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και Ευρωπαϊκών Τποθέσεων (ΚΕ.Δ.Ε.Τ.) του Σμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών πουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από την 

ίδρυση του Εργαστηρίου Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

(Ε.Σ.Ε.Μ.) τον Μάρτιο του 2015, οι δραστηριότητες τις Ομάδας 

συνεχίζονται στους κόλπους του εν λόγω Εργαστηρίου. 

Η Ομάδα έχει ως στόχο την συστηματική καταγραφή, μελέτη 
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Η Ομάδα απαρτίζεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές, από υποψήφιους Διδάκτορες και μέλη Δ.Ε.Π. του 

Σμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη των Ομάδων 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Σουρκίας. 
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Εισαγωγικό σημείωμα 
 

Πολιτική αντιπαράθεση στις τάξεις του Κ.Δ.Α. και κρίσεις 
εξωτερικής πολιτικής  

 
Είναι κοινός τόπος ότι η εκλογική αναμέτρηση της 1ης Νοεμβρίου 

υπήρξε ορόσημο για το σύγχρονο τουρκικό πολιτικό σύστημα. 

Μολονότι το κυβερνών Κόμμα «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) 

κάλυψε το χαμένο έδαφος και εξασφάλισε την αυτοδυναμία του στις 

τελευταίες εκλογές, παρατηρεί κανείς ότι έχει σημειωθεί σημαντική 

μεταβολή τόσο στον προσανατολισμό της κυβερνώσας ισλαμικής 

παράταξης όσο και στους συσχετισμούς μεταξύ των ηγετών της. Από 

τις πολιτικές επιλογές που έκανε η ηγεσία του Κ.Δ.Α. κατά τη 

διάρκεια της διπλής εκλογικής αναμέτρησης το 2015, επιβεβαιώθηκε 

η αδυναμία της να ηγηθεί σημαντικών μεταρρυθμίσεων και κρίσιμων 

τομών στη χώρα, που θα έθεταν τέλος σε αντιπαραθέσεις δεκαετιών, 

όπως το Κουρδικό ζήτημα. Η επιλογή της άσκησης πίεσης και 

εκφοβισμού που ακολουθήθηκε σε βάρος τμήματος της 

αντιπολίτευσης, του φίλο-κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος των 

Λαών (Δ.Κ.Λ.), που διεκδικεί πολιτισμικές ελευθερίες –αν όχι και 

αυτονομία– με δημοκρατικά μέσα, αποδεικνύει την αλλαγή πλεύσης 

της ηγεσίας της ισλαμικής παράταξης. Εγκαταλείφθηκαν, λοιπόν, οι 

αρχικοί στόχοι του εκδημοκρατισμού και του εξευρωπαϊσμού και 

προτιμήθηκε η πεπατημένη στο θέμα της διαχείρισης θεμάτων που 

άπτονται της επιβίωσης του κράτους-έθνους. Η υιοθέτηση 

αυταρχικών μεθόδων που δεν συνάδουν με τη δημοκρατική 

διακυβέρνηση, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τις σχέσεις της με την 
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αντιπολίτευση. Η ίδια τάση παρατηρήθηκε και στις εσωτερικές 

ισορροπίες της ισλαμικής παράταξης. Οι μέθοδοι αυτές έλαβαν τη 

μορφή παρεμβάσεων, υποδείξεων και μεθοδεύσεων προερχόμενων από 

κύκλους του αδιαμφισβήτητου ηγέτη της ισλαμικής παράταξης και 

Προέδρου της Σουρκικής Δημοκρατίας, Ρ.Σ. Έρντογαν. Η καθολική 

διολίσθηση προς τον αυταρχισμό, λοιπόν, του τουρκικού πολιτικού 

συστήματος οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην επιθυμία του 

Σούρκου Προέδρου να προωθήσει συνταγματικές αλλαγές που θα του 

επέτρεπαν να εξασφαλίσει μεγαλύτερη άσκηση της εξουσίας. 

Απόρροια αυτής της κατάστασης ήταν η δημιουργία χάσματος στις 

σχέσεις μεταξύ του Προέδρου και του πρωθυπουργού, Α. 

Νταβούτογλου, εξέλιξη που δυσχέραινε τη διαχείριση πολιτικών 

ζητημάτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στις σχέσεις με δρώντες του 

διεθνούς συστήματος.  

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2016, η ισλαμική 

πολιτική ηγεσία της χώρας κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές 

προκλήσεις εσωτερικής και διεθνούς/περιφερειακής τάξεως.  

την εσωτερική πολιτική σκηνή, η κατάσταση έμοιαζε να 

σταθεροποιείται μετά την εκλογική νίκη της 1ης Νοεμβρίου του 2015. 

Ωστόσο, σύντομα πήραν διάσταση οι αντιπαραθέσεις που λίμναζαν 

στις τάξεις της κυβερνώσας παράταξης και οι οποίες οδήγησαν σε 

ανακατατάξεις. Η αποκορύφωση αυτής της κατάστασης ήταν η 

παραίτηση του Αχμέτ Νταβούτογλου από την προεδρία του Κ.Δ.Α. 

και το πρωθυπουργικό αξίωμα στις αρχές Μαΐου του 2016. Η 

παραίτηση του Α. Νταβούτογλου δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία». 

Σριβές και διαφωνίες μεταξύ του πρωθυπουργού και του πρώην 

Προέδρου και ιδρυτή του Κ.Δ.Α., Ρ. Σ. Έρντογαν, υπήρξαν σχεδόν 

από την πρώτη στιγμή της ανάληψης καθηκόντων από τον Α. 

Νταβούτογλου. Καθοριστικής σημασίας ήταν η στήριξη που παρείχε ο 

Ρ.Σ. Έρντογαν στον Α. Νταβούτογλου κατά την ανάληψη από 

πλευράς του δεύτερου της ηγεσίας του κόμματος, η οποία είχε 

προδιαγράψει το εύρος αυτονομίας του νέου πρωθυπουργού στη 

χάραξη πολιτικής. την πορεία επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχε σοβαρή 

διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο ανδρών στη διαχείριση μιας σειράς 

θεμάτων, όπως η παραπομπή στη δικαιοσύνη υπουργών που είχαν 

εμπλακεί σε οικονομικά σκάνδαλα (Δεκέμβριος 2013), η συμφωνία με 

τα στελέχη του φίλο-κουρδικού Δ.Κ.Λ. για την επίλυση του 

Κουρδικού ζητήματος στο Ντολμάμπαχτσε, ο καθορισμός της λίστας 

υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές του 2015 με κορυφαία τη 
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διαφωνία για την υποψηφιότητα του διοικητή της Μ.Ι.Σ., Χ. Φιντάν, 

η προσπάθεια δημιουργίας κυβέρνησης συνασπισμού με το Ρ.Λ.Κ. 

μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2015, η τροποποίηση του 

υντάγματος και η μετάβαση στο προεδρικό σύστημα. Η σταγόνα που 

«ξεχείλισε το ποτήρι» ήρθε στα τέλη Απριλίου του 2016, όταν η 

Εκτελεστική Επιτροπή του Κ.Δ.Α. πέτυχε να αφαιρέσει από τον 

πρόεδρο του κόμματος Α. Νταβούτογλου την εξουσία διορισμού των 

Προέδρων των Σ.Ο. του κόμματος. Σα στενά περιθώρια ελιγμών 

οδήγησαν τον Α. Νταβούτογλου, αφενός, να συγκαλέσει έκτακτο 

συνέδριο στα μέσα Μαΐου, και αφετέρου, να ανακοινώσει πως δεν 

σκοπεύει να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, αποχωρώντας από τα 

πράγματα. Η κυβέρνηση Νταβούτογλου παρέμεινε στην εξουσία ως 

υπηρεσιακή έως τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης από τον Μπιναλί 

Γιλντιρίμ στα τέλη του μήνα. Έτσι, με την αποχώρηση του Α. 

Νταβούτογλου από την ηγεσία του Κ.Δ.Α. έληξε μια περίοδος 

διαρχίας και συνεχών παρεμβάσεων του Προέδρου, Ρ. Σ. Έρντογαν, 

στο κυβερνητικό έργο. ε αυτή τη «νέα» περίοδο του κόμματος 

φαίνεται να δεσπόζει στα πράγματα η ομάδα του Έρντογαν.  

Οι σημαντικές ανακατατάξεις στην κυβερνώσα ισλαμική 

παράταξη έλαβαν χώρα την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. 

είχε να διαχειριστεί μία σειρά από δύσκολα θέματα στις διεθνείς 

σχέσεις της χώρας. Η συριακή κρίση και η επακόλουθη 

μεταναστευτική κρίση που προκλήθηκε, οδήγησαν σε δεύτερο χρόνο 

στην ολοκλήρωση της υμφωνίας μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας, με 

την τελευταία να αποσπάει ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη σε 

σχέση με την αρχική του φθινοπώρου του 2015. Πλην όμως οι 

επιδιώξεις της Άγκυρας στο υριακό συνέχισαν να δηλητηριάζουν τις 

σχέσεις της με τη Μόσχα, εξαιτίας της έντασης που είχε προκληθεί 

με την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από τα τουρκικά 

αεροσκάφη. Οι τεταμένες σχέσεις με τη Μόσχα είχαν έρθει να 

προστεθούν στις συνεχιζόμενες ψυχρές σχέσεις με το Σελ Αβίβ 

εξαιτίας όλων όσων συνέβησαν στο «Μαβί Μαρμαρά» στα ανοιχτά της 

Γάζας τον Ιούνιο του 2010, συμβάλλοντας στην απομόνωση της 

Άγκυρας από το διεθνή περίγυρό της. Σέλος, η απειλητική στάση της 

ισλαμικής κυβέρνησης του Κ.Δ.Α. απέναντι στους Κούρδους της 

υρίας που επιδιώκουν την επιβίωσή τους, επιβεβαιώνει την 

αδυναμία της Άγκυρας να διαχειριστεί αποτελεσματικά ζητήματα με 

περιφερειακούς μη κυρίαρχους δρώντες. 
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ε αυτό το 6ο τεύχος των «Σετραδίων της Ομάδας Έρευνας 

Σουρκίας» εξετάστηκαν ορισμένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 

που απασχόλησαν την εσωτερική πολιτική σκηνή και την εξωτερική 

πολιτική της Σουρκίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2016. 

Οι αναλύσεις αυτές είναι αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποίησαν 

δόκιμοι ερευνητές της «Ομάδας Έρευνας Σουρκίας» (ΟΜ.Ε.Σ.) του 

Εργαστηρίου Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, οι οποίοι είναι 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Σμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών πουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Οι 

αναλύσεις αυτές στόχο έχουν να περιγράψουν τις εσωτερικές 

πολιτικές εξελίξεις και τις διεθνείς σχέσεις της Σουρκίας βάσει της 

παρατήρησης, καθώς και να τις ερμηνεύσουν βάσει θεωριών των 

Διεθνών χέσεων. Η συστηματική έρευνα γύρω από τα θέματα 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Σουρκίας, που γίνεται 

στους κόλπους της ΟΜ.Ε.Σ. από τα μέλη της, αποσκοπεί στο να 

συμβάλει στην αρτιότερη δυνατή κατάρτιση των νέων ερευνητών μας. 

τη συνέχιση της προσπάθειας αυτής, ο υπογράφων έχει πολύτιμο 

σύμμαχο, αφενός, την πίστη και το ενδιαφέρον των ερευνητών της 

ΟΜ.Ε.Σ., και αφετέρου, την ελπίδα για την περαιτέρω βελτίωση των 

ερευνητικών αυτών προσπαθειών. 

 

Ν. Ραπτόπουλος 

 

* * * * * 
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ΣΣΟΟ  KK..ΔΔ..ΑΑ..  ΚΚΑΑΙΙ  HH  ΕΕΠΠΙΙΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΕΕΣΣΩΩΣΣΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΡΡΟΟΠΠΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  

ΑΑΝΝΣΣΙΙΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΕΕΤΤΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΥΥΙΙΛΛΟΟ--ΙΙΛΛΑΑΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΥΥΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ZZAAMMΑΑNN  

  

ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ  

  

Zaman, η μεγαλύτερη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στην Σουρκία 

μέχρι πρότινος, έχει βρεθεί συχνά το τελευταίο διάστημα στο 

στόχαστρο των αυταρχικών πολιτικών του κυβερνώντος κόμματος. 

Η εφημερίδα έχει δεχθεί τα πυρά της κυβέρνησης και έχει πέσει θύμα της 

πολιτικής λογοκρισίας και περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης που 

ακολουθεί το Κ.Δ.Α., προκειμένου να διαφυλάξει την εξουσία του και να 

αυξήσει την ισχύ του στην εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας. Η Zaman, 

η οποία ανήκε στα μέλη της κοινότητας του Υετχουλάχ Γκιουλέν, και 

παλαιότερα, ως ισλαμικό φύλλο ήταν υπέρμαχη των πολιτικών του Κ.Δ.Α, 

αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια μια από τις λιγοστές εφημερίδες που 

ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση. Για αυτό το λόγο, η εφημερίδα είχε 

βρεθεί αντιμέτωπη με τις αντιδημοκρατικές πολιτικές του Κ.Δ.Α., που είχαν 

ως στόχο τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου. Αρκετοί δημοσιογράφοι, 

καθώς και ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 

συμμετοχή σε δράσεις «τρομοκρατικής 

οργάνωσης», ενώ πρόσφατα η εφημερίδα 

τέθηκε υπό καθεστώς επιτροπείας, μετά την 

εισβολή των τουρκικών αρχών στα γραφεία 

της στην Κωνσταντινούπολη1. Αυτή η 

προσπάθεια φίμωσης της ελευθερίας του 

λόγου στη γείτονα δεν αποτελεί πρωτοφανές 

φαινόμενο, καθώς η αναστολή λειτουργίας 

Μ.Μ.Ε. με σκοπό τη φίμωση των 

αντιπολιτευτικών φωνών αποτελεί πάγια 

πολιτική του κυβερνώντος κόμματος το 

τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρέπει, 

ωστόσο, να σημειωθεί ότι η Zaman είναι 

μια φίλο-ισλαμική εφημερίδα, η οποία δεν 

σχετίζεται με το κεμαλικό κατεστημένο, το οποίο βρίσκεται στην 

αντιπολίτευση και παραδοσιακά συγκρούεται με την κυβέρνηση Έρντογαν. 

Αντιθέτως, διατηρεί δεσμούς με ένα ισλαμικό κίνημα, αυτό του 
                                                             
1 Βλ. New York Times, “Turkey Seizes Newspaper, Zaman, as Press Crackdown 

Continues”, 4 Μαρτίου 2016. [Ανακτήθηκε 

από:http://www.nytimes.com/2016/03/05/world/middleeast/recep-tayyip-erdogan-

government-seizes-zaman-newspaper.html?_r=0, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

10/6/2016] 

Η 

Η Zaman, ε νπνία αλήθε 

ζηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο 

ηνπ Φεηρνπιάρ Γθηνπιέλ, 

θαη παιαηόηεξα, ωο 

ηζιακηθό θύιιν ήηαλ 

ππέξκαρε ηωλ πνιηηηθώλ 

ηνπ Κ.Δ.Α, απνηέιεζε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα κηα από 

ηηο ιηγνζηέο εθεκεξίδεο πνπ 

αζθνύζαλ θξηηηθή ζηελ 

θπβέξλεζε. 
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αυτοεξόριστου στις Η.Π.Α., ιμάμη, Υετχουλάχ Γκιουλέν. Σο κίνημα 

Γκιουλέν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Κ.Δ.Α. και έχει κατηγορηθεί από 

την κυβέρνηση για δημιουργία ενός παράλληλου κράτους στην Σουρκία2.  

την παρούσα ανάλυση επιχειρείται μια προκαταρκτική 

περιπτωσιολογική μελέτη, που έχει ως στόχο να φωτίσει τη διαμάχη του 

κυβερνώντος κόμματος με το κίνημα των Υετχουλάχτσι, όπως αυτή 

σκιαγραφείται μέσα από τις επιθέσεις στην εφημερίδα Zaman. Σο βασικό 

ερώτημα της ανάλυσης διατυπώνεται ως εξής: πως επηρεάζεται η ελευθερία 

του Σύπου και της έκφρασης από την ενδοπαραταξιακή πάλη για ισχύ και 

επικράτηση στην πολιτική σκηνή μιας χώρας, όταν σε αυτή εμπλέκονται όχι 

μόνο οι κρατικοί, αλλά και μη κρατικοί δρώντες; Η υπόθεση εργασίας της 

ανάλυσης διατυπώνεται ως εξής: η πάλη για ισχύ, επικράτηση και 

πραγμάτωση του εθνικού συμφέροντος στην εσωτερική πολιτική σκηνή ενός 

κράτους μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην ελευθερία του 

Σύπου και της έκφρασης, καθώς η εξουσία 

εφαρμόζει πρακτικές λογοκρισίας αδιακρίτως, 

προκειμένου να αποσιωπήσει τις φωνές της 

αντιπολίτευσης και να επικρατήσει έναντι των 

πολιτικών της αντιπάλων. Για την εξέταση της 

υπόθεσης εργασίας χρησιμοποιούνται τα 

θεωρητικά εργαλεία που μας παρέχει η σχολή 

του ρεαλισμού, καθώς η επιδίωξη για 

πραγμάτωση του εθνικού συμφέροντος και 

απόκτηση περισσότερης ισχύος στο διεθνές 

σύστημα, μετουσιώνεται στην περίπτωση της 

Σουρκίας σε μια εσωτερική πάλη με θύμα εν 

προκειμένω τον ισλαμικό Σύπο3. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της πάλης για 

ισχύ και εκπλήρωση του εθνικού συμφέροντος, δικαιολογείται από την 

κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην παρούσα ανάλυση είναι η 

επαγωγική. Επιχειρούμε, δηλαδή, να εξάγουμε γενικά συμπεράσματα μέσα 

από ειδικά παραδείγματα και εν προκειμένω από μια περιπτωσιολογική 

μελέτη. Η εσωτερική πάλη για ισχύ και εξυπηρέτηση του εθνικού 

                                                             
2 Βλ. The Telegraph, “A parallel state within Turkey? How the country's democracy came 

under attack from two men's rivalry”, 24 Υεβρουαρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11397876/A-parallel-state-

within-Turkey-How-the-countrys-democracy-came-under-attack-from-two-mens-
rivalry.html, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης:10/6/2016] 

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

Ποιότητα, 2006, σελ. 82. 

Τν θίλεκα Γθηνπιέλ 

βξίζθεηαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε ην 

Κ.Δ.Α. θαη έρεη 

θαηεγνξεζεί από ηελ 

θπβέξλεζε γηα 

δεκηνπξγία ελόο 

παξάιιεινπ θξάηνπο 

ζηελ Τνπξθία 
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συμφέροντος, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από την εκάστοτε κυβέρνηση, 

οδηγεί στη σχεδίαση και εφαρμογή αυταρχικών πολιτικών με στόχο την 

επικράτηση επί των εσωτερικών αντιπάλων της εξουσίας, και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, ενός μη κρατικού δρώντα. τις γραμμές που 

ακολουθούν θα επιχειρηθεί μια αποτύπωση των προσπαθειών της φίλο-

ισλαμικής κυβέρνησης της Σουρκίας να διασφαλίσει την εξουσία της και να 

επιβληθεί επί των πολιτικών της αντιπάλων, όπως αυτές μετουσιώνονται 

μέσα από την εφαρμογή λογοκριτικών πολιτικών σε αντιπολιτευόμενα 

Μ.Μ.Ε. Η παρούσα ανάλυση μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ερευνητές που 

επιθυμούν να μελετήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κεντρικής 

εξουσίας και των Μ.Μ.Ε., υπό το φως της εσωτερικής αντιπαράθεσης για 

ισχύ και επικράτηση.  

 

 

τιγμιότυπο από την διαδήλωση υπέρ της ελευθερίας του λόγου. 

Πηγή: ΑFP/BBC, 4 Μαρτίου 2016. 

τις 4 Μαρτίου 2016, με εισαγγελική εντολή, η εφημερίδα Zaman τέθηκε 

υπό καθεστώς επιτροπείας και η διοίκησή της ανατέθηκε σε μια διορισμένη 

από τις τουρκικές δικαστικές αρχές επιτροπή. τις 5 Οκτωβρίου ο 

αρχισυντάκτης της εφημερίδας και ο κύριος αρθρογράφος απολύθηκαν, ενώ 

οι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν ότι θα εφαρμοστεί μια νέα πολιτική όσον 

αφορά τα άρθρα της εφημερίδας4. Σο γεγονός αυτό αποτέλεσε το 

αποκορύφωμα μεταξύ μιας σειράς αποφάσεων της φίλο-ισλαμικής 

                                                             
4 Βλ. The Independent, “Turkey warned that seizure of Zaman newspaper 'jeopardises' 

accession to EU as press freedom crackdown continues”, 5 Μαρτίου 2016. [Ανακτήθηκε 

από: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/european-union-turkey-seizure-

zaman-newspaper-jeopardises-accession-to-eu-press-freedom-crackdown-a6914211.html, 

τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 29/6/2016]. 



ΤΤεεύύττοοςς  66    ΙΙοοσσλλίίοοσσ  22001166  

8 

κυβέρνησης, προκειμένου να αποσιωπήσει την αντιπολίτευση στην Σουρκία. 

Η Zaman αποτελεί τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα στην γείτονα 

και συχνά ασκούσε κριτική στις απολυταρχικές πολιτικές της κυβέρνησης. 

Με την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης και την έλευση των τουρκικών 

αρχών στα γραφεία της εφημερίδας, πλήθος κόσμου έσπευσε να εκφράσει την 

υποστήριξή του. Σο απόγευμα της ίδιας ημέρας σημειώθηκαν διαδηλώσεις 

συμπαράστασης έξω από τα γραφεία της 

εφημερίδας στην Κωνσταντινούπολη, 

οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν 

από τις αρχές με κατασταλτικά μέσα, 

με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα5. 

Όσον αφορά στις κυβερνητικές 

αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός της 

Σουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, 

δήλωσε πως η απόφαση για επιβολή 

επιτροπείας στην εφημερίδα, ήταν 

νομική και δεν είχε πολιτική χροιά6. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στις 6 Μαρτίου, δύο ημέρες μετά τον ορισμό νέας 

διοίκησης στην εφημερίδα, εκδόθηκε φύλλο με φίλο-κυβερνητικό 

προσανατολισμό αυτή τη φορά, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του 

πρώην αρχισυντάκτη της εφημερίδας, Bülent Keneş, αλλά και πολλών 

δημοσιογράφων, οι οποίοι εργάζονταν στη Zaman και έσπευσαν να 

δημοσιεύσουν δική τους εφημερίδα με την ονομασία Yarına Bakış, με την 

οποία ασκούσαν κριτική στις ενέργειες της κυβέρνησης7. 

Σο καθεστώς επιτροπείας που επιβλήθηκε στη Zaman αποτελεί ένα 

μόνο περιστατικό στη σειρά επιθέσεων που έχει ασκήσει η τουρκική 

κυβέρνηση απέναντι στην εφημερίδα και που αντικατοπτρίζουν τις 

τεταμένες σχέσεις μεταξύ Έρντογαν-Γκιουλέν. Σον Ιούνιο του 2015, ο 

αρχισυντάκτης της εφημερίδας καταδικάστηκε σε 21 μήνες φυλάκισης με 

αναστολή, λόγω ενός προσβλητικού tweet, που έκανε τον Ιούλιο του 2014, 

σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Σον Οκτώβριο του 2015, ο Keneş συνελήφθη 

εκ νέου στα γραφεία της εφημερίδας στην Κωνσταντινούπολη, 

αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για προσβολή στο λογαριασμό Twitter του 

Προέδρου της Σουρκίας, Ρ. Σ. Έρντογαν, του τότε πρωθυπουργού, Αχμέτ 

                                                             
5 Βλ. The Independent, ο.π.. 

6 Βλ. The Independent, ο.π.. 

7 Βλ. BBC, “Zaman newspaper: Seized Turkish daily 'now pro-government”, 6 Μαρτίου 

2016, [Ανακτήθηκε από: http://www.bbc.com/news/world-europe-35739547, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 10/6/2016] 

Τν θαζεζηώο επηηξνπείαο 

απνηέιεζε, νπζηαζηηθά, ηε 

ζπλέρεηα ηωλ απηαξρηθώλ 

πνιηηηθώλ ηεο θπβέξλεζεο κηα 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ ν 

Πξόεδξνο Έξληνγαλ επεδίωθε 

λα απνθηήζεη αθόκε 

πεξηζζόηεξεο εμνπζίεο 
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Νταβούτογλου, καθώς και του συμβούλου του Προέδρου, Mustafa Varank8. 

Σο γεγονός είχε προκαλέσει την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, όπως 

του υμβουλίου της Ευρώπης, καθώς μετά την απελευθέρωση του Keneş, o 

Γενικός Γραμματέας του υμβουλίου εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την 

εξέλιξη των γεγονότων και τόνισε πως «κανείς δεν θα έπρεπε να στερείται 

του δικαιώματος να ασκεί κριτική σε ένα πολιτικό»9. Η Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία της Σουρκίας στο υμβούλιο της Ευρώπης απάντησε στην 

κριτική που ασκήθηκε στη χώρα δηλώνοντας πως οι δηλώσεις του 

δημοσιογράφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπερνούσαν τα όρια της 

κριτικής και έθιγαν την τιμή και την αξιοπρέπεια του Προέδρου της χώρας. 

Επιπλέον, ανέφεραν πως με τον τρόπο αυτό ο Keneş παραβίασε τους όρους 

της εγγύησής του και για αυτό συνελήφθη. Σέλος, σημείωσαν πως λόγω της 

φύσης της προσβολής, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος στις 14 

Οκτωβρίου 201510.  

Σο καθεστώς επιτροπείας αποτέλεσε, ουσιαστικά, τη συνέχεια των 

αυταρχικών πολιτικών της κυβέρνησης μια χρονική περίοδο που ο Πρόεδρος 

Έρντογαν επεδίωκε να αποκτήσει ακόμη περισσότερες εξουσίες, 

προκειμένου να μεταβεί σταδιακά η χώρα σε ένα Προεδρικό σύστημα. Η 

απόφαση της κυβέρνησης που έθετε στο στόχαστρο την εφημερίδα προκάλεσε 

σοβαρές αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Σουρκίας. 

Η Today‟s Zaman, η αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας εξέδωσε ανακοίνωση 

στην οποία ανέφερε πως «περνάμε τις πιο σκοτεινές και θλιβερές μέρες όσον 

αφορά στην ελευθερία του Σύπου, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τη 

δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Διανοούμενοι, επιχειρηματίες, δημόσια 

πρόσωπα, οργανισμοί της κοινωνίας πολιτών, όμιλοι Μ.Μ.Ε. και 

δημοσιογράφοι φιμώνονται μέσω απειλών και εκβιασμών»11.φοδρή ήταν και 

η αντίδραση επιφανών δημοσιογράφων, όπως η Aslı Aydıntaşbaş, η οποία 

ήταν αρθρογράφος στην εφημερίδα Milliyet, αλλά το 2015 έχασε τη στήλη 

της λόγω κυβερνητικών πιέσεων. Η Aydıntaşbaş δήλωσε πως το μοτίβο που 

                                                             
8 Βλ. The Telegraph, “Turkish police arrest newspaper editor for 'insulting president 

RecepTayyip Erdogan' on Twitter”, 9 Οκτωβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11923603/Turkish-police-

arrest-newspaper-editor-for-insulting-president-Recep-Tayyip-Erdogan-on-Twitter.html, 
τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 10/6/2016] 

9 Βλ. Council of Europe, “Today's Zaman' Journalist BülentKeneş Arrested”, 12 Οκτωβρίου 

2015. [Ανακτήθηκε από:http://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-

alerts?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p

_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=8&_sojdashboard_WA

R_coesojportlet_alertPK=15532025&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_jspPage=%2Fhtm
l%2Fdashboard%2Fview_alert.jsp, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 10/6/2016] 

10 Βλ. Council of Europe, ο.π..  

11 Βλ. New York Times, ο.π.. 
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ακολουθεί η κυβέρνηση είναι ελκυστικό, καθώς η χώρα οδηγείται με 

ραγδαία ταχύτητα προς ένα απολυταρχικό καθεστώς12. Σόνισε, επίσης, πως 

το Κ.Δ.Α. εκμεταλλεύεται τη σιωπηρή και ευάλωτη στάση της Ε.Ε., ειδικά 

μετά το ξέσπασμα της προσφυγικής κρίσης, και επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο 

να διευρύνει τα όρια της εξουσίας του13. 

 

 

Επέμβαση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον διαδηλωτών. 

Πηγή: The Independent, , 18 Μαρτίου 2016. 

Σην αντίθεσή τους στο γεγονός εξέφρασαν, επίσης, η Ευρωπαϊκή και η 

Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, οι οποίες σε κοινή δήλωσή τους 

κάλεσαν την Ε.Ε. να μη μείνει αδρανής απέναντι στο γεγονός, καθώς όπως 

αναφέρουν η επιβολή καθεστώτος επιτροπείας, η οποία χρησιμοποιείται 

στην περίπτωση επιχειρήσεων με οικονομικά προβλήματα προκειμένου να 

επιβιώσουν, δεν μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη φίμωση των Μ.Μ.Ε. 

και την καταπάτηση των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα 

Μ.Μ.Ε.. Δήλωσαν, ακόμη, πως θα αναφέρουν το γεγονός στο υμβούλιο της 

Ευρώπης14. Ο Επίτροπος του υμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα 

                                                             
12 Βλ. ο.π.. 

13 Βλ. ο.π.. 

14 Βλ. European Federation of Journalists, “EU leaders should react to the political 

seizure of Zaman media group”, 4 Μαρτίου 2016. [Ανακτήθηκε από 

http://europeanjournalists.org/blog/2016/03/04/eu-leaders-should-react-to-the-political-

seizure-of-zaman-media-group/¨, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 10/6/2016] 
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Δικαιώματα, Nils Muižnieks, αποδοκίμασε την ενέργεια της τουρκικής 

κυβέρνησης σε βάρος της Zaman και δήλωσε πως αποτελεί μια σοβαρή 

παρέμβαση στην ελευθερία του Σύπου, που δεν θα έπρεπε να λαμβάνει χώρα 

σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ανέφερε, ακόμη, ότι το γεγονός αποτελεί το 

τελευταίο σε μια σειρά απαράδεκτων και αδικαιολόγητων απαγορεύσεων 

όσον αφορά στην ελευθερία του Σύπου, οι οποίες δημιουργούν ένα 

ανησυχητικό μοτίβο κατάχρησης της δικαστικής εξουσίας κατά των Μ.Μ.Ε. 

και των δημοσιογράφων. Σέλος, κάλεσε τις τουρκικές αρχές να λάβουν όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για να αντιστρέψουν τα 

αποτελέσματα των εν λόγω παρεμβάσεων, 

καθώς και για να τα αποτρέψουν στο 

μέλλον15. Αντίστοιχη στάση τήρησε και ο 

Ο.Α..Ε., καθώς ο εκπρόσωπος του 

Οργανισμού κάλεσε την Σουρκία να απέχει 

από πράξεις εκφοβισμού κατά των Μ.Μ.Ε. 

και χαρακτήρισε την επιβολή καθεστώτος 

επιτροπείας στη Zaman ως βαθιά 

ανησυχητική, καθώς αποτελεί απειλή για 

τον πλουραλισμό και τις αντιπολιτευτικές 

φωνές στη χώρα16. Σέλος, ο Ευρωπαίος 

Επίτροπος, αρμόδιος για ζητήματα Διεύρυνσης, Johannes Hahn, σχολίασε 

στο Twitter το γεγονός, αναφέροντας ότι η επιβολή επιτροπείας στη Zaman 

απειλεί την πρόοδο που έχει σημειώσει η Σουρκία σε άλλα ζητήματα και 

τονίζοντας ότι ως χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε. οφείλει να σέβεται 

την ελευθερία του Σύπου17.  

Σην ίδια περίοδο, ο Πρόεδρος Ρ. Σ. Έρντογαν προέβη σε μια σειρά 

ανησυχητικών δηλώσεων που φανερώνουν πως η ελευθερία του Σύπου στην 

Σουρκία θα βρεθεί σε δυσμενή θέση το προσεχές διάστημα. ε ομιλία του σε 

πολιτικούς παράγοντες στην Άγκυρα, ανέφερε πως η ελευθερία και η 

δημοκρατία δεν έχουν πλέον καμία αξία στην Σουρκία, απαντώντας στους 

επικριτές του18. Σόνισε, μάλιστα, ότι «Αυτοί που στέκονται στο πλευρό μας 

                                                             
15 Βλ. European Federation of Journalists, ο.π.. 

16 Βλ. European Federation of Journalists, ο.π.. 

17 Βλ. Organization for Security and Cooperation in Europe, “OSCE Representative calls 

on Turkey to refrain from acts of intimidation against media, following appointment of 

trustees to run Zaman newspaper”, 4 Μαρτίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 
http://www.osce.org/fom/225996, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 10/6/2016] 

18 Βλ. The Independent, “Turkish newspaper Zaman prints pro-regime articles day after 

being seized by Erdogan government”, 6 Μαρτίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkish-newspaper-zaman-government-

erdogan-pro-regime-a6915326.html, , τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 10/6/2016] 

ν Επξωπαίνο Επίηξνπνο, 

αξκόδηνο γηα δεηήκαηα 

Δηεύξπλζεο, Johannes 

Hahn, ζρνιίαζε ζην 

Twitter ην γεγνλόο, 

αλαθέξνληαο όηη ε επηβνιή 

επηηξνπείαο ζηε Zaman 

απεηιεί ηελ πξόνδν πνπ 

έρεη ζεκεηώζεη ε Τνπξθία 
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στη μάχη κατά της τρομοκρατίας είναι φίλοι μας. Αυτοί που βρίσκονται στην 

αντίθετη πλευρά, είναι εχθροί μας»19. Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έλαβαν 

χώρα μετά τη διατύπωση από τον Έρντογαν της άποψης ότι ο ορισμός του 

τρομοκράτη θα πρέπει να διευρυνθεί προκειμένου να συμπεριλάβει όχι μόνο 

εκείνους «που πατούν τη σκανδάλη», αλλά και τους υποστηρικτές τους, 

δηλαδή τους ακαδημαϊκούς, τους δημοσιογράφους, ακόμη και τα μέλη του 

Κοινοβουλίου20. Σο γεγονός αυτό φανερώνει τη δεδηλωμένη πλέον ροπή του 

τουρκικού καθεστώτος προς τον αυταρχισμό και τη φίμωση των 

αντιπολιτευτικών φωνών στη χώρα.  

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα ως άνω επιβεβαιώνεται η υπόθεση 

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

συμφέροντος στην εσωτερική πολιτική σκηνή ενός κράτους μπορεί να 

επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην ελευθερία του Σύπου και της 

έκφρασης. Η επιβολή καθεστώτος επιτροπείας στην εφημερίδα Zaman 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των προσπαθειών της τουρκικής 

κυβέρνησης να εξουδετερώσει τους πολιτικούς της αντιπάλους και να 

αποτελέσει το μοναδικό ουσιαστικό παράγοντα άσκησης πολιτικής στη χώρα. 

Η διεύρυνση της εφαρμογής των αυταρχικών και λογοκριτικών πολιτικών σε 

φίλο-ισλαμικά Μ.Μ.Ε. αναδεικνύει τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ της 

τουρκικής ηγεσίας και του αυτοεξόριστου ιμάμη Υετχουλάχ Γκιουλέν και 

αναμένεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της 

ελευθερίας του Λόγου στην Σουρκία.  

 

 

* * * * * 

 

                                                             
19 Βλ. The Independent, “President Erdogan says freedom and democracy have 'no value' 

in Turkey amid arrests and military crackdown”, 18 Μαρτίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/president-erdogan-says-freedom-and-

democracy-have-no-value-in-turkey-amid-arrests-and-military-a6938266.html, τελευταία 
ημερομηνία πρόσβασης: 10/6/2016] 

20 Βλ. The Independent, “President Erdogan wants to change definition of „terrorist‟ to 

include journalists and politicians”, 16 Μαρτίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-s-president-erdogan-wants-

definition-of-terrorist-to-include-journalists-as-three-academics-a6933881.html, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης:10/6/2016] 
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ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΣΣΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  ΣΣΗΗ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ::  ΗΗ  

ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  ΣΣΟΟΤΤΡΡΚΚΟΟΤΤ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΤΤ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  

ΕΕΠΠΙΙΠΠΣΣΩΩΕΕΙΙ  ΣΣΗΗ  ΣΣΗΗΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΣΣΤΤΞΞΗΗ  

ΒΒΑΑΙΙΛΛΗΗ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΤΤ  

 παρεμβατική στάση του Σούρκου Προέδρου, Ρ.Σ. Έρντογαν, στην 

οικονομική και κοινωνικοπολιτική ζωή της χώρας αποτελεί συχνά 

αντικείμενο συζητήσεων τόσο στο εσωτερικό της Σουρκίας όσο και 

στο εξωτερικό1. Οι παρεμβάσεις του επιβαρύνουν, μεταξύ άλλων, και την 

ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας, καθώς νοθεύουν τις προσπάθειες για 

την οικοδόμηση ενός σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων στη γείτονα 

χώρα2. Τπό το φιλελεύθερο πρίσμα και σύμφωνα με τους οικονομολόγους 

της ελεύθερης αγοράς, η κρατική 

παρεμβατικότητα στρεβλώνει τον 

ανταγωνισμό και την εν γένει ομαλή 

λειτουργία μιας οικονομίας, ενώ 

αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για 

την πραγματοποίηση επενδύσεων3. 

Καθώς η Σουρκία επί διακυβέρνησης 

του Κόμματος «Δικαιοσύνη και 

Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) συνεχίζει να 

ακροβατεί μεταξύ οικονομικού 

φιλελευθερισμού και παρεμβατικής 

πολιτικής4, θα πρέπει να διαπιστωθεί 

αν η παρεμβατική πολιτική που 

ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ο 

Σούρκος Πρόεδρος έχει επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη που 

λαμβάνει χώρα στην Σουρκία τα τελευταία χρόνια και η οποία στηρίζεται εν 

                                                             
1 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 ημερομηνία 

πρόσβασης: 21/6/2016] 

2 Bλ. DIXON Hugo, ο.π.. 

3 Για περαιτέρω εμβάθυνση όσον αφορά το ρόλο του «ελάχιστου κράτους» και τις θέσεις των 

Hayek, Friedman περί κρατικού παρεμβατισμού βλ. HEYWOOD Andrew, Εισαγωγή στην 
Πολιτική, Αθήνα, εκδόσεις ΠΟΛΙ, 2006, σελ. 145-146. 

4 Για περαιτέρω εμβάθυνση σχετικά με την οικονομική προσέγγιση και το μοντέλο της 

μεικτής οικονομίας που ακολούθησε η Σουρκική Δημοκρατία 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, σελ. 27-84. 

Η 

θα ππέπει να διαπιζηωθεί αν η 

παπεμβαηική πολιηική πος 

ακολοςθεί ηο ηελεςηαίο 

διάζηημα ο Τούπκορ Ππόεδπορ 

έσει επιπηώζειρ ζηην 

οικονομική ανάπηςξη πος 

λαμβάνει σώπα ζηην Τοςπκία ηα 

ηελεςηαία σπόνια και η οποία 

ζηηπίζεηαι εν πολλοίρ ζηην 

πποζέλκςζη ξένων κεθαλαίων 
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πολλοίς στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων5. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω, η υπόθεση εργασίας της παρούσας ανάλυσης διατυπώνεται ως εξής: 

«Η παρεμβατική στάση του Σούρκου Προέδρου στην εσωτερική πολιτική και 

οικονομική σκηνή της χώρας προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις στις αγορές, 

νοθεύοντας την ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας». Για την εξέταση της 

παραπάνω υπόθεσης παρουσιάζονται σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που 

έλαβαν χώρα την άνοιξη του 2016 και συνιστούν ενδείξεις παρεμβατισμού 

από πλευράς του Σούρκου Προέδρου, ενώ γίνεται χρήση συγκεκριμένων 

οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεικτών, οι οποίοι αποτελούν 

σημαντικά εργαλεία για τη σφυγμομέτρηση της εγχώριας και διεθνούς 

επενδυτικής εμπιστοσύνης σε μία οικονομία. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

της νέας τουρκικής λίρας (ΤTL) με το αμερικανικό δολάριο (USD), η 

απόδοση του 10ετούς τουρκικού ομολόγου και η απόδοση του γενικού 

δείκτη τιμών του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul 

Index 100) είναι σημαντικοί δείκτες, οι οποίοι τυγχάνουν της προσοχής των 

εγχώριων και διεθνών επενδυτών και αποτελούν τα ερευνητικά εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα ανάλυση. Όσον αφορά τη μεθοδολογία 

της ανάλυσής μας, ακολουθήθηκε η επαγωγική μέθοδος. Δημιουργήθηκαν 

γραφήματα από την πορεία των παραπάνω δεικτών, τα οποία εμφανίζουν 

συσχέτιση με ορισμένα σημαντικά πολιτικά γεγονότα που επηρέασαν την 

εμπιστοσύνη προς την τουρκική οικονομία. Η παρουσίαση αυτών των 

γραφημάτων και η ανάλυση συγκεκριμένων πολιτικών γεγονότων υπό το 

πρίσμα της φιλελεύθερης οικονομικής θεωρίας, επιτρέπει την εξέταση του 

ερωτήματός της εργασίας μας, ενώ καθιστά την παρούσα ανάλυση σημαντική 

για όσους ασχολούνται με την πολιτική οικονομία της Σουρκίας σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο ή ευρύτερα. 

Η προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) αποτελούσε και 

αποτελεί σημαντικό μέλημα για την κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. με στόχο την 

επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης6. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του 

Κ.Δ.Α. και λόγω διαφόρων μεταρρυθμίσεων (κυρίως δημοσιονομικών) που 

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο μετά την κρίση του 2001, η τουρκική 

ηγεσία κατάφερε να αυξήσει σε σημαντικό βαθμό τον όγκο των εισροών των 

Α.Ξ.Ε. στη χώρα7. Η αύξηση αυτή μολονότι επηρεάστηκε (βλέπε γράφημα 1) 

από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008, ακολούθησε μία 

κατά βάση ανοδική πορεία κατά την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης 

του Κ.Δ.Α.. ε αυτήν την πορεία οφείλεται και σε ένα βαθμό η μεγάλη 

                                                             
5 Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, ο.π., σελ. 76-77. 

6 Βλ. ο.π..  

7 Βλ. ο.π., σελ. 74-77. 
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οικονομική ανάπτυξη που γνώρισε η Σουρκία κατά την περίοδο 2002-20098. 

Σα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται στασιμότητα όσον αφορά την 

προσέλκυση Α.Ξ.Ε. στη γείτονα χώρα. 

 

Πηγή: Παγκόσμια Σράπεζα, 2016. 

Η πολιτική σταθερότητα και η οικονομικά ορθολογική συμπεριφορά της 

εκάστοτε κυβέρνησης παίζουν σημαντικό ρόλο ως παράγοντες προσέλκυσης 

Α.Ξ.Ε.9. Ενδεχόμενες παρεμβατικές τάσεις πολιτικού χαρακτήρα σε μια 

οικονομία τείνουν να υποσκάπτουν την πολιτική και οικονομική 

σταθερότητα μιας χώρας10. το παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η 

παρεμβατική στάση της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας στην οικονομία, με 

πρώτο παράδειγμα, στην παρούσα ανάλυση, τη στάση του Cemil Ertem, 

συμβούλου του Προέδρου Έρντογαν σε οικονομικά ζητήματα. Ο Ertem στις 

8 Απριλίου του 2016 ανέφερε πως η τρέχουσα ισοτιμία της νέας τουρκικής 

λίρας με το αμερικανικό δολάριο δικαιολογεί τη μείωση των επιτοκίων 

δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε τη διαμάχη σχετικά με τα επιτόκια δανεισμού 

ως «πολιτική αντιπαράθεση»11. Οι παραπάνω δηλώσεις, οι οποίες συνάδουν 

με τις απόψεις του Έρντογαν περί ενδεδειγμένης νομισματικής πολιτικής, 

                                                             
8 Βλ. ο.π., σελ. 84. 

9 Βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Αγγελική, «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Προσδιοριστικοί 

Παράγοντες και Πολιτικές Προσέλκυσης στο πλαίσιο της Οικονομικής Διπλωματίας. Η 

περίπτωση της Ελλάδας.» Διπλωματική Εργασία, ΚΟΣΙΟ Άγγελος (Επιβλέπων), Σμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών πουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 2013. [Ανακτήθηκε 

από: http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6361, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

19/6/2016] 

10 Βλ. HEYWOOD Andrew, ο.π.. 

11 Βλ. SEZER Seda, “Turkish lira weakens after presidential aide says currency justifies 

rate cut”, Reuters, 8 Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.reuters.com/article/markets-turkey-idUSL5N17B11L, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 21/6/2016] 
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όπως θα δούμε παρακάτω, αντιμετωπίστηκαν αρνητικά από τις αγορές και 

είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την υποτίμηση της νέας τουρκικής λίρας έναντι 

του αμερικανικού δολαρίου την ίδια κιόλας ημέρα (2.871 YTL από 2.86 

YTL)12. 

Λίγες μέρες αργότερα, στις 19 Απριλίου του ίδιου έτους, έληξε η 

θητεία του διοικητή της τουρκικής Κεντρικής Σράπεζας, Erdem Başçı, ο 

οποίος έχαιρε της εκτίμησης του επενδυτικού κοινού13. Ο Başçı είχε γίνει 

κατά το πρόσφατο παρελθόν αποδέκτης σκληρής κριτικής από τον Έρντογαν 

για την προσέγγισή του στο ζήτημα της μείωσης των επιτοκίων δανεισμού, 

προσέγγιση η οποία ήταν διαφορετική από αυτή του Σούρκου Προέδρου14. 

Σα τελευταία χρόνια, ο Σούρκος Πρόεδρος υποστηρίζει πως χαμηλότερα 

επιτόκια δανεισμού από την Κεντρική Σράπεζα είναι αναγκαία, με σκοπό να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του πληθωρισμού, μια ανορθόδοξη προσέγγιση 

από πλευράς οικονομικής λογικής15. Η στάση των συμβούλων του Έρντογαν, 

αλλά και του ιδίου, έχει θορυβήσει τους επενδυτές, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθούν στην 

αγορά της Σουρκίας16. υν τοις άλλοις, η πρόσληψη του Murat Çetinkaya 

στη θέση του νέου διοικητή της Κεντρικής Σράπεζας και η αναβάθμιση του 

Erkan Kilimci στη θέση του αναπληρωτή διοικητή αντιμετωπίστηκαν 

επίσης με σκεπτικισμό από τις αγορές17. υγκεκριμένα, μολονότι υπήρξε 

μια προσωρινή ανακούφιση στο επενδυτικό κοινό όταν ανακοινώθηκε το 

όνομα του Çetinkaya (υπήρχε ο φόβος για ανάληψη της θέσης από πρόσωπο 

                                                             
12 Βλ. SEZER Seda, ο.π.. 

13 Βλ. Daily Sabah, “New Turkish Central Bank governor Çetinkaya takes office”, 19 

Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.dailysabah.com/economy/2016/04/20/new-

turkish-central-bank-governor-cetinkaya-takes-office, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 

23/6/2016] Βλ. επίσης COSKUN Orhan, και KANDEMIR Asli, “Turkish cabinet approves 

deputy governor Cetinkaya as next central bank chief”, Reuters, 11 Απριλίου 2016. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.reuters.com/article/turkey-cenbank-governor-

idUSL5N17E2LE, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 23/6/2016] 

14 Βλ. BEKI Akif, “Economy administration should „get its act together,‟ says President 

Erdoğan”, Hürriyet Daily News, 2 Μαρτίου 2015. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.hurriyetdailynews.com/economy-administration-should-get-its-act-together-

says-president-erdogan-.aspx?pageID=238&nID=79039&NewsCatID=338, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 23/6/2016] 

15 Βλ. BEKI Akif, ο.π.. 

16 Βλ. SRIVASTAVA Mehul, “Sliding lira increases the pain for Turkey‟s central bank”, 

Financial Times, 3 Υεβρουαρίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.ft.com/content/f484c5d8-c9c8-11e5-a8ef-ea66e967dd44, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 23/6/2016] 

17 Βλ. ZALEWSKI Piotr, “Turkey names insider Murat Cetinkaya to head central bank”, 

Financial Times, 16 Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

https://www.ft.com/content/7555dda2-fffa-11e5-ac98-3c15a1aa2e62, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 23/6/2016] 
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της άμεσης επιρροής του Έρντογαν)18, οι διεθνείς επενδυτές εξέφρασαν τις 

επιφυλάξεις τους για την παραπάνω κίνηση, αφού ανησυχούσαν πως η νέα 

διοίκηση της Κεντρικής Σράπεζας θα είναι πιο ευάλωτη στις πιέσεις του 

Προέδρου19. ε αυτήν την ανησυχία συνετέλεσε και το γεγονός πως για 

πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της Σουρκίας ο διοικητής και ο 

υποδιοικητής της Κεντρικής Σράπεζας κατέχουν τα της Ισλαμικής 

χρηματοοικονομικής, τομέα στον οποίο ο Έρντογαν φαίνεται πως επιθυμεί 

να δώσει βαρύτητα, αφενός για πολιτικούς λόγους, αφετέρου για να 

ενισχύσει τη θέση της χώρας του ως χρηματοπιστωτικό κόμβο της Μέσης 

Ανατολής20. 

Όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο της επιλογής του κεντρικού 

τραπεζίτη, η επιλογή του Çetinkaya, ο οποίος προέρχεται από το 

περιβάλλον της Κεντρικής Σράπεζας, φαίνεται πως αποτέλεσε μια τελευταία 

συμβιβαστική λύση μεταξύ του Προέδρου Έρντογαν και του τέως 

πρωθυπουργού, Αχμέτ Νταβούτογλου21. Η σημαντική διάσταση απόψεων σε 

πλήθος ζητημάτων (μεταξύ των οποίων και οι απόψεις για την οικονομική 

και νομισματική πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα) ανάμεσα 

στους δύο ισχυρούς άνδρες της Σουρκίας είχε ως αποτέλεσμα την 

αποχώρηση του Νταβούτογλου από τη θέση του πρωθυπουργού22. Η 

ανακοίνωση της παραίτησης του Νταβούτογλου την 5η Μαΐου 2016 

αντιμετωπίστηκε ως ένα ακόμη πλήγμα στην πολιτική σταθερότητα που 

αναζητούν οι διεθνείς επενδυτές23. υγκεκριμένα, το χρηματιστήριο της 

Κωνσταντινούπολης έχασε 8% της αξίας του μέσα σε μια εβδομάδα από την 

ημέρα της ανακοίνωσης της παραίτησης του πρωθυπουργού, ενώ η ισοτιμία 

της νέας τουρκικής λίρας σε σχέση με το αμερικανικό δολάριο σκαρφάλωσε 

                                                             
18 Βλ. ZALEWSKI Piotr, ο.π.. 

19 Βλ. ο.π.. 

20 Βλ. COSKUN Orhan, “Second Islamic finance expert to take senior role in Turkish 

central bank-sources”, Reuters, 29 Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.reuters.com/article/turkey-cenbank-idUSL5N17W32P, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 23/6/2016] 

21 Βλ. ZALEWSKI Piotr, ο.π.. 

22 Για αναλυτικότερη παρουσίαση των σημαντικότερων διαφωνιών μεταξύ Έρντογαν και 

Νταβούτογλου βλ. YILMAZ Turan, KARAKIŞ Gizem, “20 confrontations between 

Davutoğlu and Erdoğan during 20 months of prime ministry”, Hürriyet Daily News, 6 

Μαΐου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/20-confrontations-

between-davutoglu-and-erdogan-during-20-months-of-prime-

ministry.aspx?PageID=238&NID=98825&NewsCatID=338, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 23/6/2016] 

23 Βλ. KARAKAYA Kerim, “After political shake-up, is Turkey heading for economic 

crisis?”, Al Monitor, 12 Μαΐου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.al-

monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-ambiguity-around-economy-creates-

concern.html, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 23/6/2016] 
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στις 2.97 ΤTL από τις 2.8 ΤTL κατά την ημέρα της παραίτησης24. Μέχρι και 

την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του νέου πρωθυπουργού, Binali 

Yıldırım, ο οποίος εκλέχθηκε κατά το έκτακτο συνέδριο του Κ.Δ.Α. την 

Κυριακή της 22ης Μαΐου25, τη Δευτέρα 23 Μαΐου, οι αγορές ήταν φανερά 

επηρεασμένες26. Η απόδοση του 10ετούς τουρκικού ομολόγου σκαρφάλωσε 

από τις 9,345 μονάδες27 στις 4 Μαΐου, στις 10,125 μονάδες την 23η Μαΐου 

(βλέπε γράφημα 2), φθάνοντας στην υψηλότερή του τιμή σε διάστημα 

περίπου τριών μηνών28. 

 

 

Πηγή: Bloomberg Professional Service, 2016. 

 

Αντίστοιχα, η νέα τουρκική λίρα άγγιξε τις 3 ΤTL (2.9953 ΤTL) έναντι του 

αμερικανικού δολαρίου μέσα στο ίδιο διάστημα, από τις 2.962 ΤTL που 

βρισκόταν, όταν έγινε γνωστή η είδηση της παραίτησης Νταβούτογλου 

(γράφημα 3)29. 

                                                             
24 Βλ. KARAKAYA Kerim, ο.π.. 

25 Βλ. PAMUK Humeyra και GULSEN Solaker, “Erdogan ally takes over as Turkish PM, 

vowing stronger presidency”, Reuters, 22 Μαΐου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-politics-vote-idUSKCN0YD0IW, τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 23/6/2016] 

26 Βλ. Bloomberg Professional Service, 30 Ιουνίου 2016. 

27 Τπολογίζεται ως επί τοις εκατό του δανειζόμενου ποσού. 

28 Βλ. Bloomberg Professional Service, ο.π.. 

29 Βλ. Ο.π.. 
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Πηγή: Bloomberg Professional Service, 2016. 

Σέλος, το τουρκικό χρηματιστήριο κατέγραψε απώλειες της τάξεως του 9% 

κατά την ίδια χρονική περίοδο αναφοράς (γράφημα 4).30 

 

 

Πηγή: Bloomberg Professional Service, 2016. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η 

παρεμβατική πολιτική του Σούρκου Προέδρου έχει επιπτώσεις στην 

οικονομική ανάπτυξη της Σουρκίας. Η υπόθεση εργασίας επιβεβαιώνεται 

                                                             
30 Βλ. Ο.π.. 
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καθώς τα πρόσωπα που είχαν αντιταχθεί στην ανορθόδοξη προσέγγιση του 

Σούρκου Προέδρου όσον αφορά την ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας, 

απομακρύνθηκαν από τις νευραλγικές θέσεις που κατείχαν, γεγονός που 

παρέτεινε την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα, ενώ επηρέασε τους δείκτες 

που εξετάσαμε. Η λήξη της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη Erdem Başçı 

και η παραίτηση του Νταβούτογλου από τη θέση του πρωθυπουργού, 

εντείνουν την επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας της Σουρκίας31. 

ε ένα πλαίσιο πολιτικής αβεβαιότητας, το οποίο δημιουργείται αφενός από 

τις συγκεντρωτικές τάσεις του Σούρκου Προέδρου και αφετέρου από τη 

ρευστή κατάσταση στο εσωτερικό με τα πολλαπλά κρούσματα τρομοκρατικών 

επιθέσεων που πλήττουν τη γείτονα χώρα (και κατ‟επέκταση τομείς όπως ο 

τουρισμός), οι επενδυτές παρουσιάζονται επιφυλακτικοί όσον αφορά τις 

προοπτικές της τουρκικής οικονομίας32. Ο πολιτικός κίνδυνος και το ρίσκο 

που θα κληθούν να αναλάβουν οι διάφορες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

είναι υψηλός, και δύναται να αποτρέψει πολλούς από την επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση στην Σουρκία. Εκτός των παραπάνω, θα πρέπει να 

σημειωθεί πως η Σουρκία παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό αποταμιεύσεων33, 

γεγονός που εντείνει την εξάρτησή της από την εισροή ξένων κεφαλαίων 

στην οικονομία της, ενώ θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το παραδοσιακά 

ελλειματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Σουρκίας, το οποίο 

υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για εισροή ξένων επενδύσεων στη γείτονα 

χώρα34. το πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για τη λήψη μέτρων οικονομικής και 

νομισματικής πολιτικής, που στόχο έχουν τη σταθεροποίηση της 

οικονομίας, κρίνεται επιβεβλημένη. ε διαφορετική περίπτωση, εγκυμονεί ο 

κίνδυνος να βρεθεί η χώρα αντιμέτωπη με μια ακόμα κρίση ως αποτέλεσμα 

της ανορθόδοξης οικονομικής προσέγγισης που φαίνεται να ακολουθεί τα 

τελευταία χρόνια ο Σούρκος Πρόεδρος.  

 

* * * * * 

 

                                                             
31 Βλ. KARAKAYA Kerim, ο.π.. 

32 Βλ. MULLEN Jethro, “Istanbul airport attack: A fresh blow to tourism in Turkey”, 

CNN, 29 Ιουνίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://money.cnn.com/2016/06/29/news/economy/istanbul-airport-attack-turkey-tourism-

crisis/, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 30/6/2016] 

33 Βλ. HACAOGLU Selcan και COURCOULAS Constantine, “Turkey Encourages 

Domestic Savings Amid Foreign Capital Flight”, Bloomberg, 19 Ιανουαρίου 2016. 

[Ανακτήθηκε από: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-19/turkey-

encourages-domestic-savings-amid-foreign-capital-flight, τελευταία ημερομηνία 

πρόσβασης: 23/6/2016] 

34 Bλ. DIXON Hugo, ο.π.. 
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ΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗΡΡΤΤΞΞΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ««ΑΑΤΤΣΣΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΤΤ  ΚΚΟΟΤΤΡΡΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΚΚΡΡΑΑΣΣΟΟΤΤ»»  ΣΣΗΗ  ΒΒ..  

ΤΤΡΡΙΙΑΑ::  ΗΗ  ΑΑΝΝΣΣΙΙΜΜΕΕΣΣΩΩΠΠΙΙΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ««ΙΙΛΛΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΚΚΡΡΑΑΣΣΟΟΤΤ»»  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  

ΑΑΠΠΕΕΙΙΛΛΕΕ  ΣΣΗΗ  ΑΑΓΓΚΚΤΤΡΡΑΑ  ΕΕΝΝΑΑΝΝΣΣΙΙΟΟΝΝ  ΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΗΗ  ΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΝΝΣΣΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  

ΖΖΩΩΗΗ  ΠΠΕΕΣΣΡΡΟΟΤΤ    

 εμφάνιση του «Ισλαμικού Κράτους» (Ι.Κ.) αποτελεί μια άλλη όψη 

του διεθνούς τρομοκρατικού φαινομένου, το οποίο έχει προκαλέσει 

ανατροπή των συσχετισμών ισχύος και κίνδυνο για την ασφάλεια 

τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η νέα αναδυόμενη 

απειλή έχει οδηγήσει στη συσπείρωση του περιφερειακού υποσυστήματος με 

σκοπό την αποτελεσματική αναχαίτιση των ακραίων Ισλαμιστών, ενώ 

παράλληλα έχει δημιουργήσει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί τo φαινόμενο. 

την προκειμένη περίπτωση, η Σουρκία ως περιφερειακή δύναμη και ως 

χώρα που βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων όσον αφορά το συριακό 

εμφύλιο, καθώς και την αντιμετώπιση 

του «Ι.Κ.», φαίνεται πως αισθάνεται 

απειλή στην εθνική της ασφάλεια και 

την εδαφική της ακεραιότητα από μία μη 

κρατική οντότητα, όπως είναι αυτή των 

Κούρδων της υρίας. Εν γένει, οι σχέσεις 

της Σουρκίας με την κουρδική 

μειονότητα διαμορφώνονται από τις 

υφιστάμενες συνθήκες. Ωστόσο, μετά τις 

πρόσφατες εξελίξεις και την προοπτική 

ενδυνάμωσης και χειραφέτησής τους που 

προδιαγράφεται, οι σχέσεις αυτές 

απέκτησαν έναν ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα. . 

 κοπός της παρούσας ανάλυσης είναι να εξεταστεί η απειλή στην 

εθνική ασφάλεια που ένιωσε η Άγκυρα από μία μη κρατική οντότητα 

εξαιτίας της ανακήρυξης του Αυτόνομου Κουρδικού μορφώματος στη Βόρεια 

υρία. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως στα νοτιοανατολικά σύνορα της 

Σουρκίας υφίσταται σημαντική κουρδική μειονότητα, η οποία φαίνεται πως 

διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις υπόλοιπες κουρδικές 

μειονότητες σε υρία, Ιράκ και Ιράν, τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο η 

ανακήρυξη του Αυτόνομου Κουρδικού κρατιδίου της Β. υρίας μπορεί να 

αποτελέσει απειλή στην εθνική ασφάλεια της Άγκυρας.  

 Η εξέταση του παραπάνω ερωτήματος έγινε με βάση τη νεορεαλιστική 

σχολή σκέψης των Διεθνών χέσεων. ύμφωνα με την εν λόγω σχολή, τα 

Η 

Η αποηελεζμαηική 

ανηιμεηώπιζη ηος «Ι.Κ.» εκ 

μέποςρ ηηρ ζηπαηιυηικήρ 

πηέπςγαρ ηυν Κούπδυν ηηρ 

Σςπίαρ (Κ.Γ.Δ.) ανέηπετε ηιρ 

μέσπι ηόηε ιζοπποπίερ, 

πποκαλώνηαρ ηην ανηζςσία 

και ηην ανηίδπαζη ηηρ 

Άγκςπαρ 
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κράτη έχουν ως πρώτιστο σκοπό την επιβίωσή τους, καθώς και τη διατήρηση 

της εδαφικής τους ακεραιότητας και της αυτονομίας τους. Ως επί το 

πλείστον, μεταξύ κρατών υπάρχει καχυποψία (δίλημμα ασφαλείας) και 

ανησυχία μήπως δεχθούν επίθεση από άλλες κρατικές οντότητες1. Όσον 

αφορά, όμως, την προκειμένη περίπτωση, η κουρδική μειονότητα στη υρία 

δεν αποτελεί κρατική, αλλά μη κυρίαρχη οντότητα, η οποία θα μπορούσε να 

αποτελέσει κίνδυνο για την τουρκική εθνική ασφάλεια, απειλώντας την 

εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Ωστόσο, η πρωτοβουλία του κουρδικού 

Κ.Δ.Ε. να ανακηρύξει το Αυτόνομο Κουρδικό κρατίδιο της Βόρειας υρίας το 

Μάρτιο του 2016, φαίνεται να αποτελεί την απόδειξη πως μη κυρίαρχοι 

δρώντες μπορούν εμμέσως να αποτελέσουν απειλή για την εδαφική 

ακεραιότητα περιφερειακών δυνάμεων, η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις 

στα γειτονικά έθνη, όταν προσφερθεί η κατάλληλη ευκαιρία. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

η υπόθεση εργασίας διατυπώνεται ως 

εξής: οι αποσχιστικές τάσεις μη 

κυρίαρχων δρώντων μπορούν να 

προκαλέσουν αίσθημα ανασφάλειας και 

απειλής σε κυρίαρχους δρώντες με τους 

οποίους οι πρώτοι συνορεύουν. Οι 

κρίσιμες έννοιες πάνω στις οποίες θα 

βασιστεί η συγκεκριμένη ανάλυση είναι ο 

ζωτικός χώρος, η ασφάλεια και η εδαφική 

ακεραιότητα μιας χώρας. Έμφαση θα 

δοθεί, επίσης, στις έννοιες της απειλής 

χρήσης βίας, της ισορροπίας ισχύος και 

του εθνικού συμφέροντος. Ακόμη, θα 

ληφθεί υπόψη η έννοια του ηγεμονισμού 

που αναπτύσσουν τα κυρίαρχα κράτη προς υποδεέστερους δρώντες, οι οποίοι 

συμμετέχουν σε κάποιο βαθμό στις περιφερειακές εξελίξεις. 

 Η ανάλυση που ακολουθεί έχει την εξής δομή: αρχικά, γίνεται 

σύντομη αναφορά στην ανάδυση του «Ι.Κ.», ένα διεθνές φαινόμενο που έχει 

αλλάξει την ισορροπία ισχύος διεθνώς και έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες 

στην επιδίωξη του εθνικού συμφέροντος για κάθε κράτος. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του «Ι.Κ.» από τους Κούρδους 

μαχητές της υρίας, ενώ στον αντίποδα θα παρατεθούν οι απειλές χρήσης 

βίας της Σουρκίας εναντίον της συγκεκριμένης κουρδικής μειονότητας, 

                                                             
1 Βλ. MEARSHEIMER J. John, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σελ. 82-83. 

Η ππυηοβοςλία ηος 

κοςπδικού Κ.Γ.Δ. να 

ανακηπύξει ηο Αςηόνομο 

Κοςπδικό κπαηίδιο ηηρ 

Βόπειαρ Σςπίαρ ηο Μάπηιο 

ηος 2016, θαίνεηαι να 

αποηελεί ηην απόδειξη πυρ μη 

κςπίαπσοι δπώνηερ μποπούν 

εμμέζυρ να αποηελέζοςν 

απειλή για ηην εδαθική 

ακεπαιόηηηα πεπιθεπειακών 

δςνάμευν 
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καθώς και η στάση που τηρεί απέναντί τους. Η ανάλυση θα εστιάσει στη 

ανακήρυξη του αυτόνομου Κουρδικού κρατιδίου στη Βόρεια υρία και την 

τουρκική αντίδραση, μπροστά στην άμεση αμφισβήτηση της εδαφικής της 

ακεραιότητας. Σέλος, θα ληφθεί υπόψη η στάση του διεθνούς συστήματος, 

δηλαδή των Η.Π.Α., της Ρωσίας, της Ευρώπης και ειδικότερα εκείνη της 

Γαλλίας, καθώς και η στάση της υρίας και του Προέδρου αλ-Άσαντ και της 

Αυτόνομης Κουρδικής Περιοχής του Β. Ιράκ (Κ.Α.Π.)  

 τις 16 Μαρτίου 2016, η μη κυρίαρχη οντότητα των Κούρδων 

μαχητών της υρίας ανακήρυξε Αυτόνομο Κουρδικό Κράτος στα βόρεια της 

χώρας, το οποίο περιλαμβάνει τρεις περιοχές που ελέγχονται από το Κ.Δ.Ε.2. 

Η συγκεκριμένη ανακήρυξη αποτελεί, ίσως, τη μεγαλύτερη απειλή στην 

ασφάλεια της Σουρκίας, η οποία προέρχεται από τα νοτιοανατολικά της 

χώρας. Αρχής γενομένης από το ξέσπασμα 

του φαινομένου της «Αραβικής Άνοιξης» 

στη υρία και την έκταση που αυτό έλαβε, 

με την αστάθεια στην περιοχή να υφίσταται 

μέχρι και σήμερα, καθώς και την εμφάνιση 

του «Ι.Κ.» και την ανάγκη της άμεσης 

καταπολέμησής του, οι Κούρδοι της υρίας 

φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν τις διεθνείς 

συγκυρίες, έτσι ώστε να αποκτήσουν 

στοιχειώδη υπόσταση, ελέγχοντας 

σημαντικό κομμάτι της συριακής 

επικράτειας στο βορρά. το σημείο αυτό 

πρέπει να σημειωθεί πως οι Κούρδοι αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονότητα 

στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν διαθέτει ανεξάρτητη κρατική οντότητα, 

παρά τα 30 εκατομμύρια Κούρδων που είναι μοιρασμένα σε τέσσερις 

διαφορετικές χώρες (Ιράκ, υρία, Σουρκία και Ιράν)3. Με την Αυτόνομη 

Κουρδική Περιοχή του Β. Ιράκ να χαίρει μιας περιορισμένης αυτονομίας 

και να αποτελεί την πιο αναγνωρισμένη κουρδική μειονότητα, υπάρχουν 

βάσιμες ενδείξεις πως η Άγκυρα θεωρεί πως οι Κούρδοι προσβλέπουν στην 

                                                             
2 Βλ. Daily Sabah, “PYD/YPG terrorist group to declare a federal region in northern Syria, 

spokesman says”, 16 Μαρτίου 2016, [Ανακτήθηκε από: 

https://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/03/16/pydypg-terrorist-group-to-declare-a-

federal-region-in-northern-syria-spokesman-says, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 
30/6/2016] 

3 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 ημερομηνία πρόσβασης: 30/6/2016] 

Σηιρ 16 Μαπηίος 2016, η μη 

κςπίαπση ονηόηηηα ηυν 

Κούπδυν μασηηών ηηρ 

Σςπίαρ ανακήπςξε 

Αςηόνομο Κοςπδικό Κπάηορ 

ζηα βόπεια ηηρ σώπαρ, ηο 

οποίο πεπιλαμβάνει ηπειρ 

πεπιοσέρ πος ελέγσονηαι από 

ηο Κ.Γ.Δ.. 
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ένωση όλων των μειονοτήτων τους και τη δημιουργία του Μεγάλου 

Κουρδιστάν4.  

 Σα τελευταία χρόνια, οι ισχυρότερες οργανώσεις των Κούρδων της 

υρίας έχουν ενταχθεί από την Σουρκία στον κατάλογο των τρομοκρατικών 

οργανώσεων, ενώ από τον Οκτώβριο του 2015 η τουρκική ηγεσία 

εναντιώνεται τόσο σε ρητορικό επίπεδο όσο και σε στρατιωτικό στη 

συγκεκριμένη κουρδική μειονότητα. Η ανακήρυξη του κουρδικού κράτους 

στα βόρεια της υρίας φαίνεται να είχε προβλεφθεί από την Σουρκία, όταν 

τον Οκτώβριο του 2015 ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. Σ. Έρντογαν, δήλωνε πως δε 

θα άφηνε σε καμία περίπτωση την οργάνωση Κ.Δ.Ε. να διασχίσει τον ποταμό 

Ευφράτη στα νοτιοανατολικά της σύνορα, προκειμένου να επανακτήσει από 

το «Ι.Κ.» την πόλη Σζαραμπλούς, που βρίσκεται στα δυτικά του εν λόγω 

ποταμού5. Όπως αποδείχτηκε, η κουρδική οργάνωση αγνόησε τις τουρκικές 

απειλές και διαπεραιώθηκε στη δυτική όχθη του Ευφράτη ποταμού, ενώ 

κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και το «Ι.Κ.», γεγονός που την 

ανέδειξε σε έναν πολύ σημαντικό εταίρο για όλες τις δυνάμεις που μάχονται 

κατά του «Ι.Κ.». 

 Όσον αφορά το πιο πρόσφατο γεγονός της ανακήρυξης του Αυτόνομου 

Κουρδικού Κρατιδίου στα Βόρεια της υρίας, σημαντικό παράγοντα 

αποτέλεσε ο αποκλεισμός της κουρδικής μειονότητας από τις 

διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στη Γενεύη στις 7 Μαρτίου 2016 και 

αφορούσαν το συριακό εμφύλιο πόλεμο. Πρόκειται για μια απόφαση στην 

οποία συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό η άρνηση της Σουρκίας να παραστεί 

και να συνομιλήσει με Κούρδους αντιπροσώπους της συγκεκριμένης 

κουρδικής μη κρατικής οντότητας6. τον αντίποδα βρισκόταν η Ρωσία, η 

οποία υποστήριζε την ένταξη των ύριων Κούρδων στις συγκεκριμένες 

συζητήσεις, δεδομένου ότι αποτελούν έναν πολύ σημαντικό δρώντα στη 

υρία. Η τουρκική άποψη, ωστόσο, φάνηκε να επικράτησε. Αποτέλεσμα του 

αποκλεισμού αυτού ήταν η ανακήρυξη του Αυτόνομου Κουρδικού 

Κρατιδίου, το οποίο περιλαμβάνει τρεις περιοχές, τις οποίες έχουν 

                                                             
4 Βλ. Daily Sabah, “US against autonomous Kurdish state in Syria, Kirby says”, 5 

Μαρτίου 2016. [Ανακτήθηκε από https://www.dailysabah.com/syrian-crisis/2016/03/05/us-

against-autonomous-kurdish-state-in-syria-kirby-says, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 
30/6/2016] 

5 Βλ. Daily Sabah, “Turkey will not let PYD cross the Euphrates, President Erdogan 

says”, 29 Οκτωβρίου 2015, [Ανακτήθηκε από: 

https://www.dailysabah.com/politics/2015/10/29/turkey-will-not-let-pyd-cross-the-
euphrates-president-erdogan-says , τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 30/6/2016] 

6 Βλ. EKurd Daily, “Syrian Kurds insist on their participation in Geneva peace talks”, 1 

Μαρτίου 2016, [Ανακτήθηκε από : http://ekurd.net/syrian-kurds-insist-geneva-talks-2016-

03-01, τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 31/6/2016] 
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ανακτήσει οι Κούρδοι της υρίας από το «Ι.Κ.», το Κόμπανι, το Αφρίν και το 

Σζαζίρα7.  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των ισχυρών του διεθνούς 

συστήματος σε σχέση με την ανάδυση του συγκεκριμένου αυτόνομου 

κρατιδίου. Έπειτα από την αρνητική τοποθέτηση της Σουρκίας και τη μη 

αναγνώριση μιας «αυθαίρετης πρωτοβουλίας», 

όπως χαρακτήρισε την απόφαση των Κούρδων 

της υρίας8, η Αμερική είναι η χώρα εκείνη 

που διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο 

πως αντιμετωπίζεται η συγκεκριμένη 

κουρδική μειονότητα. ε σχετικές δηλώσεις 

του, ο εκπρόσωπος του Τπουργείου 

Εξωτερικών των Η.Π.Α. ανέφερε πως σε 

καμία περίπτωση δεν πρόκειται η χώρα του 

να αναγνωρίσει το Αυτόνομο Κουρδικό 

Κρατίδιο στα βόρεια της υρίας, καθώς η 

Ουάσιγκτον υποστηρίζει μια ενιαία υρία9. 

Ωστόσο, φαίνεται πως η αμερικανική στάση 

άλλαξε λίγο καιρό αργότερα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της 

αναγνώρισης της συγκεκριμένης κουρδικής πρωτοβουλίας για την ίδρυση 

του κρατιδίου εντός της υρίας. υγκεκριμένα, στις 16 Μαρτίου 2016 

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να 

δεχτεί μια τέτοια πρωτοβουλία κατόπιν της καθολικής αποδοχής του 

συριακού λαού10. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το γεγονός πως η 

Αμερική δεν κατατάσσει την Κ.Δ.Ε. στη λίστα των τρομοκρατικών 

οργανώσεων, ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις στις οποίες τη θεωρεί 

και σύμμαχό της στην καταπολέμηση του «Ι.Κ.». 

                                                             
7 Βλ. Daily Sabah, ο.π.. 

8 Βλ. Daily Sabah, “Turkey: Syrian Kurds‟ unilateral act for federal system to have no 

„validity‟”, 16 Μαρτίου 2016, [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-

syrian-kurds-unilateral-act-for-federal-system-to-have-no-

validity.aspx?pageID=238&nID=96524&NewsCatID=352 , τελευταία ημερομηνία 
πρόσβασης: 31/6/2016] 

9 Βλ. Daily Sabah, “US against autonomous Kurdish state in Syria, Kirby says”, 5 

Μαρτίου 2016, [Ανακτήθηκε από : https://www.dailysabah.com/syrian-crisis/2016/03/05/us-

against-autonomous-kurdish-state-in-syria-kirby-says , τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 
31/6/2016] 

10 Βλ. Hurriyet Daily News, “US opposes possible Kurdish federal system in Syria now, 

but leaves door ajar”, 17 Μαρτίου 2016, [Ανακτήθηκε από: 

http://www.hurriyetdailynews.com/us-opposes-possible-kurdish-federal-system-in-syria-

now-but-leaves-door-ajar.aspx?pageID=238&nID=96562&NewsCatID=352 , τελευταία 

ημερομηνία πρόσβασης: 30/6/2016] 

Η Αμεπική δεν 

καηαηάζζει ηην Κ.Γ.Δ. 

ζηη λίζηα ηυν 

ηπομοκπαηικών 

οπγανώζευν, ενώ δεν 

είναι λίγερ και οι 

πεπιπηώζειρ ζηιρ οποίερ 

ηη θευπεί και ζύμμασό 

ηηρ ζηην καηαπολέμηζη 

ηος «Ι.Κ.». 
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 Ένα άλλο πολύ σημαντικό υποκείμενο είναι η Ρωσία, η οποία 

αρπάζοντας την ευκαιρία να αμφισβητήσει εμμέσως την εθνική κυριαρχία 

της Σουρκίας, υποστήριξε από την πρώτη στιγμή τους Κούρδους της υρίας 

τόσο με το άνοιγμα διπλωματικών γραφείων στη Μόσχα11 όσο και με την 

παρότρυνση όλων των εταίρων της, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η 

συγκεκριμένη κουρδική μειονότητα στις διαπραγματεύσεις που 

πραγματοποιηθήκαν στη Γενεύη για το υριακό Ζήτημα, υποστηρίζοντας 

πως αποτελεί έναν πολύ σημαντικό εταίρο12. 

 Επιπλέον, το Κ.Δ.Ε. έπειτα από το άνοιγμα διπλωματικών γραφείων 

στη Μόσχα, επεκτάθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), γεγονός που 

υποδηλώνει τη στήριξη της Ε.Ε. στην κουρδική μειονότητα. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των κρατών-μελών της Ε.Ε., όπως της 

Γαλλίας, η οποία έχοντας δεχτεί ένα πολύ βαρύ πλήγμα στην εθνική της 

ασφάλεια έπειτα από τις συνεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις στο 

εσωτερικό της, δηλώνει εμφανώς τη στήριξή της προς το Αυτόνομο Κουρδικό 

Κράτος της Βόρειας υρίας. Η Γαλλία φαίνεται να θεωρεί το Κ.Δ.Ε. ως έναν 

αξιόπιστο σύμμαχό της στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του «Ι.Κ.»13. 

Βάσει των παραπάνω, επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση εργασίας πως 

κατά την εμφάνιση διεθνών φαινομένων και διεθνών κρίσεων, όπως είναι 

αυτή του «Ι.Κ.», δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε μη 

κυρίαρχοι δρώντες, όπως είναι οι Κούρδοι της υρίας, να μπορούν να 

διεκδικήσουν την  εθνική τους ολοκλήρωση και την επίτευξη της διεθνούς 

τους προσωπικότητας και έτσι, απειλείται η εθνική ασφάλεια και η εθνική 

κυριαρχία περιφερειακών κυρίαρχων οντοτήτων, όπως είναι η Σουρκία. 

την προκειμένη περίπτωση, οι Κούρδοι της υρίας καταπολεμώντας 

επιτυχώς το «Ι.Κ.» και επανακτώντας περιοχές-κλειδιά, έχουν κατορθώσει να 

αποκτήσουν το δικό τους ζωτικό χώρο και έχουν φτάσει πολύ κοντά στη 

δημιουργία ενός κράτους, στα νοτιοανατολικά σύνορα της Σουρκίας. 

 

* * * * * 

                                                             
11 Βλ. Hurriyet Daily News, “Syrian Kurds open Moscow representation”, 10 Υεβρουαρίου 

2016, [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/syrian-kurds-open-moscow-

representation-.aspx?pageID=238&nid=95026&NewsCatID=352, τελευταία ημερομηνία 
πρόσβασης: 30/6/2016] 

12 Βλ. EKurd Daily, “Syrian Kurds insist on their participation in Geneva peace talks”, 1 

Μαρτίου 2016, [Ανακτήθηκε από: http://ekurd.net/syrian-kurds-insist-geneva-talks-2016-
03-01 , τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 30/6/2016] 

13 Βλ. EKurd Daily, “Syrian Kurdistan‟s diplomatic mission opened in Paris”, 23 Μαΐου 

2016, [Ανακτήθηκε από: http://ekurd.net/syrian-kurdistan-diplomatic-paris-2016-05-23 , 

τελευταία ημερομηνία πρόσβασης: 30/6/2016]  
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ΗΗ  ΚΚΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΑΑΞΞΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΤΤΝΝΣΣΑΑΓΓΜΜΑΑΣΣΟΟ  

 

ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ--ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΣΣΩΩΝΝΟΟΠΠΟΟΤΤΛΛΟΟΤΤ  

 

ε αφορμή τη συντριπτική νίκη της ισλαμικής παράταξης, και 

συγκεκριμένα του Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.), 

στις πρόωρες εθνικές εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 2015 στην 

Σουρκία, έχουν ενταθεί οι προσπάθειες του κυβερνώντος κόμματος για 

αναθεώρηση του υντάγματος. Σο ύνταγμα της χώρας που βρίσκεται εν 

ισχύι από το 1982, όταν υιοθετήθηκε έπειτα από τη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος από το στρατό που κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία 

υπό την ηγεσία του Κ. Εβρέν το επτέμβριο του 19801. Παρόλο που έχει 

υποστεί 15 αναθεωρήσεις από τότε, το ισχύον ύνταγμα της γείτονος χώρας 

διατηρεί μέχρι και σήμερα έναν αυταρχικό χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το κυβερνών κόμμα δεν διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών ούτε 

για την κατάρτιση ενός νέου υντάγματος, το οποίο θα επικυρωθεί με 

δημοψήφισμα από το λαό, αλλά ούτε και για τη σύνταξη ενός νέου 

υντάγματος που θα επικυρωθεί από τη Βουλή2. Αυτό στην πράξη σημαίνει 

ότι κρίνεται απαραίτητη η συμπόρευσή του με τουλάχιστον άλλο ένα κόμμα.  

Η επιδίωξη του εν ενεργεία Προέδρου της Σουρκικής Δημοκρατίας, 

Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν, και κατ’ επέκταση και του Κ.Δ.Α., για εγκαθίδρυση 

ενός προεδρικού συστήματος στα 

πρότυπα ξένων πολιτικών συστημάτων, 

όπως του αμερικανικού και του ρωσικού, 

παρεμποδίζεται από την αρνητική στάση 

των υπολοίπων κομμάτων της 

Εθνοσυνέλευσης και ειδικά  εκείνη που 

εκπροσωπείται από την κοσμική 

παράταξη, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό 

Λαϊκό Κόμμα (Ρ.Λ.Κ.). Σο βασικό 

ερώτημα της παρούσας ανάλυσης 

διατυπώνεται ως εξής: «ποιες είναι οι 

θέσεις που πρεσβεύονται από την κοσμική παράταξη σχετικά με το θέμα της 

αναθεώρησης του υντάγματος και για ποιους λόγους ακολουθούνται οι 

θέσεις αυτές από το Ρ.Λ.Κ.;».  

                                                             
1 Η Καθημερινή, «Προτεραιότητα η συνταγματική αναθεώρηση στην Σουρκία», 16 Απριλίου 

2015, [Ανακτήθηκε από: 

http://www.kathimerini.gr/811448/article/epikairothta/kosmos/proteraiothta-h-
syntagmatikh--ana8ewrhsh-sthn-toyrkia, Σελευταία πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2016] 

2 Η Καθημερινή, ο.π.. 

Μ 

Σν θπβεξλώλ θόκκα δελ 

δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην 

αξηζκό βνπιεπηώλ νύηε γηα ηελ 

θαηάξηηζε ελόο λένπ 

πληάγκαηνο, ην νπνίν ζα 

επηθπξσζεί κε δεκνςήθηζκα 

από ην ιαό, αιιά νύηε θαη γηα 

ηε ζύληαμε ελόο λένπ. 
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Η σημαντικότητα της στάσης της κοσμικής παράταξης είναι μεγάλη, 

κυρίως λόγω της θέσης του Ρ.Λ.Κ. τόσο εντός όσο και εκτός της 

Εθνοσυνέλευσης. Η θέση αυτή βρίσκεται διαρκώς σε αποκλίνουσα πορεία 

από τις επιδιώξεις του ισλαμικού Κ.Δ.Α. και μετρά αρκετά εκατομμύρια 

Σούρκους ψηφοφόρους. Πρόκειται, δηλαδή, για μια πολιτική αντιπαράθεση 

με στόχο την κατοχή της εξουσίας μέσω του υντάγματος. Με βάση τα 

παραπάνω, η υπόθεση εργασίας μας διαμορφώνεται ως εξής: «Οι 

προτεινόμενες από την κυβέρνηση 

συνταγματικές αλλαγές που επιφέρουν 

πολιτειακές ανατροπές, δεν είναι 

επιθυμητές από την αντιπολίτευση». 

Για την εξέταση της παραπάνω 

υπόθεσης εργασίας, ακολουθήθηκε η 

επαγωγική μέθοδος, καθώς από την 

παρατήρηση ενός μεμονωμένου 

γεγονότος, δηλαδή των τοποθετήσεων 

της κοσμικής παράταξης σχετικά με το 

θέμα της αναθεώρησης του 

υντάγματος, επιχειρείται η μελέτη 

και η ερμηνεία της στάσης της 

απέναντι στο φλέγον αυτό ζήτημα, 

γεγονός που έθεσε τη βάση του προβληματισμού μας και οδήγησε στην 

τελική διατύπωση της υπόθεσης εργασίας μας. Για τις ανάγκες τις παρούσας 

ανάλυσης διεξήχθη βιβλιογραφική έρευνα κι έγινε συγκέντρωση σχετικής 

αρθρογραφίας γύρω από το θέμα.  

τις γραμμές που ακολουθούν θα αναλύσουμε εκτενώς τη στάση της 

κοσμικής παράταξης σχετικά με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα τονισθούν τα σημεία εκείνα για τα οποία η 

κοσμική παράταξη δε διατίθεται να ψηφίσει υπέρ της μετατροπής ή και 

κατάργησής τους από το ισχύον ύνταγμα. τη συνέχεια, θα γίνει αναφορά 

σε δηλώσεις εξεχουσών προσωπικοτήτων της τουρκικής πολιτικής σκηνής –

κυρίως στελεχών του Ρ.Λ.Κ.–, που τεκμηριώνουν τη θέση και προσέγγιση 

της κοσμικής παράταξης στο σχέδιο τροποποίησης του υντάγματος. Σέλος, 

παραθέτονται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης. Σα αποτελέσματα της 

έρευνας φανερώνουν ότι οι συνταγματικές αλλαγές που προτείνονται από 

την ισλαμική κυβέρνηση της Σουρκίας εντείνουν το ήδη τεταμένο κλίμα, 

κυρίως μεταξύ της αντιπολίτευσης και του κυβερνώντος κόμματος, εξαιτίας 

του φόβου του Ρ.Λ.Κ. πως ένα προεδρικό σύστημα θα πλήξει το εθνικό 

συμφέρον της χώρας. 

Η επηδίσμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Σνπξθηθήο Δεκνθξαηίαο, Ρ.Σ. 

Έξληνγαλ, θαη θαη’ επέθηαζε 

θαη ηνπ Κ.Δ.Α., γηα εγθαζίδξπζε 

ελόο πξνεδξηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζηα πξόηππα μέλσλ πνιηηηθώλ 

ζπζηεκάησλ, όπσο ηνπ 

ακεξηθαληθνύ θαη ηνπ ξσζηθνύ, 

παξεκπνδίδεηαη από ηελ 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ ππνινίπσλ 

θνκκάησλ ηεο Εζλνζπλέιεπζεο 
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Η κοσμική παράταξη, και δη το Ρ.Λ.Κ., αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο 

μέρος του τουρκικού λαού, γεγονός που φαίνεται, άλλωστε, και από τη θέση 

του Ρ.Λ.Κ. ως το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης επί σειρά ετών. Πιστή 

στις αρχές του κεμαλισμού και των ιδεών που πρέσβευε ο ιδρυτής της 

Σουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, η κοσμική παράταξη 

διάκειται θετικότερα στην ιδέα της παραμονής της χώρας σε τροχιά 

ευρωπαϊκής πορείας – στο βαθμό που αυτό μπορεί να καταστεί εφικτό για τη 

γείτονα τη σημερινή εποχή. Μια τέτοια πορεία ενδέχεται να ανατραπεί σε 

περίπτωση που μεταβληθούν τα 4 πρώτα άρθρα και αφαιρεθούν οι 

εναπομείνασες αρχές του κεμαλισμού από το προοίμιο του υντάγματος. Σα 

άρθρα αυτά διατυπώνουν τα σημαντικότερα –τυπικά τουλάχιστον– 

χαρακτηριστικά ενός κράτους, τα οποία είναι: α) η μορφή του, δηλαδή το 

γεγονός πως το τουρκικό κράτος είναι μία «Δημοκρατία», β) τα 

χαρακτηριστικά της Σουρκικής Δημοκρατίας, δηλαδή το ότι είναι ένα 

«κοσμικό και κοινωνικό κράτος» που διέπεται από «κανόνες δικαίου, σέβεται 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι πιστό στις αρχές του Μουσταφά Κεμάλ», 

γ) ο αδιαίρετος χαρακτήρας του κράτους, δ) τα βασικά στοιχεία και σύμβολα 

του κράτους, δηλαδή η επίσημη γλώσσα, η σημαία, ο Εθνικός ύμνος και η 

πρωτεύουσά του, και ε) η διασφάλιση με το άρθρο 4 πως όλα τα παραπάνω 

δεν μπορούν ούτε να τροποποιηθούν, αλλά ούτε και να προταθεί η 

τροποποίησή τους3. Γνωρίζοντας πως τα άρθρα αυτά αποτελούν «κόκκινη 

γραμμή» για το Ρ.Λ.Κ., ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Αχμέτ 

Νταβούτογλου, είχε φροντίσει να καθησυχάσει βουλευτές και οπαδούς του 

κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθιστώντας σαφές τον Απρίλιο 

του 2016, πως στο νέο ύνταγμα θα εξακολουθήσει να υφίσταται ο κοσμικός 

χαρακτήρας της Σουρκίας. τις προθέσεις, δηλαδή, του κυβερνώντος 

κόμματος φαίνεται πως είναι η διατήρηση στο ύνταγμα της ανεξιθρησκίας 

και η «ίση απόσταση του κράτους από όλα τα θρησκευτικά δόγματα»4. 

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη δήλωση αυτή όσο και την επιθυμία του 

Σούρκου Προέδρου, Ρ. Σ. Έρντογαν, να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο 

ύνταγμα, το Ρ.Λ.Κ., όπως και τα άλλα δυο κόμματα που απαρτίζουν την 

                                                             
3 Βλ. YASAR Erhan, “The Constitution of the Republic of Turkey (1982)”, Legislation 

Profile Turkey 1997. Αναδημοσιεύθηκε στον ιστότοπο “Turkish Constitutional Law” του 

Kemal Gözler, [Ανακτήθηκε από: http://www.anayasa.gen.tr/1982Constitution-1995-1.pdf, 
Σελευταία πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2016] 

4 Βλ. ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟ αράντης, «Σουρκία: «Υιλελεύθερη ερμηνεία» του κοσμικού 

κράτους στο νέο ύνταγμα», EurActiv.gr, 28 Απριλίου 2016. [Ανακτήθηκε από: 

http://www.euractiv.gr/section/evropaika-diethni/news/tourkia-fileleftheri-erminia-tou-

kosmikou-kratous-sto-neo-sintagma/, Σελευταία πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2016]  
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αντιπολίτευση, έχει δηλώσει επανειλημμένως πως δεν είναι αρνητικά 

διακείμενο στην αναθεώρηση του υντάγματος5.  

Ωστόσο, το σημείο στο οποίο αντιτίθεται σθεναρά η κοσμική παράταξη 

είναι η μεταβολή του πολιτικού συστήματος της χώρας σε προεδρικό. την 

περίπτωση αυτή, ο Σούρκος Πρόεδρος, Ρ. Σ. Έρντογαν, θα αποκτήσει 

αυξημένες αρμοδιότητες και εξουσίες, κάτι το οποίο ενδέχεται να πλήξει όχι 

μόνο το πολιτικό σύστημα της Σουρκίας, αλλά και το «δημοκρατικό» της 

πολίτευμα. Η γείτονα χώρα, όπως δήλωσε λίγο μετά τις εκλογές του 

Νοεμβρίου ο γενικός γραμματέας του Ρ.Λ.Κ., Gürsel Tekin, έχει ανάγκη από 

ένα ανανεωμένο και αναθεωρημένο ύνταγμα, στο οποίο θα τηρούνται 

πλήρως οι νόμοι και θα είναι βασισμένο 

στις αρχές και τις αξίες του δυτικού 

κόσμου6. Με τη δήλωση αυτή συμφώνησε 

λίγους μήνες μετά, τον Απρίλιο του 

2016, ο Πρόεδρος του κόμματος και 

αρχηγός της αντιπολίτευσης, Κεμάλ 

Κιλιτσντάρογλου (Ρ.Λ.Κ.), δηλώνοντας 

πως το κόμμα του είναι διατεθειμένο να 

στηρίξει την ενίσχυση του 

κοινοβουλευτισμού στην Σουρκία. Είναι, 

όμως, ταυτοχρόνως, κάθετα αρνητικό 

στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος που 

μπορεί να διαιρέσει το κράτος και να 

θέσει σε κίνδυνο την επιβίωσή του. Σο 

Ρ.Λ.Κ. φοβάται ότι η κοινή γλώσσα και τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία που 

είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της ενότητας του κράτους κινδυνεύουν 

μέσα από την αλλαγή του πολιτικού συστήματος της χώρας, καθώς το 

προεδρικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει τους πολίτες του κράτους μακριά 

από την αρχή του εθνικισμού, η οποία είναι μία εκ των βασικών αρχών του 

κεμαλισμού. ύμφωνα με τον Κιλιτσντάρογλου, το καθεστώς μίας χώρας 

καθορίζεται από την ιστορία της. Η Σουρκία έχει από την ίδρυσή της το 

1923 –τυπικά τουλάχιστον–, ένα κοινοβουλευτικό πολιτικό σύστημα και μία 

ενδεχόμενη μεταβολή του, όχι μόνο δε θα ευδοκιμήσει στη χώρα, αλλά θα 

                                                             
5 Βλ. Hürriyet Daily News, “New gov’t swiftly calls on opposition for making brand new 

constitution”, 3 Νοεμβρίου 2015, [Ανακτήθηκε από : 

http://www.hurriyetdailynews.com/new-govt-swiftly-calls-on-opposition-for-making-brand-

new-constitution.aspx?pageID=238&nID=90663&NewsCatID=338, Σελευταία πρόσβαση: 
30 Ιουνίου 2016]  

6 Βλ. Hürriyet Daily News, ο.π.. 

Ο πξώελ πξσζππνπξγόο ηεο 

ρώξαο, Αρκέη Νηαβνύηνγινπ, 

είρε θξνληίζεη λα θαζεζπράζεη 

βνπιεπηέο θαη νπαδνύο ηνπ 

θόκκαηνο ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο, θαζηζηώληαο 

ζαθέο ηνλ Απξίιην ηνπ 2016, 

πσο ζην λέν ύληαγκα ζα 

εμαθνινπζήζεη λα πθίζηαηαη ν 

θνζκηθόο ραξαθηήξαο ηεο 

Σνπξθίαο. 
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την οδηγήσει στην καταστροφή7. Αν, μάλιστα, λάβουμε υπόψη μας και τις 

κατά καιρούς αποχωρήσεις των μελών του κόμματος από την επιτροπή που 

είναι υπεύθυνη για τη συνταγματική αναθεώρηση, γίνεται αντιληπτό πως η 

κοσμική παράταξη δε θα συμφωνήσει επ’ ουδενί στην αναθεώρηση ενός 

υντάγματος, όπου βασική αλλαγή θα αποτελεί η καθιέρωση ενός 

προεδρικού συστήματος8. 

Πέραν, όμως, των αιτιών που μόλις αναλύσαμε, η σαφής καθιέρωση του 

Ρ.Λ.Κ. στην προτίμηση των Σούρκων πολιτών ως δεύτερη δύναμη στις 

εθνικές εκλογές, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας ακόμη λόγος για τη 

σθεναρή άρνηση στο αίτημα του κυβερνώντος κόμματος. Είναι γεγονός πως η 

κοσμική παράταξη δεν εκπέμπει στις μέρες μας τη δύναμη, τη λάμψη, ή την 

αίγλη που διέθετε παλαιότερα. Αυτό συμβαίνει, αφενός, εξαιτίας της 

αδυναμίας της κεμαλικής παράταξης να πείσει τους ψηφοφόρους με το 

πρόγραμμά της και να τους ωθήσει να της εμπιστευτούν εκ νέου την 

εξουσία, κι αφετέρου, λόγω των αδυναμιών της κεμαλικής ιδεολογίας να 

ανακόψει τη ραγδαία άνοδο του ισλαμισμού, η οποία εκπροσωπείται, πλέον, 

από το Κ.Δ.Α.. Αν αναλογιστούμε το ότι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος 

σε προεδρικό θα σήμαινε αυτομάτως τη διακυβέρνηση της χώρας από έναν 

Πρόεδρο που ακολουθεί αυταρχικές πολιτικές και ολοκληρωτικές μεθόδους 

προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, δεν είναι δύσκολο να γίνει 

αντιληπτό πως κάτι τέτοιο βάζει τέρμα στις όποιες φιλοδοξίες μπορεί να είχε 

η κοσμική παράταξη για επάνοδο στην εξουσία.  

Εν κατακλείδι, παρατηρώντας την κατάσταση που επικρατεί στην 

Σουρκία από την 1η Νοεμβρίου, όταν εξελέγη το Κ.Δ.Α. εκ νέου στην εξουσία 

με αυτοδυναμία, είναι έκδηλο ότι ο Ρ. Σ. Έρντογαν επιθυμεί την επίτευξη 

του σκοπού του, που δεν είναι άλλος από την αλλαγή του πολιτικού 

συστήματος της χώρας σε προεδρικό με εκείνον στο τιμόνι της. Η κοσμική 

παράταξη από την άλλη, δεν φαίνεται να προθυμοποιείται να αλλάξει την 

στάση της και να προχωρήσει σε συμφωνία με το κυβερνών κόμμα όσων 

αφορά αυτό το ζήτημα, επαληθεύοντας, έτσι, την αρχική υπόθεση εργασίας. 

Παρόλα αυτά, είναι γεγονός πως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν έχει 

τη δύναμη να επηρεάσει την κατάσταση και, αν κρίνουμε από την τεράστια 

υποστήριξη των πολιτών στο Κ.Δ.Α., το Ρ.Λ.Κ. δεν φαίνεται να είναι ούτε 

                                                             
7 Βλ. Hürriyet Daily News, “Presidential system will divide country, Kılıçdaroğlu says”, 10 

April 2016, [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/presidential-system-will-

divide-country-kilicdaroglu-says.aspx?pageID=238&nID=97584&NewsCatID=338, 
Σελευταία πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2016]  

8 Βλ. Η Ναυτεμπορική, «Αποχώρισε η κεμαλική Κεντροαριστερά από τις συζητήσεις για το 

νέο τουρκικό ύνταγμα», 17 Υεβρουαρίου 2016, [Ανακτήθηκε από: 

http://www.naftemporiki.gr/story/1067638/apoxorise-i-kemaliki-kentroaristera-apo-tis-

suzitiseis-gia-to-neo-tourkiko-suntagma, Σελευταία πρόσβαση: 30 Ιουνίου 2016] 
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στο άμεσο μέλλον ικανό να γείρει την πλάστιγγα υπέρ του. Με αυτόν τον 

τρόπο δίνει στον Πρόεδρο Έρντογαν και το Κ.Δ.Α. την ευκαιρία να δράσουν 

ανενόχλητοι στο εσωτερικό της χώρας και να στοχεύσουν στην αναζήτηση 

συμμάχων στο πρόσωπο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (Κ.Ε.Δ.).  

 

 

* * * * * 
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