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χετικά με την «Ομάδα Έρευνας Σουρκίας»
του Εργαστηρίου Σουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών
(Ε.Σ.Ε.Μ.)
Η «Ομάδα Έρευνας Σουρκίας» ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του
2013. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο πλαίσιο του Κέντρου Διεθνών
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
και ανάλυση των τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και
κοινωνικών εξελίξεων στην Σουρκία. Οι εργασίες της Ομάδας
επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της
τουρκικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη των ερευνών γύρω
από τα παραπάνω θέματα πρωτίστως στο οικείο ίδρυμα.
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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τις αρχές Νοεμβρίου του 2016 ο υπουργός Παιδείας της Αλβανίας
ανακοίνωσε την απαγόρευση της χρήσης εθνικών συμβόλων από τα
σχολεία του κινήματος Γκιουλέν μετά από πιέσεις της τουρκικής
κυβέρνησης. ύμφωνα με το αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι Top Channel, στις
3 Νοεμβρίου η υπουργός Παιδείας, Lindita Nikolla, προχώρησε στην
απαγόρευση χρήσης τουρκικών εθνικών συμβόλων μετά από διαμαρτυρίες
της τουρκικής ηγεσίας, η οποία υπογράμμιζε ότι η χρήση αυτών επιτρέπεται
στις διπλωματικές αποστολές και μόνο1.
Η αντιπαράθεση μεταξύ του Κόμματος «Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη»
(Κ.Δ.Α.) και των οπαδών του κινήματος Γκιουλέν λαμβάνει εντονότερες
διεθνείς προεκτάσεις μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016.
Πράγματι, το τουρκικό κατεστημένο
συνεχίζει τις διώξεις πολιτών που
Τν ηνπξθηθό θαηεζηεκέλν
ισχυρίζεται ότι σχετίζονται με το κίνημα
ζπλερίδεη ηηο εθδηώμεηο
Γκιουλέν όχι μόνο εντός των συνόρων της
πνιηηώλ πνπ ηζρπξίδεηαη όηη
Σουρκίας, αλλά και στο εξωτερικό.
ζρεηίδνληαη κε ην θίλεκα
Αποκορύφωμα της αντιπαλότητας αυτής
Γθηνπιέλ όρη κόλν εληόο ησλ
στην εσωτερική πολιτική σκηνή, υπήρξε το
ζπλόξσλ ηεο Τνπξθίαο,
αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης
αιιά θαη ζην εμσηεξηθό.
Ιουλίου για το οποίο ευθύνεται, κατά τον
Σούρκο
Πρόεδρο,
ο
ιεροκήρυκας
Υετχουλάχ Γκιουλέν. το εξωτερικό, ο Πρόεδρος Ρ.Σ. Έρντογαν, ασκεί
πιέσεις στις κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται κύκλοι
προσκείμενοι στον Υ. Γκιουλέν. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η Αλβανία.
ε μια προσπάθεια περιορισμού της δύναμης της κοινότητας Γκιουλέν, η
Άγκυρα απαγόρευσε τη χρήση της τουρκικής σημαίας και οποιουδήποτε
άλλου εθνικού συμβόλου στα σχολεία του κινήματος Γκιουλέν στην
Αλβανία. Αναδύεται λοιπόν το εξής ερώτημα: Σι αποτελέσματα μπορεί να
έχει η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης του Κ.Δ.Α. και των
γκιουλενικών στην Αλβανία και πως μπορεί να επηρεάσει τις τούρκοΒλ. FOXNEWS, “Albania stop Turkish-owned schools from using its flag”, 3 Νοεμβρίου
2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.foxnews.com/world/2016/11/03/albania-stops-turkishowned-schools-from-using-its-flag.html, τελευταία προβολή: 3/1/2017]
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αλβανικές σχέσεις; Προκειμένου να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα
γίνεται χρήση των κύριων παραδοχών της σχολής σκέψης του ρεαλισμού και
πιο συγκεκριμένα του επιθετικού ρεαλισμού. ύμφωνα με αυτήν, ο προέχων
σκοπός του κάθε κράτους είναι να μεγιστοποιήσει το μερίδιό του επί της
παγκόσμιας ισχύος, γεγονός που συνεπάγεται την απόκτηση ισχύος εις βάρος
άλλων κρατών2. Η άναρχη δομή του διεθνούς συστήματος υποχρεώνει τα
κράτη, τα οποία πρωταρχικά επιθυμούν να παραμένουν ασφαλή, να
ενεργούν επιθετικά το ένα απέναντι στο άλλο. Σα κράτη αναγνωρίζουν ότι
όσο περισσότερο ισχυρά είναι σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους τόσο
καλύτερη τύχη επιβίωσης έχουν3. Με βάση τη θεωρία του επιθετικού
ρεαλισμού, στη διεθνή πολιτική σπανίως εντοπίζονται δυνάμεις που
τάσσονται υπέρ της διατήρησης του status quo, κι αυτό συμβαίνει διότι το
διεθνές σύστημα δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στα κράτη να αναζητήσουν
ευκαιρίες για να αποκτήσουν ισχύ εις βάρος των ανταγωνιστών τους και να
εκμεταλλευτούν αυτές τις καταστάσεις, όταν τα οφέλη ξεπερνούν τα κόστη.
Ο τελικός σκοπός ενός ανταγωνιστικού κράτους είναι να γίνει ο ηγεμόνας
του συστήματος4. Σα κράτη προσβλέπουν σε περισσότερη και όχι λιγότερη
ισχύ σε σχέση με τους αντιπάλους, τους καθώς όσους περισσότερους πόρους
έχει ένα κράτος στη διάθεσή του τόσο πιθανότερο είναι να επικρατήσει σε
ένα πόλεμο5. Σρία είναι τα βασικά στοιχεία του ρεαλισμού: ο κρατισμός, η
επιβίωση και η αυτοβοήθεια6. ύμφωνα με την αρχή της αυτοβοήθειας, αν
ένα κράτος αισθανθεί ότι απειλείται θα πρέπει να επιδιώξει να αυξήσει την
ισχύ του επιδιώκοντας για παράδειγμα, να εξοπλιστεί7. Ο επιθετικός
ρεαλισμός τονίζει τη σημασία της σχετικής ισχύος. Κατά τον Mearsheimer,
η δομή του διεθνούς συστήματος αναγκάζει τα κράτη να μεγιστοποιήσουν τη
σχετική τους ισχύ8. Για τα κράτη έχει μεγαλύτερη σημασία η σχετική και
όχι η απόλυτη ισχύς. Ο επιθετικός ρεαλισμός προτείνει στους ηγέτες των
χωρών να επιδιώξουν πολιτικές ασφάλειας που θα αποδυνάμωναν τους
δυνητικούς εχθρούς τους και θα αύξαναν την ισχύ τους9. Επομένως,

Βλ. MEARSHEIMER John, Η Σραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα,
Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σ. 22-26.
2

3

Βλ. MEARSHEIMER John, ό.π., σ. 25-26.

4

Βλ. MEARSHEIMER J., ό.π., σ. 61-62.

5

Βλ. MEARSHEIMER J., ό.π., σ. 130-133.

Βλ. BAYLIS J., SMITH S., OWENS P., Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής,
Αθήνα, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013, σ. 249.
6
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Βλ. BAYLIS J., SMITH S., OWENS P., ό.π., σ.117-119.
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Βλ.BAYLIS J.,SMITH S., OWENS P., ό.π., σ.163-165.
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αντιλαμβανόμαστε ότι ισχυρά κράτη ως προς τον πληθυσμό και τους πόρους
(λανθάνουσα ισχύς) με βλέψεις να εξελιχθούν σε ηγεμονικές δυνάμεις,
προσπαθούν μέσω της ήπιας επιρροής να συνάψουν σχέσεις με κράτη της
άμεσης, αλλά και έμμεσης, περιφέρειάς τους προκειμένου να ασκήσουν
επιρροή. τη συνέχεια επιδιώκουν να διεκδικήσουν ακόμη και λόγο σε
ζητήματα εσωτερικής πολιτικής χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της παροχής
ασφάλειας και παραγκωνίζοντας τους επίδοξους εχθρούς τους. Η υπόθεση
εργασίας διατυπώνεται ως εξής: «Ισχυρά κράτη προσπαθούν να ασκήσουν
επιρροή σε κράτη μικρότερης εμβέλειας ισχύος με σκοπό την επίτευξη
στόχων εσωτερικής ή και εξωτερικής πολιτικής». Η μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε για την εξέταση της παραπάνω υπόθεσης εργασίας είναι η
επαγωγική μέθοδος, δηλαδή η μελέτη της υπόθεσης από το επιμέρους, που
είναι η περιπτωσιολογική μελέτη, προς το γενικό. τις γραμμές που
ακολουθούν αρχικά αναλύεται η σημασία των Βαλκανίων και πιο
συγκεκριμένα της Αλβανίας για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Αναφορά
γίνεται επίσης στη δράση του κινήματος Γκιουλέν και της αντιπαράθεσης
αυτού με το Κ.Δ.Α.. Σέλος, διατυπώνεται το συμπέρασμα της ανάλυσης. Η
ανάλυση αυτή θα επιτρέψει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά
με την στρατηγική ισχυρών κρατών, όπως η Σουρκία, να ασκήσουν επιρροή
στην εσωτερική πολιτική σκηνή μικρών κρατών με απώτερο σκοπό την
εγκαθίδρυση της ηγεμονίας τους επιδιώκοντας τον περιορισμό της δράσης
των εσωτερικών και περιφερειακών αντιπάλων τους.
Σα τελευταία είκοσι χρόνια η Σουρκία εκδηλώνει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια. υγκεκριμένα, μπορεί να ειπωθεί ότι μετά το
1990 η χώρα προσπάθησε να ανακτήσει το
«χαμένο έδαφος». Σο μουσουλμανικό
Τα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα ε
στοιχείο παραμένει έντονο στα Βαλκάνια
Τνπξθία εθδειώλεη ηδηαίηεξν
και ιδιαίτερα στην Βοσνία και την
ελδηαθέξνλ γηα ηα Βαιθάληα.
Αλβανία, χώρες που χαρακτηρίζονται από
Σπγθεθξηκέλα κεηά ην 1990
τον Νταβούτογλου «φυσικοί σύμμαχοι»
πξνζπάζεζε λα αλαθηήζεη ην
της Σουρκίας. Οι σχέσεις μεταξύ
«ρακέλν έδαθνο».
Σουρκίας και βαλκανικών κρατών, την
τελευταία ιδίως δεκαετία, διακατέχονται
από καλή συνεργασία και συνεννόηση. Η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α., με την
άνοδό της στην εξουσία το 2002, επεδίωξε περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών
της με τις χώρες των Βαλκανίων. ημαντικότατος σύμμαχος της Σουρκίας
στην περιοχή αποτελεί η Αλβανία, η οποία φαίνεται να διατηρεί στενές
σχέσεις με την Άγκυρα ιδιαίτερα μετά την εκλογή του πρωθυπουργού Έντι
Ράμα. Παρόλα αυτά, η πίεση του Σούρκου Προέδρου Ρ.Σ. Έρντογαν για το
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κλείσιμο των σχολείων του κινήματος Γκιουλέν σε Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ. και
Κοσσυφοπέδιο, αλλά και η απαίτηση για έκδοση προσώπων που σχετίζονται
με τον αυτοεξόριστο στις Η.Π.Α. ιμάμη Υ. Γκιουλέν, διαταράσσει τις καλές
αυτές σχέσεις, προκαλώντας δυσφορία στους ηγέτες των παραπάνω κρατών.
Η κυβέρνηση Έρντογαν εκδηλώνει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον
της για τα Βαλκάνια, καθώς αυτά αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν
έναν χώρο υψίστης σημασίας και ενδιαφέροντος για την τουρκική εξωτερική
πολιτική10. Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου στο
βιβλίο του τρατηγικό βάθος περιλαμβάνει στο όραμά του για την ανάδειξη
της Σουρκίας σε μεγάλη δύναμη, την άσκηση επιρροής και στα Βαλκάνια11.
Σα μέσα που θα βοηθήσουν την Σουρκία να εδραιώσει τις απαραίτητες
σχέσεις με τις μουσουλμανικές μειονότητες στη βαλκανική χερσόνησο,
πέραν των πολιτικών και οικονομικών,
είναι επίσης η διατήρηση ζωντανής της
Η θπβέξλεζε Έξληνγαλ
μνήμης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
εθδειώλεη νινέλα θαη
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε κάποιο
πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ
βαθμό μέσω της οικοδόμησης και
ηεο γηα ηα Βαιθάληα, θαζώο
αναστήλωσης ισλαμικών μνημείων. Ο
απηά απνηεινύζαλ θαη
Σούρκος Πρόεδρος, Ρ.Σ. Έρντογαν, σε
ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ
συνάντησή του το Μάιο του 2015 με τον
έλαλ ρώξν πςίζηεο ζεκαζίαο Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, είχε
θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
εκφράσει τη σημασία της συνεργασίας των
ηνπξθηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή δύο χωρών όχι μόνο μέσω των επενδύσεων
τουρκικών επιχειρήσεων στην Αλβανία,
αλλά και της οικοδόμησης του μεγαλύτερου τεμένους στα Βαλκάνια στην
πρωτεύουσα της χώρας, τα Σίρανα12. Η οικοδόμηση ενός τέτοιου μνημείου θα
εξασφαλίσει στην Σουρκία το απαραίτητο «πάτημα» που χρειάζεται για τη
διείσδυσή της στα Βαλκάνια. Επιπροσθέτως, η κοινή πολιτισμική μήτρα, την
οποία επικαλείται ο Σούρκος Πρόεδρος, δημιουργεί τους προαπαιτούμενους
δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Τπενθυμίζεται ότι ο Α. Νταβούτογλου
χαρακτηρίζει τους τουρκογενείς πληθυσμούς των Βαλκανίων ως
«προκεχωρημένα φυλάκια» της Σουρκίας, καθώς και «κατάλοιπα» της
Βλ. Η Καθημερινή, «Νέα δεδομένα για την Σουρκία στα Βαλκάνια», 28 Αυγούστου 2016
[Ανακτήθηκε από: http://www.kathimerini.gr/872541/article/epikairothta/politikh/neadedomena-gia-thn-toyrkia-sta-valkania τελευταία πρόσβαση 2/01/2017]
10

Βλ. ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ Αχμέτ, Σο τρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση της Σουρκίας,
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σελ. 200 και 477.
11

Βλ. Έθνος, «Μεγάλο τζαμί στα Σίρανα θεμελίωσε ο Ερντογάν», 13 Μαΐου 2015.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.ethnos.gr/diethni/arthro/megalo_tzami_sta_tirana_themeliose_o_erntogan64186520/ Σελευταία προβολή 2/01/2017]
12

4

Τετράδια της Ομάδας Έρεσνας Τοσρκίας

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας13. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ρ.Σ. Έρντογαν συχνά
απευθύνεται στον Αλβανό πρωθυπουργό ως τον «αδερφό» του, τον οποίο έχει
«υποχρέωση», λόγω των παραπάνω, «να βοηθήσει να καταπολεμήσει την
„τρομοκρατική οργάνωση‟ του Γκιουλέν»14.
Οι εμπορικές σχέσεις, από την άλλη, αποτελούν μέσο προώθησης της
«οικονομικής αλληλεξάρτησης», αρχή που σχετίζεται με την πολιτική
«μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες», την οποία έχει υιοθετήσει η
Σούρκία15. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι οικονομικές δραστηριότητες
μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης προς την επίτευξη των στόχων
εξωτερικής πολιτικής. ε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται λόγος για
αμοιβαία προσέγγιση βασισμένη στην πηγαία και ελεύθερη βούληση των
μερών, αλλά σε αναγκαστική προσέγγιση που ορίζεται από την άσκηση μια
μορφής ήπιας ισχύος του ενός μέρους πάνω στο άλλο16. Άλλωστε οι
οικονομικές δραστηριότητες της Σουρκίας με το εξωτερικό της περιβάλλον,
εκλαμβάνονται από την τουρκική ηγεσία ως σημαντικό μέσο προάσπισης και
προώθησης των τουρκικών εθνικών συμφερόντων στις χώρες της άμεσης
περιφέρειάς της17. τόχος του Κ.Δ.Α. είναι, πέρα από την οικονομική
εξάπλωση τωντου επιχειρήσεων, η δημιουργία διεθνών νομικών πλαισίων
που θα θέτουν υπό την προστασία της Άγκυρας τις μουσουλμανικές
μειονότητες, όπως εκείνη των Μουσουλμάνων/Σούρκων της Κύπρου και των
Μουσουλμάνων της Δ. Θράκης, τα οποία καθιστούν νόμιμες τις παρεμβάσεις
της Άγκυρας στις εσωτερικές υποθέσεις των βαλκανικών και γειτονικών της
κρατών18. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό πως βασικός στόχος της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια, επικαλούμενη την ασφάλεια των
μουσουλμανικών μειονοτήτων, είναι η οικοδόμηση μιας σφαίρας επιρροής
που θα της επιτρέψει να πραγματοποιήσει τις ηγεμονικές βλέψεις της σε
βάθος χρόνου και να την αναδείξει σε ισχυρή περιφερειακή δύναμη.

13

Βλ. ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ Αχμέτ, ό.π..

Βλ. Σα Νέα, «Άναψε φωτιές η παρέμβαση Ερντογάν στα εσωτερικά της Αλβανίας», 19
Μαΐου 2015, [Ανακτήθηκε από: http://www.tanea.gr/news/world/article/5240250/anapsefwties-h-parembash-erntogan-sta-eswterika-ths-albanias/ τελευταία προβολή 02/01/2017]
14

Βλ. Μακεδονία, «Η Σουρκία και οι ενέργειές της για διείσδυση στα Βαλκάνια», 7 Ιουνίου
2015.
[Ανακτήθηκε
από:
https://ometdes.files.wordpress.com/2015/06/afieromamakedonia_t-balkania-07-06-2015.pdf τελευταία προβολή 4/01/2017]
15

Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, Οι τρέχουσες εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές της
Σουρκίας με τις χώρες της άμεσης περιφέρειας της, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
16

Θεσσαλονίκη, 2011, σελ. 23.
17

Βλ. ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟ Νικόλαος, ό.π., σ.26.

18

Βλ. ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ Αχμέτ, ό.π., σ.200.
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Όσον αφορά το θρησκευτικό κίνημα, του οποίου ηγείται ο Υετχουλάχ
Γκιουλέν, αυτό είχε σκοπό να εκπαιδεύσει μια νέα «χρυσή» γενιά που θα
ήταν πιστή στις ισλαμικές τουρκικές παραδόσεις, αλλά συγχρόνως θα
ενστερνιζόταν και σύγχρονες πολιτικές και οικονομικές απόψεις. Ο
Γκιουλέν διαμόρφωσε την πρώτη ομάδα οπαδών τη δεκαετία του 1960, ενώ
τα επόμενα χρόνια οι ιδέες του κινήματος εξαπλώθηκαν και σε άλλες
περιοχές της Σουρκίας. Αρχικά, προτεραιότητα του κινήματος, το οποίο
έγινε προσφάτως γνωστό και ως Hizmet (Τπηρεσία/Προσφορά), ήταν η
προσέγγιση των μέσων ενημέρωσης και της διανόησης, καθώς οι ακόλουθοί
του επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα φόρουμ με σκοπό την προώθηση του
θρησκευτικού διαλόγου τόσο στην Σουρκία όσο και στο εξωτερικό. Ακόμη, το
κίνημα παρουσιάζει μια ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στον τομέα του εμπορίου
και των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει να χρηματοδοτείται,
να διατηρεί αλλά και να ενισχύει τις
ενέργειές
του
σε
δημοσιογραφικό,
Τν θίλεκα παξνπζηάδεη κηα
θρησκευτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. ε
ηδηαίηεξα ελεξγή παξνπζία
αυτό το τελευταίο περιλαμβάνονται και
ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ
χιλιάδες ιδιωτικά ιδρύματα που έχει
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη
ιδρύσει το κίνημα19. Ο διακηρυγμένος
θαηαθέξλεη λα
σκοπός του κινήματος είναι η διάδοση των
ρξεκαηνδνηείηαη, λα
ιδεών του διαλόγου, της κοινωνικής
δηαηεξεί αιιά θαη λα
ειρήνης και του πολιτικού Ισλάμ διεθνώς.
εληζρύεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζε
τις μέρες μας το κίνημα Hizmet είναι
δεκνζηνγξαθηθό,
ενεργό σε 150 χώρες και έχει εγκαθιδρύσει
ζξεζθεπηηθό θαη
σχολεία και πανεπιστήμια, τα οποία
εθπαηδεπηηθό επίπεδν.
παρέχουν μια σύγχρονη και φαινομενικά
κοσμική εκπαίδευση. Είναι αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι τα εκπαιδευτήρια του Γκιουλέν επέτρεψαν στην τουρκική
γλώσσα να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ευρασία. ύμφωνα με τον B. Balcı, το
κίνημα Γκιουλέν προωθεί μια μορφή του Ισλάμ, η οποία φέρει στοιχεία από
το μυστικιστικό Ισλάμ, τον τουρκικό εθνικισμό, το σύγχρονο ανθρωπισμό
και την κοινωνική προσφορά20. Με όρους διεθνών σχέσεων θα μπορούσε να
ειπωθεί ότι η δράση του κινήματος Γκιουλέν εντάσσεται στην κατηγορία της
ήπιας ισχύος. Όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, το κίνημα έχει
στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής Σουρκίας, συμβάλλοντας τόσο στην
19

Βλ. BAYRAM Balcı, “Turkey‟s Religious Outreach in Central Asia and the Cauasus”,

Current Trends in Islamist Ideology, τεύχος 16, Μάρτιος 2014. [Ανακτήθηκε από:
https://carnegieendowment.org/2014/01/27/turkey-s-religious-outreach-in-central-asiaand-caucasus-pub-54357 τελευταία προβολή 4/01/2017]
20

Βλ. BAYRAM Balcı, ό.π., σ. 65.
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ανάπτυξη των τουρκικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων στα Βαλκάνια
και στην Κεντρική Ασία όσο και στη δημιουργία κοινοτήτων φιλικών προς
την Σουρκία παγκοσμίως. Σέλος, επιχειρεί να προωθήσει μια νέα και θετική
εικόνα του «σύγχρονου Ισλάμ».
Μολονότι η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. διατηρούσε πολύ στενές σχέσεις με
το Γκιουλέν, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο οι δύο δρώντες να μετατραπούν σε
αντίπαλοι, μετά την εκλογική νίκη του Κ.Δ.Α. το 2011, περίοδο κατά την
οποία τα στελέχη του κόμματος που προέρχονταν από την κοινότητα του
Γκιουλέν, όπως άλλωστε και οι κοσμικοί,
άρχισαν να παραγκωνίζονται. τα τέλη του
Ο Έξληνγαλ εθδίσμε θαη
2013, ο Σούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε τον
ζπλερίδεη λα εθδηώθεη,
Γκιουλέν ότι βρισκόταν πίσω από μια
θπξίσο κεηά ηελ απόπεηξα
έρευνα
διαφθοράς
υπουργών
της
πξαμηθνπήκαηνο,
κυβέρνησης του. ε απάντηση ο Έρντογαν
δεκνζηνγξάθνπο,
εκδίωξε και συνεχίζει να εκδιώκει, κυρίως
ζηξαηησηηθνύο,
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος,
αζηπλνκηθνύο πνπ ζεσξεί
δημοσιογράφους,
στρατιωτικούς
και
όηη ζπλδένληαη κε ην θίλεκα
αστυνομικούς που θεωρεί ότι συνδέονται με
Γθηνπιέλ. Σην πιαίζην απηό
το κίνημα Γκιουλέν. το πλαίσιο αυτό των
ησλ αληί-γθηνπιεληθώλ
αντί-γκιουλενικών
κινήσεων
έκλεισε,
θηλήζεσλ έθιεηζε επίζεο ηα
επίσης, τα ιδιωτικά σχολεία του κινήματος
ηδησηηθά ζρνιεία ηνπ
Hizmet. Τπενθυμίζεται ότι η τουρκική
θηλήκαηνο Hizmet.
κυβέρνηση είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης
εναντίον του Γκιουλέν το 2014 με την
κατηγορία ότι προσπάθησε να ανατρέψει την κυβέρνηση, κάτι που ο ίδιος
αρνήθηκε επανειλημμένως. Ο αυτοεξόριστος ιεροκήρυκας κατηγορείται
ουσιαστικά από τον Έρντογαν για την εγκαθίδρυση ενός «παράλληλου
κράτους», ενώ το 2015 σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική Daily Sabah
προστέθηκε στην λίστα καταζητούμενων21. Γίνεται αντιληπτό, επομένως,
πως η πολιτική έριδα εντός τού Κ.Δ.Α. μεταξύ μελών που σχετίζονται με το
Υ. Γκιουλέν και μελών που βρίσκονται εντός των κύκλων του Έρντογαν,
εντείνει τις υποψίες της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου ότι το κίνημα
αποσκοπεί σε πολιτικές και κοινωνικές μεταβολές. Ο Γκιουλέν μετά τις
κατηγορίες για την οργάνωση του πραξικοπήματος σε συνέντευξή του στη
γερμανική εφημερίδα Die Zeit δήλωσε ότι ο Σούρκος Πρόεδρος «ήδη γνώριζε
όλα όσα θα συνέβαιναν αργότερα» και πως το πραξικόπημα έδωσε στον
Βλ. Καθημερινή, «Σουρκία: Ένταλμα σύλληψης εναντία στον Υετουλάχ Γκιουλέν», 11
Δεκεμβρίου
2015.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.kathimerini.gr/841956/article/epikairothta/kosmos/toyrkia-entalma-syllhyhsenantia-ston-fetoylax-gkioylen τελευταία προβολή 2/01/2017]
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Έρντογαν την ευκαιρία για να απολύσει χιλιάδες πρόσωπα, που θεωρούσε
αντιπάλους του, οπαδούς του Γκιουλέν22. Ο τελευταίος δηλώνει πως για να
πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία δεν θα μπορούσε παρά να είχε
προσχεδιαστεί καιρό πριν23.
Η κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ του Κ.Δ.Α. και του Γκιουλέν
είχε επιπτώσεις στα φίλο-γκιουλενικά εκπαιδευτήρια σε ξένες χώρες, στις
οποίες η τουρκική κυβέρνηση ήταν σε θέση να ασκήσει επιρροή. Σέτοια
είναι και η περίπτωση των εκπαιδευτηρίων του Γκιουλέν στις χώρες των
Βαλκανίων, όπως η Αλβανία. Ο Σούρκος Πρόεδρος ενέτεινε τις πιέσεις προς
τις βαλκανικές χώρες φτάνοντας στο σημείο να ενημερώσει τις ξένες
κυβερνήσεις όπως εκείνη των Σιράνων, ότι απαγορεύτηκε η χρήση της
τουρκικής σημαίας και οποιουδήποτε άλλου συμβόλου συνδεδεμένου με την
Σουρκία από τα σχολεία του κινήματος Γκιουλέν. Η κίνηση αυτή
καταδεικνύει την έντονη δυσφορία του Έρντογαν απέναντι σε οτιδήποτε
σχετίζεται με το κίνημα του Γκιουλέν. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να
αφαιρέσει
από τα δίκτυα του πρώην ιμάμη, και στη συγκεκριμένη
περίπτωση από τα εκπαιδευτήρια του κινήματος, την οποιαδήποτε σχέση με
την τουρκική κουλτούρα και καταγωγή. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό πως η
απαγόρευση της χρήσης του σημαντικότερου εθνικού συμβόλου, της εθνικής
σημαίας, αποτελεί μια προσπάθεια του Έρντογαν να αφαιρέσει από τον
εχθρό του Γκιουλέν το «δικαίωμα» της εκπροσώπησης της τουρκικής
κουλτούρας στο εξωτερικό. Γίνεται κατανοητό πως η απαγόρευση της χρήσης
του σημαντικότερου εθνικού συμβόλου, της εθνικής σημαίας, αποτελεί μια
προσπάθεια του Έρντογαν να ασκήσει πιέσεις στις φίλα προσκείμενες στην
Σουρκία βαλκανικές κυβερνήσεις να διαχωρίσουν τη θέση τους από το
κίνημα Γκιουλέν και να περιορίσουν τη δράση του. Ωστόσο, τα δίκτυα
Γκιουλέν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρά και δύσκολα μπορεί να
ληφθούν μέτρα από τις χώρες των Βαλκανίων για άμεση και μαζική
καταστολή τους. Σο κόστος για την Αλβανία αλλά και γενικότερα για τα
Βαλκάνια από τη διακοπή της δράσης αυτών των δικτύων επρόκειτο να είναι
αναμφίβολα μεγάλο, καθώς ένα αξιοσημείωτο μέρος της αλβανικής ελίτ
σπουδάζει σε αυτά τα εκπαιδευτήρια ή αποτελεί μέρος των επιχειρήσεων που

Βλ. Die Zeit, “Vielleicht will Gott uns strafen”, 2 Οκτωβρίου 2016. [Ανακτήθηκε από:
https://www.zeit.de/politik/ausland/2016-09/fethullah-guelen-interview-sanktionentuerkei-islam τελευταία προβολή 15/07/2018]
22

Βλ. καϊ, «Γκιουλέν: Πίσω από την «απόπειρα πραξικοπήματος» ήταν ο Έρντογαν», 29
επτεμβρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.skai.gr/news/world/article/326142/gioulen-piso-apo-tin-apopeirapraxikopimatos-itan-o-erdogan/ τελευταία προβολή 2/01/2017]
23
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συνδέονται με το κίνημα Hizmet24. τον αντίποδα, βέβαια, βρίσκεται η
Σουρκία, μια χώρα με εξαιρετικά ισχυρή επιρροή στα Βαλκάνια τόσο σε
οικονομικό επίπεδο όσο και σε πολιτισμικό. Η Σουρκία φαίνεται να
εκμεταλλεύεται τους θρησκευτικούς δεσμούς και την ύπαρξη ισλαμικώνοθωμανικών στοιχείων στις χώρες αυτές, καταφέρνοντας να δημιουργήσει
δεσμούς με την αλβανική κυβέρνηση, αλλά και τον αλβανικό λαό. Έτσι,
επιχειρεί να διεισδύει σε θέματα εσωτερικής πολιτικής της χώρας,
φτάνοντας στο σημείο να πραγματοποιήσει, έστω και εν μέρει, τους στόχους
της. Κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση χρήσης της τουρκικής σημαίας
και άλλων εθνικών συμβόλων από τα δίκτυα Γκιουλέν, ενώ υπάρχουν φήμες
και για αποπομπές καθηγητών από γκιουλενικά σχολεία στην Αλβανία25.
Αναφορικά με την περίπτωση της
Αλβανίας, η παρεμβατική πολιτική της
Σουρκίας στις εσωτερικές υποθέσεις των
Τν θόζηνο γηα ηελ Αιβαλία,
Σιράνων,
προκάλεσε
διχασμό
στον
αιιά θαη γεληθόηεξα γηα ηα
πολιτικό κόσμο της χώρας. Ορισμένες
Βαιθάληα από ηε δηαθνπή
πολιτικές δυνάμεις τάχθηκαν με την
ηεο δξάζεο απηώλ ησλ
επιλογή της σύμπλευσης με τις διαταγές
δηθηύσλ επξόθεηην λα είλαη
και
προειδοποιήσεις
του
Σούρκου
αλακθίβνια κεγάιν, θαζώο
Προέδρου για την καθυπόταξη της
έλα αμηνζεκείσην κέξνο ηεο
«τρομοκρατικής
οργάνωσης»,
όπως
αιβαληθήο ειίη ζπνπδάδεη ζε
χαρακτηρίζει το κίνημα Γκιουλέν, ενώ
απηά ηα εθπαηδεπηήξηα ή
άλλες στήριξαν την άποψη της συνέχισης
απνηειεί κέξνο ησλ
της δράσης των δικτύων του κινήματος
επηρεηξήζεσλ πνπ
στη
χώρα
για
κοινωνικούς
και
ζπλδένληαη κε ην θίλεκα
οικονομικούς λόγους. Σα Σίρανα μετά από
Hizmet.
πολλές πιέσεις αποφάσισαν να υπακούσουν
στις διαταγές της τουρκικής κυβέρνησης26.
Ωστόσο, η απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να υποχωρήσει μπροστά στις
πιέσεις της Σουρκίας φανερώνουν τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών και
εκδηλώνει την επιρροή που ασκεί η τουρκική κυβέρνηση σε αυτήν του
Ράμα. Ο τελευταίος επικρίθηκε έντονα από την αλβανική Βουλή για την
υποταγή του στα αιτήματα της Αγκύρας, διότι το κίνημα του Γκιουλέν στην

24

Βλ. BAYRAM Balci, ό.π..

Βλ. Καθημερινή, «Αλβανικός εθνικισμός και στο βάθος βέτο», 7 Νοεμβρίου 2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.kathimerini.gr/882365/article/epikairothta/politikh/alvanikos-e8nikismos-kaisto-va8os-veto τελευταία προβολή 5/01/2017]
25

26

Βλ. Καθημερινή, «Αλβανικός εθνικισμός…», ό.π..
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Αλβανία φαίνεται να έχει σημαντικά ερείσματα.27 Παρόμοια μέτρα κατά του
κινήματος Γκιουλέν αναγκάστηκε να λάβει και η κυβέρνηση της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης μετά από προειδοποιήσεις της τουρκικής κυβέρνησης28. Σο ίδιο
συνέβη και με την κυβέρνηση του Πακιστάν, η οποία ζήτησε να
αυτοεξοριστούν 108 δάσκαλοι από τη χώρα με την κατηγορία ότι αποτελούν
μέλη της «τρομοκρατικής οργάνωσης» του Γκιουλέν29.
υμπερασματικά,
παρατηρούμε
ότι
η
υπόθεση
εργασίας
επιβεβαιώνεται όσον αφορά την επιδίωξη ισχυρών κρατών να ασκήσουν
επιρροή σε λιγότερο ισχυρά κράτη με σκοπό τον περιορισμό της δράσης των
εσωτερικών αντιπάλων τους. Ο Σούρκος Πρόεδρος δεν επιθυμεί να προβεί σε
υποχωρήσεις και ο Υετχουλάχ Γκιουλέν χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως μια
από τις σημαντικότερες μουσουλμανικές φιγούρες, έχοντας θεωρηθεί η
μεγαλύτερη απειλή για την άσκηση της εξουσίας του Έρντογαν. Η
περίπτωση της Αλβανίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί
χώρα σύμμαχο της Σουρκίας, στην οποία επιδιώκει η τελευταία να ασκήσει
επιρροή, χρησιμοποιώντας την ως πρότυπο για να επεκταθεί και στις
υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. Η Αλβανία φαίνεται να προσπαθεί να
ισορροπήσει ανάμεσα στις «εντολές» της Σουρκίας, σημαντικότατου
εμπορικού της εταίρου και των δικτύων του ιεροκήρυκα Γκιουλέν, που
έχουν εδραιωθεί στη χώρα. Ο Έρντογαν συνεχίζει τις διώξεις προσώπων που
σχετίζονται με το κίνημα Γκιουλέν, κατηγορώντας το για «τρομοκρατική
δράση». Είναι πιθανό, συνεπώς , ο «ανοιχτός πόλεμος» μέσα στην ισλαμική
παράταξη όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να κλιμακωθεί, καθώς όλα
δείχνουν πλέον ότι το κίνημα Γκιουλέν και ο Έρντογαν κινούνται σε
τελείως διαφορετικές τροχιές.

*****

27

Βλ. Ό.π..

Βλ. Daily Sabah, “Turkey cautions Bosnia over FETÖ activities”, 10 Νοεμβρίου 2016.
[Ανακτήθηκε από: http://www.dailysabah.com/war-on-terror/2016/11/11/turkey-cautionsbosnia-over-feto-activities τελευταία προβολή 5/01/2017]
28

Βλ. Daily Sabah, “Pakistan asks 108 teachers in FETÖ school to leave the country”, 15
Νοεμβρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.dailysabah.com/education/2016/11/15/pakistan-asks-108-teachers-in-fetoschools-to-leave-the-country τελευταία προβολή 5/01/2017]
29
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ΣΟΤΡΚΟ-ΑΥΡΙΚΑΝΙΚΟ ΥΟΡΟΤΜ: ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ ΕΝΙΦΤΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΦΕΕΩΝ

ΑΛΕΞΙΑ ΚΩΣΑ

Α

πό το 2002 και μετά, με την άνοδο του Κόμματος «Δικαιοσύνη και
Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) στην εξουσία, η νέα τότε κυβέρνηση της
Σουρκίας επιδιώκει την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών
της δεσμών με πλήθος χωρών, μεταξύ των οποίων και οι χώρες της
αφρικανικής ηπείρου. Ειδικότερα, ύστερα από τη διαμάχη και την εν
συνεχεία καταδίωξη του κινήματος Φιζμέτ, η τουρκική ηγεσία επιδιώκει όλο
και περισσότερο την ενίσχυση των σχέσεών της με τις αφρικανικές χώρες,
ιδίως με εκείνες της υπο-σαχάριας Αφρικής. Για το λόγο αυτό, στις 2-3
Νοεμβρίου 2016 φιλοξένησε στην Κωνσταντινούπολη ένα Οικονομικό και
Επιχειρηματικό Υόρουμ στο οποίο
συμμετείχαν η ίδια και οι χώρες της
Η Τοςπκία διεξάγει ηο
αφρικανικής ηπείρου, με απώτερο σκοπό
Τοςπκο-αθπικανικό
την ενίσχυση των σχέσεών τους στους
Εμποπικό και Οικονομικό
παραπάνω τομείς. Η τουρκική ηγεσία
Φόποςμ με ζκοπό ηην
ακολουθεί
ορισμένες
αρχές
που
πποβολή ηηρ, καθώρ και ηην
διαμορφώνουν
την
εξωτερική
της
ενίζσςζη ηων ζσέζεών ηηρ,
πολιτική, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί
ηόζο οικονομικών όζο και
και
καθοριστεί
από
τον
πρώην
πολιηικών, με ηιρ αθπικανικέρ
πρωθυπουργό της Σουρκίας, Αχμέτ
σώπερ-ζςμμεηέσονηερ ζηο
Νταβούτογλου. Μια από αυτές τις αρχές
Φόποςμ.
αποτελεί η αρχή της «εύρυθμης
διπλωματίας». Η αρχή αυτή έγκειται στο
ότι η τουρκική ηγεσία θα αναλαμβάνει την ανάληψη και υλοποίηση
κρίσιμων διπλωματικών πρωτοβουλιών, όπως είναι και η διοργάνωση και
φιλοξενία διαφόρων Υόρουμ στην περιφέρειά της1. Μέσω αυτών των Υόρουμ
έχει τη δυνατότητα να προβάλει την Σουρκία σε διεθνές επίπεδο ως μια
χώρα φιλοξενίας και διεξαγωγής συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με
σκοπό την αναζήτηση λύσεων ή την επισύναψη συμφωνιών για σημαντικά
ζητήματα που αποσπούν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας. Επιπλέον,
μέσω της διεξαγωγής αυτών των Υόρουμ, της δίνεται η δυνατότητα να
αναπτύξει σχέσεις με διάφορες χώρες, καθώς και να προεκτείνει τις σχέσεις
της με ήδη συνεργαζόμενες χώρες. Αυτό το επιτυγχάνει κυρίως με τη
σύναψη οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε
Βλ. DAVUTOĞLU Ahmet, Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political
Structuring, SAM Central for Strategic Research, No.3, Απρίλιος 2012.
1
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περαιτέρω πολιτική συνεργασία στο μέλλον. Πρόκειται για την αρχή της
«οικονομικής αλληλεξάρτησης» που επίσης εφαρμόζει η τουρκική ηγεσία
στις εξωτερικές της σχέσεις, η οποία αποσκοπεί στην εξάρτηση μιας ομάδας
χωρών από την Σουρκία για τα προϊόντα που δεν μπορούν να παράγουν οι
ίδιες αποτελεσματικά για τον εαυτό τους. Αυτή η οικονομική αλληλεξάρτηση
μπορεί στην πορεία να εξελιχθεί και σε πολιτική αλληλεξάρτηση. υνεπώς,
η Σουρκία διεξάγει το Σουρκο-αφρικανικό Εμπορικό και Οικονομικό
Υόρουμ με σκοπό την προβολή της, καθώς και την ενίσχυση των σχέσεών
της, τόσο οικονομικών όσο και πολιτικών, με τις αφρικανικές χώρεςσυμμετέχοντες στο Υόρουμ. Παρακάτω θα αναλυθούν οι σχέσεις μεταξύ της
Σουρκίας και των αφρικανικών χωρών, κυρίως από την άνοδο του Κ.Δ.Α.
στην εξουσία. τη συνέχεια, θα αναφερθούν οι δραστηριότητες του
κινήματος Γκιουλέν στην αφρικανική ήπειρο. Ύστερα, θα εξεταστούν οι
λόγοι, οι σκοποί, οι συμμετέχοντες, καθώς και τα αποτελέσματα του Σουρκοαφρικανικού Υόρουμ. Σέλος, θα ακολουθήσουν τα συμπεράσματα αυτής της
ανάλυσης.
Από το 1998, η τότε τουρκική ηγεσία είχε εκδηλώσει την επιθυμία
της για άνοιγμα προς την αφρικανική ήπειρο με την υιοθέτηση του Africa
Action Plan. Σο άνοιγμα αυτό δεν μπόρεσε όμως να υλοποιηθεί πριν από το
2005, λόγω του καταστροφικού σεισμού που έλαβε χώρα στην Σουρκία το
1999, καθώς και της οικονομικής κρίσης που επήλθε στη χώρα λίγα μόλις
χρόνια μετά2. Έτσι, όταν η Σουρκία υλοποίησε το άνοιγμά της στην Αφρική
το 2005, το έτος αυτό ονομάστηκε Έτος της Αφρικής. Ο Πρόεδρος της
Σουρκίας, Ρ.Σ. Έρντογαν, ήταν ο δεύτερος Σούρκος Πρόεδρος που
επισκέφθηκε το 2005 την υπο-σαχάρια Αφρική, με ταξίδια που
πραγματοποίησε στην Αιθιοπία και τη Νότια Αφρική3. Επίσης, το 2005 η
Σουρκία αποτέλεσε κράτος-παρατηρητής στην Αφρικανική Ένωση4. Σο 2008,
πραγματοποιήθηκε το πρώτο Σουρκο-αφρικανικό υμβούλιο υνεργασίας
στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο συνοδεύτηκε από επισκέψεις υψηλών
Σούρκων αξιωματούχων στην Αφρική5. Παράλληλα, εκείνο το έτος, η
Σουρκία έγινε στρατηγικός συνεργάτης της Αφρικανικής Ένωσης, καθώς και

Βλ. SHINN H. David, Turkey-Africa Relations, Turkish-American Cultural Center,
Madison, Wisconsin, 3 Μαρτίου 2016.
2

3

Βλ. SHINN H. David, ό.π..

Βλ. EYRICE TEPECIKLIOGLU Elem, What is Turkey Doing in Africa? African Opening
in Turkish Foreign Policy , Centre for Policy and Research on Turkey, 30 Απριλίου 2015.
4

[Ανακτήθηκε
από:
http://researchturkey.org/what-is-turkey-doing-in-africa-africanopening-in-turkish-foreign-policy/ τελευταία πρόσβαση 5 Ιανουαρίου 2017]
5

Βλ. SHINN H. David, ό.π..
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μη-περιφερειακό μέλος της Αφρικανικής Σράπεζας Ανάπτυξης6. Σο 20092010, περίοδο κατά την οποία η Σουρκία διετέλεσε μη-μόνιμο μέλος του
υμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., εξέφρασε την επιθυμία της για αύξηση
των εμπορικών της σχέσεων με την αφρικανική ήπειρο7. Σο 2014 διεξήχθη
το δεύτερο Σουρκο-αρφικανικό υμβούλιο υνεργασίας στο Μαλάμπο της
Γουινέας, το οποίο αποσκοπούσε στην αύξηση των τουρκικών άμεσων ξένων
επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) στην Αφρική, στην αναζήτηση ευκαιριών για
απασχόληση των ντόπιων κατοίκων, καθώς και στη δημιουργία ενός
κατάλληλου περιβάλλοντος για οικονομική ανάπτυξη των αφρικανικών
χωρών8.
Μέσα από όλες αυτές τις συναντήσεις η τουρκική ηγεσία επιδιώκει
την ενίσχυση των οικονομικών, εμπορικών και διπλωματικών της δεσμών με
τις χώρες της αφρικανικής ηπείρου και
ιδίως με εκείνες της υπο-σαχάριας
Η ηοςπκική ηγεζία διαηηπούζε
Αφρικής.
Η
τουρκική
ηγεσία
ζηενόηεπερ ζσέζειρ με ηιρ σώπερ
διατηρούσε στενότερες σχέσεις με τις
ηηρ Βόπειαρ Αθπικήρ λόγω ηος
χώρες της Βόρειας Αφρικής λόγω του
κοινού οθωμανικού
κοινού οθωμανικού παρελθόντος τους,
παπελθόνηορ ηοςρ, ηος
του μουσουλμανικού τους στοιχείου
μοςζοςλμανικού ηοςρ ζηοισείος
και της γεωγραφικής εγγύτητάς τους.
και ηηρ γεωγπαθικήρ εγγύηηηάρ
Αντίθετα στις υπο-σαχάριες χώρες είχε
ηοςρ. Ανηίθεηα ζηιρ ςποαναλάβει περισσότερη δράση το κίνημα
ζασάπιερ σώπερ είσε αναλάβει
Γκιουλέν, το οποίο δραστηριοποιείται
πεπιζζόηεπη δπάζη ηο κίνημα
εκεί από τη δεκαετία του 1990. Μέχρι
Γκιοςλέν.
τα μέσα της δεκαετίας του ’90 το
κίνημα δραστηριοποιούταν σε 54
αφρικανικές χώρες9. Σο κίνημα Φιζμέτ έλαβε δράση στην Αφρική μέσω της
ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων διαλόγου, ανθρωπιστικών
δραστηριοτήτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. υγκεκριμένα, το κίνημα
έχει ιδρύσει περισσότερα από 110 σχολεία σε 35 αφρικανικές χώρες και ένα
πανεπιστήμιο στη Νιγηρία10. Σα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα δε φέρουν το
όνομα του ηγέτη του κινήματος, Υετουλάχ Γκιουλέν, κι έτσι είναι
6

Βλ. EYRICE TEPECIKLIOGLU Elem, ό.π..

7

Βλ. ό.π..

Βλ. Σουρκο-αφρικανικό Υόρουμ, Turkey - Africa Economic and Business Forum, 2016.
[Ανακτήθηκε από: http://www.turkeyafricaforum.org/]
8

Βλ. SHINN H. David, “Dimensions of a transnational movement: Fetullah Gulen &
Hizmet”, International Conference at Sao Paolo University, Sao Paolo, Brazil, 19 Μαΐου
2016.
9

10

Βλ. ό.π..
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περισσότερο διαδεδομένα ως τουρκικά σχολεία στις χώρες που βρίσκονται.
Σα ιδρύματα αυτά έχουν διευκολύνει την εγκαθίδρυση πρεσβειών της
Σουρκίας στις αφρικανικές χώρες, καθώς και στη διασύνδεση Σούρκων και
Αφρικανών επιχειρηματιών – συχνά και μέσω των παιδιών τους που φοιτούν
σε αυτά τα ιδρύματα11. Σα «Κέντρα Διαλόγου» του κινήματος προωθούν το
διαθρησκευτικό διάλογο, καθώς και τις ιδέες του Γκιουλέν, χωρίς όμως να
αναφέρουν τον Γκιουλέν. Όμως, ύστερα από τη ρήξη των σχέσεων μεταξύ του
κινήματος και της κυβέρνησης και την καταδίωξη των οπαδών του
κινήματος Γκιουλέν από τους τελευταίους, τα κέντρα αυτά αντιμετωπίζουν
στις μέρες μας σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης12. Επιπλέον, το κίνημα
εξέδιδε εφημερίδες και περιοδικά στην αγγλική, γαλλική και αραβική
γλώσσα στις αφρικανικές χώρες. Ωστόσο, κι αυτά αντιμετωπίζουν
προβλήματα λόγω των κατασταλτικών πολιτικών της τουρκικής κυβέρνησης.
Η ρήξη του κινήματος Γκιουλέν με την τουρκική κυβέρνηση και της
επακόλουθης καταδίωξης των οπαδών του
από την τελευταία, ειδικά μετά κι από την
Η Τοςπκία έσει
απόπειρα πραξικοπήματος το καλοκαίρι
καθςζηεπήζει ηην ειζαγωγή
του 2016, οδήγησε πολλούς να σπεύσουν
ηηρ ζηην αθπικανική αγοπά,
να αναφέρουν ότι η τουρκική κυβέρνηση
καθώρ ζε αςηή
επιδιώκει την ανάπτυξη στενότερων
δπαζηηπιοποιούνηαι ήδη η
δεσμών με τον αφρικανικό κόσμο, κυρίως
Κίνα και η Ινδία, οι οποίερ
αυτόν
της
υπο-σαχάριας
Αφρικής,
πποζθέποςν ανηαγωνιζηικέρ
προκειμένου
να
αναχαιτίσει
τη
ηιμέρ ζε μεγάλο εύπορ
δραστηριότητα του κινήματος στην εν
πποϊόνηων.
λόγω ήπειρο, το οποίο θεωρείται πλέον ότι
λειτουργεί «εναντίον» της τουρκικής
κυβέρνησης. Μπορεί αυτός να υπήρξε ένας λόγος στροφής της Σουρκίας προς
τις αφρικανικές χώρες. Όμως, δε θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι
η Σουρκία από το 2015 προσπαθεί να αναζητήσει νέες αγορές ύστερα από τη
ρήξη των σχέσεών της με ένα σημαντικό εμπορικό εταίρο της, τη Ρωσία,
ύστερα από τη ρήψη του ρωσικού αεροσκάφους από τουρκικό μαχητικό.
Πολλοί,όμως, θεωρούν ότι η Σουρκία έχει καθυστερήσει την εισαγωγή της
στην αφρικανική αγορά, καθώς σε αυτή δραστηριοποιούνται ήδη η Κίνα και
η Ινδία, οι οποίες προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές σε μεγάλο εύρος
προϊόντων13. ύμφωνα, όμως, με τους τούρκους αξιωματούχους, που
11

Βλ. ό.π..

12

Βλ. ό.π..

Βλ. KAPLAN Michael, Turkey-Africa Economic Relations: After Russian Sanctions,
Turkish businesses eye African markets to offset losses, International Business Times, 16
13

Δεκεμβρίου 2015. [Ανακτήθηκε από: http://www.ibtimes.com/turkey-africa-economic14
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συνέβαλαν και στη διοργάνωση του Σουρκο-αφρικανικού Υόρουμ, η Σουρκία
επιδιώκει την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών της δεσμών με την
Αφρική, καθώς θεωρούν ότι η τελευταία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς τα
τελευταία χρόνια, εφόσον ανήκει στις έξι από τις δέκα ταχύτερα
αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου14. Επίσης, όπως αναφέρουν, το
εμπόριο μεταξύ της Σουρκίας με τις αφρικανικές χώρες έχει αυξηθεί 200%
από το 200015.
Έτσι, θέμα συζήτησης στο Σουρκο-αφρικανικό Υόρουμ αποτέλεσε η
δυνατότητα συνεργασίας και επένδυσης στις τουρκικές και αφρικανικές
αγορές και έδωσε τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες κι από τις δύο πλευρές
να συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο για τις δυνατότητες συνεργασίας16. το
Υόρουμ συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών της Σουρκίας και οι ομόλογοί
του από τις αφρικανικές χώρες, εκπρόσωποι της Αφρικανικής Ένωσης, η
Αφρικανική Σράπεζα Ανάπτυξης και Περιφερειακές Οικονομικές
Κοινότητες της Αφρικής, μη κυβερνητικές οργανώσεις, στελέχη
επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας, Σούρκοι και Αφρικανοί
επιχειρηματίες, διπλωματικές αποστολές, καθώς και μέσα μαζικής
ενημέρωσης για να καλύψουν το γεγονός17. Σο Υόρουμ αυτό είχε ως στόχο
να αυξήσει την ενημέρωση των επιχειρηματικών κύκλων της Σουρκίας και
της Αφρικής, να αναλύσει τις υφιστάμενες εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην
Σουρκία και τις αφρικανικές χώρες και να δημιουργήσει μια βάση για
δυνατότητα συνεργασίας ανάμεσα στους παραπάνω επιχειρηματικούς
κύκλους18. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Σουρκίας και των χωρών της
αφρικανικής ηπείρου έχουν βελτιωθεί από το 2000 έως σήμερα, όχι μόνο με
τις χώρες της Βόρειας Αφρικής19, αλλά και με εκείνες της υπο-σαχάριας
Αφρικής20. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα παρακάτω, από το 2002 και
μετά, με την άνοδο του Κ.Δ.Α., οι εμπορικές τους σχέσεις αυξάνονται
σημαντικά, έως το 2008, περίοδο κατά την οποία παρατηρείται μείωση τόσο
στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές λόγω της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Από το 2009 και μετά οι εμπορικές σχέσεις βελτιώνονται, ενώ από το
relations-after-russian-sanctions-turkish-businesses-eye-2228482,
5/01/2017]
14

Βλ. Σουρκο-αφρικανικόΥόρουμ, ό.π..

15

Βλ. ό.π..

16

Βλ. ό.π..

17

Βλ. ό.π..

18

Βλ. ό.π..

19

Βλ. Παραρτήματα, Διάγραμμα Α.

20

Βλ. Παραρτήματα, Διάγραμμα Β.
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2014 παρατηρείται πάλι πτώση έως και σήμερα, η οποία οφείλεται στους
λόγους για τους οποίους η τουρκική κυβέρνηση κινητοποιείται για την
ενίσχυση των σχέσεών της με τις αφρικανικές χώρες, όπως αναφέρθηκαν
προηγουμένως. Οι Α.Ξ.Ε. της Σουρκίας στην Αφρική έχουν αυξηθεί από το
2000 που ανέρχονταν στα $750 εκατομμύρια σε $5 δισεκατομμύρια το 2015,
με επενδύσεις κυρίως σε τομείς που αφορούν την κατασκευή, την
υφαντουργία, τη βιομηχανία και τον αγροτικό τομέα21.

Εξαγωγές και εισαγωγές Σουρκίας από αφρικανικές χώρες

Πηγή: TurkStat

Η Σουρκία εξάγει στις αφρικανικές χώρες σίδηρο και χάλυβα, ορυκτά
καύσιμα, μηχανήματα και οχήματα, ενώ εισάγει από αυτές μαργαριτάρια και
πολύτιμους λίθους, ανόργανα χημικά και κακάο22. Οι Αφρικανοί
αξιωματούχοι δήλωσαν έτοιμοι για συνεργασία με την Σουρκία σε τομείς της
ενέργειας, των υποδομών και των επικοινωνιών, ενώ Σούρκοι
επιχειρηματίες εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τομέα της
ενέργειας. Θεωρούν ότι η ειδίκευσή τους στον τομέα της ενέργειας θα
μπορούσε να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια για το πρόβλημα
παραγωγής ηλεκτρισμού, πετρελαίου και φυσικού αερίου που
αντιμετωπίζουν οι χώρες της Αφρικής λόγω της έλλειψης τεχνολογίας και

21

Βλ. SHINN H. David, Turkey-Africa Relations, ό.π..

Βλ. Hürriyet Daily News, “Turkey voices strong economic, trade interest in Africa”, 2
Νοεμβρίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-voicesstrong-economic-trade-interest-inafrica.aspx?pageID=238&nID=105664&NewsCatID=344, τελευταία πρόσβαση: 5/01/2017]
22
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της απουσίας των κατάλληλων υποδομών23. Μάλιστα, προτάθηκε από την
τουρκική πλευρά να καταστεί το 2017 σε «Έτος Ελεύθερου Εμπορίου» στο
πλαίσιο της υπογραφής ορισμένων συμφωνιών με τις αφρικανικές χώρες24.
υγκεκριμένα, υπεγράφησαν συμφωνίες για ενίσχυση και προστασία
επενδύσεων με 19 αφρικανικές χώρες, 4 «υμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου»,
καθώς και 9 συμφωνίες για προστασία της διπλής φορολόγησης25.
Τπεγράφησαν ακόμη 13 διαφορετικές συμφωνίες με τη Ρουάντα, το Βασίλειο
του Λεσόθο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του άο Σομέ και Πρίνσιπε, το Βασίλειο
της ουαζιλάνδης26. Επίσης, το υμβούλιο Εξωτερικών Οικονομικών
χέσεων (DEIK) υπέγραψε συμφωνίες με τους ομόλογούς του στο Σσαντ, στη
Νότια Αφρική, στην Γκαμπόν, στο Καμερούν, στο Μαλάουι και στη
Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου27. Σέλος, η Τπηρεσία Επενδυτικής
Τποστήριξης και Προβολής της Σουρκίας (ISPAT) υπέγραψε συμφωνία
συνεργασίας με τον Εθνικό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (ANPI)28.
Η Σουρκία μέσα από τη διεξαγωγή αυτού του Οικονομικού και
Επιχειρηματικού Υόρουμ, καθώς και μέσα από τα υμβούλια υνεργασίας
που διεξήχθησαν τα προηγούμενα χρόνια κατάφερε να ενισχύσει όχι μόνο
τις εμπορικές και οικονομικές της σχέσεις αλλά και τις πολιτικές με τις
αφρικανικές χώρες, επικαλούμενη μάλιστα κάθε φορά τους κοινούς
ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς που τους συνδέουν. Η τουρκική
ηγεσία έχει υπογράψει μέχρι στιγμής με τις αφρικανικές χώρες 39
συμφωνίες οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας29, 4 «υμφωνίες
Ελεύθερου Εμπορίου»30, 22 συμφωνίες για αμοιβαία προστασία των
επενδύσεων31 και 11 συμφωνίες για την πρόληψη της διπλής φορολόγησης32.
Βλ. Hürriyet Daily News, “Istanbul to host landmark Turkey-Africa forum”, 30
Οκτωβρίου 2016. [Ανακτήθηκε από: http://www.hurriyetdailynews.com/istanbul-to-hostlandmark-turkey-africa-forum.aspx?pageID=238&nID=105548&NewsCatID=344,
τελευταία πρόσβαση: 5/01/2017]
23

24

Βλ. Hürriyet Daily News, “Turkey voices strong economic, trade interest in Africa”, ό.π..

25

Βλ. ό.π..

Βλ. Hürriyet Daily News, “Turkish and African business worlds convene in Istanbul:
«Unite,
Discover,
Develop»”,18
Νοεμβρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.hurriyetdailynews.com/-.aspx?pageID=238&nID=106232&NewsCatID=344,
τελευταία πρόσβαση: 5/01/2017]
26

27

Βλ. ό.π..

28

Βλ. ό.π..

29

Σο 2003 οι συμφωνίες αυτές ήταν μόλις 23.

30

Σο 2003 δεν υπήρχε καμία.

31

Σο 2003 υπήρχαν μόλις 6.

32

Σο 2003 ήταν 4. Βλ. Σουρκο-αφρικανικό Υόρουμ, ό.π..
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Επίσης, σε διπλωματικό επίπεδο έχει κατορθώσει να εγκαταστήσει 39
πρεσβείες στην Αφρική, ενώ οι Σουρκικές Αερογραμμές, που κατέχουν μια
σημαντική θέση στην τουρκική διπλωματία, έχουν φθάσει τους 48
προορισμούς στις αφρικανικές χώρες33. Όλα αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν
παρά να επιβεβαιώσουν τη θέση ότι η Σουρκία μέσω της διεξαγωγής Υόρουμ
έχει κατορθώσει να προβάλει τη χώρα της σε διεθνές επίπεδο, αλλά
κυριότερα να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις χώρες-συμμετέχοντες στα
Υόρουμ. Δημιουργούνται, όμως, πολλά ερωτήματα σχετικά με τα ανοίγματα
που προσπαθεί να κάνει η Σουρκία τελευταία, καθώς και με την εύρεση
νέων συμμάχων. Η εμπλοκή της στη υρία, καθώς και τα εσωτερικά της
προβλήματα που επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο με τις τρομοκρατικές
επιθέσεις που δέχεται, ίσως εμποδίσουν την τουρκική ηγεσία να συνεχίσει
αυτά τα οικονομικά ανοίγματα και αυτή την επεκτατική πολιτική που
ακολουθεί.

*****

33

Βλ. ό.π..
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Α. Εξαγωγές Σουρκίας προς τις περιοχές της Αφρικής σε δολάρια Η.Π.Α.

Πηγή: TurkStat

Β. Εισαγωγές Σουρκίας από τις περιοχές της Αφρικής σε δολάρια Η.Π.Α.

Πηγή: TurkStat
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Η ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Η
ΣΟΤΡΚΙΑ: ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ
ΟΡΕΣΗ ΑΛΚΙΝΟΟ ΥΕΡΕΚΙΔΗ

Σ

α Βαλκάνια αποτελούν μια περιοχή μεγάλης γεωστρατηγικής αξίας.
Σο τέλος του ψυχρού πολέμου και η διάλυση της Ομοσπονδίας της
Γιουγκοσλαβίας οδήγησαν στην επανεξέταση της τουρκικής
εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια με αποκορύφωμα, μία δεκαετία μετά,
την εμφάνιση του νέου στρατηγικού δόγματος της Σουρκίας, όπως αυτό
διατυπώθηκε από τον ακαδημαϊκό Α. Νταβούτογλου. το πλαίσιο αυτού του
Δόγματος, η Σουρκία αντιλαμβάνεται τις βαλκανικές χώρες ως ένα εύφορο
πολιτικοοικονομικό πεδίο με πολλά
πλεονεκτήματα. Παράλληλα με τις διμερείς
διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Σουρκίας
Παξάιιεια κε ηηο δηκεξείο
δηπιωκαηηθέο ζρέζεηο
και των Βαλκανικών χωρών, η ύπαρξη
κεηαμύ ηεο Τνπξθίαο θαη
μουσουλμανικών
κοινοτήτων
ή/και
ηωλ Βαιθαληθώλ ρωξώλ, ε
μειονοτήτων στον βαλκανικό χώρο συνιστά
ύπαξμε κνπζνπικαληθώλ
μια ευκαιρία για την ενίσχυση των
θνηλνηήηωλ ή/θαη
τουρκικών συμφερόντων, στοιχείο που
κεηνλνηήηωλ ζηνλ
εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στην
βαιθαληθό ρώξν ζπληζηά
γεωπολιτική ατζέντα της Σουρκίας1. ε
κηα επθαηξία γηα ηελ
ελίζρπζε ηωλ ηνπξθηθώλ
αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκεται να
ζπκθεξόληωλ, ζηνηρείν πνπ
χειραγωγηθούν
οι
μειονότητες,
εκθαλίδεηαη ζε πεξίνπηε
βραχυπρόθεσμα σε κοινωνικό επίπεδο και
ζέζε ζηελ γεωπνιηηηθή
μακροπρόθεσμα σε πολιτικό, με την
αηδέληα ηεο Τνπξθίαο
ανάδειξη
κοινών
ιστορικών
και
πολιτιστικών δεσμών και την καλλιέργεια
του τουρκικού εθνισμού2. την περίπτωση της Ελλάδας, η Δ. Θράκη, στην
οποία βρίσκεται το Μουσουλμανικό στοιχείο, συνιστά μια περιοχή μεγάλης
στρατηγικής αξίας. Η Σουρκία στοχεύει, συνεπώς, να διατηρήσει άμεσες και
έμμεσες σχέσεις με το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής, προκειμένου
να μπορέσει να ασκήσει επιρροή στο χώρο αυτό. τόχος της παρούσας
μελέτης είναι να εξεταστεί η τουρκική γεωστρατηγική στην περιοχή και η
τουρκική επιρροή στην Μειονότητα.

Βλ. ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ Αχμέτ, Σο τρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση της Σουρκίας,
Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, σελ. 475.
1

2

Βλ. ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ Αχμέτ, ό.π., σελ. 476, 477.
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τις 2 Νοεμβρίου 2016 ο Σούρκος υπουργός Ευρωπαϊκών Τποθέσεων,
Ομέρ Σσελίκ, πριν συνεχίσει τις εργασίες του στην Αθήνα, συνάντησε τον
Αχμέτ Μετέ και τον Ιμπραήμ ερίφ, δηλαδή τους παράνομα εκλεγμένους δια
ανύψωσης χειρός μουφτήδες της Ξάνθης και της Κομοτηνής αντιστοίχως,
συζητώντας μαζί τους ζητήματα που απασχολούν την μειονότητα3. Ως
αυτοτελές γεγονός, η συνάντηση αυτή ίσως να μην έχει τόση μεγάλη αξία.
Ωστόσο, αποτελεί παράδειγμα εμπλοκής της τουρκικής εξωτερικής
πολιτικής στις εσωτερικές υποθέσεις
της Μειονότητας. Η επίσκεψη Σσελίκ
Ο Οκέξ Τζειίθ, πξηλ ζπλερίζεη
είναι πρόσφατο γεγονός, αλλά όχι το
ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηελ Αζήλα,
ζπλάληεζε ηνλ Αρκέη Μεηέ θαη
πρώτο, κατά τη διάρκεια του οποίου
ηνλ Ικπξαήκ Σεξίθ, δειαδή
Σούρκος αξιωματούχος παρακάμπτει
ηνπο παξάλνκα εθιεγκέλνπο
τους
νόμιμους
θρησκευτικούς
[…] κνπθηήδεο ηεο Ξάλζεο θαη
λειτουργούς της μειονότητας, όπως
ηεο Κνκνηελήο αληηζηνίρωο,
προβλέπεται από το ελληνικό κράτος4,
ζπδεηώληαο καδί ηνπο
συνάπτοντας
επαφές
με
τους
δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ
κεηνλόηεηα. […] Η ζπλάληεζε
ψευδομουφτήδες.
Αντίστροφα,
στο
απηή […] απνηειεί παξάδεηγκα
διάστημα 13-16 Νοεμβρίου εκπρόσωποι
εκπινθήο ηεο ηνπξθηθήο
μειονοτικών
σωματείων
που
εμωηεξηθήο πνιηηηθήο ζηηο
πρόσκεινται στην Σουρκία, όπως η
εζωηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο
«Σουρκική Ένωση Ξάνθης» και o
Μεηνλόηεηαο.
ψευτομουφτής
Αχμέτ
Μετέ
επισκέφθηκαν
την
Άγκυρα,
πραγματοποιώντας συναντήσεις με στελέχη του Κόμματος «Δικαιοσύνη και
Ανάπτυξη» (Κ.Δ.Α.) και του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (Ρ.Λ.Κ.),
γεγονός που καταδεικνύει την άμεση επαφή μειονοτικών παραγόντων με την
τουρκική πολιτική ηγεσία5.
Σο δεύτερο σκέλος της τουρκικής επιρροής στη Μειονότητα είναι η
σχέση του Σουρκικού Προξενείου με το Κόμμα «Ισότητα, Ειρήνη και Υιλία»
(Κ.Ι.Ε.Υ.). Σο Σουρκικό Τπουργείο Εξωτερικών αναγνωρίζει το Κ.Ι.Ε.Υ. ως

Βλ. Gündem Gazetesi, «AB Bakanı Ömer Çelik Batı Trakya Türk azınlık temsilcileriyle
görüştü»,
2
Νοεμβρίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.gundemgazetesi.com/trakyahaber/detay/2236, την 29η Δεκεμβρίου 2016]
3

Βλ. Τπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, «Μουσουλμανική Μειονότητα
Θράκης»,
Αθήνα,
Ιούνιος
1999.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.hri.org/MFA/foreign/musmingr.htm, την 28η Δεκεμβρίου 2016]
4

Βλ. Gündem Gazetesi, «İskeçe derneklerinden Ankara ziyareti», 18 Νοεμβρίου 2016.
[Ανακτήθηκε από :http://www.gundemgazetesi.com/trakyahaber/detay/2306, την 29η
Δεκεμβρίου 2016]
5
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θεμιτό πολιτικό εκπρόσωπο των Μουσουλμάνων της Θράκης6. τόχος του
Κ.Ι.Ε.Υ. είναι η ανάδειξη των μειονοτικών προβλημάτων σε πολιτικό
επίπεδο. ε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται το γεγονός ότι το Προξενείο
αποσκοπεί στο να μετατρέψει την ψήφο στο Κ.Ι.Ε.Υ. σε «τουρκική» ψήφο.
Τπενθυμίζεται ότι στις ευρωεκλογές του 2014 το Κ.Ι.Ε.Υ., για πρώτη φορά,
έλαβε αξιοσημείωτη αύξηση σε ψήφους7. υχνά, για την ενίσχυση του
κόμματος πραγματοποιείται και επιχείρηση μεταφοράς ψηφοφόρων με
λεωφορεία που έχουν ενοικιαστεί από την Σουρκία8. Παράλληλα, σε
διακήρυξη του Κ.Ι.Ε.Υ. γίνεται λόγος για «Σουρκική Μειονότητα Θράκης»9,
ονομασία που αποτελεί πάγιο αίτημα της Σουρκίας. Η συμπόρευση του
Κ.Ι.Ε.Υ. με το Προξενείο συναντάται στις 24 Ιουλίου 2016, εννέα μέρες μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Σουρκία, όπου καθιερωμένες εκδηλώσεις
προς τιμήν του ιδρυτού του κόμματος μετατράπηκαν σε ανοιχτή διαδήλωση
υπέρ του Σούρκου Προέδρου Ρ. Σ. Έρντογαν και κατά των
πραξικοπηματιών10.
Η καλλιέργεια του τουρκικού εθνισμού θεωρείται το κλειδί για την
επιτυχία της τουρκικής πολιτικής στη Δυτική Θράκη. Σο καθεστώς του
Έλληνα Μουσουλμάνου πολίτη δεν γίνεται αποδεκτό από την Άγκυρα και
επίσημος στόχος είναι ο αυτοπροσδιορισμός του τουρκόφωνου πληθυσμού
της μειονότητας ως τουρκικού11. Ωστόσο, οι σχετικές διατάξεις της υνθήκης
Βλ. Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκικής Δημοκρατίας, “Turkish Minority of Western
Thrace and the Turkish Community in the Dodecanese”, δ.η.. [Ανακτήθηκε από:
http://www.mfa.gov.tr/turkish-minority-of-western-thrace.en.mfa, την 30η Δεκεμβρίου
2016]
6

τον νομό Ροδόπης έλαβε 42% και της Ξάνθης 25,91%. Βλ. Τπουργείο Εσωτερικών της
Ελληνικής Δημοκρατίας, «Ευρωεκλογές Μάιος 2014». [Ανακτήθηκε από http://ekloges7

prev.singularlogic.eu/may2014/e/public/index.html#{%22cls%22:%22party%22,%22params
%22:{%22id%22:73}}, την 29η Δεκεμβρίου 2016]
Βλ. ΣΖΙΜΑ ταύρος, «Πρώτο κόμμα το DEB στη Ροδόπη», Η Καθημερινή, 26 Απριλίου
2014.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.kathimerini.gr/768857/article/epikairothta/politikh/prwto-komma-to-deb-sthrodoph, την 29η Δεκεμβρίου 2016]
8

Βλ. Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Υιλίας, «Δελτίο Σύπου», 7 Ιανουαρίου 2015.
[Ανακτήθηκε από http://debpartisi.org/indexGR1.php?s=detayGR&id=3361 την 29η
Δεκεμβρίου 2016]
9

Βλ. ΥΑΥΟΤΣΗ Κωστής, «Ο υποπρόξενος, οι γκιουλενιστές και ο ρόλος τους στη
Θράκη»,
Η
Καθημερινή,
7
Αυγούστου
2016.
[Ανακτήθηκε
από:
http://www.kathimerini.gr/870324/article/epikairothta/politikh/o-ypopro3enos-oigkioylenistes-kai-o-rolos-toys-sth-8rakh, την 29η Δεκεμβρίου 2016]
10

Βλ. Τπουργείο Εξωτερικών της Σουρκικής Δημοκρατίας, Turkish Minority of Western
Thrace and the Turkish Community in the Dodecanese, δ.η.. [Ανακτήθηκε από:
http://www.mfa.gov.tr/turkish-minority-of-western-thrace.en.mfa, την 30η Δεκεμβρίου
2016]
11
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της Λωζάννης (άρθρο 45) ορίζουν ότι στη Θράκη υπάρχει μουσουλμανική
μειονότητα, η οποία υφίσταται βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας για να
εξισορροπεί εκείνη των Ελληνορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης. Ισχυρό
στοιχείο σε αυτή την κατεύθυνση είναι η προσπάθεια καθιέρωσης της
Σουρκικής γλώσσας ως lingua franca μεταξύ των μουσουλμάνων των
Βαλκανίων με σκοπό μια στρεβλή ταύτιση της γλώσσας με το έθνος12.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δυτικής
Θράκης από τη δεκαετία του ’90 και μετά, παρατηρείται αυξημένη χρήση της
Σουρκικής γλώσσας αλλά ακόμη και μονογλωσσία υπέρ της Σουρκικής13. ε
αυτή την κοινωνιό-γλωσσολογική μεταβολή, η χρήση της τουρκικής στους
κόλπους της μειονότητας έχει επιπτώσεις στον πομακικό πληθυσμό,
οδηγώντας τον στην εκμάθηση και χρήση της τουρκικής και κατ’ επέκταση
παρατεταμένη επαφή με την τουρκική κουλτούρα14. Σα παραπάνω μας
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η καλλιέργεια της τουρκικής εθνοτικής
συνείδησης έχει στόχο να ισχυροποιήσει σε πρώτο στάδιο τους δεσμούς των
μειονοτικών θεσμών και ατόμων με την
Σουρκία και να παρέχει στην Άγκυρα το
Τν θαζεζηώο ηνπ Έιιελα
δικαίωμα παρέμβασης στην περιοχή.

Μνπζνπικάλνπ πνιίηε δελ
γίλεηαη απνδεθηό από ηελ
Άγθπξα θαη επίζεκνο ζηόρνο
είλαη ν απηνπξνζδηνξηζκόο
ηνπ ηνπξθόθωλνπ
πιεζπζκνύ ηεο κεηνλόηεηαο
ωο ηνπξθηθνύ

Η
ομογενοποίηση
των
μουσουλμανικών μειονοτήτων προς όφελος
του
Σουρκισμού,
αποτελεί
μέθοδο
επίτευξης
της
περιφερειακής
γεωστρατηγικής της Σουρκίας στον
Βαλκανικό
γεωγραφικό
χώρο.
Ο
θεωρητικός της τουρκικής στρατηγικής,
Αχμέτ Νταβούτογλου, αναδεικνύει την αναγκαιότητα ανάληψης
καθοδηγητικού ρόλου στα Βαλκάνια με στόχο την ισχυροποίηση της
Σουρκίας στο περιφερειακό σύστημα τόσο διπλωματικά όσο και οικονομικά.
Όπως αναφέρει ο ίδιος, η αρτηρία Μπίχατς – Κεντρική Βοσνία – Ανατολική
Βοσνία – αντζάκ – Κοσσυφοπέδιο – Αλβανία – Π.Γ.Δ.Μ. – Κιρτζαλί –
Δυτική Θράκη – Ανατολική Θράκη αποτελεί τον άξονα δράσης της Σουρκίας
στον οποίο η διατήρηση της ενδοπεριφερειακής ισορροπίας κρίνεται
απαραίτητη για να επιφέρει πλεονεκτήματα15. Σα οικονομικά οφέλη
αφορούν τουρκικές επενδύσεις στην περιοχή και το άνοιγμα στις ντόπιες
Βλ. ΕΛΛΑ-ΜΑΖΗ Ελένη, Διγλωσσία Εθνική ταυτότητα και μειονοτικές γλώσσες,
Εκδόσεις Λειμών, Αθήνα, 2016, σελ. 315, 319.
12

13

Βλ. ο.π., σελ 311.

14

Βλ. ο.π., σελ 285-286.

15

Βλ. ΝΣΑΒΟΤΣΟΓΛΟΤ Αχμέτ, ό.π., σελ. 477.
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αγορές, καθώς και στην ανάπτυξη του διαμετακομιστικού κόμβου από τα
Βαλκάνια στις αγορές της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης. Η Δυτική
Θράκη, η οποία βρίσκεται μεταξύ τουρκικών και βουλγαρικών συνόρων,
κατέχει κομμάτι του διαμετακομιστικού άξονα και αποτελεί περιοχή
στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη περαιτέρω μελλοντικών
ενεργειακών έργων, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου TurkStream.
Επιπροσθέτως, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο προσφέρει
εμπορικό άνοιγμα στο Αιγαίο, έχει προοπτική γεωστρατηγικής αναβάθμισης.
ε οικονομικό επίπεδο, η Σουρκία έχει επιτελέσει ήδη άνοιγμα στην
θρακική αγορά με την δραστηριοποίηση της Ziraat Bankası (Αγροτική
Σράπεζα της Σουρκίας) κι άλλων επιχειρήσεων τουρκικών συμφερόντων16.
Εκτός από το πεδίο κερδοφορίας των τουρκικών επιχειρήσεων, η δράση τους
λειτουργεί και ως παράγοντας ήπιας ισχύος, καθώς οι τουρκόφωνοι έρχονται
σε επαφή με τουρκικά προϊόντα, δρώντες ή υπηρεσίες.
υμπερασματικά, η πολυεπίπεδη προσπάθεια της Άγκυρας να
διεισδύσει και να φέρει υπό την προστασία της την Μουσουλμανική
Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, προωθώντας τα συμφέροντά της στην
περιοχή, ενδέχεται να μεγεθύνει το ήδη υπάρχον ζήτημα μεταξύ της
Ελλάδας και της Σουρκίας. Η επιρροή που ασκεί διαχρονικά η τουρκική
διπλωματία στον χώρο της μειονότητας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
θυλάκων οι οποίοι λειτουργούν ως μοχλός πίεσης υπέρ της Άγκυρας. Η
ανάγκη για επέκταση και διατήρηση του «ζωτικού χώρου» της Σουρκίας στο
γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων μεταφράζεται μέσω της προσπάθειας για
την αναβάθμισή της σε περιφερειακό επίπεδο δια του Νεο-οθωμανικού
δόγματος και ως αντίβαρο στην κοινωνικοπολιτική κρίση εντός της χώρας.

******

Βλ. ΡΑΒΑΝΟ Άρης, «Θράκη: Πώς η Άγκυρα χρησιμοποίησε για ακόμη μία φορά τη
μειονότητα»,
Σο
Βήμα,
24
Ιουλίου
2016.
[Ανακτήθηκε
από
:http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=817363, την 29η Δεκεμβρίου 2016]
16

25

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ομάδα Έρευνας Τουρκίας
Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών
Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ανδρούτσου 150, Τ.Κ. 185 34, Πειραιάς
E-mail : omet.des@gmail.com, etem@unipi.gr
http://ometdes.wordpress.com/
http://etem.unipi.gr
ISSN: 2407-9642

