 2016 [Ανακτήθηκε από: 

https://www.coe.int/en/web/media-freedom/-/coe-secretary-general-focuses-on-the-arrest-

of-can-dundar-and-erdem-gul-in-his-address-to-the-committee-of-ministers, Σελευταία 

πρόσβαση: 15/01/2016] Βλ. επίσης Hurriyet Daily News , “Council of Europe reacts to 

Turkish journalists arrest”, 30 Νοεμβρίου 2015 [Ανακτήθηκε από: 

http://www.hurriyetdailynews.com/council-of-europe-reacts-to-turkish-journalists-

arrests.aspx?pageID=238&nID=91834&NewsCatID=510, Σελευταία πρόσβαση: 

15/01/2016] 

18 Βλ. Hurriyet Daily News, ο.π..  

19 Βλ. Hurriyet Daily News, “US embassy urges Turkish courts to uphold media freedom 

upon arrest of Dundar, Gul”, 27 Νοεμβρίου 2015 [Ανακτήθηκε 

από:http://www.hurriyetdailynews.com/us-embassy-urges-turkish-courts-to-uphold-

media-freedom-upon-arrest-of-dundar-gul.aspx?pageID=238&nid=91758, Σελευταία 

πρόσβαση: 15/01/2016]  

Οη Η.Π.Α. από ηελ πιεπξά 

ηνπο εμέθξαζαλ ηηο έληνλεο 

αλεζπρίεο ηνπο γηα ηε 

ζύιιεςε ησλ Dündar θαη 

Gül θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, ελώ 

ακθηζβήηεζαλ ηε δέζκεπζε 

ηεο θπβέξλεζεο ζηελ 

ειεπζεξία ιόγνπ θαη 

έθθξαζεο. 
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Σην αντίθεσή της στο γεγονός εξέφρασε, επίσης, η Σουρκική Εθνική 

Επιτροπή του Παγκόσμιου Ινστιτούτου για τον Σύπο, αναφέροντας πως 

«καθήκον των πολιτικών είναι να παρατηρούν τα πολιτικά συμφέροντα και 

όχι τους δημοσιογράφους» και «καθήκον των δημοσιογράφων είναι να 

παρέχουν πληροφορίες για το κοινό συμφέρον και να τις ερευνούν»20. Η 

Ένωση Σούρκων Δημοσιογράφων στην Ευρώπη τάχθηκε υπέρ των δύο 

δημοσιογράφων και της Cumhuriyet, 

αναφέροντας πως ο ίδιος ο Πρόεδρος 

της χώρας βρίσκεται πίσω από αυτή 

την σοβαρή παραβίαση του 

δικαιώματος για πρόσβαση σε 

πληροφορίες και ελευθερία στην 

επικοινωνία και κάλεσε τους λαούς της 

Ευρώπης να καταδικάσουν το 

γεγονός21. Σέλος, ο Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και τη υνεργασία στην 

Ευρώπη (Ο.Α..Ε.), μέσω της 

εκπροσώπου του για θέματα 

ελευθερίας του Σύπου, τόνισε πως η 

σύλληψη των δύο δημοσιογράφων 

αποτελεί μήνυμα στην κοινωνία πως 

όποιος δεν συμφωνεί με τις απόψεις όσων είναι στην εξουσία θα τιμωρείται, 

και δεν είναι αποδεκτή22.  

υμπερασματικά, σύμφωνα με τα ως άνω επιβεβαιώνεται η υπόθεση 

εργασίας ότι, η εσωτερική πάλη για ισχύ, επικράτηση και πραγμάτωση του 

εθνικού συμφέροντος μπορεί να οδηγήσει σε καταπάτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, όπως είναι η ελευθερία λόγου και έκφρασης. Σο χτύπημα στην 

εφημερίδα Cumhuriyet, μέσα από τη σύλληψη δυο επιφανών στελεχών της, 

αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα για τον αγώνα ενάντια στον κοσμικό 

Σύπο, στον οποίο επιδίδεται το καθεστώς Έρντογαν. Σο κυβερνών κόμμα 

επιδιώκει να αποδομήσει την αντιπολίτευση, επιτιθέμενο στην κυριότερη 

αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, χρησιμοποιώντας σοβαρότατες κατηγορίες, οι 

οποίες δεν αφορούν μόνο το δημοσιογραφικό κώδικα και τη νομοθεσία για 

                                                             
20 Βλ. Hurriyet Daily News, ο.π.. 

21 Βλ. BIANET, “Reaction by Turkish Journalists in Europe against Arrest of Dündar, 

Gül”, 27 Νοεμβρίου 2015 [Ανακτήθηκε από: http://bianet.org/english/media/169651-

reaction-by-turkish-journalists-in-europe-against-arrest-of-dundar-gul, Σελευταία 

πρόσβαση: 15/01/2016]   

22 Βλ. OSCE, “OSCE Representative condemns arrest of journalists Can Dündar and 

Erdem Gül, urges Turkey not to proceed with charges”, 27 Νοεμβρίου 2015 [Ανακτήθηκε 

από: http://www.osce.org/fom/204281, Σελευταία πρόσβαση: 15/01/2016]  

Η Έλσζε Τνύξθσλ 

Δεκνζηνγξάθσλ ζηελ Επξώπε 

ηάρζεθε ππέξ ησλ δύν 

δεκνζηνγξάθσλ θαη ηεο 

Cumhuriyet, αλαθέξνληαο πσο 

ν ίδηνο ν Πξόεδξνο ηεο ρώξαο 

βξίζθεηαη πίζσ από απηή ηελ 

ζνβαξή παξαβίαζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο γηα πξόζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ειεπζεξία ζηελ 

επηθνηλσλία 
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τον Σύπο, αλλά αξιόποινες πράξεις, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν 

βαρύτατες ποινές και να αποδυναμώσουν την κριτική που ασκείτο μέχρι 

πρότινος κατά της κυβέρνησης. Έχει, επίσης, ιδιαίτερη σημασία το γεγονός 

ότι στις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν, φαίνεται πως μια εφημερίδα που 

πρόσκειται φίλα στην κοσμική αντιπολίτευση «συνεργάζεται» με μια 

ισλαμική κοινότητα, αυτή των Υετχουλατσί, με απώτερο στόχο την πτώση 

του καθεστώτος. Αυτή η κατηγορία, την οποία έχει εκφράσει και ο ίδιος ο 

Πρόεδρος της χώρας, φανερώνει πως δεν πρόκειται για ένα ακόμη 

περιστατικό παραβίασης της ελευθερίας του λόγου, με στόχο τη δημιουργία 

ευνοϊκού κλίματος υπέρ της κυβέρνησης. Αντιθέτως, αποτελεί μια 

προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να αποσιωπήσει την εμπλοκή του 

στον πόλεμο της υρίας και την ίδια στιγμή να αποκτήσει περισσότερη ισχύ 

στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας, προκαλώντας πλήγμα στους 

αντιπάλους του σε όλα τα μέτωπα.  

 

 

* * * * * 
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ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  ΣΣΗΗ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ::  ΗΗ  

ΚΚΕΕΝΝΣΣΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑ  ΣΣΗΗ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟ  ΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟ  

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΜΜΟΟ  ΣΣΗΗ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΞΞΗΗ  ΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΜΜΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  

ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΚΚΗΗ  

  

ΒΒΑΑΙΙΛΛΗΗ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΤΤ  

  

τις μέρες μας, που το τουρκικό κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο με 

πληθώρα προβλημάτων, η ανάγκη οικοδόμησης ενός σταθερού 

εσωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος, ικανού να προσελκύσει ξένες 

επενδύσεις στη γείτονα χώρα, φαντάζει επιτακτική. Βασική αρχή στο 

σημερινό παγκοσμιοποιημένο σύστημα είναι πως τα κράτη, τα οποία 

επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της ελεύθερης αγοράς και 

του εμπορίου, οφείλουν να μην παρεμβαίνουν έντονα στην εσωτερική αγορά. 

Σο μειονέκτημα του έντονου κρατισμού, 

σύμφωνα με τις αρχές του 

φιλελευθερισμού και του ελεύθερου 

εμπορίου, είναι ότι νοθεύει την ομαλή 

λειτουργία της αγοράς1. Η Σουρκία, από 

τη σύσταση της Σουρκικής Δημοκρατίας 

έως τις μέρες μας, ισορροπεί μεταξύ 

οικονομικού φιλελευθερισμού και 

οικονομικού εθνικισμού.2 Από τη μεριά 

του ο Πρόεδρος της χώρας, Ρετζέπ Σαγίπ 

Έρντογαν, φαίνεται να παρεμβαίνει 

έντονα όχι μόνο στη λειτουργία της 

εσωτερικής οικονομίας, αλλά ακόμα και στο κύριο αρμόδιο όργανο για τη 

χάραξη της νομισματικής πολιτικής, το οποίο δεν είναι άλλο από την 

Κεντρική Σράπεζα της Σουρκίας. Ο ρόλος μιας ανεξάρτητης Κεντρικής 

Σράπεζας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς διασφαλίζει τη διαμόρφωση της 

νομισματικής πολιτικής σε μακροπρόθεσμη βάση και την προστασία από 

πιέσεις για βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, άχθος που βαραίνει συχνά τις 

                                                             
1 χετικά με τη φιλελεύθερη θεώρηση και το ρόλο του κράτους βλ. HEYWOOD Andrew, 

Political ideologies, Νέα Τόρκη, St. Martin's Press, 1992. Για τα πλεονεκτήματα της 

ελεύθερης αγοράς και του εμπορίου για όλες τις χώρες (θεωρία συγκριτικού 

πλεονεκτήματος) βλ. RICARDO David, On the principles of political economy and 
taxation, Λονδίνο, Electric Book, 2001. 

2 Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, Οι τρέχουσες εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές της 
Σουρκίας με τις χώρες της άμεσης περιφέρειάς της. Η περίπτωση της υρίας (2002-2009), 
Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011. 

 

Ο ξόινο κηαο αλεμάξηεηεο 

Κεληξηθήο Τξάπεδαο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο, 

θαζώο δηαζθαιίδεη ηε 

δηακόξθωζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε 

καθξνπξόζεζκε βάζε θαη 

ηελ πξνζηαζία από πηέζεηο 

γηα βξαρππξόζεζκα 

απνηειέζκαηα. 
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κυβερνήσεις3. Κυριότερο παράδειγμα αποτελεί ο έλεγχος του πληθωρισμού, 

ο ρυθμός του οποίου επιβαρύνεται συχνά από το κόστος των πολιτικών 

αποφάσεων της εκάστοτε κυβέρνησης νοθεύοντας τη νομισματική 

σταθερότητα4. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση με μια ανεξάρτητη Κεντρική 

Σράπεζα, μπορεί να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά ορισμένα σημαντικά 

ζητήματα νομισματικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, οφείλουμε να 

εξετάσουμε εάν αυτή η παρεμβατική πολιτική, στην περίπτωση που θέτει 

τον ανεξάρτητο ρόλο της Κεντρικής Σράπεζας υπό αμφισβήτηση, οδηγεί με 

τη σειρά της στην αντίδραση της αγοράς με επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 

τουρκικής οικονομίας. Η υπόθεση εργασίας μας διαμορφώνεται ως εξής: «Η 

παρεμβατική πολιτική που ασκείται σε βάρος της Κεντρικής Σράπεζας έχει 

άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 

οικονομία της Σουρκίας». Για την εξέταση 

του παραπάνω ερωτήματος 

χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι 

οικονομικοί δείκτες, όπως οι 

συναλλαγματικές διακυμάνσεις της νέας 

τουρκικής λίρας, έναντι του δολαρίου 

Η.Π.Α., η απόδοση του βασικού δείκτη του 

χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, 

καθώς και η απόδοση του 10ετούς 

τουρκικού ομολόγου. Παρουσιάστηκαν οι 

διακυμάνσεις των παραπάνω δεικτών, οι 

οποίες εμφανίστηκαν ύστερα από 

δηλώσεις Σούρκων αξιωματούχων σχετικά 

με την οικονομική πολιτική, καθώς και ο 

βαθμός ευαισθησίας τους ύστερα από σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν 

χώρα την περίοδο του Νοεμβρίου του 2015, που αποτελεί το χρονικό 

πλαίσιο του υπό εξέταση ερωτήματός μας. 

τις βουλευτικές εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 2015, το κόμμα 

«Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία 

των εδρών του κοινοβουλίου5. Σην ίδια νύχτα της ανακοίνωσης της νίκης, η 

νέα τουρκική λίρα (ΤTL) ενισχύθηκε περίπου 3% φθάνοντας στο υψηλότερο 

                                                             
3 Βλ. PLENDER John, “The aims of central bank independence”, Financial Times, 11 

Δεκεμβρίου 2012. [Ανακτήθηκε από: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f2676caa-2779-11e2-

8c4f-00144feabdc0.html#axzz3wGz8iGd9, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2016] 

4 Βλ. PLENDER John, ο.π.. 

5 Βλ. SRIVASTAVA Mehul και GÜLER Funja, “Turkey election: Resurgent Erdogan 

sweeps to victory”, Financial Times, 2 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/ff5c8e3a-8078-11e5-8095-

ed1a37d1e096.html#axzz3wtxWU8pv, τελευταία πρόσβαση: 11/1/2016] 

Ο Πξόεδξνο ηεο ρώξαο, 

Ρεηδέπ Ταγίπ Έξληνγαλ, 

θαίλεηαη λα παξεκβαίλεη 

έληνλα όρη κόλν ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εζωηεξηθήο 

νηθνλνκίαο, αιιά αθόκα θαη 

ζην θύξην αξκόδην όξγαλν 

γηα ηε ράξαμε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ην 

νπνίν δελ είλαη άιιν από ηελ 

Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο 

Τνπξθίαο 
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σημείο της από τα μέσα Αυγούστου, ενώ στις 2 Νοεμβρίου το τουρκικό 

χρηματιστήριο (Borsa Istanbul 100 Index) σκαρφάλωσε περισσότερο από 5% 

και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έπεσε στη χαμηλότερή της τιμή μετά 

τον Ιούλιο6.  

 

 
Πηγή: Bloomberg Professional Service 

 

Σο κλείσιμο της παρένθεσης της υπηρεσιακής κυβέρνησης και η επιστροφή 

σε σταθερή κυβέρνηση φαίνεται πως αποτέλεσε θετικό στοιχείο για τις 

αγορές, όμως αυτή η αισιοδοξία κράτησε μόνο για μερικές μέρες. Ήδη από 

τις 3 Νοεμβρίου, τα παραπάνω μεγέθη ξεκίνησαν να καταγράφουν φθίνουσα 

πορεία7.  

Οι διεθνείς αγορές, αλλά και οι ίδιοι οι επενδυτές παρουσιάστηκαν 

επιφυλακτικοί σχετικά με τη διακύμανση των επιτοκίων της τουρκικής 

λίρας αρνούμενοι να επενδύσουν  στην εύθραυστη οικονομία της Σουρκίας8. 

Σα τελευταία χρόνια, ο Πρόεδρος Έρντογαν έχει αντιτεθεί στην επιβολή 

                                                             
6 Βλ. investing.com, “Turkey 10-Year Bond Chart 2015”, 3 Νοεμβρίου 2015. [Διαθέσιμο 

ηλεκτρονικά στο: http://www.investing.com/rates-bonds/turkey-10-year-bond-yield-

streaming-chart, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 4/1/2016] Βλ. επίσης Financial Times, 

“Turkey‟s post-election rally vanishes”, 3 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.ft.com/fastft/2015/11/03/turkeys-post-election-rally-goes-into-reverse/, 

τελευταία πρόσβαση: 4/1/2016] 

7 Βλ. Bloomberg Professional Service, 1 Δεκεμβρίου 2015. 

8 Βλ. Today‟s Zaman, “Turkish inflation hits 6-month high, eyes on central bank”, 3 

Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.todayszaman.com/business_turkish-

inflation-hits-6-month-high-eyes-on-central-bank_403224.html, τελευταία πρόσβασης: 

8/1/2016] 
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υψηλότερων επιτοκίων δανεισμού, υπονομεύοντας την ανεξαρτησία της 

Κεντρικής Σράπεζας9. Ό ίδιος σε παλαιότερες δηλώσεις του, τον Ιανουάριο 

του 2012, είχε αναφέρει «Θα δώσουμε τις απαραίτητες απαντήσεις στο λόμπι 

των επιτοκίων. Δεν θα αφήσουμε το λόμπι των επιτοκίων να εργάζεται [εις 

βάρος μας] με την άνεσή του.»10. Οι επενδυτές παρουσιάστηκαν 

επιφυλακτικοί στις δηλώσεις αυτές καθώς θεωρούσαν πως οι κατηγορίες του 

Έρντογαν ήταν ανυπόστατες, ενώ υπήρξε σύγχυση όσον αφορά την 

κατεύθυνση νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα και κατά 

συνέπεια εκδηλώθηκαν φόβοι για τη νομισματική σταθερότητα11.  

 

 
Πηγή: Bloomberg Professional Service 

 

Ως συνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής και ρητορικής, οι 

προσπάθειες αντιμετώπισης του πληθωρισμού (8,1% το Νοέμβριο) έπαψαν 

να θεωρούνται αξιόπιστες στα μάτια των διεθνών αγορών και του 

επενδυτικού κοινού12. 

                                                             
9 Βλ. ANT Onur, “Econ 101 Is Bunk to Erdogan in Debate on Interest Rates Role”, 

Bloomberg, 30 Ιουνίου 2014. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στο: 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-29/econ-101-is-bunk-to-erdogan-in-

debate-on-interest-rates-role, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 8/1/2016] 

10 Βλ. PARKINSON Joe, “Dismay Over Turkish Rates”, The Wall Street Journal, 12 

Ιανουαρίου 2015. [Διαθέσιμο ηλεκτρονικά στο: 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204124204577154353478071244, 

τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 8/1/2016] 

11 Βλ. PARKINSON Joe, ο.π. 

12 Βλ. DIXON Hugo, “Turkey‟s economy threatened on many fronts”, Reuters, 7 

Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://blogs.reuters.com/hugo-

dixon/2015/12/07/turkeys-economy-threatened-on-many-fronts/, τελευταία πρόσβαση: 

8/1/2016] 
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Πηγή: Bloomberg Professional Service 

 

Tον περασμένο μόνο χρόνο, η νέα τουρκική λίρα υποτιμήθηκε σε ποσοστό 

περίπου 25% έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. και η Κεντρική Σράπεζα δεν 

επιχείρησε να καταπολεμήσει τον υψηλό πληθωρισμό13. υν τοις άλλοις, 

στην ετήσια έκθεση προόδου της για το 2015 που δημοσιεύτηκε στις 10 

Νοεμβρίου του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκρινε τον Σούρκο 

Πρόεδρο, Έρντογαν, για την παρεμβατική του στάση στην Κεντρική 

Σράπεζα14. Εκτός των άλλων, η έκθεση σχολίασε αρνητικά το ελλειμματικό 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και το γεγονός ότι οι στόχοι που 

αφορούσαν τον πληθωρισμό για το έτος 2015 δεν επετεύχθησαν ούτε αυτή 

τη χρονιά15. Εφόσον οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις πρόκειται να 

συνεχίσουν από το Δεκέμβριο με το εκ νέου άνοιγμα των ενταξιακών 

κεφαλαίων –τα οποία ήταν «παγωμένα» μέχρι πρότινος– είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι η ανεξαρτησία της Κεντρικής Σράπεζας αποτελεί ενταξιακή 

προϋπόθεση για ένα υποψήφιο κράτος μέλος16. Επιπρόσθετα, η ανακοίνωση 

της υπουργικής σύνθεσης της νέας κυβέρνησης έδωσε με τη σειρά της 

                                                             
13 Βλ. BBC News, “Turkish lira and stock market jump after election result”, 2 Νοεμβρίου 

2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.bbc.com/news/business-34694934, τελευταία 

πρόσβαση: 8/1/2016] 

14 Βλ. Turkey 2015 Report, „EU Enlargement Strategy‟, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 

10 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf, 

τελευταία πρόσβαση: 8/1/2016] 

15 Βλ. Turkey 2015 Report, ο.π.. 

16 Βλ. Capital.gr, «Επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων Σουρκίας-ΕΕ λόγω 

προσφυγικού», 29 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.capital.gr/story/3084528, τελευταία πρόσβαση: 8/1/2016] 
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αφορμή για ανησυχίες17. Η απουσία του τέως αναπληρωτή πρωθυπουργού 

(υπεύθυνος για την οικονομία) Ali Babacan, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα 

δημοφιλής στο επενδυτικό κοινό, σχολιάστηκε αρνητικά στις διεθνείς 

αγορές18. υν τοις άλλοις, η ανάληψη των θέσεων του υπουργού 

Οικονομικών από τον Naci Ağbal, και της θέσης του υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας από τον Mustafa Elitaş αντιμετωπίστηκαν με σκεπτικισμό από 

τους επενδυτές, καθώς φημολογείται πως έχουν στενούς δεσμούς με τον 

Πρόεδρο Έρντογαν19. Εκτός των παραπάνω, η δήλωση του Σούρκου 

Προέδρου στις 15 Νοεμβρίου, πως τα επιτόκια της τουρκικής λίρας είναι 

πολύ υψηλά για να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και την 

επιχειρηματικότητα, αποδεικνύει τις προθέσεις του για την αντιμετώπιση 

του πληθωρισμού20.  

Σα ερωτήματα σχετικά με την 

ανεξαρτησία της Κεντρικής Σράπεζας 

οξύνθηκαν, όταν η ίδια η τουρκική 

κυβέρνηση στην ανακοίνωση της 

νομισματικής πολιτικής ως μέρος του 

κυβερνητικού της προγράμματος στις 26 

Νοεμβρίου παρέλειψε να αναφέρει τον 

προσδιορισμό «ανεξάρτητη» για την 

Κεντρική Σράπεζα, προσδιορισμός ο 

οποίος αναφερόταν ρητά σε 

προηγούμενα προγράμματα21. Επιφανή 

κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των 

οποίων και ο τεχνοκράτης, νυν αναπληρωτής πρωθυπουργός και τέως 

υπουργός Οικονομικών, Mehmet Şimşek, παρουσιάστηκαν καθησυχαστικοί 

                                                             
17 Βλ. COSKUN Orhan, “Ex-Wall Street banker Simsek to lead Turkish economy in new 

cabinet”, Reuters, 24 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://uk.reuters.com/article/uk-

turkey-politics-cabinet-idUKKBN0TD1BF20151124?rpc=401, τελευταία πρόσβαση: 

4/1/2016] 

18 Βλ. COSKUN Orhan, ο.π.. 

19 Βλ. COSKUN Orhan, ο.π.. 

20 Βλ. Hürriyet Daily News, “Turkey‟s Erdoğan says interest rates too high to encourage 

investment”, 16 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-erdogan-says-interest-rates-too-high-to-

encourage-investment.aspx?pageID=238&nID=91197&NewsCatID=344, τελευταία 

πρόσβαση: 4/1/2016] 

21 Βλ. Capital.gr, «Σουρκική Κεντρική Σράπεζα: Σο τέλος της ανεξαρτησίας;», 26 

Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.capital.gr/story/3083875, τελευταία 

πρόσβαση: 4/1/2016] Βλ. επίσης ANT Onur και HACAOGLU Selcan, “Turkey AKP's Plan 

Drops Central Bank Independence Reference”, Bloomberg, 26 Νοεμβρίου 2015. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-26/turkey-akp-s-plan-

drops-reference-to-central-bank-independence,  τελευταία πρόσβαση: 4/1/2016] 

Ο Şimşek αλαθνίλωζε κέζω 

Τwitter: «Τν θύξην θαζήθνλ 

ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο είλαη 

ε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξόηεηαο ηωλ ηηκώλ. Θα 

ζπλερίζεη [ε Κεληξηθή 

Τξάπεδα] λα ρξεζηκνπνηεί κε 

αλεμάξηεην ηξόπν ηα εξγαιεία 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο». 
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όσον αφορά την ανεξαρτησία της Κεντρικής Σράπεζας σε δηλώσεις τους22. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 26 Νοεμβρίου ο Şimşek ανακοίνωσε μέσω Σwitter: 

«Σο κύριο καθήκον της Κεντρικής Σράπεζας είναι η διασφάλιση της 

σταθερότητας των τιμών. Θα συνεχίσει [η Κεντρική Σράπεζα] να 

χρησιμοποιεί με ανεξάρτητο τρόπο τα εργαλεία νομισματικής πολιτικής»23. 

Οι δηλώσεις αυτές φαίνεται πως λειτούργησαν πυροσβεστικά για τις 

διεθνείς αγορές, οι οποίες βοήθησαν τη Νέα Σουρκική Λίρα να ανακτήσει το 

50% από τις απώλειες που είχε σε σχέση με το δολάριο Η.Π.Α. αμέσως μετά 

την ανακοίνωση του κυβερνητικού προγράμματος24. Παρ‟όλα αυτά. για άλλη 

μια φορά έγινε έκδηλη η «ευαισθησία» της Σουρκικής Λίρας σε 

κυβερνητικές ανακοινώσεις και σε δηλώσεις αξιωματούχων, και κατά 

συνέπεια ο φόβος των διεθνών επενδυτών για την κατεύθυνση της 

νομισματικής πολιτικής της Σουρκίας. Λαμβάνοντας υπόψη την αντίδραση 

των αγορών από την επομένη των εκλογών έως το τέλος του μήνα, τα μεγέθη 

μόνο ενθαρρυντικά δεν μπορεί να είναι για τη γειτονική χώρα. Ο δείκτης 

του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης κατέγραψε πτώση μεγαλύτερη 

του 10% από τις 2 Νοεμβρίου 2015 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 201525. το ίδιο 

διάστημα η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε σε σχέση με το δολάριο Η.Π.Α. από 

τις 2,82 ΤTL στις 2,91 ΤTL, ενώ το 10ετές ομόλογο ανέβηκε από τις 9,195 

μονάδες στις 9,905 μονάδες, μια αύξηση της τάξεως του 8% από τις αρχές 

του μήνα26. Παρατηρούμε πως, ενώ τα συγκεκριμένα μεγέθη γνώρισαν 

αύξηση στις αρχές του μήνα, στο τέλος του μήνα σημείωσαν σημαντικές 

απώλειες υπογραμμίζοντας τα προβλήματα που βιώνει η τουρκική 

οικονομία. Καθοριστικός ήταν, επίσης, ο ρόλος που διαδραμάτισε η 

κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους στη διαμόρφωση της παραπάνω 

κατάστασης27. Η διπλωματική κρίση μεταξύ Ρωσίας και Σουρκίας 

                                                             
22 Βλ. Daily Sabah, “No change in independent status of Turkey‟s central bank, Deputy 

PM Şimşek says”, 26 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.dailysabah.com/economy/2015/11/26/no-change-in-independent-status-of-

turkeys-central-bank-deputy-pm-simsek-says, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2016] 

23 Βλ. Daily Sabah, ο.π. 

24 Βλ. Daily Sabah, ο.π. 

25 Βλ. Bloomberg, “XU100 Quote – Borsa Istanbul 100 Index”, 30 Νοεμβρίου 2015. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.bloomberg.com/quote/XU100:IND, τελευταία πρόσβαση: 

4/1/2016] 

26 Βλ. Naftemporiki, «Ισοτιμίες: Δολάριο/Νέα Σουρκική Λίρα», 30 Νοεμβρίου 2015. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/usdtry/dolario-nea-tourkiki-

lira?tab=5, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2016] Βλ. επίσης investing.com, “Turkey 10-Year 

Bond Yield”, 1 Ιανουαρίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.investing.com/rates-

bonds/turkey-10-year-bond-yield, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2016] 

27 Βλ. OZSOY Tugce και COURCOULAS Constantine, “Turkish Stocks Tumble Most in 

World as Downed Jet Heightens Risk”, Bloomberg, 24 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 
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επιδείνωσε την κατάσταση όσον αφορά τα παραπάνω μεγέθη, αλλά σίγουρα 

δεν αποτέλεσε τη μοναδική αιτία. Παραδείγματος χάριν στις 26 Νοεμβρίου, 

την ημέρα της ανακοίνωσης της νομισματικής πολιτικής της κυβέρνησης, 

κατά την οποία απουσίαζε ο όρος «ανεξάρτητη» όσον αφορά τον προσδιορισμό 

της Κεντρικής Σράπεζας, το 10ετές ομόλογο παρουσίασε την υψηλότερη 

τιμή του από τα μέσα Οκτωβρίου (9,97), ενώ η νέα τουρκική λίρα έφθασε 

αντίστοιχα στη χαμηλότερη τιμή της σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο 

(2,93 YTL) την επομένη της ανακοίνωσης (27η Νοεμβρίου)28. 

Με βάση τα παραπάνω, φαίνεται πως η παρεμβατικότητα του Σούρκου 

Προέδρου στην Κεντρική Σράπεζα αποτελεί μια πραγματικότητα για τη 

γείτονα χώρα. Η υπόθεση εργασίας μας επαληθεύεται, καθώς η παρεμβατική 

πολιτική που ασκείται σε βάρος της Κεντρικής Σράπεζας της Σουρκίας έχει 

άμεσες συνέπειες στους δείκτες και στα οικονομικά μεγέθη που εξετάσαμε. 

ύμφωνα με τα παραπάνω μεγέθη, η ενεργή παρέμβαση της τουρκικής 

κυβέρνησης φαίνεται πως αποτελεί έναν από τους παράγοντες, οι οποίοι 

επηρεάζουν αρνητικά την προσπάθεια ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας, 

καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με το ξένο κεφάλαιο. Ειδικά το 

τελευταίο είναι απαραίτητο για την Σουρκία στην παρούσα συγκυρία, καθώς 

θα συμβάλλει στην κάλυψη του κενού του ελλειμματικού ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών29. Δεδομένων των παθογενειών που αντιμετωπίζει η 

Σουρκία στα θεμελιώδη μακροοικονομικά της μεγέθη (ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, πληθωρισμός, ανεργία κ.ά.)30, τα οποία αποτελούν έναν από 

τους κυριότερους παράγοντες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, η σχέση της 

με το ξένο κεφάλαιο συνεχίζει να διαβρώνεται όσο η τουρκική κυβέρνηση 

και ο Σούρκος Πρόεδρος δεν αλλάζουν προσανατολισμό. 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-24/lira-drops-with-stocks-after-turkey-

shoots-down-russian-jet, τελευταία πρόσβαση: 4/1/2016] 

28 Βλ. investing.com, ο.π.. Βλ. επίσης Naftemporiki, ο.π.. 

29 Bλ. DIXON Hugo, ο.π.. 

30 Bλ. DIXON Hugo, ο.π.. 
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ΟΟΙΙ  ΦΦΕΕΕΕΙΙ  ΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΚΚΤΤΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΣΣΙΙ  ΚΚΟΟΤΤΡΡΔΔΙΙΚΚΕΕ  ΜΜΕΕΙΙΟΟΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΕΕ:: 

ΗΗ  ΚΚΡΡΙΙΗΗ  ΣΣΗΗ  ΜΜΠΠΑΑΙΙΚΚΑΑ,,  ΗΗ  ΒΒΑΑΓΓΔΔΑΑΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΟΟΝΝΣΣΑΑ  ««ΙΙ..ΚΚ..»»..  

  

ΠΠΕΕΣΣΡΡΟΟΤΤ  ΖΖΩΩΗΗ  

  

α τελευταία χρόνια ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που 

απασχολεί την τουρκική εξωτερική πολιτική είναι το Κουρδικό. Η 

Σουρκία διατηρούσε ανέκαθεν τεταμένες σχέσεις με όλες τις 

κουρδικές μειονότητες της Μέσης Ανατολής, προσπαθώντας να διαφυλάξει 

τα συμφέροντά της και την εδαφική της ακεραιότητα. Ως εκ τούτου, οι 

Κούρδοι λόγω και του ευμεγέθους πληθυσμού τους στην περιοχή, 

αποτελούν την υπ’ αριθμόν μια απειλή για τη χώρα. Ωστόσο, την τελευταία 

δεκαετία φαίνεται πως η Κουρδική Αυτόνομη Περιοχή (Κ.Α.Π.) του Β. Ιράκ 

αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, καθώς η Σουρκία έχει συνάψει 

διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με την εν λόγω κουρδική πολιτική 

οντότητα του Ιράκ. Οι σχέσεις αυτές 

φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία 

τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα το 

τελευταίο έτος. Αντιθέτως, η δράση των 

σημαντικότερων πολιτικών δρώντων των 

Κούρδων της υρίας και η κουρδική 

εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση 

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (Ε.Κ.Κ.), 

που δραστηριοποιείται κυρίως στην 

Σουρκία, εξακολουθούν να αποτελούν 

ενόχληση για την τουρκική κυβέρνηση, η 

οποία τις θεωρεί τρομοκρατικές 

οργανώσεις.  

κοπός του άρθρου αυτού είναι να εξεταστούν οι πρόσφατες εξελίξεις 

γύρω από τις σχέσεις της Σουρκίας με τις κουρδικές μειονότητες, με έμφαση 

στις στρατηγικές σχέσεις με την Κουρδική Αυτόνομη Περιοχή του Β. Ιράκ. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως όλες οι κουρδικές μειονότητες φαίνεται 

να έχουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους, 

κάτι που τεκμαίρεται από τις επαφές τους και τη δράση τους, τίθεται το 

ερώτημα γιατί η Σουρκία, ενώ αισθάνεται απειλή κατά της εθνικής της 

κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας από τους Κούρδους της 

υρίας, από την άλλη, επιδιώκει σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα με την 

Κ.Α.Π. του Β. Ιράκ; Επιπροσθέτως, αξίζει να διερευνηθεί ο άτυπος 

συνασπισμός απέναντι στη Βαγδάτη ή σε μια φαινομενικά κοινή απειλή, 

όπως είναι αυτή του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους» (Ι.Κ.). 

Σ 

Η Τνπξθία δηαηεξνύζε 

αλέθαζελ ηεηακέλεο ζρέζεηο 

κε όιεο ηηο θνπξδηθέο 

κεηνλόηεηεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο, πξνζπαζώληαο 

λα δηαθπιάμεη ηα 

ζπκθέξνληά ηεο θαη ηελ 

εδαθηθή ηεο αθεξαηόηεηα. 
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Η εξέταση του βασικού ερωτήματος έγινε με βάση τα ερμηνευτικά 

πλαίσια που παρέχει η νεορεαλιστική σχολή σκέψης των Διεθνών χέσεων. 

Η εν λόγω σχολή υποστηρίζει πως η σημασία της βιωσιμότητας των εθνών 

κρατών, η ισχύς που επιδιώκουν να αποκτήσουν σε ένα άναρχο διεθνές 

σύστημα και η τάση αυτονόμησης ή ανεξαρτησίας μη κυρίαρχων μονάδων 

του συστήματος, δηλαδή συμπαγών και μεγάλου μεγέθους εθνικών 

μειονοτήτων, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της στρατηγικής 

των εν δυνάμει περιφερειακών δυνάμεων. Δύο «άσπονδοι φίλοι», όπως είναι 

η Σουρκία και η Κ.Α.Π. του Β. Ιράκ, φαίνεται πως στο βωμό των κοινών 

συμφερόντων παραμερίζουν τις διαφορές τους και επιδιώκουν να 

συνεργαστούν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν απειλές που προέρχονται 

από το αποσταθεροποιημένο περιφερειακό υποσύστημα. Οι εξελίξεις στη 

υρία και το Ιράκ, λόγω του ισλαμικού εξτρεμισμού («Ι.Κ.»), η πολιτική της 

Βαγδάτης, καθώς και οι πιέσεις που 

άσκησε η ηγεσία του δυτικού 

συνασπισμού (Η.Π.Α.), συνηγόρησαν 

στο να υπάρξει μια σταθεροποίηση στις 

σχέσεις και αυξημένη διαβούλευση σε 

σημαντικά περιφερειακά θέματα μεταξύ 

Άγκυρας και Αρμπίλ. το πλαίσιο αυτό, 

η Άγκυρα ανέλαβε ακόμη και την 

εκπαίδευση Κούρδων Πεσμεργκά σε 

στρατόπεδα της επαρχίας της Μοσούλης, 

όπως σε αυτό που βρίσκεται στην 

περιοχή Μπασίκα1. Η διαπίστωση αυτή 

έχει εφαρμογή στις τούρκο-κουρδικές 

σχέσεις, δεδομένου ότι η Σουρκία 

μπροστά στην «κοινή απειλή» που έχει 

παρουσιαστεί, δηλαδή τη δράση που 

ανέλαβε το «Ι.Κ.», προσπαθεί να βρει συμμάχους και να διαδραματίσει το 

ρόλο του περιφερειακού ηγεμόνα, ενώ από την άλλη πλευρά η Κ.Α.Π., 

επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός αυτόνομου κουρδικού κρατιδίου, το οποίο 

θα αποσκιρτούσε από τη Βαγδάτη, συμμετέχει ενεργά στα σχέδια του 

δυτικού συνασπισμού, καταπολεμώντας το «Ι.Κ.». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η υπόθεση εργασίας 

διαμορφώνεται ως εξής: σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας, οι ανταγωνιστικές 

πολιτικές μονάδες του περιφερειακού υποσυστήματος επιδιώκουν να 

αμβλύνουν τις διαφορές τους για να επιτευχθεί συνεννόηση σε θέματα 

                                                             
1 Βλ. EKurd Daily, “Turkey supports arming Iraqi Kurdish Peshmerga forces, not PKK or 

PYD: Davutoglu”, 10 Νοεμβρίου 2015,[ http://ekurd.net/turkey-supports-arming-

peshmerga-2015-11-10 Σελευταία πρόσβαση: 30 Δεκεμβρίου 2015] 

H ζεκαζία ηεο βηωζηκόηεηαο 

ηωλ εζλώλ θξαηώλ, ε ηζρύο 

πνπ επηδηώθνπλ λα 

απνθηήζνπλ ζε έλα άλαξρν 

δηεζλέο ζύζηεκα, θαη ε ηάζε 

απηνλόκεζεο ή αλεμαξηεζίαο 

κε θπξίαξρωλ κνλάδωλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο […], 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό 

ξόιν ζηε ράξαμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηωλ ελ δπλάκεη 

πεξηθεξεηαθώλ δπλάκεωλ. 
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επιβίωσης, εφόσον αυτό επιτάσσει το εθνικό τους συμφέρον, λαμβανομένων 

υπόψη και των διεθνών συγκυριών. Επιπροσθέτως, στην παρούσα ανάλυση 

θα γίνει χρήση μιας σειράς εννοιών, όπως οι ηγεμονικές τάσεις που 

αναπτύσσουν φιλόδοξες περιφερειακές χώρες, καθώς και εκείνων της 

στρατηγικής της ισορροπίας ισχύος και της εξάρτησης. Μετά από ενδελεχή 

έρευνα των πρωτογενών και των δευτερογενών πηγών, επιχειρείται η 

εξέταση τόσο της επιδίωξης του εθνικού συμφέροντος από τις περιφερειακές 

δυνάμεις και τα μικρά κράτη όσο και η επιρροή που επιχειρούν να 

ασκήσουν οι εν δυνάμει ηγεμονικές χώρες. 

Η ανάλυση ακολουθεί την εξής δομή: αρχικά θα εξεταστούν οι 

σχέσεις της Σουρκίας με την K.Α.Π. του Β. Ιράκ και η αρνητική τουρκική 

στάση απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση 

ανεξαρτησίας από την πλευρά των 

Κούρδων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 

στην αλλαγή στάσης της Σουρκίας 

απέναντι στη συγκεκριμένη κουρδική 

μειονότητα κατά την τελευταία 

δεκαετία. τη συνέχεια θα μελετηθούν 

οι περιφερειακές εξελίξεις, όπως οι 

περιφερειακές αντιπαραθέσεις που 

προέκυψαν εξαιτίας της δράσης του 

«Ι.Κ.», και συγκεκριμένα η κρίση που 

προέκυψε μεταξύ Άγκυρας και 

Βαγδάτης με αφορμή την προσπάθεια της Άγκυρας να ενισχύσει το 

στρατόπεδο της Μπασίκα, στην επαρχεία της Μοσούλης, όπου εκπαιδεύει 

τόσο Άραβες όσο και Πεσμεργκά, οι οποίοι προορίζονται να πολεμήσουν το 

«Ι.Κ.». Σέλος, θα ληφθεί υπόψη η στάση άλλων δρώντων του διεθνούς 

συστήματος, δηλαδή των Η.Π.Α., της Ρωσίας και της Γαλλίας, η οποία έχει 

πληγεί από τρομοκρατικά χτυπήματα του «Ι.Κ.».  

Οι Κούρδοι αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα στη Μέση 

Ανατολή, εφόσον ανέρχονται στα περίπου 30 εκατ. άτομα, μοιρασμένα σε 

τέσσερις διαφορετικές χώρες (Σουρκία, υρία, Ιράκ και Ιράν)2. 

Τπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ένα έθνος δίχως κράτος, το οποίο 

προσπαθεί να αποκτήσει κρατική υπόσταση ήδη από τη υνθήκη των 

εβρών του 19203. Η στάση της Σουρκίας απέναντι στο αίτημα ανεξαρτησίας 

                                                             
2 Βλ. PHILLIPS L. David, “Confidence Building Between Turks and Iraqi Kurds”, The 
Atlantic Council, Ουάσιγκτον, 2009, σελ. 3 [Ανακτήθηκε από: 

http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/confidence-building-between-turks-

and-iraqi-kurds, τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

3 Βλ. ROY Sonia, “The Kurdish Issue”, Foreign Policy Journal, 22 Απριλίου 2011, σελ. 1. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/04/22/the-kurdish-issue, 

τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

Η ζηάζε ηεο Τνπξθίαο 

απέλαληη ζην αίηεκα 

αλεμαξηεζίαο ή απηνλνκίαο 

ηωλ Κνύξδωλ ήηαλ κνλίκωο 

αξλεηηθή θαη απνηεινύζε ηελ 

πην ζεκαληηθή ηξνρνπέδε ζηε 

ζύζηαζε ηνπ θνπξδηθνύ 

θξάηνπο. 
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ή αυτονομίας των Κούρδων ήταν μονίμως αρνητική και αποτελούσε την πιο 

σημαντική τροχοπέδη στη σύσταση του κουρδικού κράτους4. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί, επίσης, ότι η ύπαρξη και έντονη δραστηριότητα 

του Ε.K.K., το οποίο δραστηριοποιείται τόσο στην Σουρκία όσο και στο Ιράκ, 

αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα απειλή για την τουρκική εδαφική 

ακεραιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη την τουρκική στάση απέναντι στους 

Κούρδους εν γένει, φαίνεται πως η Σουρκία αισθάνεται απειλούμενη όσον 

αφορά την εδαφική της ακεραιότητα και την εθνική της κυριαρχία, για αυτό 

και επιδιώκει να εμποδίσει οποιαδήποτε προσπάθεια ανεξαρτησίας εκ 

μέρους των Κούρδων5. Προκειμένου να αποτρέψει κάθε απειλή από το 

κουρδικό στοιχείο, τις προηγούμενες δεκαετίες η τουρκική ηγεσία 

ακολούθησε αυταρχικές πολιτικές έναντι των Κούρδων της Σουρκίας, 

απαγορεύοντας τη χρήση της κουρδικής γλώσσας, προσπαθώντας να τους 

στερήσει την κουρδική ταυτότητα με μια άμεση «επίθεση» στην κουλτούρα 

και τον πολιτισμό τους, και παρεμποδίζοντας την ομαλή συμμετοχή τους 

στα κοινά6. Σο πλήγμα που δέχτηκε η κουρδική μειονότητα από την Άγκυρα 

διογκώθηκε με την αναγκαστική μετανάστευση του κουρδικού στοιχείου σε 

άλλες περιοχές. 

Σην τελευταία δεκαετία, η τουρκική κυβέρνηση φαίνεται να επεδίωξε 

την ομαλοποίηση και τις στενότερες σχέσεις με την Κ.Α.Π. του Β. Ιράκ, 

επιδιώκοντας να ικανοποιήσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Σο 

ξέσπασμα της «Αραβικής Άνοιξης» και του υριακού Ζητήματος, καθώς και 

η δράση του «Ι.Κ.», απέδειξαν ότι η Σουρκία ήταν απροετοίμαστη στο να 

διαχειριστεί αποτελεσματικά παρόμοια φαινόμενα. Η επιδίωξή της να 

καταστεί ένας περιφερειακός ηγεμόνας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 

την οδήγησε εν τω μεταξύ στην επιδίωξη αρχικά της ομαλοποίησης και στη 

συνέχεια της σύναψης στενότερων διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων 

με την Κ.Α.Π. του Β. Ιράκ μετά το 2008. τις μέρες μας, η «κοινή απειλή», 

προερχόμενη από το «Ι.Κ.», καθώς και οι ανησυχίες της Δύσης, αλλά και η 

πολιτική της Βαγδάτης, φαίνεται πως έφεραν λίγο πιο κοντά αυτούς τους 

δύο «άσπονδους φίλους». Η διευθέτηση του υριακού Ζητήματος, η 

αντιμετώπιση του «Ισλαμικού Κράτους», καθώς και η αντιμετώπιση των 

πολιτικών της Βαγδάτης, αποτελούν κοινό παρονομαστή για την Κ.Α.Π. του 

Β. Ιράκ και την Σουρκία για διαφορετικούς λόγους. Αμέσως μετά τις 

εκλογές του Νοεμβρίου, ο απερχόμενος υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών, 

Υ. ινιρλίογλου, επισκέφθηκε την Αυτόνομη Κουρδική Περιοχή του Β. 

Ιράκ, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις και να συζητηθούν τα 

                                                             
4 Βλ. PHILLIPS L. David, ο.π., σ. 2. 

5 Βλ. PHILLIPS L. David, ο.π., σελ. 2. 

6 Βλ. ο.π.. 
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επίμαχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δυο πλευρές7. Απόρροια της 

συνάντησης αυτής ήταν η έκφραση της τουρκικής προθυμίας για επένδυση 

σε αποθέματα ενέργειας στο Βόρειο Ιράκ, τα οποία παράλληλα θα 

αποτελέσουν το δίαυλο μέσα από τον οποίο τα προϊόντα της συγκεκριμένης 

περιοχής θα προωθηθούν σε όλον τον κόσμο8.  

Η κρίση που προέκυψε στη Μοσούλη το Δεκέμβριο του 2015, 

δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη σύσφιξη των σχέσεων 

ανάμεσα σε Άγκυρα και Αρμπίλ. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται από τις 

αλλεπάλληλες συναντήσεις αξιωματούχων, 

αμέσως μετά την κρίση που ξέσπασε 

μεταξύ Άγκυρας και Βαγδάτης για το 

στρατόπεδο της Μπασίκα9 στην επαρχεία 

της Μοσούλης στις αρχές Δεκεμβρίου του 

2015. Η εμφάνιση τουρκικών 

στρατευμάτων στο Βόρειο Ιράκ και η μη 

απόσυρσή τους αποτέλεσε αιτία αυξημένης 

έντασης μεταξύ Σουρκίας και Ιράκ10. Σο 

Ιράκ αποτελεί μια χώρα κλειδί για 

Σουρκία, Ιράν και υρία, ειδικότερα με την εμφάνιση του «Ι.Κ». Ας 

σημειωθεί ότι οι εντάσεις ανάμεσα σε Ιρακινούς ουνίτες και ιίτες, Άραβες 

και Κούρδους μπορούν να μειωθούν με την εγκατάσταση ενός σταθερού 

καθεστώτος στη χώρα11. Πρόκειται για μια στρατιωτική κίνηση της 

Σουρκίας, η οποία προσπάθησε να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή, 

αποστέλλοντας επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις στη θέση Μπασίκα με την 

πρόφαση της εκπαίδευσης των ιρακινών στρατευμάτων, έτσι ώστε αυτά να 

                                                             
7 Βλ. Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, “Foreign Ministry Sinirlioglu is in 

Erbil”, 4 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.mfa.gov.tr/foreign-minister-

sinirlioglu-is-in-erbil.en.mfa, τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

8 Βλ. DEMIRTAS Serkan, “Turkey deepens its alliance with Barzani”, Hurriyet Daily 
News, 7 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-

deepens-its-alliance-with-barzani.aspx?pageID=449&nID=90854&NewsCatID=429, 

τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

9 Βλ. KALIN Stephen, COSKUN Orhan, “Turkey to stop sending soldiers to Iraq after 

Baghdad protests”, Reuters, 6 Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-idUSKBN0TP0LC20151206 

, τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015]  

10 Βλ. KARADENIZ Tulay, “Turkey will not withdraw troops from northern Iraq: foreign 

ministry”, EKurd Daily, 8 Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://ekurd.net/turkey-

not-withdraw-troops-iraq-2015-12-08, τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

11 Βλ. CORDESMAN H. Anthony, “Iraqi Stability and the ISIS War”, CSIS, 12 Αυγούστου 

2015. [Ανακτήθηκε από https://www.csis.org/analysis/iraqi-stability-and-isis-war, 

τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

Η Τνπξθία πξνζπαζεί λα 

εθαξκόζεη κηα λέα 

ζηξαηεγηθή ηόζν ζην Ιξάθ 

όζν θαη ζηε Σπξία, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη 

ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα. 
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αντιμετωπίσουν επιτυχώς το «Ι.Κ».12. Η συγκεκριμένη στρατιωτική 

ανάπτυξη εκ μέρους της Σουρκίας, προκάλεσε τις άμεσες αντιδράσεις του 

ιρακινού πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε την άμεση απόσυρση των 

στρατευμάτων13. Η Σουρκία προσπαθεί να εφαρμόσει μια νέα στρατηγική 

τόσο στο Ιράκ όσο και στη υρία, προκειμένου να ικανοποιήσει τα δικά της 

συμφέροντα. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις, η Άγκυρα συνειδητοποίησε 

πως μια σύμπραξη των ιρακινών δυνάμεων, με ιρανικές σιιτικές 

πολιτοφυλακές και φιλοκυβερνητικές σουνιτικές φυλές, που θα είχαν 

απώτερο στόχο την επανάκτηση της πιο σημαντικής ιρακινής πόλης υπό την 

κατοχή του «Ι.Κ.», της Μοσούλης, θα είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του 

άξονα Σεχεράνης-Βαγδάτης-Δαμασκού. Προκειμένου να αποφευχθεί μια 

συμμαχία που θα είχε αρνητικά αποτελέσματα για τα τουρκικά εθνικά 

συμφέροντα, η Άγκυρα επιχείρησε με την παρέμβασή της στη Μοσούλη, να 

καταστήσει αδύνατο στη Βαγδάτη να επανακτήσει την εν λόγω πόλη, 

στερώντας από την ιρακινή κυβέρνηση το προβάδισμα14. 

Η σταθερότητα στα νοτιοανατολικά σύνορα της Σουρκίας έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την Άγκυρα, καθώς η τελευταία τη θεωρεί ζωτική για 

τα συμφέροντά της. Για αυτό το λόγο 

προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο να 

αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές 

απειλές που θα μπορούσαν να 

παρουσιαστούν. Η στάση της άμεσα 

εμπλεκόμενης Κ.Α.Π. εκφράζεται μέσα 

από τις δηλώσεις του κυβερνητικού 

εκπροσώπου της Αρμπίλ. Ο 

τελευταίος, προσπαθώντας να 

κατευνάσει την ένταση που 

δημιουργήθηκε μεταξύ Άγκυρας και 

Βαγδάτης με αφορμή την προσπάθεια 

της πρώτης να ενισχύσει τη βάση Μπασίκα, όπου εκπαιδεύονται Κούρδοι 

και Άραβες με σκοπό να αντιμετωπίσουν το «Ι.Κ.», αναφέρεται απλά σε 

μεταφορά στρατιωτικού υλικού στη στρατιωτική βάση στη Μοσούλη15. το 

                                                             
12 Βλ. BUTLER Daren, COLES Isabel, « Turkey defends ground troops in Iraq as war 

escalates”, Reuters, 07 Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey-idUSKBN0TQ0SS20151207, 

τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

13 Βλ. NASRAWI Salah, “What does Turkey want in Iraq”, Al Ahram, 10 Δεκεμβρίου 

2015. [Ανακτήθηκε από: http://weekly.ahram.org.eg/News/14974/19/What-does-Turkey-

want-in-Iraq-.aspx , τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

14 Ο.π.. 

15 Βλ. Kurdistan Regional Government, “KRG Spokesperson’s statement on Turkish 

military movement”, 5 Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

H ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ 

επαξρία ηεο Μνζνύιεο, δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 

επηδίωμε ηεο απειεπζέξωζήο 

ηεο. Σπλεηέιεζε, ωζηόζν, ζηελ 

αθόκε κεγαιύηεξε δηακάρε 

κεηαμύ ηνπ θνπξδηθνύ θαη 

αξαβηθνύ ζηνηρείνπ ζηε ρώξα. 
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σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η τουρκική εισβολή στην επαρχία της 

Μοσούλης, δεν πραγματοποιήθηκε για την επιδίωξη της απελευθέρωσής 

της. υνετέλεσε, ωστόσο, στην ακόμη μεγαλύτερη διαμάχη μεταξύ του 

κουρδικού και αραβικού στοιχείου στη χώρα – με προεκτάσεις ακόμη και 

στην ειρηνευτική προσπάθεια μεταξύ Σούρκων και Κούρδων16. Οι 

παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν πως στο διεθνές σύστημα, μια μη 

κυρίαρχη οντότητα, όπως είναι οι Κούρδοι του Β. Ιράκ, προσπαθεί είτε να 

αντιμετωπίσει απειλές καταπολεμώντας αντιπάλους, όπως το «Ι.Κ.», είτε να 

αντικρούσει πιέσεις προερχόμενες από το Ιράκ (Βαγδάτη) που τελεί υπό την 

επιρροή του Ιράν, προκειμένου, να διαφυλάξει την ακεραιότητά της. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του διεθνούς συστήματος 

όσον αφορά στο εν λόγω ζήτημα, και κυριότερα εκείνη της υπερδύναμης. Με 

την εμφάνιση του «Ι.Κ.», οι Η.Π.Α. παραχώρησαν αρκετό χώρο για δράση 

στους Κούρδους μαχητές, προκειμένου να καταπολεμήσουν την κοινή 

απειλή. Η απελευθέρωση της πόλης ιντζάρ και η επανάκτησή της από τους 

Κούρδους μαχητές αποτέλεσε επιτυχία για την κουρδική ηγεσία, με τον 

Μπαρζανί να κάνει λόγο για ήττα του «Ι.Κ.» και την αμερικανική πλευρά να 

εκφράζει την εμπιστοσύνη της17. το σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να 

αναφερθεί πως η βοήθεια των Σούρκων για την απελευθέρωση της 

συγκεκριμένης πόλης ήταν καταλυτική, καθώς η Άγκυρα πλέον «προσπαθεί 

να βοηθήσει» την Κ.Α.Π. με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσει τις 

ισλαμικές απειλές18. Έπειτα και από την κρίση που δημιουργήθηκε στη 

Μοσούλη, η Βαγδάτη απέρριψε τις αμερικανικές προτάσεις19 για αύξηση 

της παρουσίας στρατευμάτων στο έδαφός της20, προκειμένου να 

                                                                                                                                                                               
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?a=54000&l=12&s=040000, τελευταία πρόσβαση 30 

Δεκεμβρίου 2015] 

16 Βλ. The Kurdistan Tribune, “Turkish Incursion Not for Liberating Mosul, But for 

Deepening Sectarian Conflicts and Further Damaging Turkish-Kurdish Peace Process”, 

10 Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://kurdistantribune.com/turkish-incursion-

not-for-liberating-mosul, τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

17 Βλ. COLES Isabel, “Kurdish forces seize Iraq's Sinjar town from Islamic State”, 

Reuters, 13 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.reuters.com/article/us-
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αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το «Ι.Κ.» και να εγκατασταθούν σουνιτικές 

δυνάμεις από την Αίγυπτο, την Σουρκία και τη αουδική Αραβία21.  

Όσον αφορά τη στάση της Ρωσίας, δηλαδή της μεγάλης δύναμης που 

ανέρχεται με φιλοδοξίες στο διεθνές σύστημα, γεγονός-ορόσημο για την 

πολιτική προσέγγιση με τους Κούρδους αποτέλεσε η κατάρριψη του 

ρωσικού αεροσκάφους εκ μέρους των Σούρκων και η ταυτόχρονη 

υποβάθμιση των σχέσεων Ρωσίας-Σουρκίας. Λαμβάνοντας υπόψη την 

προαναφερθείσα σχέση αλληλεγγύης των κουρδικών μειονοτήτων, από τις 

αλλεπάλληλες συσκέψεις του Προέδρου του φιλοκουρδικού κόμματος της 

Σουρκίας Ντεμιρτάς (Δ.Κ.Λ.) με τον 

Ρώσο πρωθυπουργό, κανείς μπορεί να 

συμπεράνει ότι η Μόσχα δεν φείδεται 

προσπαθειών υποστήριξης των 

Κούρδων22. το δυτικό άξονα 

παρουσιάζει ενδιαφέρον η περίπτωση 

της Γαλλίας, μιας δυτικοευρωπαϊκής 

δύναμης με αξιώσεις, η οποία έχει 

δεχθεί ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στο 

εσωτερικό της από συνεχόμενες 

τρομοκρατικές επιθέσεις προερχόμενες 

από το «Ι.Κ.». Αποτέλεσμα αυτού είναι 

το Παρίσι να έχει ταχθεί υπέρ του 

πολέμου κατά της τρομοκρατίας που διεξάγουν οι Κούρδοι εναντίον του 

«Ι.Κ.», να τους προμηθεύει με πολεμοφόδια και να ενισχύει τις θέσεις τους 

με εναέριες επιθέσεις23. 

Βάσει των ως άνω, επιβεβαιώνεται η αρχική μας υπόθεση ότι σε 

συνθήκες αστάθειας οι ανταγωνιστικές πολιτικές μονάδες ενός 

περιφερειακού υποσυστήματος, όπως η Σουρκία και η Κ.Α.Π. του Β. Ιράκ, 

επιδιώκουν να αμβλύνουν τις διαφορές τους για να επιτευχθεί συνεννόηση 

σε θέματα επιβίωσης, όταν αυτό επιτάσσεται από το εθνικό τους συμφέρον. 

Οι Κούρδοι μαχητές έχουν διακριθεί στη μάχη εναντίον του «Ι.Κ.», γεγονός 

που αναπτερώνει τις ελπίδες τους για την απόκτηση κρατικής υπόστασης, 

που συνιστά δίχως αμφιβολία εθνικό τους στόχο. Από την άλλη πλευρά, η 

Σουρκία όντας ένα κυρίαρχο κράτος και επιδιώκοντας να γίνει ένας 

                                                             
21 Βλ. NASRAWI Salah, ο.π.. 

22 Βλ. SOLOVYON Dmitry, “Russia hosts pro-Kurdish Turkish politician who condemns 

Ankara”, Reuters, 23 Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-turkey-

idUSKBN0U60P220151223, τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015] 

23 Βλ. IDDON Paul, “Will Paris atrocity foster stronger French-Kurdish cooperation 

against ISIS?”, Rudaw, 15 Νοεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://rudaw.net/english/analysis/15112015, τελευταία πρόσβαση 30 Δεκεμβρίου 2015]  

Η απειεπζέξωζε ηεο πόιεο 

Σηληδάξ θαη ε επαλάθηεζή ηεο 

από ηνπο Κνύξδνπο καρεηέο 

απνηέιεζε επηηπρία γηα ηελ 

θνπξδηθή εγεζία, κε ηνλ 

Μπαξδαλί λα θάλεη ιόγν γηα 

ήηηα ηνπ «Ι.Κ.» θαη ηελ 

ακεξηθαληθή πιεπξά λα 

εθθξάδεη ηελ εκπηζηνζύλε ηεο. 



ΤΤεεττρράάδδιιαα  ττηηςς  ΟΟμμάάδδααςς  ΈΈρρεεσσννααςς  ΤΤοοσσρρκκίίααςς  

41 

περιφερειακός ηγεμόνας, συνάπτει σχέσεις με άλλες χώρες ή οντότητες, έτσι 

ώστε να προστατεύσει το εθνικό της συμφέρον, να διασφαλίσει την εδαφική 

της ακεραιότητα και να μην αφήσει άλλες δυνάμεις να διεκδικήσουν 

περιοχές της, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί ως επακόλουθο της ένωσης 

των περιοχών που ελέγχουν οι Κούρδοι και της σύστασης ενός ακόμη 

κρατιδίου στα νοτιοανατολικά της σύνορα24. Η παραπάνω ανάλυση μπορεί 

να φανεί χρήσιμη σε μελέτες που αφορούν τη δράση μη κυρίαρχων 

πολιτικών οντοτήτων στο διεθνές σύστημα, όπως είναι οι κουρδικές 

μειονότητες, καθώς και η αντίδραση των κρατών, όπως είναι η Σουρκία, 

μπροστά σε μια απειλή στην εθνική τους κυριαρχία.  

 

 

* * * * * 

 

                                                             
24 Βλ. MEARSHEIMER J. John, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, 
Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σελ. 296-297. 
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