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Το Ισλαμικό Κίνημα και το πάντρεμα με τον τουρκικό εθνικισμό 

   
Από τα τέλη του 20ού αιώνα και μετά υπήρξε μία αναβίωση του ισλα-

μικού τρόπου σκέψης τόσο απέναντι στο δυτικό όσο και στο σαλαφι-

στικό. Το Ισλαμικό Κίνημα περιλαμβάνει στους κόλπους του τη μου-

σουλμανική πνευματική ελίτ, ως διαμορφώτρια του ιδεολογικού υπο-

βάθρου. Η κοινωνική αλλαγή που προβάλλει αυτή η ομάδα1 θα στηρι-

χτεί σε νέους δικηγόρους, μηχανικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς 

και επιστήμονες που θα θέλουν να διασφαλίσουν τις κοινωνικές και 

θρησκευτικές τους ελευθερίες. 

Για να μπορέσει να ανθήσει το Ισλαμικό Κίνημα στην Τουρκία, θα 

έπρεπε να εισαχθεί ένα νέο μοντέλο οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα και ευ-

νόησαν τη σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στον τομέα της βιο-

μηχανίας, της βιοτεχνίας και του εμπορίου καθημερινών αγαθών. Οι 

Τίγρεις της Ανατολίας,2 όπως ονομάστηκαν, υπήρξε μία ομάδα από ε-

πιφανείς επιχειρηματίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας, πιστών στο Ισ-

λαμικό Κίνημα, οι οποίοι διαδραμάτιζαν σπουδαίο ρόλο στην οικονο-

μία. Σκοπός της ομάδας ήταν η ίδρυση ενός «θρησκευτικού κεφα-

λαίου» με βάση το ισλάμ, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πε-

ριοχής όπου δραστηριοποιούνταν. Το νέο οικονομικό μοντέλο3 στό-

χευε ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας της 

περιοχής και του εκσυγχρονισμού του δευτερογενούς τομέα. Με την 

πολιτική αυτή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, οργανώ-

θηκε ένας σκληρός πυρήνας Τούρκων ισλαμιστών που θα ελέγχουν την 

πολιτική και οικονομική ζωή της περιοχής. 

Το Ισλαμικό Κίνημα βασίζεται πλέον στην καλλιέργεια μίας νέας 

γενιάς ισλαμιστών, η οποία θα είναι απαλλαγμένη από τη ριζοσπαστι-

κοποίηση. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, θα πρέ-

πει το κράτος να εδραιώσει τις θρησκευτικές ελευθερίες της σουνιτικής 

πλειοψηφίας και των μειονοτήτων, ώστε να αποφευχθούν οι κοινωνι-

κές ανισότητες. Επίσης, με την προώθηση της εθνικιστικής ατζέντας, 

 
1 Yildiz Atasoy, Turkey, Islamists and Democracy: Transition and Globalization in a 

Muslim State (London: I.B. Tauris and Ltd, 2005), 4-5. 
2 Laura Pitel, “Anatolian tigers battle to reassert their dominance in Turkey,” Finan-

cial Times, June 26, 2017, www.ft.com/content/cf76a59a-3ed9-11e7-82b6-896b95f30f58. 
3 Χρήστος Ν. Τεάζης, Η Δεύτερη Μεταπολίτευση στην Τουρκία, Ρετσέπ Ταγίπ Ερ-

ντογάν: Η Άνοδος των μη προνομιούχων (Αθήνα: Eκδόσεις Πατάκη, 2013), 122-123. 
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διαφοροποιείται από τις πρακτικές του κουρδικού εξτρεμισμού. Σε 

πλήρη αντίθεση με τον κοσμικό τρόπο που ο Bashar Hafez al-Assad 

κυβέρνησε πριν από την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους, το τουρκικό 

Ισλαμικό Κίνημα4 εκφράζει μία «ειρηνική θρησκευτική εξέγερση του 

ισλάμ» στην Τουρκία, ώστε να μη δοθεί τροφή για ανάπτυξη σαλαφι-

στικών και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων. Η διαμόρφωση του ισ-

λαμικού κεφαλαίου, σε πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, είναι αυτή 

που διασφαλίζει πως οποιοδήποτε τρομοκρατικό χτύπημα λάβει χώρα, 

θα οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες. 

Η διαδικασία ιδεολογικοποίησης του ισλάμ αποτελεί κατά κάποιον 

τρόπο μία απάντηση ως προς την κεμαλιστική προσπάθεια εκδυτικι-

σμού της Τουρκίας. Η παρεμβατικότητα του κράτους στον τρόπο ά-

σκησης του ισλάμ και η διαδικασία διαχωρισμού κράτους-θρησκείας 

σταματά, με την άνοδο του Recep Tayyip Erdoğan.5 Το πολιτικό ισλάμ 

θα αποτελέσει τον κυρίαρχο του πολιτικού συστήματος στην Τουρκία, 

τουλάχιστον για την εικοσαετία 2000-20. Ο ηγέτης της Τουρκίας,6 εί-

ναι ακόλουθος της ιδεολογίας της «Μεγάλης Ανατολής–Büyük Doğu», 

κατά την οποία «Το κράτος και η κοινωνία της Μεγάλης Ανατολής 

πρέπει να έχουν ως βάση το αληθινό Ισλάμ και τις θεμελιώδεις αξίες 

που ορίζονται ως Σαρία».7  

Η συγκεκριμένη ιδεολογία θεωρεί υποχρεωτική την επαναστατική 

διαδικασία, αλλά όχι με βιαιότητα. Προτάσσει την ηθική και πνευμα-

τική διαφοροποίηση από την κοσμικότητα και την επιστροφή στις ρίζες 

του ισλάμ. 

Από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας και μετά, η κοσμικό-

τητα με βάση την οποία συγκροτήθηκε το κράτος, αποτελεί τον πυρήνα 

 
4 Κωνσταντίνος Γώγος, Το Ισλαμιστικό Κίνημα στην Τουρκία: Συμβολή στη Μελέτη 

της Σύγχρονης Τουρκικής Ισλαμιστικής Σκέψης (Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λι-

βάνη, 2016), 20-21. 
5 Ο Recep Tayyip Erdoğan θεωρείται ο κύριος μεταρρυθμιστής της τουρκικής κοινω-

νίας μετά το 2000 και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διε-

θνούς τρομοκρατίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Για περισσό-

τερα βλ. Alexandra Sims, “President Erdogan to shut down military schools after Tur-

key failed coup,” The Independent, July 30, 2016, www.independent.co.uk/news/ 

world/europe/turkeys-erdogan-to-shut-down-military-schools-after-failed-coup-

a7164481.html. 
6 Περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο ο ηγέτης της Τουρκίας αντιλαμβάνεται και 

εισάγει πολιτικές, βασιζόμενος στο έργο του διανοούμενου Necip Fazıl Kısakürek, 

που έζησε τον προηγούμενο αιώνα, βλ. Sean R. Singer, “Erdogan’s Muse: The School 

of Necip Fazil Kisakurek,” World Affairs Journal, November 1, 2013, www.worldaf-

fairsjournal.org/article/erdogan%E2%80%99s-muse-school-necip-fazil-kisakurek.  
7 Γώγος, Ισλαμιστικό Κίνημα, 47. 
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της διακυβέρνησης. Το τουρκικό Ισλαμικό Κίνημα8 έρχεται να διαδρα-

ματίσει ένα συμπληρωματικό ρόλο στη διακυβέρνηση τους κράτους με 

την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στο πάντρεμα εθνικι-

σμού (παντουρκισμού) και ισλάμ. Παρόμοιες πολιτικές ακολουθήθη-

καν και στην περίπτωση της Αλβανίας, της Βοσνίας αλλά και στην 

Τσετσενία, όπου ο αγώνας για εθνική ανεξαρτησία ταυτίστηκε με τη 

θρησκεία. Κατά αυτόν τον τρόπο, η τελευταία διαφυλάσσεται και εξε-

λίσσεται μέσα από τη μουσουλμανική κοινωνία των πολιτών. Η κοινω-

νία των πολιτών χρησιμοποιώντας τα δικαιώματά της σε ατομική και 

θρησκευτική ελευθερία, είναι αυτή που χαράσσει πλέον την πολιτική 

και τους νόμους του κράτους, στηριζόμενη στο πρόγραμμα διαφόρων 

ισλαμικών ρευμάτων. 

Το τουρκικό Ισλαμικό Κίνημα έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και 

από τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Χαρακτη-

ριστική είναι η περίπτωση του Βελγίου, όπου μεγάλος αριθμός τεμε-

νών9 (άνω των 130 από τα 330) λειτουργεί κάτω από Τούρκους ιμάμη-

δες και χρηματοδοτούνται σε ποσοστό άνω του 60% από το τουρκικό 

κράτος. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην κοινότητα των αλεβιτών10 (10%) 

και στην οργάνωση Millî Görüş (30%), που λειτουργούν με καθεστώς 

μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η οργάνωση Millî Görüş11 υπήρξε το 

κύριο πολιτικό ισλαμιστικό κίνημα της Τουρκίας για περισσότερα από 

50 χρόνια. Οργανώθηκε το 1960 από το Necmettin Erbakan και προ-

βάλλει μία αναθεωρημένη οπτική του ισλάμ και του τρόπου με τον ο-

ποίο θα πρέπει να ακολουθείται. Ως οργανισμός έχει τεράστια δυνα-

μική στην Ευρώπη και αντιμετωπίζεται ως θεματοφύλακας του τουρ-

κικού εθνικισμού-μουσουλμανισμού. Ο ρόλος του είναι να προβάλλει 

την τουρκική εκδοχή του ισλάμ ως ανώτερη ακόμη και από εκείνη των 

Αράβων της Μέσης Ανατολής. 

Σε αντίθεση με την ταύτιση ισλάμ και Αράβων ή ισλάμ και Περσών, 

αναδεικνύεται η ταύτιση ισλάμ και Τούρκων, στην οποία οι τελευταίοι 

 
8 Τεάζης, Μεταπολίτευση, 169. 
9 Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την οργάνωση των τεμενών στο Βέλγιο 

και τους φόβους του συγγραφέα για την επιρροή που δέχονται από εξτρεμιστικούς 

κύκλους βλ. Peter Frank και Rafael Ortega, Islamic Movements of Europe: Public 

Religion and Islamophobia in the Modern World (London: I.B. Tauris and Ltd, 2014), 

248-250.  
10 Patrick Kingsley, “Turkey’s Alevis, a Muslim Minority, Fear a Policy of Denying 

Their Existence,” The New York Times, July 22, 2017, www.nytimes.com/2017/07/22/ 

world/europe/alevi-minority-turkey-recep-tayyip-erdogan.html. 
11 Frank και Ortega, Islamic Movements, 14-16.  



332 Βαλκανικά Σύμμεικτα 19 (2019-2020) 
 

επιθυμούν να αποτελέσουν τους ρυθμιστές των γεωπολιτικών εξελί-

ξεων στη Μέση Ανατολή. Καθώς το Ιράν παρουσιάζεται ως προασπι-

στής των σιιτών και η Σαουδική Αραβία των σουνιτών, η Τουρκία επι-

θυμεί να προβάλλει μία διαφορετική εκδοχή, η οποία θα παντρεύει το 

συντηρητικό ισλάμ, με τον εθνικισμό και την κοινωνία των πολιτών. Η 

κοσμικότητα για τους ισλαμιστές Τούρκους υπήρξε για χρόνια κατα-

πιεστική ως προς την άνθηση της ισλαμικής κουλτούρας.12 Γι’ αυτό το 

λόγο και είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τη σχέση με την Ε.Ε. 

(συμπεριλαμβανομένου του δυτικού τρόπου σκέψης/προσέγγισης) και 

παρατηρείται μία ευρύτερη στροφή προς το μουσουλμανικό κόσμο.  

 

Το νέο προεδρικό σύστημα της Τουρκίας 

 

Ο Erdoğan,13 ως ο νέος πρόεδρος, είναι πλέον εκείνος που λαμβάνει 

όλες τις πρωτοβουλίες. Μακροσκελή διατάγματα, προεδρικές αποφά-

σεις και μία σειρά από ψηφίσματα που χαρακτηρίζονται από μία τάση 

συγκέντρωσης εξουσιών. Παρ’ όλα αυτά, οι πολιτικές αυτές του προέ-

δρου, είναι εκείνες που του έχουν δώσει τη δυνατότητα ανοίγματος 

προς τις διάφορες εθνικιστικές ομάδες, ενώ η κομματική του βάση πα-

ραμένει συμπαγής. Η επιρροή του πλέον είναι τόσο μεγάλη που είναι 

σε θέση να επηρεάσει όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας στην 

Τουρκία. 

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας έχει δηλώσει πως στόχος του τα επόμενα 

χρόνια είναι η δημιουργία μίας «Ευσεβούς Γενιάς», η οποία θα μετα-

μορφώσει το έθνος. Υποστηρίζοντας αυτό το όραμα η κυβέρνηση χρη-

ματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό την εισαγωγή ισλαμικών αξιών στα εκπαι-

δευτικά ιδρύματα.14 Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έχει κατη-

γορηθεί αρκετές φορές πως αποκλίνει από τις κοσμικές αξίες που εισή-

γαγε ο Mustafa Kemal Atatürk το 1923 στη νεοϊδρυθείσα δημοκρατία. 

Επίσης, θεσμοί όπως ο στρατός, το δικαστικό σώμα και τα μέσα ενη-

μέρωσης, έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο των μεταρρυθμί-

σεων του κόμματος δημιουργώντας προστριβές. Οι σχέσεις μεταξύ της 

 
12 Soner Cagaptay, “In long-secular Turkey, sharia is gradually taking over,” The 

Washington Post, February 16, 2018, www.washingtonpost.com/news/democracy-

post/wp/2018/02/16/in-long-secular-turkey-sharia-is-gradually-taking-over/. 
13 Carlotta Gall, “Erdogan, Flush With Victory, Seizes New Powers in Turkey,” The 

New York Times, July 19, 2018, www.nytimes.com/2018/07/19/world/asia/turkey-

erdogan.html. 
14 Daren Butler, “With more Islamic schooling, Erdogan aims to reshape Turkey,” 

Reuters, January 25, 2018, www.reuters.com/investigates/special-report/turkey-erdogan-

education/. 
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χώρας και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ έχουν περιέλθει σε δυσμέ-

νεια, ενώ η ένταξή της πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλά απο-

μακρύνεται, αλλά φαντάζει αδιανόητη. Σε όλα αυτά έρχονται να προ-

στεθούν και διάφορες ομάδες που δραστηριοποιούνται στο παρασκή-

νιο με αποκορύφωμα το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 

2016.  

Σχετικά με το πραξικόπημα, ο άνθρωπος τον οποίο η κυβερνητική 

ηγεσία κατηγόρησε πως βρίσκεται από πίσω, είναι ο Fethullah Gülen.15 

Ο ισλαμιστής διανοούμενος βρίσκεται αυτοεξόριστος στην Pennsylva-

nia και έχει στηρίξει τη δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών ιδρυ-

μάτων που περιλαμβάνει πάνω από 160 σχολεία και ιδρύματα μόνο στις 

ΗΠΑ. Ο Recep Tayyip Erdoğan μετά την καταστολή της απόπειρας 

πραξικοπήματος, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Fethullah Gülen κα-

θώς το θεωρεί υπεύθυνο για τις ενέργειες των αξιωματικών των Ενό-

πλων Δυνάμεων. Τα ιδρύματα αρνήθηκαν οποιαδήποτε ανάμειξη στο 

πραξικόπημα αλλά ο υπουργός Εξωτερικών, John F. Kerry, τάχθηκε 

υπέρ της διεξαγωγής ερευνών για να αποφασιστεί αν υπήρξε οργάνωση 

πραξικοπήματος και από ποιους ενορχηστρώθηκε. Η επιρροή του αυ-

τοεξόριστου στοχαστή16 υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική στην Τουρκία 

όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως στο δικαστικό σώμα και στις δυ-

νάμεις της αστυνομίας. Για μεγάλη χρονική διάρκεια υπήρξε σύμμαχος 

και θερμός υποστηρικτής των πολιτικών που ακολουθούσε η κυβέρ-

νηση. Πλέον θεωρείται ο μεγαλύτερος εχθρός της και αυτό αποδεικνύ-

εται από την απομάκρυνση 2.745 ανώτερων δικαστικών λειτουργών 

που είχαν συνδεθεί ή λάβει υποτροφία από το Κίνημα Gülen. 

Όταν το AKP, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ανέλαβε την 

εξουσία το 2002, η Τουρκία προσπαθούσε να αναλάβει περιφερειακό 

 
15 Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980, οι στρατηγοί που βρίσκονταν στην 

εξουσία, τον είχαν συλλάβει με την κατηγορία της απόπειρας αποσταθεροποίησης 

του καθεστώτος. Μετά από κάποιο διάστημα ελευθερώθηκε, αλλά παρέμεινε στις 

ΗΠΑ για να λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Από το 2000 και μετά αντιτάσσεται ανοι-

χτά στην κοσμικότητα και υποστηρίζει τη μεταστροφή της τουρκικής κοινωνίας και 

πολιτικής προς το παραδοσιακό ισλάμ. Από την άλλη πλευρά, ο Recep Tayyip 

Erdoğan, παρουσιάζεται εξίσου ευσεβής και υποστηρικτής της ισλαμικής παράδοσης. 

Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός πως ο τελευταίος προωθεί τη στροφή προς ένα 

πολιτικό ισλάμ, που θα διακατέχεται έντονα από στοιχεία τουρκικού εθνικισμού. Για 

περισσότερα βλ. BBC Staff, “Turkey coup: What is Gulen movement and what does 

it want?,” BBC, July 21, 2016, www.bbc.com/news/world-europe-36855846. 
16 Valerie Strauss, “Fethullah Gulen: The Islamic scholar Turkey blames for the failed 

coup,” The Washington Post, July 16, 2016, www.washingtonpost.com/news/answer-

sheet/wp/2016/07/16/fethullah-gulen-the-islamic-scholar-turkey-blames-for-failed-

coup/. 
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ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, είχε ήδη ενσωματωθεί στην παγκό-

σμια οικονομία και ήταν η πρώτη χώρα, με μουσουλμανική πλειοψη-

φία, που ήταν υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το AKP 

είχε τις ρίζες του τόσο στη συντηρητική θρησκευτική παράδοση, στα 

νεανικά ισλαμικά κινήματα, όσο και στη φιλελεύθερη μουσουλμανική 

κληρονομιά προηγούμενων ηγετών. Ίσως η ευρωπαϊκή πορεία της 

Τουρκίας17 να ήταν διαφορετική αν δεν είχε ξεκινήσει τις μεταρρυθμί-

σεις και διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε., υπό τη διακυβέρνηση του ΑΚΡ. 

Πολλοί από τους υποστηρικτές του κοσμικού κράτους ήταν επιφυλα-

κτικοί για τα αποτελέσματα που θα είχαν οι μεταρρυθμίσεις στην κοι-

νωνία, στην πολιτιστική ταυτότητα της Τουρκίας και στους θεσμούς 

της. Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι δεν ενστερνίζονταν την επιθυμία της 

Τουρκίας για είσοδο στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η συνολική εικόνα 

της Τουρκίας παρουσίαζε μία χώρα, όχι απλά μουσουλμανική αλλά πε-

ρισσότερο πολιτισμικά ξένη στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Για τους πε-

ρισσότερους δημοσιογράφους και διαμορφωτές της κοινής γνώμης, συ-

μπεριλαμβανομένων των διανοουμένων των αριστερών συνασπισμών, 

οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις της Τουρκίας ήταν επιφανειακές.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η ηγετική φυσιογνωμία και η εικόνα που 

θέλησε να διαμορφώσει ο Erdoğan18 στο εσωτερικό δημιούργησαν τρι-

βές με τους άλλους ηγέτες. Αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν εξέ-

λαβαν θετικά την παρεμβατικότητα του προέδρου στα εσωτερικά τους 

ζητήματα. Η παρεμβατικότητα αυτή εκφράστηκε πολλές φορές μέσω 

προσέγγισης των τουρκικών κοινοτήτων σε χώρες όπως η Γερμανία, η 

Ολλανδία, το Βέλγιο και η Αυστρία. Δηλώσεις του Τούρκου Προέ-

δρου, όπως «ο ναζισμός είναι ακόμα διαδεδομένος στη Δύση», προκά-

λεσαν αντιδράσεις και σχολιασμό των δικών του πολιτικών στο εσωτε-

ρικό της Τουρκίας. Οι επιθέσεις ενάντια στα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης, στην αντιπολίτευση και η συγκεντρωτική πολιτική/νομολογία που 

εισήχθη ενάντια στους δημοκρατικούς θεσμούς, βρέθηκαν στο επίκε-

ντρο. Όλες αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις και πρακτικές είναι απλώς 

αποτελέσματα ενός μεγαλύτερου προβλήματος. Κάτω από τον 

 
17 Nilüfer Göle, “Turkey Is Undergoing A Radical Shift, From Pluralism to Islamic 

Populism,” The Huffington Post, July 21, 2017, www.huffpost.com/entry/turkey-

coup-erdogan_b_596fcfcfe4b062ea5f8efa0f. 
18 CNN Staff, “Recep Tayyip Erdogan Fast Facts,” CNN, March 4, 2019, edition.cnn.com/ 

2015/11/26/middleeast/recep-tayyip-erdogan-fast-facts. 
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Erdoğan, η Τουρκία και η Ευρώπη έχουν καταστεί πολιτικά ασυμβίβα-

στες.19 Η τουρκική κοινωνία περνάει από ριζοσπαστικές αλλαγές, με-

τατρέποντάς την από μια κοσμική κοινωνία, σε μία που διακατέχεται 

από τον ισλαμικό συντηρητισμό.20 

Η Τουρκία μετετράπη από Κοινοβουλευτική σε Προεδρική Δημο-

κρατία21 μέσα από τις πρωτοβουλίες του AKP. Αυτή η πρωτοβουλία 

του AKP22 κρίθηκε από τους πολιτικούς αντιπάλους του κυβερνώντος 

κόμματος, ως μία προσπάθεια ισχυροποίησης της φθίνουσας πολιτικής 

δυναμικής. Ανάμεσα στις διάφορες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα:  

Δεν θα υπάρχει πλέον ένα υπουργικό συμβούλιο που να είναι υπό-

λογο στο Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος θα έχει την εξουσία να διορίζει και 

να απαλάσσει υπουργούς από τα καθήκοντά τους. Ο πρόεδρος θα εκλέ-

γεται για πενταετή θητεία και θα του επιτρέπεται να υπηρετεί και ως 

αρχηγός πολιτικού κόμματος. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές θα διεξά-

γονται κάθε πέντε χρόνια, όχι τέσσερα όπως μέχρι τώρα, αλλά την ίδια 

μέρα με τις προεδρικές εκλογές. Η τουρκική κυβέρνηση υποστήριξε 

όλο αυτό το διάστημα, ότι οι προτεινόμενες συνταγματικές τροποποιή-

σεις23 θα φέρουν την ισχυρή ηγεσία που απαιτείται για να αποφευχθεί 

η επιστροφή των ευάλωτων κυβερνήσεων συνασπισμού του παρελθό-

ντος. Παρ’ όλα αυτά για περισσότερα από 16 χρόνια η ηγεσία παραμέ-

νει η ίδια.  

Ο ρόλος του πρωθυπουργού υποβαθμίστηκε. Θα δημιουργηθεί μία 

καινούργια θέση, εκείνη του αντιπροέδρου, πιθανώς δύο ή και τρεις 

 
19 Stephens Hampton, “President Erdogan Is Reshaping Turkish Society, But At What 

Cost?,” World Politics Review, April 26, 2019, www.worldpoliticsreview.com/ insights/ 

26279/president-erdogan-is-reshaping-turkish-society-but-at-what-cost. 
20 Göle, “Turkey.” 
21 BBC Staff, “Why did Turkey hold a referendum?,” BBC, April 16, 2017, www.bbc.com/ 

news/world-europe-38883556. 
22 Daniel Pipes, “The Other Islamic State: Erdogan’s Vision for Turkey,” The Wall 

Street Journal, April 13, 2017, www.wsj.com/articles/the-other-islamic-state-

erdogans-vision-for-turkey-1492124010.  
23 Το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών εγγυάται ότι ο καθένας από τους τρεις κλά-

δους της κυβέρνησης (εκτελεστικός, νομοθετικός, δικαστικός) μπορεί να περιορίσει 

τις εξουσίες των άλλων και να διασφαλίσει ότι κανένας κλάδος δεν θα γίνει πολύ 

ισχυρός. Στο νέο σύστημα ορισμού θα προστεθεί μια ρήτρα αμεροληψίας σχετικά με 

το δικαστικό σώμα. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι θα είναι υπεύθυνοι για το διορισμό 

των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου των Δικαστών και των Εισαγγελέων αντί για 

τους μη εκλεγμένους αξιωματούχους. Για περισσότερα βλ. Bora Birce, “Turkey’s 

constitutional reform: All you need to know,” Al Jazeera, January 17, 2017, 

www.aljazeera.com/indepth/features/2017/01/turkey-constitutional-reform-

170114085009105. 
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παρόμοιες. Ο πρόεδρος καθίσταται επικεφαλής της εκτελεστικής εξου-

σίας, ο αρχηγός του κράτους και μπορεί να διατηρεί το ρόλο του μέσα 

σε ένα πολιτικό κόμμα. Επίσης, θα συγκεντρώνει στο πρόσωπό του 

νέες εξουσίες, ώστε να διορίζει υπουργούς, να προετοιμάζει τον κυβερ-

νητικό προϋπολογισμό, να επιλέγει την πλειοψηφία των ανώτερων δι-

καστών και να θεσπίζει συγκεκριμένους νόμους με διάταγμα. Μόνο ο 

πρόεδρος είναι σε θέση να ανακοινώνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

και να διαλύει το Κοινοβούλιο.24 Το Κοινοβούλιο δεν έχει πλέον δικαί-

ωμα25 να ελέγχει τους υπουργούς ή να προτείνει έρευνα σε βάρος τους. 

Ωστόσο, είναι σε θέση να ξεκινήσει διαδικασίες επιβολής καθαίρεσης 

ή διερεύνησης του προέδρου με πλειοψηφία των βουλευτών. Για την 

εκδίκαση του προέδρου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων. Ο αριθμός 

των βουλευτών αυξήθηκε από 550 σε 600. Οι προεδρικές και βουλευ-

τικές εκλογές θα διεξάγονται την ίδια μέρα κάθε πέντε χρόνια. 

Το σύνολο των μεταρρυθμίσεων δρομολογείται πλέον από το προε-

δρικό γραφείο26 και δεν υπόκειται σε διαβούλευση μέσα από τη Βουλή. 

Κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν οι συνάψεις κοινοβουλευτικών 

συνασπισμών. Κατά το AKP όλη αυτή η διαδικασία του παρελθόντος 

παρεμπόδιζε τη χώρα να λάβει πολιτικές αποφάσεις που θα εμβάθυναν 

τους νεωτερισμούς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Σχετικά με τη 

νομοθετική εξουσία, προβλήθηκε το επιχείρημα πως, καθώς ο πρόε-

δρος είναι πλέον εκλεγμένος από το λαό, δε θα πρέπει να έρχεται σε 

αντιπαράθεση με κανένα άλλο εκλεγμένο όργανο και να περιορίζεται 

στην άσκηση του πολιτικού του προγράμματος ή στις εξαγγελίες του 

κόμματός του. Η Τουρκία αναμένεται να υιοθετήσει μια ολοένα και πιο 

εθνικιστική γραμμή στην εξωτερική της πολιτική με το συντηρητικό 

και ισλαμικό AKP και το εθνικιστικό MHP να λαμβάνουν τις περισσό-

τερες έδρες στο Κοινοβούλιο. Ο Erdoğan, που έχει λάβει εκτεταμένη 

εξουσία, με λαϊκή εντολή,27 θα πρέπει να αποφασίσει επειγόντως για 

σημαντικά ζητήματα στην Τουρκία, όπως τη μοίρα περισσότερων από 

 
24 Reuters Staff, “Turkey’s powerful new executive presidency,” Reuters, June 22, 

2018, www.reuters.com/article/us-turkey-election-factbox/turkeys-powerful-new-

executive-presidency-idUSKBN1JI1O1. 
25 Hürriyet Daily News Staff, “New decree makes structural changes in Turkish pres-

idential system,” Hürriyet Daily News, January 10, 2019, www.hurriyetdailynews.com/ 

new-decree-makes-structural-changes-in-turkish-presidential-system-140404. 
26 Umut Uras, “What next for Turkey after Erdogan’s executive presidency win?,” Al 

Jazeera, June 25, 2018, www.aljazeera.com/news/2018/06/turkey-erdogan-

executive-presidency-win-180625152805768. 
27 Kareem Shaheen, “Erdoğan sworn in as Turkish president with enhanced powers,” 

The Guardian, July 9, 2018, www.theguardian.com/world/2018/jul/09/erdogan-

sworn-in-as-turkish-president-with-enhanced-powers. 
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τρία εκατομμύρια Σύριων προσφύγων στη χώρα, την επόμενη μέρα των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων εκτός συνόρων, την οικονομία και την α-

ποδυναμωμένη τουρκική λίρα. 
Ολοκληρώνοντας τη μετατροπή του πολιτεύματος, από Κοινοβου-

λευτική σε Προεδρική Δημοκρατία,28 ο πρόεδρος Erdoğan αναφέρθηκε 

στην εισαγωγή κάποιων αμφιλεγόμενων νόμων/πολιτικών, όπως την ε-

παναφορά της θανατικής ποινής. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 

θέτει το έδαφος για τη μετατροπή των ανώτερων βαθμίδων του κράτους 

και την αλλαγή του πολιτεύματος της χώρας από μια Κοινοβουλευτική 

Δημοκρατία σε μια Προεδρική Δημοκρατία, αναμφίβολα τη σημαντι-

κότερη εξέλιξη της ιστορίας της χώρας από την ίδρυσή της πάνω στις 

στάχτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με την ισχυροποίηση της ε-

ξουσίας του Προέδρου της Τουρκίας, δρομολογείται και μία σειρά από 

ποινικές υποθέσεις που αφορούν το πραξικόπημα που έλαβε χώρα το 

2016 και ακόμη σκιάζει το θεσμό της δικαστικής εξουσίας. Δεκάδες 

χιλιάδες ακαδημαϊκοί, δικαστές και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έ-

χουν απολυθεί ή έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων 

πολιτικών της αντιπολίτευσης και δεκάδων δημοσιογράφων. 

Ο Erdoğan μπορεί να προβάλλεται θυμωμένος με τη Washington, 

αλλά τελικά, η Άγκυρα θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις που χρειάζο-

νται για να αποκαταστήσει τους δεσμούς της με τη Δύση. Αυτή η επα-

νοικοδόμηση των σχέσεων δε σηματοδοτεί την έξοδο από την οικονο-

μική κρίση, αλλά περισσότερη σταθερότητα. Η ομαλοποίηση των σχέ-

σεων με τις ΗΠΑ εξασφαλίζει και την ύπαρξη συμμάχων στο εσωτε-

ρικό του κράτους. Έχοντας προχωρήσει σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, 

με βαρύ πολιτικό κόστος, το AKP βασίζεται στη στήριξη του Bahçeli29 

και των οπαδών του για να μπορέσει να ολοκληρώσει το πολιτικό του 

πρόγραμμα ως το 2023. 

 

 

Η Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο και τη 

Μέση Ανατολή 

 

 
28 Kareem Shaheen, “Erdoğan clinches victory in Turkish constitutional referendum,” 

The Guardian, April 16, 2017, www.theguardian.com/world/2017/apr/16/erdogan-

claims-victory-in-turkish-constitutional-referendum. 
29 Halil Karaveli, “The Myth of Erdogan’s Power,” Foreign Policy, August 29, 2018, 

foreignpolicy.com/2018/08/29/the-myth-of-erdogans-power/. 
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Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν οι ισλαμιστές30 στην Τουρκία, ένα κυ-

ρίαρχο πολιτικό ρεύμα, αφοσιωμένο στο ισλάμ, δεν αρκεί για να επι-

φέρει την ενότητα μεταξύ των διαιρεμένων μουσουλμάνων στη Μέση 

Ανατολή, όπου η Άγκυρα θα επιθυμούσε να ηγηθεί. Η προσπάθεια για 

την προώθηση μίας μετριοπαθούς εκδοχής του σουνιτικού ισλάμ, ως 

εναλλακτικής του Wahhabism που καλλιεργείται από τη Σαουδική Α-

ραβία, αντιμετωπίζεται ως απόπειρα για εξέλιξη της Τουρκίας31 σε πε-

ριφερειακή δύναμη. Παρά την κορύφωση της Αραβικής Άνοιξης, τα 

κράτη της περιοχής δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμα να ταχθούν κάτω από 

την ηγεσία της Τουρκίας για διάφορους ιστορικούς, εθνοτικούς και πο-

λιτιστικούς λόγους.  

Το 2013 ανακοινώθηκε από το Recep Tayyip Erdoğan το «Μεγάλο 

Όραμα»,32 παρουσιάζοντας το σχέδιό του ώστε να αναπτύξει η χώρα 

μία δυναμική περιφερειακού χαρακτήρα σε οικονομικό, αναπτυξιακό 

και στρατιωτικό επίπεδο. Ένα από τα τεράστια έργα υποδομής που ε-

ντάσσεται στο όραμα αυτό είναι ο αυτοκινητόδρομος Gebze-

Orhangazi-İzmir, ο οποίος δίνει άλλη ώθηση στην οικονομία των πα-

ραλίων της Μικράς Ασίας, αφού η διαδρομή ολοκληρώνεται από 8 σε 

3,5 ώρες. Τέτοια έργα υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα, με πρωταρ-

χικό στόχο την αποσυμφόρηση του εμπορίου και των επιχειρήσεων από 

την Κωνσταντινούπολη και τη στενή λωρίδα του Μαρμαρά, προς την 

Ανατολία. Σε οικονομικούς όρους, αυτό το όραμα στοχεύει σε αύξηση 

του μέσου κατά κεφαλήν εισοδήματος σε 25.000 δολάρια και τη μεί-

ωση της ανεργίας σε ποσοστό 5% από το 11% που ήταν τότε. Στόχος η 

Κωνσταντινούπολη να μετατραπεί σε ένα τεράστιο οικονομικό κέντρο, 

διεθνούς εμβέλειας, ανάλογο με το μέγεθος του Λονδίνου και της Σι-

γκαπούρης.  

Η χώρα τα τελευταία χρόνια, αντιμετώπισε εσωτερικές πολιτικές ε-

ντάσεις, μία τεράστια προσφυγική/ανθρωπιστική κρίση χωρίς προη-

γούμενο, μία σειρά από τρομοκρατικές επιθέσεις και προκλήσεις στον 

 
30 Semih İdiz, “What is Turkey’s role in shaping the new Middle East?,” Hürriyet 

Daily News, November 21, 2017, www.hurriyetdailynews.com/opinion/semih-idiz/ 

what-is-turkeys-role-in-shaping-the-new-middle-east-122734. 
31 Gonul Tol, “Turkey’s Bid for Religious Leadership,” Foreign Affairs, January 10, 

2019, www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2019-01-10/turkeys-bid-religious-

leadership. 
32 Με την ανακήρυξη αυτού του πλάνου για τη χώρα την επόμενη δεκαετία, ο τότε 

πρωθυπουργός υπογράμμισε την εμπιστοσύνη που είχε στον εαυτό του ως ηγέτη αλλά 

και στο κόμμα του, ως κινητήριας δύναμης του πολιτικού του οράματος. Για περισ-

σότερα βλ. Muhammad Hussein, “Vision 2023: Turkey and the post-Ottoman anni-

versary,” Middle East Monitor, February 12, 2018, www.middleeastmonitor.com/ 

20180212-vision-2023-turkey-and-the-post-ottoman-anniversary/. 
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τομέα της οικονομίας. Αυτά τα προβλήματα επέτρεψαν στην Τουρκία33 

να αποκτήσει ανθεκτικότητα και να αξιώσει ένα διαφορετικό ρόλο σε 

περιφερειακό επίπεδο. Ακόμη και η επιρροή που άσκησε στον εμφύλιο 

στη Συρία και στη μετέπειτα παρέμβαση των Συμμάχων, αποδεικνύουν 

τη δυναμική της. Αυτά τα χρόνια, συμμετείχε ενεργά σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, παρέδωσε ανθρωπιστική βοήθεια και ασχολήθηκε με την 

ενεργή διπλωματία ώστε να εδραιώσει τη θέση και τις πολιτικές της 

αξιώσεις. Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (TSK), η Εθνική Υπηρεσία 

Πληροφοριών (MİT), η Προεδρία για τη Διαχείριση Καταστροφών και 

Έκτακτων Αναγκών (AFAD), όπως και διάφορα ινστιτούτα, “think 

tanks” και οργανισμοί, διαθέτουν πλέον το υπηρεσιακό βάθος 

(capacity), την εμπειρία και το ανθρώπινο δυναμικό, για να ανταπεξέλ-

θουν σε κρίσεις διαφόρων φύσεων και μεγάλης κλίμακας. Η διαρκής 

εξέλιξη, η ευελιξία, ο ρεαλισμός και η ουσιαστική πρακτική της νεω-

τερικότητας είναι μερικά από τα στοιχεία που επιδεικνύει η τουρκική 

διπλωματία. Αυτά τα στοιχεία της επιτρέπουν να επικεντρώνεται στην 

επίλυση/συμμετοχή σε διεθνείς κρίσεις, να παρεμβαίνει ασκώντας πο-

λυεπίπεδη διπλωματία και να στοχεύει στη σταθερότητα.  

Η Τουρκία παρουσιάζεται ως η μόνιμα εγκλωβισμένη στη Μέση Α-

νατολή.34 Παρ’ όλα αυτά, ο ρόλος της Τουρκίας, στο επίκεντρο μιας 

νέας συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 

μποϊκοτάζ του Κατάρ, από το 2017, από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, 

το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο. Η Τουρκία στήριξε το Κατάρ,35 στο 

οποίο διατηρεί πλέον στρατιωτική βάση, ως αποτέλεσμα της πολιτικής 

της. Το Κατάρ όμως, οφείλει να διατηρήσει τις στενές οικονομικές του 

σχέσεις με το Ιράν επειδή οι χώρες αυτές μοιράζονται μία μονάδα εξα-

γωγής φυσικού αερίου που παρέχει στο Κατάρ ένα τεράστιο κατά κε-

φαλήν εισόδημα. Το Κατάρ και η Τουρκία υποστηρίζουν επίσης το πε-

ριφερειακό κίνημα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, όπως και την 

οργάνωση της Χαμάς. Επιπλέον, αν τελικά η Τουρκία36 απομακρυνθεί 

 
33 Burhanettin Duran, “In the age of Trump, Erdoğan represents a new vision,” Daily 

Sabah, November 3, 2018, www.dailysabah.com/columns/duran-burhanettin/2018/ 

10/03/in-the-age-of-trump-erdogan-represents-a-new-vision. 
34 Gursel Kadri, “Ankara’s east-Euphrates vision more dream than plan,” Al-Monitor, 

January 15, 2019, www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/01/turkey-syria-ankara-

east-of-euphrates-claims-unrealistic.html. 
35 Middle East Monitor Staff, “Turkey, Qatar military officials meet in Doha,” Middle 

East Monitor, April 18, 2019, www.middleeastmonitor.com/20190418-turkey-qatar-

military-officials-meet-in-doha/. 
36 Hussein Ibish, “Turkey Is Changing the Middle East. The U.S. Doesn’t Get It,” 

Bloomberg, March 14, 2019, www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-03-14/ 

turkey-is-changing-the-middle-east-the-u-s-doesn-t-get-it. 
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από την Ευρώπη, μετά από έναν αιώνα ανεπιτυχών προσπαθειών για 

ενσωμάτωση με τη Δύση, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία περιφε-

ρειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή. Η χώρα έχει μια αναπτυσσό-

μενη/βιομηχανοποιημένη οικονομία, μία μοντερνοποιημένη τεχνολο-

γική προσέγγιση της ανάπτυξης και ένα ισχυρό στρατιωτικό υπόβαθρο.  

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε μία έξαρση του ενδιαφέροντος 

για την αξιοποίηση των ενεργειακών/οικονομικών δυνατοτήτων της Α-

νατολικής Μεσογείου.37 Αυτή η μεταστροφή οφείλεται στις καθημερι-

νές ανάγκες για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. Καθώς η στρατηγική σημασία της ενεργειακής αυτάρ-

κειας αυξήθηκε, τα ενδιαφερόμενα μέρη, προωθούν το δικό τους πολι-

τικό πρόγραμμα. Με τον εντοπισμό του Leviathan, ενός τεράστιου κοι-

τάσματος φυσικού αερίου που σύμφωνα με Noble Energy και Delek 

αποτελεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή ανακάλυψη του αιώνα στην πε-

ριοχή, όλα τα κράτη θέλησαν να έχουν μερίδιο στην αξιοποίη-

ση/αναβάθμιση της περιοχής. Το κοίτασμα, που βρίσκεται 130 χιλιό-

μετρα από τη Χάιφα του Ισραήλ, ώθησε τα κράτη και τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται για την περιοχή να προχωρήσουν 

σε μία σειρά από έρευνες. Έρευνες όχι μόνο για την ύπαρξη κοιτασμά-

των, αλλά και για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κύριου αγωγού,38 

που θα μεταφέρει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δεσμεύοντας τα 

συμβαλλόμενα μέρη σε μακροχρόνια και ουσιαστική συνεργασία. 

Το ζήτημα39 διαχείρισης των υδρογονανθράκων στην Ανατολική 

Μεσόγειο αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο πολιτικών αντιπαραθέσεων. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν κατάφεραν για δεκαετίες να φτάσουν σε 

συμφωνία, ενώ δεν ήταν λίγες και οι φορές που υπήρξαν πιθανότητες 

 
37 Η διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο χρειά-

ζεται σύγκλιση πολιτικών πρωτοβουλιών από όλες τις πλευρές. Εκτός από τη συμ-

φωνία για την υφαλοκρηπίδα που υπέγραψε με την Τουρκική Δημοκρατία της Βό-

ρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ), η Τουρκία δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία σχετικά με 

την υφαλοκρηπίδα ή την αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Καταβάλλονται προ-

σπάθειες από τη μεριά της, ώστε να έρθει σε ταυτόχρονη συμφωνία με όλα τα μέρη, 

με σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και όχι του Δικαίου της Θάλασσας, 

υποστηρίζοντας την ιδιαιτερότητα της περιοχής. Για περισσότερα βλ. Şahap Ka-

vcıoğlu, “Energy resources in the East Mediterranean and Turkey,” Yeni Safak, De-

cember 4, 2018, www.yenisafak.com/en/columns/sahapkavcioglu/energy-resources-

in-the-east-mediterranean-and-turkey-2046796. 
38 Nick Butler, “Turkey has a chance to become a regional gas hub,” Financial Times, 

February 3, 2019, www.ft.com/content/2b8c50ee-1f3b-11e9-b126-46fc3ad87c65. 
39 Daily Sabah Staff, “Any project excluding Turkey in Eastern Mediterranean not 

realistic,” Daily Sabah, March 22, 2019, www.dailysabah.com/energy/2019/03/22/ 

any-project-excluding-turkey-in-eastern-mediterranean-not-realistic. 
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ένοπλων συγκρούσεων. Η διαμάχη στην περιοχή επιδεινώθηκε τα τε-

λευταία χρόνια, από τις μονομερείς πρωτοβουλίες της ελληνοκυπρια-

κής πλευράς να διερευνήσει τους ενεργειακούς πόρους της περιφέρειάς 

της στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνοντας αποκλειστικές οικονομι-

κές ζώνες (ΑΟΖ). Προκειμένου να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα, 

όπως και των Τουρκοκυπρίων, η Τουρκία διατηρεί μόνιμη παρουσία 

στην περιοχή με σκάφη40 σεισμολογικών ερευνών και άλλα 

πλωτά/ένοπλα μέσα. Το σεισμικό σκάφος της χώρας, Hayreddin Bar-

baros, διεξάγει έρευνες στην περιοχή από το 2013, αφού οι δύο πλευρές 

υπέγραψαν συμφωνία που δίνει στην Τουρκία δικαιώματα εξερεύνη-

σης για 30 χρόνια, έως και το 2041. Δυστυχώς, ενώ η ύπαρξη κοιτα-

σμάτων στην περιοχή θα έπρεπε να λειτουργήσει καταλυτικά στην α-

νάπτυξη της συνεργασίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσό-

γειο, οι πολιτικές εξελίξεις χαρακτηρίζονται κυρίως από εντάσεις. 

Οι εθνικές φιλοδοξίες της Τουρκίας θα πρέπει να επικεντρωθούν 

στη δημιουργία μιας σύγχρονης περιφερειακής ενεργειακής και βιομη-

χανικής δύναμης.41 Οι δυνατότητες αυτής, θα πρέπει να παρουσιάζουν 

ποικιλομορφία και νεωτερικότητα. Μέσω μίας σειράς συμφωνιών και 

εμπορικών σχέσεων που θα ξεκινούν από την Ευρώπη και θα φτάνουν 

πέρα από αυτήν, να προχωρήσει στην κατασκευή των αγωγών και των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για να φέρει το 

φυσικό αέριο42 της Ανατολικής Μεσογείου στην παγκόσμια αγορά. Η 

Τουρκία θα γίνει τότε ο αδιαμφισβήτητος κόμβος για την προμήθεια 

ενέργειας από την περιοχή της Κασπίας προς τις ασιατικές χώρες αλλά 

και προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής. 

 

 

 
40 Daily Sabah Staff, “Turkey sends frigate to East Med to protect seismic vessel Bar-

baros Hayreddin Paşa,” Daily Sabah, October 23, 2018, www.dailysabah.com/ 

energy/2018/10/24/turkey-sends-frigate-to-east-med-to-protect-seismic-vessel-

barbaros-hayreddin-pasa. 
41 Mustafa Kirikçioğlu, “Turkey’s growing military industry contributes to economy, 

military power,” Daily Sabah, February 6, 2019, www.dailysabah.com/defense/ 

2019/02/06/turkeys-growing-military-industry-contributes-to-economy-military-

power. 
42 Παρ’ όλη τη δυναμική και την πεποίθηση της Τουρκίας, ότι μπορεί να υπάρξει ο 

κύριος και αποκλειστικός ρυθμιστής των ενεργειακών στην Ανατολική Μεσόγειο, 

Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ ακόμη και Λίβανος, πιστεύουν και προωθούν μία πολιτική 

συνολικής εκμετάλλευσης και ρύθμισης των κοιτασμάτων. Για περισσότερα βλ. 

Hurriyet Daily News Staff, “Greece vows to declare exclusive zone around east Med-

iterranean island,” Hürriyet Daily News, December 20, 2018, www.hurriyetdailynews.com/ 

greece-vows-to-declare-exclusive-zone-around-east-mediterranean-island-139888. 
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Συμπεράσματα 

   

Η επιτυχία του AKP από το 2002 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πρό-

εδρο του κόμματος. Παρά τις κατηγορίες για απολυταρχία και 

διαφθορά, ο Erdoğan43 προέρχεται από ένα συντηρητικά θρησκευτικό 

υπόβαθρο και ανατράφηκε σε μια σκληρή περιοχή εργατικής τάξης της 

Κωνσταντινούπολης, στοιχεία με μεγάλη απήχηση στην τουρκική κοι-

νωνία. Ως δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, κατά τη δεκαετία του 

1990, εισήγαγε πολλές τροποποιήσεις που είχαν άμεσο αντίκτυπο στη 

ζωή των κατοίκων όπως η αντιμετώπιση της ρύπανσης, η κυκλοφο-

ριακή αποσυμφόρηση και η παροχή νερού.  

Υπήρξε μια εποχή που ο Erdoğan44 αντιπροσώπευε την αλλαγή και 

το νεωτερισμό στην οικονομία. Το πολιτικό πρόγραμμα του AKP φά-

νταζε ως ένα βήμα προς τα εμπρός για τη χώρα, υποδεικνύοντας ότι θα 

μπορούσε να ανταπεξέλθει στις πιο πιεστικές προκλήσεις, από το κουρ-

δικό ζήτημα έως τη διαφθορά, την οικονομική κακοδιαχείριση, και το 

έκανε. Οι άνθρωποι τον πίστεψαν για το λόγο πως στις αρχές οι πολι-

τικές του επιτυχίες ταυτίζονταν με τις εξαγγελίες του και γι’ αυτό και 

συσπείρωσε στο πρόσωπό του έναν μεγάλο αριθμό υποστηρικτών από 

κάθε τομέα και κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν είναι καθόλου σαφές εάν το 

όραμα45 του Erdoğan για την τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να αντι-

στρέψει την αρνητική τάση που έχει περιέλθει. Σήμερα η ποιότητα της 

εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. 

Ταυτόχρονα, οι κρατικές επενδύσεις εστιάζουν σε αναπτυξιακές πρω-

τοβουλίες, όπως δρόμους, αεροδρόμια και έργα. Παρ’ όλα αυτά από 

ένα τέτοιο περιβάλλον μάλλον δεν αναμένεται να προβάλει ένας Ibn 

Khaldun, Ibn Sina ή Piri Reis. 

 
43 Η σύντομη κράτησή του στη φυλακή του χάρισε το χαρακτήρα του θεοσεβούμενου 

πολιτικού ηγέτη που αν και κρατούμενος, είναι αποφασιμένος να έρθει σε αντιπαρά-

θεση με το παλιό σύστημα χωρίς φόβο για το προσωπικό ή το πολιτικό κόστος. Για 

περισσότερα βλ. Andrew Wilks, “What keeps Recep Tayyip Erdogan in power?,” Al 

Jazeera, June 8, 2018, www.aljazeera.com/indepth/features/recep-tayyip-erdogan-

power-180527112426783. 
44 Soner Cagaptay, “Erdogan should seize the chance for change in Turkey,” The 

Washington Post, April 5, 2019, www.washingtonpost.com/opinions/2019/04/05/ 

erdogan-should-seize-chance-change-turkey/. 
45 Semih İdiz, “Erdoğan’s vision for higher education in Turkey,” Hürriyet Daily 

News, January 9, 2018, www.hurriyetdailynews.com/opinion/semih-idiz/erdogans-

vision-for-higher-education-in-turkey-125419. 
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Με την ήττα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, στην πρωτεύουσα46 (Ά-

γκυρα, 50,9% CHP, 47% AKP) και την Κωνσταντινούπολη (48,8% 

CHP, 48,5% AKP), τη μητρόπολη όπου ο Erdoğan ξεκίνησε την πολι-

τική του σταδιοδρομία, κλονίστηκε η συνολική του πολιτική εικόνα. Η 

Κωνσταντινούπολη, για πρώτη φορά από τότε που ο Erdoğan εξελέγη 

δήμαρχος δε θα διοικείται από κάποια ισλαμική παράταξη. Οι αυτο-

διοικητικές εκλογές,47 έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια μίας βαθύτατης 

οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε στο μέγιστο την κυριαρχία του 

Erdoğan στην πολιτική σκηνή τα τελευταία 16 χρόνια. Ακόμη και στη 

Σμύρνη το AKP έλαβε 38,6% και το CHP 58%. Η νομισματική αξία 

της τουρκικής λίρας είχε μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και παρά την ανά-

καμψή της μέσα στο 2018, οι πολιτικές της κυβέρνησης δεν επιτρέπουν 

ιδιαίτερη αισιοδοξία, αν δε ληφθούν δημοσιονομικά μέτρα. Ο πληθω-

ρισμός εκτοξεύθηκε στο 20% και η ανεργία έχει αυξηθεί. Ο Erdoğan 

συνεχίζει να έχει υποστηρικτές σε όλες τις γωνιές της Τουρκίας και εμ-

φανίζεται εδραιωμένος στην πολιτική σκηνή, καθώς δεν υπάρχει κά-

ποια ισχυρή εναλλακτική πρόταση, μία ηγετική φυσιογνωμία. Παρ’ 

όλα αυτά οι εκλογές φανέρωσαν πως δεν είναι ανίκητος πολιτικά. 

Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι τέτοιες νίκες, όπως οι προεδρικές 

εκλογές, για τις υποτιθέμενες καταπιεσμένες τάξεις της Τουρκίας, μπο-

ρούν να εξελιχθούν ως οι λιγότερες πιθανότητές τους μέχρι σήμερα να 

ανατρέψουν έναν ηγέτη με πραγματική ισχύ. Ο Erdoğan48 έχει ήδη πε-

τύχει το όνειρό του για μια εκτελεστική προεδρία, κερδίζοντας ένα δη-

μοψήφισμα που του επιτρέπει να διορίζει δικαστές και μέλη του υπουρ-

γικού συμβουλίου, να διαμορφώνει και να ρυθμίζει την πολιτική των 

Υπουργείων, να ορίζει τον κρατικό προϋπολογισμό και να διορίζει ή 

να απομακρύνει ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους, κυρίως χωρίς την 

έγκριση από το Κοινοβούλιο. Από τη δυναμική που δημιουργείται από 

το νέο πολίτευμα, επωφελείται και το MHP που αυξάνει τη δυναμική 

του εκπροσώπηση μέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτή η συμμαχία μπορεί να 

αυξάνει τις εξουσίες που απορρέουν από το πρόσωπο του προέδρου, 

αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει αρνητικά και τους θεσμούς.  

Η μακροχρόνια αντιπαλότητα της Τουρκίας με τη Σαουδική Αρα-

βία, η οποία χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα, ξέσπασε εκ νέου 

 
46 David Gardner, “Recep Tayyip Erdogan’s power is waning,” Financial Times, 

April 1, 2019, www.ft.com/content/90624512-546c-11e9-91f9-b6515a54c5b1. 
47 BBC Staff News, “Turkey election: Erdogan disputes results in major cities,” BBC, 

April 2, 2019, www.bbc.com/news/world-europe-47785095. 
48 Diego Cupolo, “Turks Have Voted Away Their Democracy,” The Atlantic, June 25, 

2018, www.theatlantic.com/international/archive/2018/06/erdogan-turkey-election-

democracy/563669/. 
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και ήταν πλήρως εμφανής κατά τη διάρκεια της διπλωματικής κρίσης 

για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi από Σαουδά-

ραβες πράκτορες στο προξενείο της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, 

στις 2 Οκτωβρίου 2018. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Τουρ-

κία49 ήταν αρκετά προσεκτική ώστε να μη διαλύσει όλους τους δε-

σμούς με το Ριάντ. O πρίγκιπας όμως της Σαουδικής Αραβίας, 

Mohammed bin Salman, βρέθηκε στο στόχαστρο μειώνοντας το προ-

φίλ και τη φερεγγυότητά του σε διεθνές επίπεδο. Ο Τούρκος πρόεδρος, 

προχώρησε στην ανάπτυξη ρητορικής δηλώνοντας ότι «η Τουρκία εί-

ναι η μόνη χώρα που μπορεί να οδηγήσει το μουσουλμανικό κόσμο».  

Το κόμμα του ΑΚΡ, τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιεί ετήσια συ-

νέδρια με προσκεκλημένους επιφανείς Άραβες από όλη την περιοχή, 

προωθώντας μία ηγετική τουρκική ισλαμική πολιτική ατζέντα. Αυτή 

είναι μια άμεση απόρριψη της Σαουδικής Αραβίας και της ρητής διεκ-

δίκησης του Ιράν στην παγκόσμια ισλαμική ηγεσία.  

Σε μια εποχή που η περίοδος μετά την Αραβική Άνοιξη διαμορφώ-

νεται από τις παγκόσμιες και τις περιφερειακές δυνάμεις, απαιτούνται 

τομές και αναθεωρήσεις στην εξωτερική της πολιτική. Η Τουρκία50 

πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στις περιοχές όπως 

η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή, η Νοτιανατολική Ευρώπη 

και ο Καύκασος. Εξετάζοντας τη γενική εικόνα σήμερα και τις διπλω-

ματικές σχέσεις που έχει με τα γειτονικά της κράτη, δε θέτει τις βάσεις 

για κάτι σημαντικό που θα μπορούσε να συμβάλει στον τρόπο με τον 

οποίο θα διαμορφωθεί η «νέα Μέση Ανατολή». Η πολιτική της σύ-

μπραξη σε διεθνές επίπεδο, πότε με τις ΗΠΑ και πότε με τη Ρωσία, την 

οδηγούν σε σύμπλευση πότε με τη Σαουδική Αραβία και πότε με το 

Ιράν αντίστοιχα. Αυτή δεν είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να 

βρίσκεται μια πολιτική, οικονομικά και στρατιωτικά ισχυρή χώρα, με 

βασικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Η Άγκυρα θέλει να ξανακερ-

δίσει σε όλα τα μέτωπα διεθνώς, όμως η σημερινή ηγεσία εμφανίζεται 

εγκλωβισμένη.  

Η Τουρκία51 παρουσίασε ως επιτακτική την ανάγκη αναβάθμισης 

του συστήματος αεράμυνάς της τα τελευταία χρόνια στους εταίρους 

της στο ΝΑΤΟ. Οι λόγοι που επικαλέστηκε ήταν η κατάσταση στη 

 
49 Hussein Ibish, “Turkey.” 
50 Semih İdiz, “Turkey’s role.” 
51 Daily Sabah Staff, “Turkey open to cooperating with other NATO members on S-

400 issue,” Daily Sabah, April 20, 2019, www.dailysabah.com/diplomacy/2019/ 

04/20/turkey-open-to-cooperating-with-other-nato-members-on-s-400-issue. 
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Μέση Ανατολή, αλλά και οι συνεχείς τρομοκρατικές απειλές που αντι-

μετωπίζει σε ένα ιδιαίτερο γεωγραφικά/πολιτικά περιβάλλον. Καθώς οι 

Σύμμαχοι δε συμφώνησαν με αυτήν την αξίωση, η Άγκυρα προχώρησε 

στην αξιολόγηση και στις προσφορές συστημάτων αεράμυνας που θα 

μπορούσε να λάβει και εκτός Συμμαχίας. Ως επακόλουθο, υπέγραψε τη 

συμφωνία για την αγορά του συστήματος πυραυλικής άμυνας S-400 με 

τη Μόσχα. Η συμφωνία αυτή προκάλεσε την αντίδραση των Συμμάχων 

και ειδικότερα των ΗΠΑ, οι οποίες με την παραχώρηση των αεροσκα-

φών F-35 Stealth,52 επιζητούσαν να λύσουν αυτό το ζήτημα. Οι σχέ-

σεις53 ανάμεσα στις δυο χώρες εξακολουθούν να είναι τεταμένες σε δι-

μερές επίπεδο, προκαλώντας αντιδράσεις και στο εσωτερικό των κομ-

μάτων των κυβερνήσεων. Η Άγκυρα πρότεινε τη συγκρότηση μιας κοι-

νής ομάδας εργασίας για να κατανοήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, 

αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει καμία πρωτοβουλία. Εάν το θέμα 

δεν επιλυθεί, γεγονός που φαντάζει δύσκολο από την παρουσίασή του 

το 2017, θα προστεθεί σε μία σειρά από ζητήματα στρατηγικού σχεδια-

σμού της Συμμαχίας στη Μέση Ανατολή.  

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη εξέταση των ζητημάτων στην Ανατο-

λική Μεσόγειο, οι διαφωνίες που προκύπτουν με αφορμή την Κύπρο 

δεν είναι οι μοναδικές. Η αποτυχία του Ισραήλ και του Λιβάνου να 

συμφωνήσουν τα θαλάσσια σύνορά τους περιπλέκει την αξιοποίηση 

του φυσικού αερίου στην περιοχή. Οι Ελληνοκύπριοι έχουν περιορι-

σμένες δυνατότητες να εξαγάγουν το φυσικό τους αέριο στην Ευρώπη 

και παρουσιάζουν ένα ενεργειακό πρόγραμμα που διαφοροποιείται από 

τη στενή συνεργασία με τη Μόσχα των προηγούμενων ετών. Μία συ-

νεργασία με την Τουρκία54 θα ήταν ιδανική, όμως η Άγκυρα υποστη-

 
52 Οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τις παραδόσεις του εξοπλισμού των F-35 στην Τουρκία, 

παρ’ όλο που οι τουρκικές εταιρείες είχαν την πρόθεση να παράγουν μέρη για το 

αεροσκάφος, αξίας περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι τουρκικές 

αεροπορικές δυνάμεις σχεδίαζαν να αγοράσουν περίπου 100 από αυτά. Οι ΗΠΑ 

έχουν επίσης συμπεριλάβει μία ιδιαίτερα γενναιόδωρη προσφορά πυραύλων Patriot 

που θα μπορούσε να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα δυο μέρη. Για 

περισσότερα βλ. Bloomberg Staff, “Turkey’s Latest Incitement Can’t Go 

Unanswered,” Bloomberg, April 16, 2019, www.bloomberg.com/opinion/articles/ 

2019-04-16/nato-must-not-let-turkey-s-latest-incitement-go-unpunished. 
53 Al Jazeera Staff, “Turkey is ‘taking into account’ NATO concerns over S-400,” Al 

Jazeera, April 19, 2019, www.aljazeera.com/news/2019/04/turkey-account-nato-

concerns-400-190419110413250. 
54 Elif Erşen, “Conflict-ridden Eastern Mediterranean: Syrian war, disputed waters 

hinder solutions for hydrocarbon resources,” Daily Sabah, February 2, 2019, 
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ρίζει ότι μερικά από τα πεδία, ειδικά τα 4, 5, 6 και 7 στα οποία οι Ελ-

ληνοκύπριοι ανέθεσαν διεθνείς ενεργειακές εταιρείες όπως η ιταλική 

ENI και η French Total για τις εξερευνήσεις, παραβιάζουν την υφαλο-

κρηπίδα των 200 μιλίων της χώρας. Δυστυχώς, εξαιτίας της μη οριοθέ-

τησης/συμφωνίας ανάμεσα στα κράτη της περιοχής, η μεταφορά των 

υδρογονανθράκων, ακόμη και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, πα-

ραμένει κοστοβόρα.  

Το επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων αυτή τη στιγμή αφορά την 

απόφαση55 για επανάληψη των αυτοδιοικητικών εκλογών στην περιφέ-

ρεια της Κωνσταντινούπολης. Το νέο πολιτικό σύστημα, η περιφε-

ρειακή δυναμική, η οικονομία/ανάπτυξη, όλα εξαρτώνται από την ει-

κόνα που παρουσιάζουν οι θεσμοί. Εάν η πολιτική κρίση βαθύνει και 

το κράτος κινηθεί τα επόμενα χρόνια γύρω από μία πιθανή εναλλαγή 

εξουσίας, τότε η χώρα δε θα μπορέσει να διεκδικήσει αποτελεσματικά 

το ρόλο που επιθυμεί.  

 

 
www.dailysabah.com/energy/2019/02/02/conflict-ridden-eastern-mediterranean-

syrian-war-disputed-waters-hinder-solutions-for-hydrocarbon-resources. 
55 Η νίκη του Ekrem İmamoğlu με διαφορά 13.000 περίπου ψήφων δεν ισχύει πλέον 

και το πολιτικό κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ, επηρεάζοντας στο μέγιστο την πολιτική 

σταθερότητα. Για περισσότερα βλ. Can Selcuki, “The Istanbul Rerun Isn’t About the 

Mayor. It’s About Turkey’s Future,” Foreign Policy, May 9, 2019, foreignpolicy.com/ 

2019/05/09/the-istanbul-rerun-isnt-about-the-mayor-its-about-turkeys-future-

erdogan-election-democracy-imamoglu-yildirim/. 


