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Εισαγωγή 

 

    Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις σχέσεις που έχει αναπτύξει η Τουρκία με δύο χώρες 

της περιοχής των Βαλκανίων, την Αλβανία και την Βουλγαρία, από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 

εώς και σήμερα. Παρουσιάζοντας συνοπτικά το ιστορικό υπόβαθρο της οθωμανικής παρουσίας 

στην περιοχή, εξετάζεται η προσπάθεια εμπέδωσης κοσμικού χαρακτήρα στο νέο κράτος που 

δημιουργήθηκε μετά την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή την Τουρκική 

Δημοκρατία, αλλά και οι συνθήκες που επέτρεψαν την τελική επάνοδο του ισλαμιστικού 

κινήματος στην εξουσία. Υποστηρίζεται πως οι προϋπάρχουσες συνθήκες μαζί με το νέο 

περιβάλλον που δημιουργήθηκε με το τέλος του διπολικού παγκόσμιου συστήματος οδήγησαν την 

τουρκική κοινωνία σε κρίση ταυτότητας, μιας ταυτότητας που υπό τις διαδοχικές κυβερνήσεις του 

ΑΚΡ από το 2002 εώς σήμερα έχει μεταλλαχθεί αισθητά. Η εξέταση των εσωτερικών δεδομένων 

της Τουρκίας κρίνεται αναγκαία για την κατανόηση και των επιλογών εξωτερικής πολιτικής της 

Άγκυρας στην ευρύτερη βαλκανική γενικότερα, και τις δύο χώρες ειδικότερα. Για την περαιτέρω 

κατανόηση του τρόπου δράσης της Τουρκίας μετά την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία γίνεται 

ιδιαίτερη μνεία στο έργο του αρχιτέκτονα της νέας τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, του Ahmet 

Davutoglu. Από το βιβλίο του Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της Τουρκίας 

παρουσίαζονται τα σημεία εκείνα που καταδεικνύουν τους πυλώνες της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής στα Βαλκάνια, αλλά και τα μέσα τα οποία η Άγκυρα εργαλειοποιεί για να επαυξήσει 

την επιρροή και την ισχύ της στην περιοχή. Στην συνέχεια εξετάζονται συνολικά οι σχέσεις της 

χώρας με την Αλβανία και την Βουλγαρία. Εκκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

αναφέρονται οι στόχοι τόσο των εν λόγω χωρών, όσο και της Τουρκίας, που οδήγησαν σε σύσφιξη 

των διμερών τους σχέσεων. Ταυτόχρονα όμως, παρουσιάζεται και η δράση των νέων εργαλείων 

ήπιας ισχύος που χρησιμοποιεί η Άγκυρα στις χώρες αυτές, τα οποία, εργαλειοποιώντας την 

οθωμανική κληρονομιά και τους δεσμούς που απορρέουν από αυτή, επιχειρούν να καταστήσουν 

την Τουρκία συμβολικό προστάτη των μουσουλμάνων που κατοικούν στην Αλβανία και την 

Βουλγαρία αντίστοιχα. 
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Ιστορικό υπόβαθρο: Τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία α    

 

 

    Η ιστορία των Τούρκων στα Βαλκάνια ξεκινάει στα μέσα του 14ου αιώνα. Την εποχή εκείνη, η 

περιοχή της χερσονήσου του Αίμου διαιρείται ανάμεσα σε διάφορα χριστιανικά κράτη που 

βρίσκονται συχνά σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους. Οι Τούρκοι, παρ’ ότι διατηρούνε πολλές 

επαφές με την περιοχή, δεν έχουν εγκατασταθεί μόνιμα σε αυτήν και παραμένουν στην Μικρά 

Ασία. Αυτή η κατάσταση θα αλλάξει με την εμφάνιση του Οθωμανικού κράτους. Ααααααα 

    Η Μικρά Ασία των αρχών του 14ου αιώνα αποτελεί ένα αμάγαλμα τουρκικών κρατιδίων. Ένα 

από αυτά είναι το κράτος του Οσμάν, που μετά τον θάνατο του θα ονόμασθει προς τίμην του 

Οθωμανικό και οι ακόλουθοι του Οθωμανοί. Οι διάδοχοι του θα καταφέρουν να εδραιώσουν την 

εξουσία τους στην βορειοδυτική Μικρά Ασία και επωφελούμενοι από την αδυναμία της 

παραπαίουσας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας θα περάσουν στην ευρωπαϊκή πλευρά του 

Ελλησπόντου. Τα  αποδυναμωμένα χριστιανικά βασίλεια της περιοχής δεν μπορούν να προτάξουν 

ουσιαστική αντίσταση στην ορμή των Τούρκων, οι οποίοι τα υποτάσσσουν το ένα μετά το άλλο. 

Μέχρι τα τέλη του 15ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία πλέον,με πρωτεύουσα από το 1453 

την Κωσταντινούπουλη, ελέγχει ολόκληρα τα Βαλκάνια. Αααααααααααααααααααααααα 

    Με την κατάκτηση των Βαλκανίων η Οθωμανική Αυτοκρατορία μετατρέπεται από ένα 

μουσουλμανικό σε ένα πολυεθνικό κράτος. Πλέον στα εδάφη της διαβιούν Έλληνες, Βούλγαροι, 

Σέρβοι, Αλβανοί, Βλάχοι και άλλοι, οι οποίοι σε αντίθεση με τους Τούρκους, και τις εβραϊκές 

κοινότητες της περιοχής, είναι χριστιανοί. Οι τουρκικές κατακτήσεις φέρνουν μαζί τους και 

τουρκικούς πληθυσμούς που εγκαθίστανται μόνιμα σε όλη την Βαλκανική χωρίς ωστόσο να 

μεταβάλλουν δραστικά την πληθυσμιακή της σύνθεση. Οι χριστιανοί στις περισσότερες περιοχές 

παραμένουν η πλειοψηφία. Οι σχέσεις της Οθωμανικής εξουσίας με τους υπόδουλους πληθυσμούς 

ορίζονται με το σύστημα των μιλλέτ, το οποίο κατατάσσει τα υποκείμενα ανάλογα με το 

θρήσκευμα τους. Είναι αλήθεια πως η Οθωμανική εξουσία, τουλάχιστον στην περιοχή των 

Βαλκανίων, ουδέποτε προσπάθησε συστηματικά να αλλάξει την πολιτισμική, και αργότερα 

εθνική, ταυτότητα των πληθυσμών που διέμεναν σε αυτήν. Κύριο μέλημα της μάλλον ήταν η 

συγκομηδή των φόρων. Όμως τα προνόμια που απολάμβαναν οι μουσουλμάνοι, η βαρύτερη 

φορολογία για τους χριστιανούς, καθώς και το σύστημα του παιδομαζώματος, οδήγησε 

ορισμένους από τους τελευταίους να αλλάξουν την πίστη τους και να ασπαστούν το ισλάμ, 

γεγονός που όπως θα φανεί και στην συνέχεια, έχει σημαντικές προεκτάσεις μέχρι και σήμερα. 

Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Ο 16ος και 17ος αιώνας αποτελούνε την ακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το Οθωμανικό 

κράτος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ισχυρότερα του κόσμου. Όμως η κατάσταση αυτή θα 

αλλάξει ριζικά τα επόμενα χρόνια. Σε αντίθεση με την Ευρώπη του Διαφωτισμού, κατά τον 18ο 

αιώνα κάνουν την εμφάνιση τους στην Αυτοκρατορία σημάδια παρακμής σε όλα τα επίπεδα. Το 

νόμισμα υποτιμάται συνεχώς, η διαφθορά των κρατικών υπαλλήλων αποκτά ενδημικό χαρακτήρα 

και ο πληθυσμός υποφέρει κάτω από την βαριά φορολογία. Ταυτόχρονα, σε επίπεδο εξωτερικών 

σχέσεων, ο 18ος αιώνας σημαδεύεται από στρατιωτικές ήττες στα πεδία των μαχών. Για πρώτη 

φορά από την ίδρυση του το Οθωμανικό κράτος δεν επιδίδεται σε νέες κατακτήσεις αλλά περνάει 

σε φάση άμυνας προσπαθώντας να προστατέψει τα εδάφη που έχει στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη ενάντια σε παλιούς αλλά και νέους αντιπάλους. ααααααααααααααααααααααααααααααα 
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    Από την εδραίωση της εξουσίας της στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη η Αυτοκρατορία 

ήρθε αντιμέτωπη με τον Οίκο των Αψβούργων της Αυστροουγγαρίας. Όμως την εποχή εκείνη μια 

νέα ισχυρή δύναμη κάνει την εμφάνιση της στην περιφέρεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η 

τσαρική Ρωσία. Σε πολλές περιστάσεις, Ρωσία και Οθωμανική Αυτοκρατορία θα συγκρουσθούν, 

αλλά πέρα από ορισμένες εδαφικές απώλειες στην Ανατολική Ευρώπη, ο χάρτης της περιοχής δεν 

θα αλλάξει. Κατά τον 18ο αιώνα τα Βαλκάνια θα παραμείνουν υπό τουρκική κυριαρχία. Εντούτοις, 

δημιουργήθηκε ένα προηγούμενο: η Ρωσία εκμεταλλευόμενη την ορθόδοξη πίστη της  κατάφερε 

έξυπνα να προβάλει τον εαυτό της ως την προστάτιδα δύναμη των ομόθρησκων της πληθυσμών 

εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επεμβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στις εσωτερικές της 

υποθέσεις. Είναι ένα μοτίβο που θα επαναληφθεί πολλές φορές τον 19ο αιώνα όταν και η πάλαι 

ποτέ κραταιά Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα γίνει έρμαιο στα γεωπολιτικά παιχνίδια και 

συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, αποκαλούμενη απο τους σύγχρονους της εποχής ως «ο 

ασθενής της Ευρώπης». αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

    Με την Γαλλική Επανάσταση του 1789 και τους ναπολεόντιους πολέμους που την 

ακολούθησαν, η εθνικιστική ιδεολογία εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο 

φτάνωντας και στα οθωμανικά εδάφη. Η χερσόνησος του Αίμου των αρχών του 19ου αιώνα, ήταν 

ακόμα υπό την εξουσία του σουλτάνου. Στα τέλη του ίδιου αιώνα η κατάσταση θα ήταν πολύ 

διαφορετική. Το Ανατολικό Ζήτημα, όπως έφτασε να αποκαλείται η κατάσταση αποσύνθεσης του 

Οθωμανικού κράτους, απασχόλησε όλες τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής: από την μία η 

προσμονή των λαών της Βαλκανικής για την δημιουργία δικών τους εθνικών κρατών και από την 

άλλη τα συμφέροντα κυρίως της Αγγλίας και της Ρωσίας στην περιοχή έκαναν την κατάρρευση 

της τουρκικής κυριαρχίας αναπόφευκτη. Μια σειρά εθνικών επαναστάσεων ενάντια στην 

παρηκμασμένη οθωμανική εξουσία, συχνά υποβοηθούμενων έμμεσα και άμεσα από τις Μεγάλες 

Δυνάμεις οι οποίες εξυπηρετώντας τους δικούς τους ιδιοτελείς και αλληλοσυγκρουόμενους 

σκοπούς ενεπλάκησαν σε αυτές, άλλαξαν τα σύνορα των Βαλκανίων.  Η αναγνώριση της 

ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους το 1830 αποτέλεσε την πρώτη εδαφική απώλεια της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή. Το 1878 με την Συνθήκη του Βερολίνου 

αναγνωρίστηκαν ως ανεξάρτητες χώρες τα μέχρι τότε αυτόνομα πριγκιπάτα της Σερβίας, της 

Ρουμανίας και του Μαυροβουνίου, ενώ απονεμήθηκε καθεστώς αυτονομίας στην Βουλγαρία. 

Παρ’ όλα αυτά ακόμα και μετά από την Συνθήκη του Βερολίνου ένα σημαντικό κομμάτι της 

περιοχής ανήκε ακόμα στην Αυτοκρατορία. Όμως η δημιουργία εθνικών κρατών και οι 

αλυτρωτικές βλέψεις των πληθυσμών τους προοικονομούσαν την οριστική απώλεια των 

Βαλκανίων για τους Οθωμανούς. Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Ταυτόχρονα, σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ανυπαρξία τουρκικού εθνικιστικού κινήματος 

κατά τον 19ο αιώνα. Όταν οι υπόλοιποι λαοί της Βαλκανικής συσπειρώθηκαν γύρω από την 

εθνικιστική ιδεολογία και αναζήτησαν την πολιτική τους ανεξαρτησία στα πλαίσια του έθνους-

κράτους, οι Τούρκοι μάλλον ήταν περισσότερο Οθωμανοί παρά Τούρκοι. Επειδή καθ’ όλη την 

διάρκεια της οθωμανικής ιστορίας οι διαιρετικές τομές της κοινωνίας ήταν θρησκευτικές και όχι 

εθνικές, η έννοια του Οθωμανού περιλάμβανε όλους τους μουσουλμάνους των Βαλκανίων, είτε 

τουρκικής  είτε άλλης καταγωγής. Το γεγονός αυτό λειτουργούσε και αμφίδρομα: πολλοί γηγενείς 

της περιοχής, σλαβικής, αλβανικής και ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι κατά τους αιώνες της 

τουρκικής εξουσίας αλλαξοπίστησαν, ενσωματώθηκαν στην κυρίαρχη μουσουλμανική κοινότητα 

επανδρώνοντας τον στρατό και τον διοικητικό μηχανισμό της Αυτοκρατορίας και με αυτόν τον 
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τρόπο ταύτισαν τις μοίρες τους με εκείνη των Τούρκων ομόθρησκων τους. Στο δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα είναι αλήθεια πως η οθωμανική εξουσία, εξαιτίας τόσο εξωτερικών πιέσεων, όσο και 

της συνειδητοποίησης του πόσο σοβαρή απειλή για την εδαφική της ακεραιότητα αποτελούν οι 

αλυτρωτισμοί των βαλκανικών λαών, προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις με στόχο τον διοικητικό της 

μετασχηματισμό και την σχέση της με τους χριστιανούς υπηκόους  της, θέλοντας να τους εντάξει 

ισότιμα στην οθωμανική κοινωνία με την συνταγματική κατοχύρωση δικαιωμάτων όπως η 

προστασία της ζωής και της περιουσίας, την κατάργηση των διακρίσεων είς βάρος τους και την 

ενσωμάτωση τους στην διοίκηση και τον στρατό, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την πίστη τους 

στο κράτος. Είναι επίσης αλήθεια πως οι μεταρρυθμίσεις αυτές τις περισσότερες φορές 

αποτέλεσαν κενό γράμμα. αααααααααααααααΑααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

     Το τελευταίο χτύπημα στην οθωμανική εξουσία στα Βαλκάνια ήρθε το 1912-1913 με τους 

Βαλκανικούς Πολέμους. Η ενωμένοι στρατοί της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και του 

Μαυροβουνίου επιτέθηκαν ταυτόχρονα και κατατρόπωσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

αποσπώντας έτσι τις  εναπομείναντες ευρωπαϊκές κτήσεις της. Μέσα σε λίγους μήνες οι 

Οθωμανοί, μετά από πέντε αιώνες κυριαρχίας, εκδιώχθηκαν οριστικά από τα Βαλκάνια ενώ τον 

οθωμανικό στρατό ακολούθησαν στην πορεία του προς τα νέα σύνορα πολλές χιλιάδες 

μουσουλμάνοι. Τα Βαλκάνια αποτέλεσαν για   τους Οθωμανούς μαζί με την Μικρά Ασία την 

καρδιά της αυτοκρατορίας τους. Λόγω της θέσης τους λειτούργησαν ως το πέρασμα μεταξύ 

δυτικής Ευρώπης και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διευκολύνοντας το μεταξύ τους εμπόριο ενώ η 

κατοχή τους εγγυόταν την ασφάλεια της Κωσταντινούπολης αλλά και της Ανατολίας εν γένει. Οι 

μουσουλμανικοί πληθυσμοί της περιοχής, μόνιμα εγκατεστημένοι εδώ και αιώνες σε αυτήν, δεν 

είχαν γνωρίσει ποτέ τους άλλη πατρίδα πέρα από τα Βαλκάνια και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

η πολιτιστική παρουσία της οποίας ήταν πασίδηλη σε ολόκληρη την χερσόνησο του Αίμου. 

Χαρακτηριστικά της κατάστασης είναι τα λόγια του προέδρου της βουλής Χαλίλ μπέη λίγο μετά 

το τέλος του πολέμου: « Όταν τα άλλα έθνη χάσουν στον πόλεμο εδάφη της πατρίδας τους, ουδέποτε 

τα ξεχνούν, τα κρατούν πάντα ζωντανά στις μνήμες των επόμενων γενεών (...) Από το βήμα της 

βουλής, η συμβουλή μου προς το έθνος μου είναι, μην ξεχνάτε την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, τα 

Γιάννενα, το Μοναστήρι, τη Σκόδρα, όλη την όμορφη Ρούμελη». Η απώλεια τους υπήρξε πράγματι 

ένα ισχύρο ψυχολογικό σόκ. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα   
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Τουρκική Δημοκρατία: από τον Κεμαλισμό, στον ισλαμισμό, στον 

νεο-οθωμανισμό 
  

 

    Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, πέρα από την απώλεια σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών κτήσεων της 

Αυτοκρατορίας, φανέρωσαν και την ανυπαρξία του τουρκικού εθνικισμού. Πράγματι, μέχρι 

εκείνο το σημείο η ιδέα ενός τουρκικού έθνους απουσίαζε εντελώς. Στα τέλη του 19ου και στις 

αρχές του 20ου αιώνα, στην προσπάθεια τους να προστατέψουν την ακεραιότητα του κράτους, 

ορισμένοι κύκλοι της οθωμανικής ελίτ θεωρούσαν αναγκαία την αλλαγή της ταυτότητας και της 

εικόνας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απέναντι στους υπηκόους της. Δημιουργήθηκε έτσι η 

ιδεολογία του οθωμανισμού: επηρεασμένοι από τον γαλλικό Διαφωτισμό, οι κύκλοι αυτοί 

πίστευαν στην ισότητα όλων των υπηκόων της Αυτοκρατορίας ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή 

φυλής, με την θέσπιση ίδιων δικαιωμάτων για όλους τα οποία και θα εγγυόταν το Σύνταγμα. Οι 

χριστιανοί της Αυτοκρατορίας θα εντάσσονταν στην δημόσια εκπαίδευση, στον στρατό και την 

διοίκηση όπως ακριβώς οι μουσουλμάνοι συμπολίτες τους, εξαλείφωντας τις θρησκευτικές 

διακρίσεις και τα προνόμια των τελευταίων. Η Επανάσταση των Νεότουρκων το 1908 είχε αυτό 

ακριβώς το πρόγραμμα. Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Εντούτοις με την ήττα το 1912-1913 χρεοκόπησε και η ιδεολογία του οθωμανισμού. Κύριοι 

υπεύθυνοι για την έξωση των Οθωμανών από τα Βαλκάνια θεωρηθήκανε οι χριστιανοί υπήκοοι 

της Αυτοκρατορίας και οι αλυτρωτισμοί τους. Η οθωμανική ελίτ αναπόφευκτα στράφηκε τότε 

στον τουρκικό εθνικισμό για να περισώσει τα εναπομείναντα εδάφη του κράτους στην Ανατολία, 

στην οποία όμως πέρα από τους Τούρκους κατοικούσαν και άλλες μειονότητες. Συγκεκριμένα οι 

Έλληνες και οι Αρμένιοι που ήλεγχαν σημαντικό κομμάτι του εμπορίου και αποτελούσαν την 

αστική τάξη, θεωρήθηκαν σοβαρές απειλές.                                                                                                    Αα 

    Το ξέσπασμα του Ά Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο 

στρατόπεδο των Κεντρικών Δυνάμεων. Κατά την διάρκεια του το επίσημο οθωμανικό κράτος 

προχώρησε στην συστηματική εξόντωση των μειονοτικών πληθυσμών στα εδάφη του 

επικαλούμενο λόγους ασφαλείας . Ιδιαίτερα στοχοποιήθηκαν οι Αρμένιοι και οι Έλληνες της 

Μικράς Ασίας. Με το τέλος του πολέμου, η ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία διαμελίστηκε 

και τα εδάφη της μοιράστηκαν ανάμεσα στους νικητές Συμμάχους. Η μόνη αντίσταση στα 

συμμαχικά σχέδια ήρθε από το κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ, μετέπειτα γνωστού ως Ατατούρκ, 

δηλαδή πατέρα των Τούρκων. Ο Κεμάλ ως νεαρός ακόμα αξιωματικός του οθωμανικού στρατού 

είχε συμμετάσχει στην Επανάσταση των Νεότουρκων το 1908 και είχε διακριθεί στην μάχη της 

Καλλίπολης το 1915 . Επηρεασμένος από την εθνικιστική  ιδεολογία του Κόμματος Ένωση και 

Πρόοδος πίστευε πως ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει η Τουρκία ήταν η δημιουργία έθνους 

κράτους στα εδάφη της Ανατολίας και της Θράκης, στα πρότυπα της Δύσης. Την τριετία 1919-

1922 κατάφερε να οργανώσει τακτικό τουρκικό στράτευμα και να επανακαταλάβει τα εδάφη της 

Ανατολίας. Η νικηφόρα για τον Κεμάλ έκβαση του Ελληνοτουρκικού Πολέμου (Πόλεμος 

Ανεξαρτησίας για τους Τούρκους) τον έφερε στην εξουσία. Με την Συνθήκη της Λωζάνης το 1923 

ορίστηκε και το ζήτημα των μειονοτήτων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η υποχρεωτική 

ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε οδήγησε 1.500.000 ελληνορθόδοξους χριστιανούς από 

την Τουρκία στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα 600.000 μουσουλμάνοι άφησαν την ευρωπαϊκή 
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πλευρά του Αιγαίου με προορισμό την Μικρά Ασία. Οι μουσουλμάνοι εκείνοι ίσως αποτελούν το 

τελευταίο μεγάλο προσφυγικό κύμα σε μια σειρά μετεγκαταστάσεων προερχόμενο από τα 

Βαλκάνια πρίν την ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας. Όμως μέσα από αυτήν την επίπονη 

διαδικασία επιτέυχθηκε ένας κοινός και για τις δύο χώρες στόχος: η εθνική ομογενοποίηση του 

πληθυσμού στο εσωτερικό τους.                                                             αααααααααααααααααααααααααααα  

    Τί σήμαινε όμως για την Τουρκία εθνική ομογενοποίηση; Στην πραγματικότητα πρόκειται 

περισσότερο για θρησκευτική ομογενοποίηση στα εναπομείναντα εδάφη της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Εξαιτίας της δομής της, όπως προαναφέρθηκε, καθ’ όλη την ιστορία της 

ζητήματα γλώσσας και πολιτισμικής διαφορετικότητας δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο, καθώς το 

σημείο αναφοράς ήταν πάντοτε η θρησκεία. Με τα νέα δεδομένα όμως και το όραμα του 

Μουσταφά Κεμάλ για δημιουργία έθνους-κράτους, ομάδες πληθυσμού με σημαντικές 

πολιτισμικές και εθνοτικές διαφορές μεταξύ τους (όπως οι Κούρδοι, οι Βόσνιοι και Αλβανοί 

μουσουλμάνοι πρόσφυγες από τα Βαλκάνια, οι μουσουλμάνοι Κρήτες κ.α.) έπρεπε να 

αποτελέσουν ένα νέο ενιαίο έθνος, το τουρκικό.αααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

    Η ιδεολογία στην οποία στηρίχθηκε η διαδικασία μετάβασης από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία στην νέα, δυτικού τύπου, Τουρκική Δημοκρατία ονομάστηκε Κεμαλισμός, προς 

τιμήν του εμπνευστή της Μουσταφά Κεμάλ. Συνολικά ο Κεμαλισμός αποτελεί την προσπάθεια 

μιας «πεφωτισμένης ελίτ» να ανασχηματίσει την κοινωνία. Στηριζόμενος στην γραφειοκρατία και 

τον στρατό, πρόκειται για μια “επανάσταση από τα πάνω” που επιχείρησε να δημιουργήσει μια 

νέα ταυτότητα στην θέση του μουσουλμάνου, αυτή του εθνικιστή Τούρκου. Αναπόφευκτα, η 

προσπάθεια δημιουργίας του νέου τουρκικού έθνους σήμαινε και την οριστική ρήξη με το 

οθωμανικό παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, η θρησκεία και το λαϊκό ισλάμ στοχοποιήθηκε ως η 

κύρια αιτία για τον οπισθοδρομικό χαρακτήρα της τουρκικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου, η περίοδος 

του Μονοκομματισμού στην Τουρκία που διήρκησε από 1923 εώς το 1945 είδε την δημιουργία 

ενός αυταρχικού, συγκεντρωτικού κράτους με απόλυτη εξουσία σε όλες τις εκφάνσεις της 

πολιτιστικής και πνευματικής έκφρασης. Η νέα «κοσμική» ελίτ του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού 

Κόμματος (CHP) που ασκούσε την εξουσία προσπάθησε να περιορίσει την θρησκεία από την 

δημόσια στην ιδιωτική σφαίρα. Ταυτόχρονα για να επιτύχει τον στόχο της εμπέδωσης της νέας 

εθνικής ταυτότητας προχώρησε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις όπως η γλωσσική μεταρρύθμιση που 

αφορούσε την κάθαρση της τουρκικής γλώσσας από αραβικές και περσικές λέξεις, και την 

αντικατάσταση τους από τουρκικές, και η εκπαιδευτικη μεταρρύθμιση που κατάργησε τα 

θρησκευτικά σχολεία και έθεσε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα υπό την αυστηρή εποπτέια 

του κράτους. Το ίδιο έγινε και με την θρησκευτική ηγεσία. Επιπλεον, στον δρόμο του 

εκδυτικισμού και της εκκοσμίκευσης, υιοθετήθηκε το λατινικό αλφάβητο, το γρηγοριανό 

ημερολόγιο, απαγορεύτηκε δια νόμου το παραδοσιακό φέσι και αντικαταστάθηκε με το δυτικό 

καπέλο, καταργήθηκε η πολυγαμία και οι θρησκευτικές αδελφότητες, που αποτελούσαν τους 

κύριους εκφραστές του λαϊκού ισλάμ για την πλειονότητα του πληθυσμού. Αααααααααααααααα 

    Ο Κεμαλισμός ως ιδεολογία διέθετε έντονο εθνικιστικό χαρακτήρα, που όμως αφορούσε μόνο 

τους πολίτες της νέας τουρκικής δημοκρατίας. Ο νέος εθνικός μύθος που υιοθέτησε επιχείρησε να 

αναδείξει τον απώτερο προ-οθωμανικό τουρκικό πολιτισμό ως σημείο αναφοράς του τουρκικού 

έθνους, με την Ανατολία ως προαιώνια πατρίδα του, κάτι που εκφράστηκε με νέα ιστορικά 

αφηγήματα όπως η “Θέση για την Τουρκική Ιστορία”. Με αυτήν την έννοια ο Κεμαλισμός δεν 

ενέχει αλυτρωτικές βλέψεις για πρώην οθωμανικά εδάφη, όπως τα Βαλκάνια. Απόδειξη αυτού 
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φυσικά ήταν και η μή συμμετοχή  της Τουρκίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τον 

Φεβρουάριο του 1945 που μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων, απόφαση  που όμως 

πάρθηκε από τους κεμαλικούς εξαιτίας της κομμουνιστικής απειλής. Σε επίπεδο κοινωνίας δεν 

αναγνωρίζει ταξικές  ή άλλες διαφορές. Αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως ολότητα της οποίας τα 

άτομα  συνδέονται μεταξύ τους μέσω της κοινής γλώσσας, του πολιτισμού τους και της πίστης 

τους στο κράτος. Το κράτος για τον Κεμαλισμό έχει σχεδόν απόλυτη εξουσία σε όλους τους 

τομείς. Με τον αυταρχικό του χαρακτήρα το κράτος μπορεί και επεμβαίνει στην σφαίρα της 

οικονομίας, της πολιτικής και της πολιτιστικής ζωής. αααααααααααααααααααααααααααααααααα 

     Όπως προαναφέρθηκε, η ηγεμονία του Κεμαλισμού στην Τουρκία στηρίχθηκε στην κρατική 

γραφειοκρατία και τον στρατό, στην “κοσμική ελίτ” που επιχείρησε να αναμορφώσει την 

κοινωνία και να οδηγήσει τις θρησκόληπτες και οπισθοδρομικές μάζες προς τον εκσυγχρονισμό, 

την εκκοσμίκευση και τον εκδυτικισμό. Παρ’ όλα αυτά, η εν λόγω διαδικασία στέφθηκε με 

επιτυχία μόνο εν μέρει και αυτό στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο αυταρχικός χαρακτήρας των 

κρατικών λειτουργών, μαζί με την αντιλαϊκή φύση μεγάλου μέρους των μεταρρυθμίσεων, 

αποξένωσε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ιδιαίτερα στην ύπαιθρο όπου η θρησκεία δεν απώλεσε 

ποτέ την επιρροή της. Πιο συγκεκριμένα, την περιόδο του Μονοκομμάτισμου στις επαρχίες της 

Τουρκίας το λαϊκό ισλάμ επιβίωσε ενώ παρά την προσπάθεια του κεμαλικού κράτους να 

περιορίσει την θρησκεία στην ιδιωτική σφαίρα, ακόμα και ο Κεμαλισμός δεν κατάφερε να 

αποφύγει την αναγωγή της μουσουλμανικής πίστης σε βασικό πυλώνα της ταυτότητας του νέου 

τουρκικού έθνους. Ήδη από την μετάβαση στον πολυκομματισμό το 1946 έγινε φανερή αυτή η 

διάσταση στο εσωτερικό της τουρκικής κοινωνίας με την εκλογική ήττα του κεμαλικού 

Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, το 1950. Αυτή η διαιρετική τομή, δηλαδή από την μια ένα 

σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού φιλικά προσκείμενο στην θρησκεία και την παράδοση, και 

από την άλλη το βαθύ τουρκικό κράτος (δηλαδή η γραφειοκρατία και ο στρατός) υποστηριζόμενο 

από μια κοσμική αστική τάξη, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα πολιτικά δρώμενα της Τουρκίας 

μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Κάθε φορά που το βαθύ κράτος υποψιαζόταν πως 

κάποιο πολιτικό κόμμα διολισθαίνει πρός τον ισλαμισμό, το κήρυσσε παράνομο, απαγορεύοντας 

στον αρχηγό του την ενασχόληση με την πολιτική για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα 

όταν ο στρατός αισθανόταν πως κινδυνεύει ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους από τον ισλαμικό 

χαρακτήρα της πολιτικής ηγεσίας επενέβαινε με την μορφή πραξικοπήματος για να προστατεύσει 

τις μεταρρυθμίσεις του Κεμάλ. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

    Όμως μια σειρά από παράγοντες επέτρεψαν στο ισλαμιστικό κίνημα να αυξήσει την επιρροή 

του και να διεκδικήσει το ίδιο την ιδεολογική ηγεμονία στο εσωτερικό της Τουρκίας. Όπως 

προαναφέρθηκε, την περίοδο του Μονοκομματισμού η θρησκεία συνέχισε να ασκεί επιρροή 

κυρίως στον πληθυσμό της υπαίθρου. Την ίδια στιγμή, την δράση τους συνέχισαν και οι ισλαμικές 

αδελφότητες, όπως οι Naqshbandi που είχαν διαλυθεί από το κεμαλικό κράτος το 1925, αν και με 

κεκαλυμμένη πλεόν δραστηριότητα, οι οποίες ήταν και ιδιαίτερα δημοφιλείς. Στις εκλογές του 

1950 την νίκη κέρδισε το Δημοκρατικό Κόμμα (DP) του Adnan Menderes που κυβέρνησε την 

χώρα μέχρι το 1960. Το DP διατηρούσε επαφές με τα ισλαμικά δίκτυα των αδελφοτήτων και 

εκπροσωπούσε κατά κύριο λόγο την επαρχία. Ως εκ τούτου χαλάρωσε την πίεση απέναντι στην 

θρησκεία και επανίδρυσε τα θρησκευτικά σχολεία για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 1970 

ιδρύεται το πρώτο ισλαμικό κόμμα, το Κόμμα Εθνικής Τάξης (MNP) υπό τον Necmettin Erbakan 

που όμως διαλύεται ένα χρόνο αργότερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο, και επανιδρύεται το 
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1972 ως Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας (MSP). Το MSP μέσω της συμμετοχής του σε κυβερνητικούς 

σχηματισμούς καθ’ όλη την δεκαετία του 1970 καταφέρνει να εδραιωθεί και να νομιμοποιήσει 

την παρουσία του. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

    Το 1980 ο στρατός για άλλη μια φορά επενέβησε στην πολιτική ζωή της Τουρκίας με την μορφή 

πραξικοπήματος. Το στρατιωτικό καθεστώς που επιβλήθηκε, επιχείρησε να εργαλειοποιήσει την 

θρησκεία ως αντίβαρο στην επιρροή της άκρας αριστεράς κυρίως στην νέα γενία των Τούρκων. 

Πρόκειται για την λεγόμενη τουρκοϊσλαμική σύνθεση, δηλαδή την θεώρηση πως οι αξίες που 

πρεσβέυει η μουσουλμανική πίστη είναι απόλυτα συμβατές με εκείνες των Τούρκων πρίν αυτοί 

ασπαστούν το ισλάμ. Σε αυτήν την προσπάθεια το καθεστώς χρησιμοποίησε το εκπαιδευτικό 

σύστημα στο οποίο καθιερώθηκε η υποχρεωτική διδασκαλία θρησκευτικών για την πρωτοβάθμια 

και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την επιστροφή στην δημοκρατία, η θρησκευτική πολιτική 

συνεχίστηκε υπό τον νέο πρωθυπουργό της Τουρκίας και ισλαμιστή Turgut Ozal. 

Αντιπροσωπευτική ήταν η αύξηση του αριθμού των θρησκευτικών σχολείων (imam-hatip) και 

των μαθητών που φοιτούσαν σε αυτά. Οι μαθητές αυτοί αρχικά προορίζονταν για ιμάμηδες στα 

τεμένη της χώρας, όμως εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού θέσεων αναλογικά με τον δικό τους, 

πολλοί απορροφήθηκαν από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερα στο δημόσιο 

κατέλαβαν εκπαιδευτικές θέσεις είτε ως δάσκαλοι θρησκευτικών σε κοσμικά σχολειά, είτε ως 

δάσκαλοι διάφορων μαθημάτων στα θρησκευτικά σχολεία ενώ άλλοι στελέχωσαν 

γραφειοκρατικές υπηρεσίες και τον στρατό. Ταυτόχρονα, κάτι που θα απασχολήσει την παρούσα 

εργασία και στην συνέχεια, ξεκινάει την δεκαετία του 1980 η αύξηση του προϋπολογισμού και 

των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, της γνωστής Diyanet. ααααααααα  

    Επιπλέον, η δεκαετία του 1980 έφερε και άλλες αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική 

πραγματικότητα της χώρας. Την εποχή εκείνη ακολουθήθηκε στην Τουρκία φιλελεύθερη 

οικονομική πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του εξαγωγικού χαρακτήρα της 

οικονομίας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν πρώτον, η ανάδειξη μιας νέας επιχειρηματικής τάξης 

προερχόμενης από τις επαρχιακές πόλεις της Τουρκίας  που στήριξε το ισλαμικό κίνημα με την 

νέα της δυναμική, και δεύτερον, η εσωτερική μετανάστευση από την ύπαιθρο στις μεγαλουπόλεις 

είτε για αναζήτηση εργασίας, είτε για πανεπιστημιακές σπουδές. Οι εσωτερικοί μετανάστες, ήδη 

κοινωνοί της παραδοσιακής κουλτούρας της επαρχίας, βοηθήθηκαν στο νέο τους περιβάλλον από 

τα δίκτυα του ισλαμικού κινήματος. Ειδικότερα για τους φοιτητές παρεχόταν στέγαση με την 

μορφή φοιτητικών εστιών και υποστήριξη στις σπουδές τους, ενώ μετά το πέρας των σπουδών 

τους, θρησκευτικές αδελφότητες όπως αυτή του Fethullah Gulen φρόντιζαν για την επαγγελματική 

τους αποκατάσταση είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα, αυξάνοντας έτσι την επιρροή 

του ισλαμιστικού κινήματος. Η αυξανόμενη επιρροή του ισλαμισμού στο εσωτερικό της 

τουρκικής κοινωνίας και των κρατικών δομών συνεχίστηκε και την επόμενη δεκαετία. Παρ’ όλα 

αυτά το βαθύ κεμαλικό κράτος διατηρούσε ακόμα ισχυρά ερείσματα κυρίως στον στρατό και την 

δικαιοσύνη, γεγονός που έγινε αντιληπτό με το “μεταμοντέρνο” πραξικόπημα όμαδας 

στρατιωτικών ενάντια στην κυβέρνηση του ισλαμιστή πρωθυπουργού Necmettin Erbakan το 

1997. Τον Φεβρουάριο εκείνου του έτους το κατεξοχήν θεσμικό όργανο του κεμαλικού 

στρατοπέδου, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, εξώθησε τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Αυτό 

είναι και το τελευταίο επιτυχημένο πραξικόπημα που οργάνωσε το κοσμικό στρατόπεδο. 
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    Από το 2002 μέχρι σήμερα ένα νέο πολιτικό κόμμα κυβερνά την Τουρκία, το Κομμα 

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Το ΑΚΡ και τα ηγετικά του στελέχη αντλούν τις καταβολές 

τους από το ισλαμιστικό κίνημα. Μάλιστα ο αρχηγός του και σημερινός πρόεδρος της Τουρκικής 

Δημοκρατίας Recep Tayyip Erdogan είχε καταδικαστεί παλαιότερα σε δεκάμηνη φυλάκιση  και 

απαγόρευση ενασχόλησης με την πολιτική για συγκεκριμένη χρονική περίοδο επειδή όσο ήταν 

δήμαρχος Κωσταντινούπολης είχε απαγγείλει σε μια ομιλία του ποίημα με θρησκευτικό 

περιεχόμενο, πράξη που θεωρήθηκε απειλή για τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους. Οι 

παράγοντες που οδήγησαν το ΑΚΡ στην εξουσία έχουν να κάνουν με την γενικευμένη αστάθεια 

στην Τουρκία την δεκαετία του 1990, αποτέλεσμα των κρίσεων της τουρκικής οικονομίας, την 

έξαρση του κουρδικού ζητήματος και της απαξίωσης των παραδοσιακών κομμάτων από το 

εκλογικό σώμα, εξαιτίας σκανδάλων που είχαν δεί το φώς της δημοσιότητας. αααααααααααααααα  

    Παρά τις ισλαμιστικές καταβολές του, το ΑΚΡ τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του 

παρουσιάστηκε ως μια πολιτική δύναμη εκδημοκρατισμού που θα έφερνε την Τουρκία εγγύτερα, 

αν όχι μέσα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβούμενη μια επανάληψη των γεγονότων του 1997 και 

με το πρόσχημα του εξευρωπαϊσμού στα πλαίσια της ενταξίακης διαδικασίας, η ηγεσία του 

κόμματος προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις που αφ’ ενός μεταφράστηκαν σε περισσότερη ελευθερία 

έκφρασης στην κοινωνία των πολιτών, αφ’ εταίρου είχαν στόχο να περιορίσουν την ισχύ του 

κεμαλικού βαθέως κράτους απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις, πράγμα που σε έναν βαθμό πέτυχε. 

Το κοσμικό στρατόπεδο αντέδρασε και επιχείρησε αρχικά να εμποδίσει την υποψηφιότητα του 

ισλαμιστή Abdullah Gull για την θέση του προέδρου της Δημοκρατίας στις εκλογές του 2007 και 

λίγο αργότερα μέσω της δυναμικής του στο δικαστικό σώμα να διαλύσει το ΑΚΡ ως «εστία 

αντικοσμικών δραστηριοτήτων»  και να απαγορέυσει την ενασχόληση του πρωθυπουργού 

Erdogan και του νέου προέδρου Gull με την πολιτική για μια πενταετία. Το πρόσχημα για αυτήν 

την κατηγορία είναι η άρση της απαγόρευσης της χρήσης της μαντίλας στα τουρκικά 

πανεπιστήμια,   ένα ζήτημα με ισχυρούς συμβολισμούς στην Τουρκία. Όμως παρά τις προσπάθειες 

του κεμαλικού στρατοπέδου, στην δίκη που ακολούθησε αποφασίστηκε μεν η περικοπή της 

δημόσιας χρηματοδότησης του κόμματος για ένα χρόνο, αλλά όχι η διάλυση του. ααααααααααααα  

    Την ίδια περίοδο με  τις προεδρικές εκλογές του 2007 και την δίκη του ΑΚΡ, έρχεται στο φώς 

της δημοσιότητας μια υπόθεση που θα δώσει την ευκαιρία στον Erdogan να εκκαθαρίσει τις 

υπηρεσίες του κράτους και τον στρατό από τους κεμαλιστές. Πρόκειται για την υπόθεση 

Εργκένεκον. Μέσα σε διάστημα περίπου ενός χρόνου ερευνών από την αστυνομία ανακαλύπτεται 

η ύπαρξη οργάνωσης αποτελούμενης από απόστρατους αξιωματικούς και στρατηγούς, 

δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους που καταφέρονται εναντίον της κυβέρνησης και 

σημαίνοντες προσωπικότητες του κεμαλικού μπλόκ που στόχο έχει την δημιουργία κατάστασης 

κρίσης στην χώρα και την προετοιμασία για ανατροπή της κυβέρνησης με στρατιωτικό 

πραξικόπημα. Κατά την διάρκεια της δίκης νέα κύματα συλλήψεων περιλαμβάνουν εν ενεργεία 

στρατηγούς και αξιωματικούς, αρχηγούς κεμαλικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 

ακαδημαϊκούς και διευθυντές “κοσμικών” εφημερίδων. Χιλιάδες άτομα διώκονται και 

φυλακίζονται. Από  τις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας η κυβέρνηση του ΑΚΡ ελέγχει πλέον όλα 

τα άλλοτε προπύργια του κεμαλισμού, δηλαδή τον στρατό και την γραφειοκρατεία, την 

Δικαιοσύνη και σημαντικό μέρος του τύπου. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Η ηγεμονία του ΑΚΡ έχει μεταλλάξει σημαντικά την σημερινή Τουρκία. Εάν τα πρώτα χρόνια 

της διακυβέρνησης του επιχείρησε να εκδημοκρατίσει την χώρα και να την βάλει σε μια 
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ευρωπαϊκή τροχία, σίγουρα δεν ισχύει το ίδιο και για τα επόμενα. Με την ευρωπαϊκή προοπτική 

να απομακρύνεται αισθητά και το κεμαλικό βαθύ κράτος σοβαρά αποδυναμωμένο, το ΑΚΡ 

συνεπές στην τουρκική πολιτική παράδοση έγινε σταδιακά αυταρχικότερο. Η νέα διαδικασία 

μετάλλαξης της Τουρκίας, που είναι ακόμα σε εξέλιξη, έχει ως σημείο αναφοράς την θρησκεία 

και την παραδοσιακή κουλτούρα. Σε πολλά σημεία θυμίζει την αντίστοιχη διαδικασία 

εκκοσμίκευσης την περίοδο του Μονοκομματισμού. Όπως και τότε ένα ολοκληρωτικό κράτος με 

συγκεκριμένη ιδεολογία ελέγχει τον στρατό, την Δικαιοσύνη και την γραφειοκρατία, και προωθεί 

την ιδεολογία αυτή μέσω των μηχανισμών που διαθέτει. Ο συντηρητισμός του κυβερνώντος 

κόμματος γίνεται εμφανής σε κοινωνικό επίπεδο όπου στο όνομα της “εκπαίδευσης ευσεβών 

μελλοντικών γενεών” έχουνε ληφθεί μέτρα εκ των οποίων μερικά είναι η λειτουργία 

θρησκευτικών σχολείων και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο περιορισμός στην πώληση 

αλκοόλ, ο περιορισμός στην χρήση του διαδικτύου, η ενθάρρυνση της πολυτεκνίας και η ανέγερση 

νέων τζαμιών. Η σημαντική διαφορά με την περίοδο της ηγεμονίας της “κοσμικής ελίτ” είναι πως 

το ΑΚΡ και ο Erdogan έχουν κερδίσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2002 μέχρι σήμερα. 

Παρά την αντίδραση μερίδας του πληθυσμού στην ολοένα και πιο συντηρητική πολιτική του ΑΚΡ 

-όπως τα γεγονότα στο πάρκο Γκεζί και οι διαδηλώσεις σε όλη την χώρα με αφορμή αυτό το 

γεγονός-, τα οικονομικά σκάνδαλα που έχουνε βγεί στην δημοσιότητα και εμπλέκουν πολιτικά 

πρόσωπα αλλά και μέλη της οικογένειας του Τούρκου προέδρου, τον “αδελφοκτόνο πόλεμο” 

μεταξύ της κυβέρνησης και του ισλαμιστικού δικτύου Gulen που οδήγησε σε εκ νέου μαζικές 

εκκαθαρίσεις στον στρατό, την αστυνομία και τον γραφειοκρατικό μηχανισμό και είχε ως 

συνέπεια το αποτυχημένο πραξικόπημα το καλοκαίρι του 2016, τον ολοένα και πιο ολοκληρωτικό 

χαρακτήρα της κρατικής εξουσίας, η ηγεμονία του ΑΚΡ στην Τουρκία είναι απόλυτη. Μάλιστα, 

την άνοιξη του 2017 σε δημοψήφισμα ο τουρκικός λαός αποφάσισε την αλλαγή του 

συνταγματικού πολιτεύματος της χώρας απο προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία σε 

προεδρική δημοκρατία με την οριακή επικράτηση του “Ναί”. Το νέο πολίτευμα χαρακτηρίζεται 

υπερπροεδρικό καθώς δίνει στον πρόεδρο ευρέως ενισχυμένες εξουσίες. Στις προεδρικές εκλογές 

που ακολούθησαν, το καλοκαίρι του 2018 ο Erdogan εξελέγη πανηγυρικά, γεγονός που θα τον 

κάνει τον μακροβιότερο πολιτικό αρχηγό της Τουρκίας ξεπερνώντας ακόμα και τον Μουσταφά 

Κεμάλ Ατατούρκ. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην ηγεμονία του ΑΚΡ ποικίλουν. Αφ’ ενός, έχουνε να 

κάνουνε με την τουρκική οικονομία: η σταθεροποίηση της τουρκικής οικονομίας μετά την κρίση 

του 2001 και ο ρυθμός ανάπτυξης της τα αμέσως επόμενα χρόνια επέτρεψαν σε διαδοχικές 

κυβερνήσεις να διοχετεύσουν σημαντικούς πόρους σε τομείς όπως η υγεία και η παιδεία, 

ανεβάζοντας το βιοτικό επιπέδο πολλών Τούρκων ιδιάιτερα στην επαρχία. Επιπλέον, την 

κυβέρνηση στήριξαν, και συνεχίζουν να το κάνουν, οι νέες τουρκικές επιχειρηματικές ελίτ που 

όπως είδαμε προηγουμένως αναδείχθηκαν τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Αυτές οι 

επιχειρηματικές ελίτ, βαθύτατα θρησκευόμενες και κοντά στην παράδοση, παρέχουνε στήριξη 

στον Erdogan και το κόμμα του μέσω των ΜΜΕ που ελέγχουν. Αφ’ εταίρου, το πολιτικό χάρισμα 

και η εικόνα του ίδιου του Erdogan είναι πράγματα που επιτρέπουν την ταύτιση των ψηφοφόρων 

με τον ηγέτη τους. Καταγόμενος από μικροαστική οικογένεια εσωτερικών μεταναστών, κοινωνός 

της παραδοσιακής κουλτούρας και πιστός μουσουλμάνος, πολεμήθηκε από το κεμαλικό κράτος 

εξαιτίας της ισλαμικής του ταυτότητας. Η εικόνα αυτή αγγίζει φυσικά πάρα πολλούς Τούρκους. 

    Ταυτόχρονα, σημαντικό δεδομένο αποτελεί και ένα αίσθημα ρεβανσισμού μέσα στην τουρκική 
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κοινωνία, η εκδικητική δηλαδή τάση της πλειονότητας του πληθυσμού, των θρησκευτικών 

αδελφοτήτων και  της νέας επιχειρηματικής ελίτ που ασπάζονται την μουσουλμανική ταυτότητα 

απέναντι στην καταπίεση που υπέστησαν από το κοσμικό στρατόπεδο όλα τα προηγούμενα 

χρόνια. 

    Για να καταστεί όμως η μουσουλμανική ταυτότητα κυρίαρχη στην Τουρκία, εργαλειοποιείται 

από το ΑΚΡ και τους κύκλους που το στηρίζουν το παρελθόν. Όπως ο Κεμαλισμός χρησιμοποίησε 

το απώτερο, πρόϊσλαμικό παρελθόν των Τούρκων για να δημιουργήσει τον κοσμικό εθνικιστή 

Τούρκο πολίτη, έτσι και το ΑΚΡ χρησιμοποιεί την μουσουλμανική θρησκεία και την οθωμανική 

κληρονομία ως σημείο αναφοράς για την ταυτότητα της νέας Τουρκίας. Αυτή η  έκδηλη 

προσπάθεια ανάδειξης του οθωμανικού παρελθόντος, που έχει φυσικά σοβαρές προεκτάσεις και 

στην εξωτερική πολιτική της Άγκυρας, φαίνεται στους πολιτικούς λόγους του ίδιου του Erdogan, 

στην ιστορική βαρύτητα που δίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες όπως αυτή της μάχης του 

Μαντζικέρτ το 1071 (με την οποία και ξεκινάει η κατάκτηση της Ανατολίας από τους Τούρκους) 

ή εκείνη της 29ης Μαΐου του 1453 ως ημέρας της Άλωσης της Κωσταντινούπολης 

(Απελευθέρωσης για τους Τούρκους), καθώς και στην αναβίωση της οθωμανικής αρχιτεκτονικής 

και κουλτούρας. Μεγαλεπίβολα νέα τζαμιά όπως εκείνο της Camcila στην ασιατική πλευρά του 

Βοσπόρου συμπληρώνουν την εικόνα. Επιπλέον και εξίσου σημαντικά, χρησιμοποιείται η 

βιομηχανία παραγωγής θεάματος. Μέσα από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, πολλές από τις οποίες 

εξάγονται και σε άλλες χώρες, καλλιεργείται προσεκτικά η εικόνα της οθωμανικής περιόδου ως 

μίας αξιοζήλευτης εποχής ευδαιμονίας, ανοχής, ειρηνικής συνύπαρξης και υψηλού πολιτισμικού 

επιπέδου. Σε αυτήν του την προσπάθεια αλλαγής της ταυτότητας του κράτους και της κοινωνίας, 

το κυβερνών κόμμα έχει προσδώσει διευρυμένες αρμοδιότητες και τεράστια χρηματικά ποσά στον 

κρατικό θεσμό, υπεύθυνο για τα θρησκευτικά θέματα της χώρας, της Diyanet. Η Diyanet 

χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση ως το κατεξοχήν εργαλείο άσκησης πολιτικής τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η εξέταση της πορείας της στον 

χρόνο. 

    Η Diyanet ιδρύθηκε το 1924 από τους κεμαλικούς ως κρατικός φορέας με σκοπό να ελέγξει την 

θρησκεία στην δημόσια σφαίρα. Φοβούμενοι την επιρροή της στον πληθυσμό, και 

αντιλαμβανόμενοι την σημασία της για την κοινωνία, αποφάσισαν να καθυποτάξουν την θρησκεία 

και με αυτόν τον τρόπο να την ενσωματώσουν στην γραφειοκρατία παρά να προχωρήσουν σε 

διαχωρισμό της εκκλησίας και του κράτους, γεγονός που πιθανόν να δημιουργούσε έναν δεύτερο 

πόλο εξουσίας και επιρροής έξω από τον έλεγχο του τελευταίου. Με αυτόν τον τρόπο η Diyanet 

ενσωματώθηκε στην ταυτότητα του κράτους ως ο μόνος αρμόδιος θεσμός για θρησκευτικά 

ζητήματα. Οι αρμοδιότητες της περιλάμβαναν την συντήρηση των θρησκευτικών χώρων, την 

ρύθμιση του επίσημα αποδεκτού ισλαμικού δόγματος, καθώς και την εκπαίδευση και την 

μισθοδοσία των ιερωμένων. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το πανίσχυρο κεμαλικό 

κράτος δεν άφηνε περιθώρια για ενισχυμένο ρόλο της θρησκείας σε κοινωνικά ζητήματα, ενώ το 

ισλαμικό κίνημα δεν είχε ακόμα την δύναμη να προκαλέσει η να μεταλλάξει την κοσμική 

ταυτότητα του κράτους. Όμως, το πραξικόπημα του 1980 και η προσπάθεια της στρατιωτικής 

ηγεσίας να χρησιμοποιήσει την θρησκεία ως στοιχείο εθνικής ενότητας απέναντι στην άκρα 

αριστερά στα πλαίσια της ήδη γνωστής τουρκό-ισλαμικής σύνθεσης, αποτέλεσαν σημείο καμπής 

για την Diyanet. Όντας ο μόνος αρμόδιος θεσμός σε θρησκευτικά θέματα, ήταν εκείνη που 

ανέλαβε να μεταλλάξει την ταυτότητα της κοινωνίας, φέρνοντας πιο κοντά στις θρησκευτικές 
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αξίες τους Τούρκους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό αυξήθηκε τόσο το έμψυχο δυναμικό, όσο και ο 

προϋπολογισμός της. Η πιο έκδηλη όμως χρησιμοποίηση της Diyanet για την καθιέρωση της 

ισλαμικής ταυτότητας ως κυρίαρχης στην τουρκική κοινωνία και το κράτος έχει συντελεστεί από 

το ΑΚΡ. Με προϋπολογισμό που αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο και έμψυχο δυναμικό 80 χιλιάδων 

δημόσιων υπαλλήλων η κρατική αυτή υπηρεσία έχει γιγαντιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η Diyanet 

πλέον, που από το 2012 διαθέτει δικό της τηλεοπτικό κανάλι και πανεπιστήμιο, μέσα από τις 

ανακοινώσεις τύπου και τις εκπομπές της προσφέρει νομιμοποίηση στις θέσεις του κυβερνώντος 

κόμματος σε μια σωρεία κοινωνικών θεμάτων όπως η ενθάρυνση της πολυτεκνίας, ζητήματα 

φύλου, ζητήματα θρησκευτικής πρακτικής κ.α. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Πέρα από αυτές τις λειτουργίες στο εσωτερικό της Τουρκίας, η κρατική αυτή υπηρεσία έχει 

διευρυμένες και σημαντικές αρμοδιότητες και στο εξωτερικό, οι οποίες θα αναλυθούν σε άλλο 

σημείο της εργασίας. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 
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Ahmet Davutoglu: Το Στρατηγικό Βάθος: η Διεθνής Θέση της Τουρκίας 

 

 

 

Η ιστορική αναδρομή που προηγήθηκε κρίνεται αναγκαία για την κατανόηση και των επιλογών 

της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι σήμερα σε σχέση 

με τις δύο βαλκανικές χώρες που εξετάζονται σε αυτήν την εργασία, δηλαδή την Αλβανία και την 

Βουλγαρία. Αυτό συμβάινει διότι πέρα από τα εκάστοτε δεδομένα στο διεθνές περιβάλλον, τα 

δεδομένα και κατ’ επέκταση η κυρίαρχη ιδεολογία στο εσωτερικό μιας χώρας συμβάλλουν με την 

σειρά τους στην χάραξη της εξωτερικής της πολιτικής. Αυτό είναι κάτι που ισχύει και στην 

περίπτωση της Τουρκίας. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

     Όπως θα φανεί στην συνέχεια, οι σχέσεις  της Άγκυρας με τις εν λόγω χώρες επηρεάστηκαν 

από πολλούς παράγοντες τα τελευταία σχεδόν τριάντα χρόνια. Μερικοί από αυτούς έχουν να 

κάνουν με τους στόχους είτε της Αλβανίας είτε της Βουλγαρίας αντίστοιχα, ειδικότερα τα πρώτα 

χρόνια μετά την μετάβαση τους από τον κομμουνισμό στην δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένα, κατά 

την δεκαετία του 1990 η Τουρκία αντέδρασε στην κατάρρευση του σοβιετικού μπλόκ και τον 

κατακερματισμό  της Γιουγκοσλαβίας με γνώμονα πρώτον την σταθερότητα και την ασφάλεια της 

περιοχής, και δεύτερον την αποτροπή σεναρίου ελληνικής ηγεμονίας στα Βαλκάνια. Για αυτόν 

τον λόγο υποστήριξε την είσοδο και των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ αλλά και σε 

περιφερειακές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ίδια (όπως το BSEC), υπολογίζοντας πως με αυτές 

τις ενέργειες θα μπορούσε να επιτευχθεί πολιτική και οικονομική σταθερότητα στο εσωτερικό 

τους, ενώ ταυτόχρονα η Άγκυρα θα διατηρούσε και ένα επίπεδο επιρροής στην ευρύτερη περιοχή. 

Παρ’ όλα αυτά, η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε και για την Τουρκία μια ταραγμένη δεκαετία: η 

πολιτική αστάθεια, οι οικονομικές κρίσεις, η έξαρση του κουρδικού ζητήματος και η εσωτερική 

αντιπαράθεση ισλαμιστών-κοσμικών που κορυφώθηκε με το “μεταμοντέρνο” πραξικόπημα του 

1997 δεν της επέτρεψαν την άσκηση μιας εξωτερικής πολιτικής με διάρκεια και ξεκάθαρα 

οριοθετημένους στόχους. Πέρα από τον διπλωματικό-στρατιωτικό τομέα, οι υποσχέσεις για 

τουρκικές επενδύσεις (κυρίως στην Αλβανία) και ο στόχος για αύξηση του όγκου του εμπορίου 

δεν επιτεύχθηκαν, ενώ ανάλογη ήταν η κατάσταση και στην σφαίρα των πολιτιστικών επαφών. 

Οι κινήσεις της Άγκυρας ήταν μάλλον αποτέλεσμα  αντίδρασης στα νέα δεδομένα και τα γεγονότα 

που εκτυλίχθηκαν στα Βαλκάνια, παρά μια συντονισμένη προσπάθεια ανάδειξης της Τουρκίας ως 

περιφερειακής δύναμης ικανής να επεμβαίνει και να ασκεί επιρροή στην ευρύτερη περιοχή.  

    

    Το 2002 αποτελεί σημείο καμπής για την τουρκική εξωτερική πολιτική: με την εκλογική νίκη 

του ΑΚΡ έρχεται στο προσκήνιο ένα νέο όραμα για την διεθνή θέση της Τουρκίας. Βασισμένος 

στην γεωγραφία και την ιστορία της χώρας, αυτός ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρεί να 

μεταλλάξει τον ρόλο της Τουρκίας στο διεθνές σύστημα, και από μια δύναμη στην περιφέρεια της 

Δύσης να την καταστήσει το “κέντρο ενός δικού της κόσμου”. Αρχιτέκτονας αυτής της νέας 

εξωτερικής πολιτικής είναι αναμφίβολα ο Ahmet Davutoglu. Ο Davutoglu, προερχόμενος από την 

συντηρητική κεντρική Ανατολία, πρίν ασχοληθεί με την πολιτική είχε να επιδείξει λαμπρή 

ακαδημαϊκή καριέρα διδάσκοντας σε πανεπιστήμια εντός και εκτός Τουρκίας στον τομέα των 

διεθνών σχέσεων. Το 2003 έγινε σύμβουλος του πρωθυπουργού Recep Tayyip Erdogan σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής, ενώ από το 2009 εώς το 2014 ανέλαβε επίσημα το αξίωμα του Υπουργού 
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Εξωτερικών. Από τον Αύγουστο του 2014 εώς τον Μαΐο του 2016 διατέλεσε πρωθυπουργός της 

Τουρκίας  εώς ότου και παραιτήθηκε, εξαιτίας της διάστασης των απόψεων του με εκείνες του 

προέδρου Erdogan αναφορικά με την αλλαγή του συνταγματικού πολιτεύματος και άλλες 

κυβερνητικές πολιτικές. Το σχέδιο του για την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στο διεθνές 

στερέωμα περιγράφεται διεξοδικά στο βιβλίο του Το Στρατηγικό Βάθος: Η Διεθνής Θέση της 

Τουρκίας που εκδόθηκε το 2001. ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

    Στο βιβλίο αυτό ο Davutoglu διακρίνει σημαντικές διαφορές μεταξύ της περιόδου του Ψυχρού 

Πολέμου και εκείνης που ακολούθησε την κατάρρευση του σοβιετικού μπλόκ. Τα στατικά 

δεδομένα του Ψυχρού Πολέμου, δηλαδή ο διαχωρισμός του κόσμου σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα 

στο πλαίσιο της ιδεολογικής σύγκρουσης της εποχής, ορίζανε και την εξωτερική πολιτική της 

Τουρκίας: η Τουρκία, φοβούμενη την σοβιετική απειλή, προσχώρησε από νωρίς (1952) στο 

ΝΑΤΟ και ακολούθησε μια δυτικόστροφη εξωτερική πολιτική. Ταυτόχρονα, η ιδεολογική 

σύγκρουση της περιόδου δεν άφηνε περιθώρια για εργαλειοποίηση άλλων μεταβλητών στις 

διεθνείς σχέσεις όπως η ιστορία και το πολιτισμικό στοιχείο, ενώ οι αντίπαλες στρατιωτικές 

συμμαχίες όριζαν  και την γεωγραφική πραγματικότητα. Η προσχώρηση της Τουρκίας στην Δύση 

αποτυπώθηκε και σε επίπεδο κοινωνίας, όπου σύμφωνα με τον Davutoglu η διαδικασία 

εκκοσμίκευσης πρίν αλλά και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από την κεμαλική ελίτ είχε εν μέρει 

ως σκοπό την επίτευξη αρμονίας μεταξύ της πολιτικής κουλτούρας στο εσωτερικό της χώρας με 

την διεθνή της θέση. Για τον ίδιο, εξαιτίας αυτής της διαδικασίας η τουρκική κοινωνία βίωσε ένα 

ισχυρό σόκ, μια ριζοσπαστική αλλαγή ταυτότητας που την απέκοψε πολιτισμικά, πολιτικά και 

οικονομικά από το εγγύς γεωγραφικό της περιβάλλον και την αποξένωσε. Η Τουρκία, ενάντια 

στην ιστορική της εμπειρία προτίμησε να γίνει μια περιφερειακή δύναμη εντός του δυτικού 

συνασπισμού ο οποίος εκπροσωπούσε έναν ξένο πρός τον δικό της πολιτισμό. ααααααααααααααα  

    Η διάδοχη όμως κατάσταση υποχρεώνει την Τουρκία να αναθεωρήσει την θέση της στο διεθνές 

σύστημα. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990 τα γεγονότα στην Βοσνία, το Κόσοβο, τον 

Καύκασο (Ναγκόρνο-Καραμπάχ) και η έκκληση των Βόσνιων, των Αλβανών και των Αζέρων για 

βοήθεια έφεραν την Τουρκία αντιμέτωπη με το οθωμανικό της παρελθόν οδηγόντας και πάλι την 

τουρκική κοινωνία σε κρίση ταυτότητας. Για τον Davutoglu, εξαιτίας της στατικής φύσης του 

διεθνούς συστήματος και της μονοδιάστατης προσήλωσης της τουρκικής διπλωματίας στην Δύση 

και το ΝΑΤΟ, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου βρήκε την Τουρκία απροετοίμαστη να 

εκμεταλλευτεί το γεωπολιτικό κενό που δημιουργήθηκε σε περιοχές του πρώην σοβιετικού μπλόκ. 

Παρ’ όλα αυτά, σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει, ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας πρέπει να 

επανερμηνευθεί ανάλογα με τα νέα δεδομένα. Εάν η Τουρκία θέλει να επαυξήσει την σημασία της 

στο διεθνές στερέωμα, οφείλει να αποδεχθεί την οθωμανική κληρονομιά της και, αντλώντας από 

την ιδιαίτερη ιστορία της και την γεωγραφική της θέση, να επιχειρήσει το άνοιγμα στο εγγύς 

γεωγραφικό της περιβάλλον. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Το Στρατηγικό Βάθος αποτελεί μια συνολική αναθεώρηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. 

Ως τέτοια καταπιάνεται με όλες τις γεωγραφικές περιοχές που περιβάλλουν την Τουρκία, δηλαδή 

την Μέση Ανατολή, τον Καύκασο και τα Βαλκάνια. Η παρούσα εργασία ενδιαφέρεται μόνο για 

την τελευταία καθώς αυτή περιλαμβάνει την Αλβανία και την Βουλγαρία. Όσον αφορά τα 

Βαλκάνια, ο συγγραφέας αναφέρεται πρώτα στους αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας και ιδιαίτερα 

στους τελευταίους όπου παρατηρεί το εξής μοτίβο: κάθε φορά που η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

έχανε εδάφη στην Ευρώπη το αποτέλεσμα ήταν ένα αίσθημα άγχους για την υπεράσπιση του νέου 
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συνόρου και των εναπομείναντων περιοχών, ενώ τα απολεσθέντα εδάφη αφήνονταν στην μοίρα 

τους. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε μέχρι και την οριστική έξωση των Οθωμανών από την 

περιοχή με τους Βαλκανικούς Πολέμους. Δεν υπήρξε δηλαδή ποτέ από πλευράς Οθωμανών μια 

πολιτική προσπάθειας άσκησης επιρροής στα χαμένα εδάφη. Πρόκειται για το δίπολο που ο ίδιος 

αποκαλεί απόλυτη “κυριαρχία ή εγκατάλειψη”. Αυτή η πολιτική των άκρων, ευθύνεται εν πολλοίς 

και για την οριστική πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς εισερχόμενοι στον Ά 

Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό την ανακατάκτηση των προηγουμένως χαμένων εδαφών οι 

Οθωμανοί βρέθηκαν τελικά να χάνουν την Αυτοκρατορία τους. αααααααααααααααααααααααααα  

    Ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια αναφέρει πως μετά την οριστική της έξωση από την περιοχή ούτε η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, ούτε η Τουρκική Δημοκρατία δεν έλαβε το οποιοδήποτε μέτρο για 

την διατήρηση της πολιτισμικής και πολιτικής ύπαρξης του εναπομείναντος οθωμανικού 

στοιχείου, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της διαδικασίας εκκοσμίκευσης και οριστικής ρήξης με το 

οθωμανικό παρελθόν που λάμβανε χώρα στην Τουρκία της εποχής, η οποία με αυτόν τον τρόπο 

αποξενώθηκε από την περιοχή. Ο τερματισμός όμως του Ψυχρού Πολέμου όπως προαναφέρθηκε 

έφερε την Τουρκία αντιμέτωπη με το οθωμανικό της παρελθόν και αυτό διότι πληθυσμοί που 

παλαιότερα είχαν ταυτίσει την μοίρα τους με εκείνη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την 

δεκαετία του 1990 κοίταξαν προς την Τουρκία για βοήθεια και καθοδήγηση. Αυτή η κατάσταση  

προσφέρει στην Τουρκία μία ευκαιρία για να αυξήσει την επιρροή της σε μία περιοχή η οποία για 

τον Davutoglu είναι κομβικής σημασίας καθώς πέραν του οτι συνδέει την χώρα με την Ευρώπη, 

ο έλεγχος της εγγυάται την ασφάλεια της Ανατολικής Θράκης και της Κωσταντινούπολης. Εξ 

αιτίας ακριβώς αυτής της σημασίας που έχει η περιοχή, πέρα από οποιαδήποτε ιστορική ευθύνη 

μπορεί να έχει, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί τις περιφερειακές ισορροπίες για 

να μην βρεθεί πρό τετελεσμένων γεγονότων. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

    Επομένως, για να μπορέσει η Τουρκία να ασκήσει οποιαδήποτε ουσιώδη επιρροή στα Βαλκάνια 

πρέπει πρώτον να αποδεχθεί την χαμένη οθωμανική της ταυτότητα και δεύτερον να εφαρμόσει 

πολιτικές διαφορετικές από εκείνες της οθωμανικής περιόδου που όμως θα στηρίζονται στα 

κατάλοιπα της. Αναφορικά με την οθωμανική ταυτότητα της χώρας ο Davutoglu λέει τα εξής: “ 

Η άρνηση της πολιτικής κουλτούρας και των θεσμών που έχουν κληρονομηθεί από το Οθωμανικό 

κράτος δημιουργούν ένα σοβαρό αδιέξοδο από την άποψη της εφαρμογής της βαλκανικής 

πολιτικής. Είναι γνωστή σε όλους η ιστορική και εγκάρδια εγγύτητα μας προς το βοσνιακό και το 

αλβανικό στοιχείο, ωστόσο, δεν υφίστανται διεθνή έννομα μέσα που να την εκφράζουν. Η 

προσέγγιση που θεωρεί τα ισλαμικά πολιτισμικά μορφώματα στο εσωτερικό της χώρας ως απειλή 

είναι αδύνατο να προασπίσει τη διατήρηση αυτής της ταυτότητας στο Κόσοβο και στη Βοσνία”. 

Σε σχέση με τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσει η Τουρκία στην περιοχή κρίνεται αναγκαία η 

ασφάλεια των πληθυσμών που αποτελούν το κλειδί της βαλκανικής πολιτικής του Davutoglu. Με 

τον όρο ασφάλεια εννοείται από τον συγγραφέα η “διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας 

και η ενδυνάμωση των οικονομικών και κοινωνικών τους υποδομών”. Ο Davutoglu ως συμμάχους 

της Τουρκίας στην περιοχή φυσικά εννοεί όλους τους μουσουλμάνους των Βαλκανίων. Ιδιαίτερη 

μνεία όμως κάνει στους Αλβανούς καθώς τους θεωρεί βασικό στοιχείο της οθωμανικής 

κληρονομιάς στα Βαλκάνια και βαρόμετρο της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας. Πράγματι, οι 

Αλβανοί, μαζί με τους Βόσνιους, είναι από τους βαλκανικούς λαούς που ασπάστηκαν το ισλάμ 

κατά τους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας και κατά γενική ομολογία αποτέλεσαν τον βραχίωνα 

των Οθωμανών στην Ευρώπη. Για τον Davutoglu η ενδυνάμωση της Αλβανίας σε όλους τους 
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τομείς καθώς και η καλλιέργεια των πολιτισμικών δεσμών που απορρέουν από το κοινό παρελθόν 

αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Τουρκία. αaaaaaaaaaaaaaaαααααααααααααααααααα 

    Στόχος όμως της Άγκυρας δεν θα πρέπει να είναι μόνο η υποστήριξη και η ενίσχυση του 

Αλβανικού κράτους, αλλά η διατήρηση της οθωμανικής κληρονομιάς σε ολόκληρη της περιοχή. 

Το αλβανικό στοιχείο δεν είναι παρά ένα από τα πολλά μουσουλμανικά στοιχεία στα Βαλκάνια, 

και η τουρκική εξωτερική πολιτική πρέπει να μεριμνήσει για το σύνολο τους ανεξάρτητα από την 

χώρα στην οποία διαβιούν. Χαρακτηριστικά ο Davutoglu αναφέρει: “κάθε τέμενος που 

γκρεμίζεται στα Βαλκάνια, κάθε ισλαμικός θεσμός που εκλείπει, κάθε εθιμικό στοιχείο που 

εξαφανίζεται από πολιτισμική άποψη αποτελούν και έναν θεμέλιο λίθο ο οποίος αφαιρείται από 

την επιρροή που μπορεί να ασκήσει η Τουρκία σε αυτήν την περιοχή πέραν των συνόρων της”. 

Κάθε βαλκανική χώρα έχει εντός των συνόρων της μουσουλμανικούς πληθυσμούς, παρ’ όλα αυτά 

η ποσόστοση τους σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό ποικίλει όπως ποικίλει και ο βαθμός ταύτισης 

τους με την εθνική ταυτότητα της εκάστοτε χώρας. Και εδώ έγκειται η βασική διαφορά μεταξύ 

της Αλβανίας και της δεύτερης χώρας που εξετάζει η παρούσα εργασία, της Βουλγαρίας: ενώ η 

πρώτη εν πολλοίς ταυτίζει την μοίρα της με την περιφερειακή ισχύ και την βαρύτητα της 

Τουρκίας, και σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού ασπάζεται το κοινό οθωμανικό τους παρεθλόν, 

η δεύτερη αντιλαμβάνεται την επιρροή που ασκεί ή θέλει να ασκήσει η Άγκυρα στην 

μουσουλμανική μειονότητα εντός της χώρας ως απειλή και ανάμειξη της Τουρκίας στις 

εσωτερικές της υποθέσεις, ιδιαίτερα όταν όπως θα δούμε, οι σχέσεις μεταξύ της μουσουλμανικής 

μειονότητας και της βουλγαρικής κυβέρνησης έχουν κατά καιρούς υπάρξει πολύ τεταμένες. Οι 

φόβοι αυτοί, που δεν είναι αβάσιμοι, αποτελούν αγκάθι στις μεταξύ τους σχέσεις. Παρ’ όλα αυτά 

στο Στρατηγικό Βάθος o Davutoglu αναφέρει πως η Τουρκία πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

αποφύγει την είσοδο της Βουλγαρίας σε αυτό που ονομάζει σερβοελληνική συμμαχία, καθώς μια 

τέτοια εξέλιξη θα απέκοπτε την Τουρκία από το σύνολο της περιοχής. Για αυτόν τον λόγο “οι 

σχέσεις με την Βουλγαρία επιβάλλεται να αναπτυχθούν τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές 

επίπεδο”  ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Το όραμα του Davutoglu έδωσε νέο περιεχόμενο στις σχέσεις της Τουρκίας με τα Βαλκάνια. 

Παρ’ ότι η διπλωματική και στρατιωτική στήριξη, ιδιαίτερα στην Αλβανία, δεν σταμάτησε ποτέ, 

το επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας μεταφέρθηκε στις οικονομικές σχέσεις και 

το πολιτιστικό στοιχείο. Όπως θα φανεί στην συνέχεια, η Τουρκία σε αυτήν την νέα στρατηγική 

προσέγγιση χρησιμοποίησε καινούρια εργαλεία εξωτερικής πολιτικής, η δραστηριότητα των 

οποίων συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 

 

Από την θεωρία στην πράξη: νέα όργανα εξωτερικής πολιτικής aaaaaaaaaaaaa 

 

 
    Σε αυτήν την νέα προσέγγιση της εξωτερικής πολιτικής, η Τουρκία χρησιμοποίησε 

προϋπάρχοντες και καινούριους οργανισμούς δίνοντας στις αρμοδιότητες τους νέο περιεχόμενο 

και αυξάνοντας τις οργανωτικές τους δυνατότητες. Σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές του 

Davutoglu, η προσπάθεια αυτή έχει στόχο να κερδίσει τις συνειδήσεις του μουσουλμανικού 

στοιχείου στα Βαλκάνια, προβάλλοντας την χώρα ως την προστάτιδα δύναμη αυτών των 

πληθυσμών, πράγμα που η Τουρκία σε μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει. Για τον σκοπό αυτό, το 
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Turkish Coordination and Cooperation Agency (TIKA), η Diyanet, το ίδρυμα Yunus Emre, καθώς 

και τα ισλαμικά δίκτυα προερχόμενα απο την Τουρκία με ισχυρή παρουσία στον τομέα της 

εκπαίδευσης, έχουνε αυξήσει την δραστηριότητα τους στην περιοχή. Τα εν λόγω όργανα 

αποτελούν μια παράλληλη δομή άσκησης εξωτερικής πολιτικής, μακριά από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς καταπιάνονται με θέματα χαμηλής πολιτικής που αγγίζουν και επηρεάζουν 

την καθημερινότητα των πληθυσμών που η Άγκυρα θέλει να προσεγγίσει. Ασχολούμενα με 

ζητήματα όπως η κατασκευή νέων υποδομών, η αναπαλαίωση μνημείων, η προσφορά κοινωνικής 

βοήθειας, η εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων και η παροχή παιδείας 

υψηλού επιπέδου, φροντίζουν επιμελώς την προώθηση της εικόνας που η Τουρκία θέλει να 

περάσει. Η δράση τους είναι εμφανής στις περισσότερες χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα σε εκείνες 

με μεγάλο αριθμό ομόθρησκων όπως το Κόσοβο, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία και η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη. Σε άλλες χώρες της περιοχής, των οποίων οι κυβερνήσεις και σημαντική πλειοψηφία 

του πληθυσμού τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία αυτές τις δράσεις, η παρουσία τους είναι 

περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά ακόμα και σε αυτές η Τουρκία έχει καταφέρει να προσελκύσει τις 

μουσουλμανικές μειοψηφίες, ιδιαίτερα μέσω της Diyanet. Στις χώρες αυτές συγκαταλέγονται η 

Ελλάδα και η Βουλγαρία.  Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 

Presidency of Religious Affairs (Diyanet) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa 

    

 Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο της εργασίας, η Diyanet αποτελεί τον μοναδικό 

αρμόδιο θεσμό για θρησκευτικά θέματα στην Τουρκική Δημοκρατία. Αυτό το όργανο 

χρησιμοποιήθηκε από την πολιτική ηγεσία της χώρας αρχικά για να ελέγξει την θρησκεία και την 

επιρροή της στην δημόσια σφαίρα. Με την τουρκό-ισλαμική σύνθεση όμως της δεκαετίας του 

1980 και πολύ περισσότερο με την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία, το ίδιο όργανο χρησιμοποιείται 

για την αλλαγή της ταυτότητας της τουρκικής κοινωνίας και την επάνοδο της θρησκείας ως 

σημαντικού μέρους της ταυτότητας αυτής. Πέραν όμως του ρόλου της στα εσωτερικά ζητήματα 

της τουρκικής κοινωνίας, η Diyanet διαθέτει αρμοδιότητες και στο εξωτερικό. Αααααααααααααα 

    Η παρουσία της σε χώρες του εξωτερικού ξεκινάει στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις 

αρχές εκείνης του 1980, όταν της ανατέθηκε η εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των 

Τούρκων μεταναστών σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία. Οι 

αρμοδιότητες της αφορούσαν τους μισθούς και την εκπαίδευση των ιερωμένων, την διαχείρηση 

των τεμένων της εκάστοτε κοινότητας αλλά και την εμπέδωση της νέας ταυτότητας που 

προωθούσε η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Η κατάρρευση του σοβιετικού μπλόκ στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 έφερε και επέκταση της εμπλοκής της Diyanet στο διεθνές σκηνικό. Από τότε, 

οι σχέσεις της δεν περιορίζονταν μόνο στις τουρκικές κοινότητες της Δυτικής Ευρώπης, αλλά 

επεκτάθηκαν για να περιλάβουν όλους τους μουσουλμάνους των Βαλκανίων, του Καυκάσου και 

της Κεντρικής Ασίας. Η Diyanet σε χώρες των περιοχών αυτών, συνεργάζεται με οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών με θρησκευτικό, μουσουλμανικό πρόσημο και προσφέρει πληθώρα 

υπηρεσιών. Ο ρόλος της διευκολύνεται από το γεγονός πως η ίδια δεν ανήκει στην δικαιοδοσία 

κάποιου Υπουργείου, αλλά σε εκείνη του γραφείου του πρωθυπουργού. Η κατάσταση αυτή της 

επιτρέπει να κινείται ανεξάρτητα από την γραφειοκρατία του Υπουργείου Εξωτερικών. Από το 

1995 η Diyanet διοργανώνει το Islam Eurasian Council, στο οποίο εκπροσωπούνται οι 

μουσουλμάνοι όλων των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια και σε εκείνες της 
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πρώην Σοβιετικής Ένωσης. ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Ιδιαίτερα για τα Βαλκάνια, η Diyanet διοργανώνει από το 2007 ετήσια συνέδρια με 

εκπροσώπιση όλων των ισλαμικών κοινοτήτων της περιοχής. Η Diyanet προσφέρει στις 

κοινότητες αυτές υπηρεσίες όπως η οργάνωση του ιερού για τους μουσουλμάνους ταξίδι 

προσκυνήματος στην Μέκκα, εκδίδει θρησκευτικά βιβλία στην γλώσσα του εκάστοτε 

μουσουλμανικού πληθυσμού, ενώ σε συνεργασία με το ΤΙΚΑ και τις ισλαμικές ενώσεις της 

εκάστοτε χώρας, συντονίζει την αναπαλαίωση και ανέγερση νέων τζαμιών. Ταυτόχρονα 

προσφέρει υποτροφίες για εκπαιδευτικά προγράμματα στα θρησκευτικά σχολεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπως και υποτροφίες για σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου θρησκευτικής φύσεως 

που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στην Τουρκία. Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των ιερωμένων 

που έχουνε λάβει την θρησκευτική τους εκπαίδευση στην Τουρκία έχει αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια. Όλες αυτές οι δράσεις έχουνε προσθέσει ειδικό βάρος στην επιρροή που ασκεί η χώρα 

στους μουσουλμάνους των Βαλκανίων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εικόνα της χώρας. Σε 

αντίθεση με άλλα μέσα άσκησης ήπιας ισχύος, η Diyanet είναι ενεργή σε όλες τις χώρες της 

περιοχής.    

 
Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

    Ένα ακόμα μέσο που εργαλειοποιείται από την Τουρκία για την άσκηση ήπιας ισχύος είναι το 

ΤΙΚΑ. Το ΤΙΚΑ ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί μια πρωτοβουλία του τότε Προέδρου Turgut Ozal 

με στόχο να αυξήσει την τουρκική επιρροή στις χώρες κυρίως της Κεντρικής Ασίας. Τα αμέσως 

επόμενα χρόνια οι δραστηριότητες του επεκτάθηκαν και στα Βαλκάνια. Ενώ αρχικά υπαγόταν στο 

Υπουργείο Εξωτερικών, το 1999 η λειτουργία του μεταφέρθηκε στις αρμοδιότητες του γραφείου 

του πρωθυπουργού. Κατά την δεκαετία του 1990, το ΤΙΚΑ δεν κατάφερε να δραστηριοποιηθεί 

όσο θα ήθελε η τουρκική ηγεσία, κυρίως εξαιτίας των δεδομένων στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό 

άλλαξε με τον ερχομό του ΑΚΡ στην εξουσία. Το γεγονός του οτι υπαγόταν στο γραφείου του 

πρωθύπουργου, όπως και η Diyanet, επέτρεψε την χρησιμοποίηση του χωρίς παρεμβολές από το 

Υπουργείο Εξωτερικών που όπως αναφέρθηκε, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ηγεμονίας του 

ΑΚΡ, δεν συμμεριζόταν ολόψυχα την νέα προσέγγιση του Davutoglu. Χαρακτηριστικό της 

σημασίας του στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής του ΑΚΡ αποτελεί η τοποθέτηση στην θέση 

του επικεφαλής του οργανισμού, του Hakan Fidan, στενού συνεργάτη του Ahmet Davutoglu. Ο 

κύριος Fidan, ένας άνθρωπος με σπουδές στις Η.Π.Α. και με δεκαπενταετή θητεία στον τουρκικό 

στρατό, διατήρησε αυτήν την θέση από το 2003 μέχρι το 2007 ενώ στην συνέχεια, από το 2010 

εώς σήμερα διατελεί αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, της περίφημης ΜΙΤ. 

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες του ΤΙΚΑ αυτές περιγράφονται ως εξής: “These duties are to 

improve economic, commercial, technical, social, cultural and educational cooperation with 

developing countries by conducting projects; to determine the fields in which TIKA is going to 

cooperate with the other countries by considering development goals and the needs of developing 

countries; to develop independent characteristics of the developing countries, to train their state 

employees, to provide support in banking, insurance, foreign trade, budget and tax system, to help 

their transition to the free market economy, to provide scholarship and training for their staff and 

students; to implement projects to eliminate prejudices about Turkey and to strengthen inter-

communal dialogue among civilizations; to take part in projects in developing international 
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cooperation of any kind; to make required arrangements for organizing and cooperating activities; 

and to work with public institutions and organizations related to the primary objectives and duties 

of TIKA”. Το 2008 σε αυτές τις αρμοδιότητες προστέθηκε άλλη μια: “The Republic of Turkey 

Prime Ministry Notice number 2008/15 added the restoration of Turkey’s cultural properties 

abroad to the responsibilities of TIKA to protect the common historical, cultural and social heritage 

and values”. Η χρησιμοποίηση του ΤΙΚΑ από το ΑΚΡ γίνεται εμφανέστερη όταν εξεταστεί η 

ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία του στην διεθνή σκηνή. Συγκεκριμένα, το 2002 διέθετε 12 

γραφεία στο εξωτερικό, το 2012 είχε 33, ενώ σήμερα διαθέτει 61 γραφεία σε 59 χώρες σε 

ολόκληρο τον πλανήτη.  Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Όσον αφορά τα Βαλκάνια, το ΤΙΚΑ δραστηριοποιείται στην κατασκευή υποδομών κοινωνικής 

ωφέλειας, στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, αλλά πολύ περισσότερο στην διατήρηση της 

οθωμανικής κληρονομιάς στην περιοχή. Το ΤΙΚΑ συνεργάζεται με τις ισλαμικές ενώσεις των 

χωρών της περιοχής και είναι υπεύθυνο για την αναστήλωση παλαιών μνημείων της οθωμανικής 

περιόδου, καθώς και για την κατασκευή νέων, όταν αυτό του ζητηθεί.  Μέχρι σήμερα το ΤΙΚΑ 

έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες τέτοια έργα στις περισσότερες χώρες της περιοχής, τονώνοντας 

την ιστορική και πολιτιστική σύνδεση της Τουρκίας με εκείνες. αααααααααααααααααααααααααα 

 

Yunus Emre Institute aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

    Το ινστιτούτο Yunus Emre δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση το 2007 και ξεκίνησε την 

λειτουργία του το 2009. Οι δηλωμένοι του στόχοι είναι να προωθήσει την τουρκική γλώσσα, την 

κουλτούρα και τον πολιτισμό, σε χώρες με τις οποίες η Τουρκία έχει ιστορικούς δεσμούς αλλά 

και στον κόσμο εν γένει. Το Yunus Emre παραδίδει μαθήματα της τουρκικής γλώσσας μέσω της 

παρουσίας του σε χώρες του εξωτερικού αλλά και μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονα, διοργανώνει 

συνέδρια σχετικά με τον τουρκικό πολιτισμό και την ιστορία, καθώς και εκπαιδευτικά ταξίδια 

στην Τουρκία. Μια δεκαετία μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το ινστιτούτο διαθέτει 58 

πολιτιστικά κέντρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως είναι αναμενόμενο, το ινστιτούτο διαθέτει 

εγκαταστάσεις στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει δύο γραφεία 

στην Αλβανία, τρία στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τρία στο Κόσοβο, όπως και από ένα στην Κροατία, 

την Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο. Σε μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη, το Yunus Emre 

ξεκίνησε το πρόγραμμα Cultural Diplomacy Academy με στόχο να εκπαιδεύσει τους επόμενους 

“πολιτιστικούς απεσταλμένους” της Τουρκίας, διαλέγοντας για αυτόν τον σκοπό άτομα 

προερχόμενα από τους χώρους της διπλωματίας, της τέχνης καθώς και από τον ακαδημαϊκό χώρο 

τα οποία και εκπαιδεύει στην “πολιτιστική διπλωματία”. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

Ισλαμικά δίκτυα αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 

    Τα ισλαμικά δίκτυα προερχόμενα από την Τουρκία και αυτά με την σειρά τους 

δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια από την δεκαετία του 1990. Πρόκειται για οργανώσεις με θολή 

αλλά υπαρκτή ιεραρχική δομή, που δεν έχουν επίσημους δεσμούς με το κράτος όμως και αυτά με 

την δράση τους προωθούν την νεοοθωμανική γραμμή της σύγχρονης Τουρκίας. Όπως και με τα 

προαναφερθέντα όργανα εξωτερικής πολιτικής, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της κοινωνίας 

των πολιτών, συνήθως με τις Ισλαμικές Ενώσεις των βαλκανικών χωρών, και έχουν σημαντική 
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παρουσία στον τομέα της εκπαίδευσης. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τέτοιου δικτύου είναι 

εκείνο του Fethullah Gulen. Η εν λόγω οργάνωση κατέχει χρόνια πείρα στον τομέα της 

εκπαίδευσης, καθώς πέρα από σχολεία και πανεπιστήμια στην Τουρκία, διαχειρίζεται επαιδευτικά 

ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Συγκεκριμένα στα Βαλκάνια, διαχειρίζεται εκπαιδευτικά 

ιδρύματα στην Αλβανία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο και την Βόρεια Μακεδονία. Αααααα 

    Ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση κατάφερε να παρεισφρήσει στις κοινωνίες των 

προαναφερθέντων χωρών είναι λίγο πολύ πανομοιότυπος και χαρακτηρίζεται από κάποια στάδια. 

Αρχικά, μέλη της οργάνωσης καταφθάνουν στην εν λόγω χώρα και ιδρύουν έναν οργανισμό που 

σκοπό έχει να προσελκύσει άτομα, δημιουργώντας έτσι μια κοινωνική βάση. Ταυτόχρονα ο 

οργανισμός λειτουργεί ως μεσάζοντας για τις δωρεές μελών από την Τουρκία. Με τις δωρεές των 

μελών σταδιακά η οργάνωση ανοίγει εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καθώς τα ιδρύματα αυτά είναι 

ιδιωτικά, σκοπός της οργάνωσης είναι το κάθε σχολείο να μπορέσει σε βάθος χρόνου να 

αυτοσυντηρείται από τα δίδακτρα που χρεώνει. Το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα συμμορφώνεται 

με τις προϋποθέσεις της χώρας στην οποία λειτουργεί, προβάλλοντας κοσμικό χαρακτήρα, ενώ 

ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές επιστήμες. Επιπλέον, τα περισσότερα μαθήματα 

γίνονται στα αγγλικά, ενώ προσφέρονται και μαθήματα της τουρκικής γλώσσας. Όλα αυτά έχουν 

συντελέσει στην άυξηση του κύρους τους, προσελκύοντας με αυτόν τον τρόπο άτομα από τις 

υψηλότερες τάξεις της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Πέρα από τα σχολεία και τα 

κολέγια, λειτουργούνε στις συγκεκριμένες χώρες και πανεπιστήμια που προσφέρουν ακαδημαϊκές 

σπουδές σε σωρεία πεδίων όπως οικονομικά, ανθρωπιστικές επιστήμες, αρχιτεκτονικής και 

πολιτικών μηχανικών κ.α. Παραδείγματα αποτελούν το Burch University στο Σαράγιεβο, το 

Epoka University στα Τίρανα και το International Balkan University στα Σκόπια. Πολλοί από τους 

καθηγητές που διδάσκουν στα συγκεκριμένα πανεπιστήμια είναι Τούρκοι, ενώ ταυτόχρονα τα 

ιδρύματα αυτά συνεργάζονται με αντίστοιχα πανεπιστήμια της Τουρκίας. Αααααααααααααααααα 

    Το δίκτυο του Fethullah Gulen που για χρόνια αποτέλεσε μέσο άσκησης ήπιας ισχύος, μετά από 

το αποτυχημένο πραξικόπημα το καλοκαίρι του 2016 έχει κατηγορηθεί από την κυβέρνηση του 

ΑΚΡ οτι υπήρξε ο κύριος ενορχηστρωτής του και έχει στοχοποιηθεί τόσο εντός όσο και εκτός 

Τουρκίας. Το επίσημο τουρκικό κράτος λογίζει πλέον την οργάνωση ως τρομοκρατική, με την 

ονομασία FETO (Fethullah Gulen Terrorist Organization). Εξαιτίας αυτού, στο εσωτερικό της 

χώρας έχει καθαιρέσει και φυλακίσει χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς, στρατιωτικούς, 

δημοσιογράφους κ.α. Ταυτόχρονα, στο εξωτερικό έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό με στόχο 

την έκδοση ανθρώπων που θεωρεί μέλη του FETO. Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

βρίσκονται υπό την εποπτεία της οργάνωσης, το επίσημο τουρκικό κράτος επιθυμεί να περάσουνε 

υπό τον έλεγχο ενός νέου ιδρύματος, του Maarif Foundation. Το Maarif Foundation ιδρύθηκε τον 

Ιούνιο του 2016 από την τουρκική βουλή ως ο μοναδικός αρμόδιος θεσμός για την παροχή 

υπηρεσιών εκπαίδευσης στο εξωτερικό, εν πολλοίς για να αντικαταστήσει το δίκτυο του Gulen με 

ένα ίδρυμα ελεγχόμενο από την κυβέρνηση. Σήμερα, διοικεί 294 ιδρύματα σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 
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Αλβανία 

 

    Κατά την δεκαετία του 1990 η βαλκανική εξωτερική πολιτική της Άγκυρας αποτέλεσε 

περισσότερο αντίδραση μέσα στο ρευστό περιβάλλον που δημιουργήθηκε από την πτώση των 

σοσιαλιστικών καθεστώτων στην περιοχή, παρά από κάποιο συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την 

ανάδειξη της χώρας σε ηγεμονική δύναμη της περιοχής. Στις αρχές της δεκαετίας η κύρια μέριμνα 

της Τουρκίας ήταν η ασφάλεια και η σταθερότητα των Βαλκανίων, και για αυτό επιθυμούσε την 

διατήρηση του status quo. Παρ’ όλα αυτά η Τουρκία παρακολουθούσε από κοντά τις εξελίξεις, 

φοβούμενη μην βρεθεί πρό τετελεσμένων γεγονότων. Για αυτόν τον λόγο, όταν οι πρώτες μετα-

κομμουνιστικές αλβανικές κυβερνήσεις εξέφρασαν την επιθυμία τους για σύσφιξη των διμερών 

τους σχέσεων η Άγκυρα ενήργησε άμεσα. Από πολύ νωρίς η τουρκική πολιτική ηγεσία κατάλαβε 

την σημασία ανάπτυξης ισχυρών δεσμών με την εν λόγω χώρα. Φυσικά, σε αυτήν την προσέγγιση 

έπαιξε ρόλο και το κοινό οθωμανικό τους παρελθόν. Το αλβανικό στοιχείο εξερχόμενο από σχεδόν 

πενήντα χρόνια σοσιαλιστικής ιδεολογικής ηγεμονίας, συσπειρώθηκε γύρω από την πρό-

κομμουνιστική εθνική του ταυτότητα, κομμάτι της οποίας για πολλούς Αλβανούς είναι η 

οθωμανική κληρονομιά που μεταφράζεται στην μουσουλμανική πίστη. Ταυτόχρονα, σημαντική 

γέφυρα αποτέλεσε και το γεγονός πως στην Τουρκία υπάρχουνε εκατομμύρια Τούρκων πολιτών 

αλβανικής καταγωγής (απόγονοι των μουσουλμάνων προσφύγων από τις αρχές του 20ου αιώνα), 

κάτι που φαίνεται από δηλώσεις όπως αυτή του Αλβανού πρωθυπουργού στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 Sali Berisha, ο οποίος δήλωσε πως τα δύο κράτη ενώνουν μεταξύ τους “δεσμοί αίματος”. 

Επιπλέον, καθώς σημαντικός αριθμός Αλβανών μουσουλμανικού θρησκεύματος κατοικεί σε 

περιοχές έξω από τα όρια του αλβανικού κράτους όπως το Κόσοβο και η Βόρεια Μακεδονία, η 

επιτυχής ανάληψη από πλευράς Άγκυρας της ευθύνης προστασίας και καθοδήγησης του 

εύθραυστου αλβανικού κράτους θα αύξανε σημαντικά την επιρροή της Τουρκίας στην ευρύτερη 

περιοχή. Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται η ελληνοτουρκική αντιπαλότητα στο σύνολο της 

βαλκανικής που επίσης έπαιξε ρόλο στην άμεση ανταπόκριση από πλευράς Τουρκίας στα 

αλβανικά αιτήματα για αρωγή, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το τεταμένο κλίμα στις 

ελληνοαλβανικές σχέσεις το πρώτο μισό της εν λόγω δεκαετίας. ααααααααααααααααααααααααα    

    Την ίδια περίοδο, η εξωτερική πολιτική της Αλβανίας καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα 

δεδομένα στο εσωτερικό της χώρας. Η μετάβαση από τον κομμουνισμό στην δημοκρατία και την 

οικονομία της αγοράς, μαζί με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για αυτό, οδήγησαν σε 

διαδοχικές κρίσεις την αλβανική κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 

και τα γεγονότα στην Γιουγκοσλαβία έκαναν αναγκαία την σύσφιξη των σχέσεων της με δυνάμεις 

ικανές να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο η Αλβανία αναζήτησε 

ισχυρότερους δεσμούς με τις Η.Π.Α., την Ευρώπη αλλά και την Τουρκία. Ιδιαίτερα, η σύσφιξη 

των σχέσεων με την Τουρκία αποτέλεσε προτεραιότητα για τις πρώτες δημοκρατικές κυβερνήσεις 

της χώρας. Από την αλβανική οπτική γωνία η συμμαχία με την Τουρκία παρείχε συγκεκριμένα 

οφέλη: άνοιγε τον δρόμο της ένταξης στους διεθνείς δυτικούς θεσμούς όπως το ΝΑΤΟ, κάτι που 

αποτελούσε μονόδρομο για το εύθραυστο αλβανικό κράτος, υποσχόταν υλική και χρηματική 

υποστήριξη με την μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας, εμπορικών συναλλαγών και τουρκικών 

επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα αποτελούσε εξισορροπητικό παράγοντα στις σχέσεις της Αλβανίας 

με την Ελλάδα καθώς η ελληνική επιρροή και, κυρίως, η ελληνική μειονότητα στα νότια της χώρας 

εκλαμβάνονταν ως απειλή από τα Τίρανα. Η αλβανική κυβέρνηση του Fatos Nano που κυβέρνησε 



24 

την χώρα την διετία 1997-1998 προσπάθησε να αμβλύνει την κατάσταση στις ελληνοαλβανικές 

σχέσεις. Όμως η κρίση του Κοσόβου και πολύ περισσότερο η ελληνική έμπρακτη στήριξη στην 

Σερβία κατά την διάρκεια της, οδήγησαν σε περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Τιράνων και 

Άγκυρας κυρίως στον στρατιωτικό τομέα, κάτι που φαντάζει φυσικό εάν κανείς εξετάσει την 

αντίστοιχη στάση της Τουρκίας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία 

από την αρχή της κρίσης προσπάθησε να κινητοποιήσει την βορειοατλαντική συμμαχία σε κοινή 

στρατιωτική επέμβαση, ενώ όταν αυτή αποφασίστηκε, η Τουρκία προσέφερε απλόχερα τα 

στρατιωτικά της αεροδρόμια στα νατοϊκά βομβαρδιστικά και συμμετείχε ενεργά στην συμμαχική 

στρατιωτική αποστολή (KFOR) που στάλθηκε στο Κόσοβο. αααααααααααααααααααααααααααα 

    Από τα παραπάνω γίνεται φανερό για ποίο λόγο η Αλβανία αποτελεί φυσικό σύμμαχο και 

βαρόμετρο για την τουρκική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια. Για τους λόγους αυτούς, ήδη από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι διμερείς σχέσεις Τιράνων και Άγκυρας ενισχύθηκαν 

θεαματικά. Πράγματι, σχεδόν αμέσως μετά την μετάβαση της Αλβανίας από τον κομμουνισμό 

στην δημοκρατία ξεκινάει η αναβάθμιση της συνεργασίας τους σε όλους τους τομείς, μέσα από 

εκατέρωθεν επισκέψεις σημαντικών θεσμικών προσώπων και την σύναψη συμφωνιών. Για να 

αποτελέσει η Αλβανία σημαντικό τουρκικό σύμμαχο στην περιοχή έπρεπε πρωτίστως να 

αποκτήσει πολιτική και οικονομική σταθερότητα στο εσωτερικό της, κάτι που θα μπορούσε να 

γίνει μόνο με την ομαλή ενσωμάτωση της στο νέο διεθνές σύστημα και την εισροή κεφαλαίων 

στην αλβανική οικονομία. Με αυτά τα δεδομένα, η Τουρκία προχώρησε με διττό τρόπο: από την 

μια υποστήριξε έμπρακτα την διαδικασία ενσωμάτωσης της Αλβανίας στους δυτικούς θεσμούς 

όπως το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ταυτόχρονα την συμπεριέλαβε σε περιφερειακές 

διπλωματικές πρωτοβουλίες που ανέπτυξε (όπως το Black Sea Economic Council) αλλά και σε 

διεθνή fora που η ίδια συμμετείχε όπως ο οργανισμός OIC (Organization of Islamic Countries). 

Από την άλλη, υπέγραψε με την Αλβανία διμερείς συμφωνίες που είχαν να κάνουν με την 

αναδιοργάνωση του αλβανικού στρατού και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων για να έρθουν 

πιο κοντά στις νατοϊκές προδιαγραφές, και την σύσφιξη των μεταξύ τους οικονομικών και 

εμπορικών σχέσεων. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Όμως όπως προαναφέρθηκε η δεκαετία του 1990 εξαιτίας εσωτερικών παραγόντων  

αποτέλεσε και για την Τουρκία μια ταραγμένη περίοδος. Η κατάσταση της τουρκικής οικονομίας 

δεν επέτρεψε στην Άγκυρα να μετουσιώσει τις υποσχέσεις της για μεγαλύτερη οικονομική 

συνεργασία και για σημαντικές τουρκικές επενδύσεις στην αλβανική οικονομία σε κάτι το 

πραγματικό. Ταυτόχρονα, αν και γίνανε κάποια βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, κυρίως λόγω 

των πολιτικών του Turgut Ozal, αλλά και της δραστηριοποίησης από τις αρχές της δεκαετίας του 

δικτύου Gulen κυρίως στον τομέα της παιδείας, η πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας 

και η κρίση ταυτότητας της τουρκικής κοινωνίας δεν άφησαν περιθώρια για σοβαρή 

εργαλειοποίηση του κοινού οθωμανικού παρελθόντος και των πολιτιστικών δεσμών που 

απορρέουν από αυτό. Η κατάσταση αυτή θα αλλάξει με την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία. Πιστή 

στο πλάνο του Ahmet Davutoglu και υποβοηθούμενη από μια ανοδική οικονομία  η Άγκυρα, αν 

και δεν σταματάει να στηρίζει διπλωματικά και στρατιωτικά το αλβανικό κράτος, από τις αρχές 

του αίωνα θα αλλάξει την προσέγγιση της: νέες τουρκικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι 

τηλεπικοινωνίες, εργοστασιακές μονάδες και έργα υποδομής μαζί με κατακόρυφη αύξηση του 

όγκου του διμερούς εμπορίου θα αλλάξουν το σκηνικό στην σφαίρα της οικονομίας. Επιπλέον, 

στην προσπάθεια ανάδειξης της οθωμανικής κληρονομιάς που συνδέει τις δύο χώρες η Τουρκία 
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θα χρησιμοποιήσει τα νέα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής της. Με στόχο την αύξηση της 

τουρκικής ήπιας ισχύος ξεκινάνε να δραστηριοποιούνται έντονα στην Αλβανία εργαλεία 

εξωτερικής πολιτικής που μέχρι και σήμερα συνεχίζουν την δράση τους, με ποικίλλα 

αποτελέσματα. Aaaaaa 
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Διπλωματικές - στρατιωτικές σχέσεις Τουρκίας-Αλβανίας ααααααααααααααα 

 
    Όπως προαναφέρθηκε, από πολύ νωρίς η Τουρκία ανέλαβε καθοδηγητικό ρόλο με σκοπό να     

επιτευθχεί πολιτική και οικονομική σταθερότητα στο εσωτερικό της Αλβανίας. Για τον λόγο αυτό 

λειτούργησε με διττό τρόπο: ενισχύοντας τις διμερείς τους σχέσεις και καθοδηγώντας την 

Αλβανία στην προσπάθεια της να ενσωματώθεί στους θεσμούς του διεθνούς συστήματος. 

    Πρωτίστως, αναπτύχθηκαν οι μεταξύ τους σχέσεις ιδιαίτερα στο στρατιωτικό κομμάτι, ενώ σε 

περιόδους κρίσης επεξέτεινε χείρα βοηθείας στο εύθραυστο αλβανικό κράτος.  Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της τουρκικής αρωγής αποτελούν η ανθρωπιστική βοήθεια που προσέφερε την 

διετία 1991-1992 η οποία έφτασε τα 21 εκατομμύρια δολάρια, η αποστολή στρατιωτικής 

ειρηνευτικής δύναμης οκτακοσίων στρατιωτών τον Απρίλιο του 1997 μετά την κατάρρευση της 

αλβανικής οικονομίας και το σκηνικό εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε, καθώς και η αποστολή 

νέας στρατιωτικής δύναμης τον Ιούλιο του 1998 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 

του Κοσόβου. Την ίδια περίοδο, το 1992 υπεγράφησαν μεταξύ τους διμερείς συμφωνίες πολιτικής, 

στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας όπως το Agreement on Friendship and Cooperation 

(Ιούνιος), το Defense Cooperation Pact (Ιούλιος) και το Defense Technology and Military 

Training Cooperation (Νοέμβριος). Με τις τελευταίες δύο συμφωνήθηκε μεταξύ άλλων η 

ανακαίνιση της αλβανικής ναυτικής βάσης Πασά Λιμάν από την Τουρκία, η οποία διατηρεί το 

δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεων της, όπως και η εκπαίδευση επίλεκτων σωμάτων του 

αλβανικού στρατού και της αστυνομίας από Τούρκους αξιωματικούς. Η σύσφιξη των σχέσεων 

Άγκυρας – Τιράνων φαίνεται και από τις εκατέρωθεν επισκέψεις υψηλόβαθμων θεσμικών 

προσώπων όπως αυτή του Τούρκου προέδρου Turgut Ozal το 1992 και του Αλβανού 

πρωθυπουργου Sali Berisha  το 1994. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Την ίδια χρονιά, το 1994 η Αλβανία έγινε δεκτή στο πρόγραμμα Partnership for Peace (PfP), 

ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για την μελλοντική ένταξη της στο ΝΑΤΟ. Στα πλαίσια του 

συγκεκριμένου προγράμματος ο τουρκικός στρατός συμμετείχε σε νατοϊκές ασκήσεις που έλαβαν 

χώρα σε αλβανικό έδαφος τον Ιούλιο του 1996 (Peaceful Eagle 96’) και τον Αύγουστο του 1998 

(Determined Falcon). Κατά την διάρκεια της αλβανικής ενταξιακής πορείας στο ΝΑΤΟ η Τουρκία 

ήταν η χώρα που καθοδήγησε και βοήθησε την Αλβανία περισσότερο από κάθε άλλη. Τον Ιούλιο 

του 2002 με αφορμή την επίσκεψη του Τούρκου αρχηγού ΓΕΣ στα Τίρανα υπεγράφη πρωτόκολλο 

σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία προσέφερε στρατιωτική βοήθεια αξίας 2,5 εκατομμυρίων 

δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του αλβανικού στρατού, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2005 

υπεγράφη νέο πρωτόκολλο που αφορούσε δωρεά στρατιωτικού υλικού αξίας επίσης 2,5 

εκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την αναδιοργάνωση του αλβανικού στρατού και την 

προσέγγιση των νατοϊκών κριτηρίων.  Με βάση τις μεταξύ τους συμφωνίες από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, στα πλαίσια της νατοϊκής ενσωμάτωσης ο τουρκικός στρατός εκπαίδευσε 

επίλεκτα σώματα του αλβανικού στρατού, έδωσε υποτροφίες σε Αλβανούς αξιωματικούς που 

εκπαιδεύτηκαν σε τουρκικά στρατιωτικά ιδρύματα ενώ ταυτόχρονα αναβάθμισε και εκσυγχρόνισε 

τις αλβανικές στρατιωτικές δομές. Επιπλέον η Τουρκία παρείχε στρατιωτικό εξοπλισμό, κυρίως 

στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των ραντάρ. Οι ισχυροί δεσμοί σε επίπεδο διμερών 

σχέσεων εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι και σήμερα, πράγμα που φαίνεται από τις συνεχείς 

εκατέρωθεν επισκέψεις θεσμικών προσώπων, όπως  και από τις προσωπικές σχέσεις του προέδρου 

Erdogan με τον Αλβανό πρωθυπουργό Edi Rama. Απόδειξη περί αυτού αποτελεί η παρουσία του 
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τελευταίου στον γάμο της κόρης του Τούρκου προέδρου. Σε επίπεδο κοινωνίας ενδεικτική είναι η 

κινητοποίηση χιλιάδων Αλβανών ως ένδειξη υποστήριξης στον πρόεδρο Erdogan μετά την 

αποτυχία του πραξικοπήματος το καλοκαίρι του 2016 στην Τουρκία. αααααααααααααααααααααα   

    Πέραν αυτής της δράσης, η Άγκυρα επιχείρησε και κατάφερε να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

επίλυση των αλβανικών ζητημάτων γενικότερα στα Βαλκάνια. η Τουρκία προέβαλε το ζήτημα 

της κατοχύρωσης και υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Αλβανών που διαμένουν σε χώρες της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας, υποστήριξε από την αρχή την νατοϊκή επέμβαση στο Κόσοβο και ήταν 

από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του, ενώ έπαιξε τον ρόλο του 

διαμεσολαβητή ανάμεσα στην Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία, μια χώρα με την οποία από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει επίσης αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς φιλίας, εξαιτίας της 

τουρκικής μειονότητας που διαμένει εκεί, της αλβανικής μουσουλμανικής μειονότητας που 

αποτελεί την πλειοψηφία στην αλβανοσκοπιανή μεθόριο και φυσικά της ονοματολογικής 

διαμάχης μεταξύ της εν λόγω χώρας και της Ελλάδος, που έληξε πολύ πρόσφατα. ααααααααααααα 

    Ανεξάρτητα από τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, η Τουρκία στήριξε ακράδαντα την 

συμμετοχή της Αλβανίας σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, παρέχοντας την 

διπλωματική υποστήριξη και εμπειρία που διαθέτει. Σε περιφερειακό επίπεδο αναφέρονται 

χαρακτηριστικά το BSEC ( Black Sea Economic Cooperation) και το SEECP ( Southeast European 

Cooperation Process). ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 

Black Sea Economic Cooperation:  πρόκειται για διπλωματική πρωτοβουλία της Τουρκίας. 

Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992 στην Κωσταντινούπολη με στόχο την εμβάθυνση της οικονομικής 

συνεργασίας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας των μελών του. Τα ιδρυτικά του 

μέλη ήταν έντεκα: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, 

Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία, ενώ από το 2004 συμμετέχει και η Σερβία. Βασικοί 

τομείς με τους οποίους ασχολείτε το BSEC είναι οι υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών, η 

ανταλλαγή οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, η τυποποίηση προϊόντων, η ενέργεια, ο 

τουρισμός και η γεωργία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η Αλβανία αποτελεί την πιο 

απομακρυσμένη γεωγραφικά χώρα από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας στο σύνολο των 

μελών του οργανισμού (όπως και η Σερβία, την οποία όμως συνδέει με την Μαύρη Θάλασσα ο 

ποταμός Δούναβης), πράγμα που δείχνει και την επιθυμία της Τουρκίας να συμπεριλάβει το 

αλβανικό κράτος σε αυτό το περιφερειακό οικονομικό forum. Παρ’ όλα τα μεγαλεπίβολα πλάνα 

του Τούρκου προέδρου της εποχής και εμπνευστή του BSEC, Τουργκούτ Οζάλ, ο οργανισμός δεν 

έχει αποδώσει τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε η Άγκυρα. αααααααααααααααααααααααααα  

 

Southeast European Cooperation Process: αποτελεί περιφερειακό διπλωματικό forum των 

χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο ιδρύθηκε το 1996 στη Σόφια με πρωτοβουλία της 

Βουλγαρίας, με στόχο να προάγει την συνεργασία μεταξύ των μελών του, την ασφάλεια και την 

σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και την καλή γειτονεία. Ταυτόχρονα, το SEΕCP έχει σκοπό να 

προετοιμάσει τα κράτη-μέλη του για μελλοντική ένταξη στους Ευρωπαϊκούς και 

Ευρωατλαντικούς θεσμούς όπως η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Ιδρυτικά του μέλη είναι η Αλβανία, η 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα, η Ρουμανία,η Σερβία και η 

Τουρκία, ενώ από την δεκαετία του 2000 συμμετέχουν η Κροατία, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο 

η Σλοβενία και το Κόσοβο. Βάση της δομής του, κάθε χώρα αναλαμβάνει την προεδρία του 
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SEECP για ένα έτος. Η Αλβανία έχει αναλάβει δύο φορές αυτήν την ευθύνη, το 2001-2002 και το 

2014-2015. 

 

    Σε διεθνές επίπεδο η Τουρκία στήριξε όσο καμία άλλη χώρα το αλβανικό κράτος στην 

προσπάθεια του να ενσωματωθεί στους διεθνείς ευρωατλαντικούς, αλλά όχι μόνο, οργανισμούς. 

 

Organization of Islamic Cooperation: ο OIC ιδρύθηκε το 1969 από κράτη των οποίων οι 

πληθυσμοί ακολουθούν την ισλαμική πίστη. Σήμερα, διαθέτει πενηνταεπτά κράτη-μέλη και 

σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεί την συλλογική φωνή των μουσουλμάνων στον κόσμο. 

Διακηρυγμένοι σκοποί του OIC είναι η προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, η οικονομική συνεργασία μεταξύ των μελών του, ο διάλογος και η συνεργασία 

μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, αλλά όχι μόνο, σε τομείς όπως η επιστήμη και οι 

διαπολιτιστικές επαφές, καθώς και η υπεράσπιση των συμφερόντων των μουσουλμάνων ανά τον 

κόσμο.        ααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Με την καθοδήγηση της Τουρκίας, η Αλβανία έγινε μέλος του OIC το 1992, αν και όχι χωρίς 

αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η αντιπολίτευση αντέδρασε σε αυτήν 

την πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Σαλί Μπερίσα, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση με αυτήν 

την απόφαση αλλοίωνε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, και είχε ως απώτερο σκοπό την 

ισλαμοποίηση του κράτους. Άλλωστε, παρ’ όλο που στην Αλβανία η πλειονότητα αποτελείται 

από μουσουλμάνους, ανέκαθεν υπήρχαν ακόλουθοι της χριστιανικής πίστης, Ορθόδοξοι και 

Καθολικοί, ενώ ταυτόχρονα το αλβανικό κράτος συνταγματικά ήταν και παραμένει ένα κοσμικό 

κράτος. Η κυβέρνηση Μπερίσα ανταπάντησε πως σκοπός της εισόδου της Αλβανίας στον OIC 

ήταν απλώς η αναζήτηση οικονομικής και διπλωματικής βοήθειας και στήριξης από τις 

μουσουλμανικές χώρες. Πράγματι, το 1993, η Αλβανία έλαβε οικονομική βοήθεια από κράτη-

μέλη του OIC, ενώ αργότερα προβάλλοντας το ζήτημα του Κοσόβου, κατάφερε να κινητοποιήσει 

τις μουσουλμανικές χώρες, οι οποίες και αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του. αααααααααααααααα 

    Ένα από τα αποτελέσματα της εισόδου της Αλβανίας στον OIC βέβαια ήταν και η 

δραστηριοποίηση στο εσωτερικό της χώρας ισλαμικών δικτύων προερχόμενων από αραβικές 

χώρες. Τα συγκεκριμένα δίκτυα κατά την δεκαετία του 1990 πολλές φορές προώθησαν 

ριζοσπαστικές μορφές του ισλάμ, συνήθως ξένες πρός τον αλβανικό πληθυσμό. Στον απόηχο των 

τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στην Νέα Υόρκη, σταμάτησε και η δράση τους, 

ύστερα από αμερικανική παρέμβαση. Από το γεγονός αυτό φυσικά επωφελήθηκε η Τουρκία, η 

οποία προβάλλοντας την δική της εκδοχή του ισλάμ, δηλαδή την μετριοπαθή, συμβατή με τις 

δυτικές δημοκρατικές αξίες εκδοχή του, κατάφερε να γίνει κηδεμόνας των θρησκευτικών αναγκών 

των Αλβανών μουσουλμάνων, αυξάνοντας την επιρροή της. αααααααααααααααααααααααααααα  

 

Ευρωπαϊκή Ένωση: όπως έχει ήδη ειπωθεί, η ένταξη στους ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς 

θεσμούς αποτέλεσε μονόδρομο για το αλβανικό κράτος μετά την μετάβαση στην δημοκρατία. Από 

την μεριά της  στην δεκαετία του 1990 η ενωμένη Ευρώπη επιθυμούσε πολιτική και οικονομική 

σταθερότητα στις χώρες του πρώην σοβιετικού μπλόκ και δεν  ήταν αρνητική σε σχέδια 

μελλοντικής διεύρυνσης της στην Κεντρική Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, 

πράγμα που σταδιακά έγινε. Παρ’ όλα αυτά η διαδικασία ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν είναι εύκολη υπόθεση και ο βαθμός ετοιμότητας των κρατών με σοσιαλιστικό παρελθόν 
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απέναντι στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για αυτήν διέφερε και διαφέρει κατά περίπτωση. 

Η Αλβανία είναι από τις χώρες που άν και από πολύ νωρίς ανέπτυξε διπλωματικούς δεσμούς με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει καταφέρει να ενταχθεί ως ισότιμο μέλος. Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει πως δεν έχουνε γίνει ουσιαστικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.  αααααααααααααα 

    Ήδη το 1992 υπεγράφη μεταξύ της Αλβανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Agreement on 

Trade and Cooperation με στόχο την μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία και τον περαιτέρω 

εκδημοκρατισμό της χώρας. Την ίδια χρονιά, η Αλβανία ενσωματώθηκε στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα PHARE (Poland and Hungary: Assistance for the Reconstruction of their Economies) 

μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επεκτείνει οικονομική βοήθεια και έχει καθοδηγήσει 

το αλβανικό κράτος στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Από το 2003 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για πιθανή μελλοντική ένταξη, οι 

οποίες οδήγησαν στην υπογραφή του Stabilization and Association Act (SAA) το 2006. Το 2009 

η Αλβανία έθεσε και επίσημα αίτημα εισόδου στην Ε.Ε., το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό καθώς 

θεωρήθηκε από την Επιτροπή (της Ε.Ε.) πως υπήρχανε ακόμα ανεκπλήρωτα  βήματα σύγκλισης 

με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά η Αλβανία συνέχισε τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις 

και το 2014 της απονεμήθηκε και επίσημα το status του υποψήφιου κράτους-μέλους. Η ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, αν και επέστησε την προσοχή σε ορισμένους τομείς που χρήζουν περισσότερων 

μεταρρυθμίσεων όπως η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς, 

έδωσε το 2018, το πράσινο φώς για να ξεκινήσουν με την Αλβανία επίσημες διαπραγματεύσεις 

εισόδου στην Ε.Ε. μέχρι τον Ιούνιο του 2019, αλλά η οξεία πολιτική και συνταγματική κρίση που 

βιώνει η χώρα δεν έχει επιτρέψει ακόμα κάτι τέτοιο. αααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Ταυτόχρονα η Τουρκία αποτελεί μια χώρα με χρόνια εμπειρία στις απαιτούμενες ενταξιακές 

διαδικασίες, έχοντας η ίδια συνάψει συμφωνίες πρώτα με την Ε.Ο.Κ. και αργότερα με την Ε.Ε. 

στον δρόμο της πλήρους ένταξης. Παρ’ ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε για 

πολλά χρόνια δεδηλωμένο στόχο της Τουρκίας, η αυταρχική εκτροπή του κυβερνώντος κόμματος 

ΑΚΡ που ξεκίνησε στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας έχει απομακρύνει την χώρα από την 

προοπτική της ένταξης, προοπτική που φαντάζει πλέον μάλλον απίθανη, τουλάχιστον για το εγγύς 

μέλλον. Όμως, παρ’ όλο που οι ευρωτουρκικές σχέσεις είναι τα τελευταία χρόνια ψυχρές, η 

Τουρκία συνεχίζει να εκφράζει την υποστήριξη της στην αλβανική ευρωπαϊκή προοπτική, όπως 

έχει κάνει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. ααααααααααααααααααααααααααααααααααααα   

 

ΝΑΤΟ: στο ίδιο μήκος κύματος με την επιθυμία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αλβανία 

θέλησε από πολύ νωρίς να εμβαθύνει τις σχέσεις της με την Βορειοατλαντική Συμμαχία 

με σκοπό την μελλοντική ενσωμάτωση της στον οργανισμό του ΝΑΤΟ. Σε αυτόν τον στόχο 

βέβαια βοήθησε και η επιθυμία του ΝΑΤΟ να επεκταθεί σε χώρες του πρώην Ανατολικού μπλόκ, 

μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Για τον λόγο αυτό, και με την βοήθεια όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω κυρίως της Τουρκίας, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 αναπτύχθηκαν οι δεσμοί 

της Αλβανίας με το ΝΑΤΟ έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που σε βάθος χρόνου 

θα επέτρεπαν την πλήρη ένταξη της στον οργανισμό. Πιο συγκεριμένα, τον Ιούνιο του 1992 έγινε 

δεκτή από το ΝΑΤΟ η αλβανική αίτηση για συμμετοχή στο Council of the North Atlantic 

Cooperation (NACC), το οποίο αντικαταστάθηκε το 1997 από ένα νέο σώμα, το Euro-Atlantic 

Partnership Council (EAPC). Την ίδια περίοδο, το 1994, η Αλβανία έγινε δεκτή και στο νατοϊκό 

πρόγραμμα Partnership for Peace (PfP). Τα όργανα αυτά προωθούσαν την συνεργασία και 
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ρύθμιζαν τις σχέσεις της Συμμαχίας με κράτη εκτός του οργανισμού, υποβοηθώντας και 

διευκολύνοντας την ενταξιακή τους πορεία. ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

    Το 1999, κατά την διάρκεια της κρίσης του Κοσόβου, η Αλβανία προσέφερε για χρήση από τα 

νατοϊκά αεροπλάνα τις αεροπορικές της εγκαταστάσεις, ενώ την ίδια χρονία αναπτύχθηκαν 

νατοϊκές δυνάμεις στο έδαφος της, μέρος της στρατιωτικής αποστολής στο Κόσοβο (KFOR). 

Αντιλαμβανόμενη τα οφέλη από την συμμετοχή της σε δυτικές στρατιωτικές πρωτοβουλίες, η 

Αλβανία απέστειλε στρατιωτικό προσωπικό τόσο στο Αφγανιστάν το 2002, όσο και στο Ιράκ το 

2003. Την ίδια χρονία, το 2003 σημειώθηκε ακόμα ένα σημαντικό προπαρασκευαστικό βήμα για 

την μετέπειτα πλήρη ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, καθώς υπεγράφη μεταξύ της Αλβανίας, της 

Κροατίας, της Βόρειας Μακεδονίας και των Ηνωμένων Πολιτειών η συνθήκη Adriatic Charter 3 

– U.S.A. με στόχο την περαιτέρω συνεργασία των χωρών αυτών με τις νατοϊκές στρατιωτικές 

δομές. Τα επόμενα χρόνια  ο αλβανικός στρατός συνέχισε τις μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια της 

νατοϊκής ενταξιακής πορείας, συμμετέχοντας σε κοινές ασκήσεις και συνέδρεια με τις δυνάμεις 

της Συμμαχίας, έτσι ώστε τον Απρίλιο του 2008 το ΝΑΤΟ απέστειλε επίσημη πρόσκληση ένταξης 

στο αλβανικό κράτος. Ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 2009, η Αλβανία εισήχθη ως ισότιμο 

μέλος στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Όπως αναφέρθηκε ήδη, σε όλη την διαδικασία μεταρρύθμισης και αναβάθμισης του στρατού 

στα πλαίσια της προσέγγισης των νατοϊκών κριτηρίων, ο μεγαλύτερος αρρωγός του αλβανικού 

κράτους στάθηκε η Τουρκία. Αναβαθμίζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκπαιδεύοντας 

τμήματα του στρατού, προσφέροντας υποτροφίες σε αξιωματικούς και δωρίζοντας στρατιωτικό 

υλικό αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, η Άγκυρα υποστήριξε και καθοδήγησε το αλβανικό κράτος. 

Για αυτόν τον λόγο, η είσοδος της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ, πέρα από επιτυχία της ίδιας, αποτέλεσε 

και επίτευξη στρατηγικού στόχου της Τουρκίας στα πλαίσια της ευρύτερης βαλκανικής της 

πολιτικής. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα   
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Οικονομικές σχέσεις Τουρκίας-Αλβανίας αααααααααααααααααααααααααααα 

 
    Ο τομέας της οικονομίας μπορεί να ειπωθεί πως υστερεί σε σχέση με εκείνον της πολιτικής, της 

στρατιωτικής συνεργασίας και των πολιτιστικών σχέσεων και επαφών. Παρ’ όλα αυτά όπως θα 

φανεί έχουνε γίνει σημαντικά βήματα που έχουνε φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες, έχουνε αυξήσει 

τον όγκο του μεταξύ τους εμπορίου καθώς και τις τουρκικές επενδύσεις στην αλβανική οικονομία.  

    Κατά την περίοδο που μελετάται, δηλαδή τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια, η τουρκική 

οικονομία έχει βιώσει θεαματικές αλλαγές. Η αβεβαιότητα και οι διαδοχικές οικονομικές κρίσεις 

στην δεκαετία του 1990, που οδήγησαν την χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έδωσαν την 

θέση τους σε ραγδαία οικονομική ανάπτυξη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, με την Τουρκία 

κάθε χρόνο να σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ της. Ακόμα και η παγκόσμια 

οικονομική κρίση του 2008 δεν την επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς άν και την διετία 

2008-2009 επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη και υπήρξε μείωση του ΑΕΠ της ( συγκεκριμένα αυξήθηκε 

0.7 το 2008 και μειώθηκε 4.7 το 2009), τα αμέσως επόμενα χρόνια είδαν πολύ μεγάλες αυξήσεις 

του ΑΕΠ ( της τάξεως του 9.2 το 2010 και του 8.5 το 2011). Αν και τα επόμενα χρόνια δεν έφεραν 

ανάλογα νούμερα, η τουρκική οικονομία συνέχισε να αναπτυσσεται, υποχωρώντας όμως από το 

2013 και έπειτα, αλλά σε μικρό βαθμό. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της οικονομικής 

ανάπτυξης αναφέρεται χαρακτηριστικά πως το 2003 το ΑΕΠ της Τουρκίας ανήλθε σχεδόν στα 

312 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το αντίστοιχο νούμερο για το 2017 ήταν 851 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Ακριβώς αυτή η οικονομική ανάπτυξη έδωσε την δυνατότητα στην Άγκυρα να 

χρησιμοποιήσει την οικονομία της ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια, όπως 

ακριβώς ορίζει το δόγμα του Ahmet Davutoglu. Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Από την άλλη πλευρά, η μετάβαση από το σοσιαλιστικό οικονομικό μοντέλο στην ελεύθερη 

οικονομία της αγοράς που έλαβε χώρα στην Αλβανία έκανε αναγκαία την εισροή ξένων 

κεφαλαίων με την μορφή τόσο επενδύσεων όσο και οικονομικής βοήθειας. Η εύθραυστη αλβανική 

οικονομία δέχθηκε ισχυρό πλήγμα το 1997 με τις πυραμιδοειδέις υποθέσεις οικονομικής απάτης, 

όμως από τότε και έπειτα κατάφερε να σταθεροποιηθεί και να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης 

αυξάνοντας κάθε χρόνο το ΑΕΠ της. Αυτό κατέστη δυνατό μέσα από οικονομικές μεταρρυθμίσεις 

και κεφάλαια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Ανάμεσα στις 

μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ είναι και μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων οι 

οποίες προσέλκυσαν ξένα κεφάλαια από χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Αυστρία και η 

Τουρκία. Ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα εμβάσματα Αλβανών μεταναστών από το 

εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά η αλβανική οικονομία παραμένει αδύναμη και οι χρόνιες παθογένειες 

που υπάρχουν όπως η φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και το εμπόριο ναρκωτικών συνεχίζουν να 

υφίστανται. Επιπλέον η αλβανική οικονομία συνεχίζει να έχει ανάγκη ξένων κεφαλαίων για να 

αναπτυχθεί. Με βάση αυτήν την ανάγκη οι επενδύσεις προερχόμενες από κεφάλαια του 

εξωτερικού είναι καλοδεχούμενες. Για την Αλβανία, η Τουρκία ιδιαίτερα είναι μια χώρα από την 

οποία περιμένει τέτοια κεφάλαια καθώς η οικονομία της και το πολύ καλό πολιτικό κλίμα ανάμεσα 

τους διευκολύνουν κάτι τέτοιο. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Η οικονομική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας ξεκίνησε λίγα χρόνια πρίν την 

μετάβαση στην δημοκρατία με την υπογραφή των Agreement on Trade και Agreement on 

Economic, Commercial, Industrial and Technical Cooperation, το 1986 και το 1988 αντίστοιχα. 

Με την πτώση του σοσιαλιστικού καθεστώτος ήταν η Τουρκία η χώρα η οποία παραχώρησε στην 
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δημοκρατική πλέον Αλβανία το πρώτο της δάνειο, δανείζοντας της το 1991 ένα ποσό που 

προσέγγισε τα 14 εκατομμύρια δολάρια. Τα επόμενα χρόνια δεν είδαν σημαντικές τουρκικές 

επενδύσεις εξαιτίας τόσο της κατάστασης στο εσωτερικό της Τουρκίας, όσο και της αλβανικής 

οικονομικής κρίσης του 1997. Ταυτόχρονα η έλλειψη υποδομών, η ανεπάρκεια ηλεκτρικού 

ρεύματος αλλά και οι δασμοί σε εμπορικά προϊόντα προερχόμενα από την Τουρκία δεν βοήθησαν 

στην ανάπτυξη περαιτέρω οικονομικών σχέσεων. Την πρώτη δεκαετία όμως του 21ου αιώνα, 

εξαιτίας τόσο της ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας, όσο και των επενδυτικών ευκαιριών που 

δημιούργησαν οι ιδιωτικοποιήσεις στην αλβανική αγορά, Τούρκοι επιχειρηματίες και όμιλοι 

δραστηριοποιήθηκαν στην Αλβανία σε τομείς όπως ο τραπεζικός κλάδος, οι τηλεπικοινωνίες, η 

βιομηχανική παραγωγή, σε έργα υποδομής αλλά και στην ενέργεια, τον τουρισμό και τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπάρχουν σχολεία, 

κολέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια τουρκικών συμφερόντων, για τα οποία όμως θα γίνει 

εκτενέστερη αναφορά παρακάτω. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Στον τραπεζικό τομέα σημαντική είναι η αγορά των μετοχών της Banka Kombetare Tregtare 

(BKT), μιας από τις μεγαλύτερες αλβανικές τράπεζες, από τον τουρκικό όμιλο Calik-Seker 

Konsorsiyum Yatirim Α.S. Το 2006 η Calik αγόρασε το 60% των μετοχών της BKT, ενώ το 2009 

αγόρασε και το υπόλοιπο 40%. Επιπλέον, το 2007 η Calik Holding αγόρασε την εταιρία 

τηλεπικοινωνιών ALBtelecom, την μεγαλύτερη εταιρία τηλεπικοινωνιών στην χώρα, ενώ μετά 

την αγορά αυτή επένδυσε και σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το Eagle mobile που πλέον ανήκει 

και αυτό με την σειρά του στα μεγαλύτερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία.  

    Στον κατασκευαστικό τομέα επίσης δραστηριοποιούνται τουρκικές εταιρίες, αναλαμβάνοντας 

έργα υποδομών όπως εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναβάθμιση λιμένων όπως 

το στρατιωτικό λιμάνι Πασά Λιμάν στον Αυλώνα, κατασκευή κτιρίων για οικιστική χρήση στα 

Τίρανα και σε άλλες πόλεις, καθώς και στην κατασκευή οδικών αρτηριών εθνικής εμβέλειας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αυτοκινητόδρομος Durres-Kukes Highway που συνδέει 

το λιμάνι του Δυρραχίου με το βόρειο κομμάτι της χώρας, πρίν συνεχίσει προς το Κόσοβο και την 

πόλη Morina. Το έργο αυτό ανατέθηκε από το αλβανικό Δημόσιο στην κοινοπραξία των εταιριών 

Enka Construction και Bechtel Company, τουρκικών και αμερικανικών συμφερόντων αντίστοιχα. 

Άλλες τουρκικές κατασκευαστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην χώρα πέρα από την 

Enka Construction είναι οι TUMAS, GINTAS και Tepe Construction Joint Stock Company με 

αντίστοιχη παρουσία. ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Η εταιρία Kurum Iron-Steel Company έχει νοικιάσει τις εγκαταστάσεις εργοστασίου στην 

αλβανική πόλη του Ελμπασάν και παράγει σίδερο και ατσάλι, ενώ η Altimbas Oil & Trade 

Company (ALPET) που ασχολείται με σταθμούς ανεφοδίασης καυσίμων έχει καταφέρει να 

δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα καταστημάτων στον εν λόγω κλάδο. Πέρα από τα 

όσα αναφέρθηκαν, δραστηριοποιούνται στην Αλβανία τουρκικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 

τομείς όπως η εστίαση, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, σημαντική κρίνεται η 

δημιουργία την άνοιξη του 2018 της εταιρίας τηλεμεταφορών AirAlbania, από κοινοπραξία 

αποτελούμενη από τον τουρκικό κολοσσό Turkish Airlines, το αλβανικό δημόσιο και άλλους 

ιδιώτες. Η Turkish Airlines κατέχει το 49% των μετοχών της νέας εταιρίας ενώ στο ίδιο σχέδιο 

περιλαμβάνεται και η κατασκευή νέου αεροδρομίου στην αλβανική πόλη της Αυλώνας, από 

τουρκικές κατασκευαστικές εταιρίες με την υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης. 

    Πέρα από τις τουρκικές επενδύσεις στην αλβανική αγορά, ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη 
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των οικονομικών τους σχέσεων έχει και το μεταξύ τους εμπόριο. Αν και τα πρώτα περίπου 

δεκαπέντε χρόνια από την μετάβαση της Αλβανίας στην δημοκρατία το μεταξύ τους εμπόριο ήταν 

ισχνό, τα επόμενα χρόνια έφεραν ραγδαία άνοδο. Αυτό οφείλεται στην υπογραφή το 2006 του 

Free Trade Agreement (FTA), που τέθηκε σε ισχύ τον Μάϊο του 2008. Το FTA διασφάλισε ίσες 

ευκαιρίες σε Τούρκους εξαγωγείς αναφορικά με εκείνους τους εξαγωγείς προερχόμενους από 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς κατάργησε τους δασμούς στα αλβανικά προϊόντα με 

προορισμό την Τουρκία, ενώ αντίστοιχα καταργήθηκαν οι δασμοί στο 80% των τουρκικών 

προϊόντων με προορισμό την Αλβανία. Το υπόλοιπο 20% που αφορούσε βιομηχανικά προϊόντα 

συνέχισε να πληρώνει δασμούς, με την συμφωνία όμως οτι αυτοί θα καταργούνταν μετά την 

πάροδο πέντε ετών, κάτι που έγινε το 2013. Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Η υπογραφή του FTA έχει επιφέρει σημαντική άυξηση του διακρατικού εμπορίου, με την 

Τουρκία φυσικά να διατηρεί την μερίδα του λέοντος καθώς οι δικές της εξαγωγές υπερέχουν κατά 

πάρα πολύ των αντίστοιχων αλβανικών στο μεταξύ τους ισοζύγιο. Ταυτόχρονα, ενώ οι τουρκικές 

εξαγωγές παρουσιάζουν αυξητική τάση, δεν ισχύει το ίδιο με τις αντίστοιχες αλβανικές 

Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα νούμερα: την χρονιά 2003 το μεταξύ τους εμπόριο 

ανήλθε στα 119 εκ. δολ. από τα οποία τα 114 αφορούσαν εξαγωγές τουρκικών προϊόντων, ενώ τα 

5 αλβανικών. Την χρονιά που ετέθη σε εφαρμογή το FTA το συνολικό εμπόριο ανήλθε στα 342 

εκ. δολ. με τις τουρκικές εξαγωγές να αφορούν τα 306 από αυτά την ίδια στιγμή που οι αλβανικές 

εξαγωγές ανήλθαν σε 37 εκατομμύρια. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 2017 το συνολικό 

εμπόριο έφτασε στα 411 εκ. δολ. με το ισοζύγιο να δείχνει 387 εκατομμύρια τουρκικών εξαγωγών 

και 24 εκατομμύρια αλβανικών. Το καλό οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 

χρόνια μεταξύ των δύο, αλλά και σχέδια αναφορικά με την μελλοντική πορεία των οικονομικών 

τους σχέσεων φαίνεται και από την σχετικά πρόσφατη τοποθέτηση του Τούρκου Υπουργού 

Εξωτερικών Mevlut Cavusoglu σε εκδήλωση που οργάνωσε το Albanian Turkish Chamber of 

Commerce (ATCC) στις 18 Οκτωμβρίου 2018 στα Τίρανα. Εκεί ο κύριος Cavusoglu ανέφερε 

μεταξύ άλλων τα εξής: “οι επενδύσεις μας, μαζί με τις επενδύσεις εταιριών που προέρχονται από 

την Τουρκία, είναι κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας”. 

Ταυτόχρονα προέτρεψε τους παρευρισκόμενους να εργασθούν ωστέ το μεταξύ τους εμπόριο 

μελλοντικά να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, συνεπής με την στρατηγική του Davutoglu, έχει αυξήσει την 

οικονομική της παρουσία στα Βαλκάνια μέσω επενδύσεων και εξαγωγών, αυξάνοντας 

ταυτόχρονα και το ειδικό της βάρος στην περιοχή. Από αυτόν τον οικονομικό σχεδιασμό δεν θα 

μπορούσε να λείπει η Αλβανία, ως χώρα-βαρόμετρο στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Παρ’ όλα 

αυτά οι τουρκικές επενδύσεις στην χώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί πως έχουν υπάρξει καταλύτης, 

ούτε φυσικά έχουν καταφέρει να καταστήσουν την Τουρκία ανταγωνιστικό πόλο σε σχέση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ενδεχομένως ελπίζουν κάποιοι στην Άγκυρα. Ούτως ή άλλως, η 

τουρκική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή είναι εμφανέστερη σε άλλες βαλκανικές χώρες 

και όχι στην Αλβανία (όπως η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο). Εκεί που η Τουρκία έχει 

επενδύσει τα μέγιστα όσον αφορά την Αλβανία είναι η ανάδειξη του κοινού παρελθόντος και 

πολιτισμού, μέσω των εργαλείων ήπιας ισχύος που διαθέτει.ααααααααααααααααααααααααααααα 
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Νέα όργανα εξωτερικής πολιτικής ααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 
    Τα τελευταία σχεδόν τριάντα χρόνια, και πολύ περισσότερο μετά την άνοδο του ΑΚΡ στην 

εξουσία, η Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει νέους θεσμούς στην άσκηση της εξωτερικής της 

πολιτικής στα Βαλκάνια. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αρχιτέκτονας της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής Ahmet Davutoglu έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της 

ζωντανής οθωμανικής κληρονομιάς στην περιοχή. Με τον όρο ζωντανή οθωμανική κληρονομιά 

εννοούνται τόσο τα μνημεία της οθωμανικής περιόδου όσο, πολύ περισσότερο οι μουσουλμάνοι 

των Βαλκανίων για των οποίων την κατάσταση και την μοιρά η Άγκυρα είναι υποχρεωμένη να 

μεριμνήσει, εάν θέλει να ασκεί ισχυρή επιρροή στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν νέα μέσα. Ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του AKP, όταν ακόμα 

το κεμαλικό βαθύ κράτος είχε ισχυρά ερείσματα στην γραφειοκρατία του Υπουργείου 

Εξωτερικών και δεν ασπαζόταν αυτήν την νέο-οθωμανική προσέγγιση, η τουρκική κυβέρνηση 

στηρίχθηκε εν πολλοίς σε αυτά ακριβώς τα μέσα άσκησης ήπιας ισχυός σε επίπεδο κοινωνίας και 

όχι στις καθιερωμένες πρακτικές υψηλής πολιτικής σε επίπεδο κρατών. Αυτή η πολιτική ήπιας 

ισχύος, που στόχο έχει να κερδίσει τα μυαλά και τις συνειδήσεις των μουσουλμάνων της 

Βαλκανικής, έχει επιφέρει απτά αποτελέσματα καθώς έχει ενισχύσει την εικόνα της χώρας. Μέσα 

από την αναστήλωση μνημείων, την κατασκευή νέων έργων υποδομής, την παιδειά, την προσφορά 

κοινωνικού έργου και την μέριμνα για τις θρησκευτικές ανάγκες των ομόθρησκων μουσουλμάνων 

η τουρκική παρουσία και επιρροή είναι πλέον εμφανής. Παρ’ όλα αυτά, η επιρροή αυτή ποικίλει 

από χώρα σε χώρα και από κοινότητα σε κοινότητα.  αααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Η περίπτωση της Αλβανίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι από τις χώρες στις 

οποίες δραστηριοποιούνται όλα ή σχεδόν όλα τα εργαλεία ανάδειξης των ιστορικών και 

πολιτιστικών δεσμών που απορρέουν από την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Θεσμοί και 

οργανισμοί του τουρκικού κράτους όπως το Turkish Cooperation and Coordination Agency 

(TIKA), η Presidency of Religious Affairs (Diyanet), πολιτιστικοί σύλλογοι ανάδειξης της 

τουρκικής κουλτούρας και του πολιτισμού όπως το ίδρυμα Yunus Emre και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έχουν ισχυρή παρουσία στην Αλβανία ήδη από τα 

πρώτα χρόνια μετά την μετάβαση της χώρας στην δημοκρατία. Φυσικά σε αυτό συμβάλλουν και 

οι πολύ καλές σχέσεις των δύο κρατών συνολικά, καθώς και η εικόνα της Τουρκίας σε μεγάλο 

μέρος της αλβανικής κοινωνίας. Όμως, δεν έχουν λείψει και οι τριβές μεταξύ των δύο 

κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια αναφορικά με το ζήτημα της διοίκησης των σχολείων αλλά και 

την παρουσία μελών της οργάνωσης του Fethullah Gulen στην Αλβανία, την οποία το τουρκικό 

κράτος χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.  

     

Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

    Το ΤΙΚΑ όπως αναφέρθηκε ήδη ήταν ενεργό στις περισσότερες βαλκανικές χώρες 

πρίν ακόμα την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία. Η παρουσία του όμως και οι δράσεις του έχουν 

αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια. Στην περίπτωση της Αλβανίας, το 

ΤΙΚΑ δραστηριοποιείται στην χώρα από το 1996. Από τότε μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει στην 

κατασκευή εκατοντάδων έργων, κατασκευάζοντας σχολεία, κλινικές, δρόμους, υποβοηθώντας 

την αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό και προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που 
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έχουν ανάγκη. Ταυτόχρονα όμως, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην διατήρηση της οθωμανικής 

κληρονομιάς στην χώρα, αναστηλώνοντας πληθώρα μνημείων της συγκεκριμένης περιόδου. 

Μερικά από τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα Preza Castle Mosque, Akcahisar Murad Bey 

Mosque, Elbasan Narire Mosque, Imrahor Ilyas Bey Mosque, Berat Kursunlu Mosque μεταξύ 

άλλων. Επιπλέον, το ΤΙΚΑ συνεργάζεται ενεργά με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην 

χώρα και ιδιαίτερα με την Μουσουλμανική Κοινότητα της Αλβανίας, την Komuniteti Mysliman, 

που αποτελεί και τον κύριο εκπρόσωπο των μουσουλμάνων στην χώρα. Χαρακτηριστικό 

παράδείγμα αυτής της αγαστής συνεργασίας είναι η ανακαίνιση με χρηματοδότηση από το ΤΙΚΑ 

των γραφείων της Μουσουλμανικής Κοινότητας στα Τίρανα το 2010.  Πέρα από αυτές τις δράσεις, 

το ΤΙΚΑ, σε συνεργασία με άλλους τουρκικούς φορείς όπως η Diyanet και το Υπουργείο 

Πολιτισμού, διοργανώνει εκθέσεις και σεμινάρια προάγοντας τους κοινούς ιστορικούς δεσμούς, 

την τουρκική γλώσσα και τον πολιτισμό. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 

Presidency of Religious Affairs (Diyanet) aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

    Η Diyanet είναι άλλος ένας θεσμός που εργαλειοποιείται από το ΑΚΡ σε σχέση με την 

βαλκανική πολιτική της Άγκυρας. Ως υπεύθυνη για όλα τα θρησκευτικά ζητήματα της 

μουσουλμανικής πίστης σε συνδυασμό με τις οργανωτικές της δυνατότητες, έχει καταφέρει με τις 

δράσεις της στην περιοχή να αναχθεί πρώτον η ίδια και κατ’ επέκταση η Τουρκία σε συμβολικό 

ηγέτη των μουσουλμάνων στα Βαλκάνια. Όσον αφορά την Αλβανία, προσφέρει υποτροφίες για 

θρησκευτικές σπουδές και σεμινάρια σε ιερωμένους, εκδίδει βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου 

στην αλβανική γλώσσα και σε συνεργασία με το ΤΙΚΑ είναι υπεύθυνη για την αναστήλωση 

τεμένων στην χώρα. Την ίδια στιγμή όμως η Diyanet διεκπεραιώνει και άλλη μια λειτουργία, την 

κατασκευή νέων τζαμίων. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται είτε από την ίδια μέσω του ίδρυματος 

της Turkiye Diyanet Foundation (TDV), είτε από το πρόγραμμα που ξεκίνησε η Diyanet το 2006 

με την ονομασία “Sister Cities Project”. Το πρόγραμμα αυτό “αδελφοποιεί” μια τουρκική 

κοινότητα με μία βαλκανική, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στην πρώτη να χρηματοδοτήσει 

την κατασκευή νέου τζαμιού για την δεύτερη. Στην Αλβανία το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

ανέγερσης νέου τεμένους αποτελεί το υπό κατασκευή Namazgah Mosque στην πρωτεύουσα των 

Τιράνων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους. Το εν λόγω τέμενος θα αποτελεί 

το μεγαλύτερο των Βαλκανίων με χωρητικότητα δέκα χιλιάδων ατόμων, ενώ θα φιλοξενεί 

βιβλιοθήκη και πολιτιστικό κέντρο. Αναφορικά με την σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά 

και με την σημασία που δίνεται συνολικά από την Τουρκία στην τόνωση της κοινής θρησκείας 

και ιστορίας με τον αλβανικό πληθυσμό, κατατοπιστικά είναι τα λόγια του Προέδρου Erdogan 

στην τελετή έναρξης των οικοδομικών εργασιών, όπου δήλωσε:  “I believe this will be a unique 

symbol of the brotherhood between our nations”. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

Yunus Emre Institute aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

    Το ινστιτούτο Yunus Emre αποτελεί άλλη μια προσπάθεια ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου 

της Τουρκίας στον κόσμο, φροντίζοντας ταυτόχρονα να προάγει τους κοινούς ιστορικούς και 

πολιτιστικούς δεσμούς που ενώνουν την χώρα με άλλες χώρες και κοινότητες. Ιδρυόμενο με 

πρωτοβουλία της τουρκικής κυβέρνησης το 2007, ξεκίνησε την λειτουργία του το 2009. Καθόλου 



36 

τυχαία, πολλά από τα πρώτα πολιτιστικά κέντρα που άνοιξε βρίσκονται στα Βαλκάνια, καθώς 

όπως είδαμε διαθέτει εγκαταστάσεις στην Αλβανία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, την 

Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και την Κροατία. Στην περίπτωση της Αλβανίας, το Yunus 

Emre λειτουργεί μέσα από τα δύο πολιτιστικά κέντρα που διαθέτει στην χώρα, ένα στα Τίρανα 

και ένα στην πόλη Σκόδρα. Ο ρόλος του Yunus Emre γίνεται ξεκάθαρος από τα λόγια του τότε 

Προέδρου της Τουρκίας Abdullah Gull στην τελετή εγκαινίων του ινστιτούτου το 2009, στην 

πρωτεύουσα των Τιράνων. Εκεί ο Πρόεδρος Gull δήλωσε πως: “These centers are Turkey’s 

invisible power. I mean preserving the vitality of her cultural heritage is Turkey’s biggest power. 

Not many countries have this power. We should appreciate its worth”. Ο τρόπος με τον οποίο το 

ινστιτούτο προάγει την τουρκική κουλτούρα και πολιτισμό έχει να κάνει με την εκμάθηση της 

τουρκικής γλώσσας, όπως και με την οργάνωση συνεδρίων και άλλων δράσεων ανάδειξης των 

στοιχείων που θέλει η Άγκυρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων δράσεων στην αλβανική 

περίπτωση αποτελεί το διεθνές συνέδριο για την οθωμανική ιστορία που οργάνωσε το Yunus 

Emre σε συνεργασία με το ΤΙΚΑ στα Τίρανα, τον Οκτώμβριο του 2018. Θυμίζοντας εν πολλοίς 

παλαιότερες δηλώσεις και ιδέες του Ahmet Davutoglu, ο κύριος Arif Bilgin, καθηγητής του 

τμήματος Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Sakarya University και υπεύθυνος για το συνέδριο δήλωσε 

τα εξής: “In the last one hundred years following the collapse of the Ottoman Empire, great turmoil 

occurred in the world, particularly in the Ottoman region. Coups, international disorder, sectarian 

fights and wars became the fate of this region… The Ottoman experience showed us how peace 

could be dominated in this region. This is why we need to look at this experience from very 

different aspects”. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

Ισλαμικά δίκτυα αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 

    Τα ισλαμικά δίκτυα που προέρχονται από την Τουρκία και αυτά με την σειρά τους έχουν ισχυρή 

παρουσία στην περιοχή, ιδιαίτερα στην Αλβανία. Το σημαντικότερο από αυτά, αν και όχι το 

μοναδικό είναι εκείνο του Fethullah Gulen που δραστηριοποιείται στην χώρα ήδη από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1990 κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο δίκτυο μέχρι πολύ 

πρόσφατα διέθετε σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια στην χώρα, τα οποία έχουν καταφέρει να 

καθιερωθούν ως μερικά από τα καλύτερα εξαιτίας του προγράμματος σπουδών τους, της 

παράδοσης των μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τις επαφές τους με άλλα 

πανεπιστήμια στην Τουρκία όπως το Fatih University της Κωσταντινούπολης. Ο τρόπος με τον 

οποίο λειτουργεί η οργάνωση της επιτρέπει σε βάθος χρόνου να δημιουργήσει μια κοινωνική βάση 

που της είναι πιστή, αυξάνοντας έτσι την επιρροή της. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργάνωση 

ομάδων όπως σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, σύλλογοι μαθητών που διατηρούν επαφές μετά 

το πέρας των σπουδών τους και κοινωνικές δράσεις που υποβοηθούν τους μαθητές στις σπουδές 

τους, στα πρότυπα του συστήματος που λειτουργεί στην Τουρκία. Η κατάσταση αυτή 

μακροπρόθεσμα έχει συντελέσει στο να αυξήσει το κύρος της Τουρκίας στην αλβανική κοινωνία 

ως χώρας που προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, το γεγονός πως τα ιδρύματα 

αυτά είναι ιδιωτικά σημαίνει πως ένας σημαντικός αριθμός των μαθητών τους προέρχονται από 

την μεγαλοαστική τάξη και τις ελίτ της χώρας. Με βάση αυτό το δεδομένο, είναι εξαιρετικά πιθανό 

άτομα που έχουνε φοιτήσει σε αυτά και είναι ήδη φιλικά προσκείμενα στην τουρκική κουλτούρα 

να βρεθούνε σε θέσεις κλειδία, τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική ζωή της Αλβανίας. 
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    Το πρώτο τουρκικό ιδιωτικό κολέγιο ξεκίνησε την λειτουργία του στα Τίρανα το 1993 με την 

ονομασία Mehmet Akif College. Από τότε και άλλα κολέγια τουρκικών συμφερόντων έχουν 

ανοίξει τις πόρτες τους στο αλβανικό κοινό είτε στα Τίρανα, είτε σε επαρχιακές πόλεις, όπως το 

Hasan Riza Pasha στην πόλη της Σκόδρας με έτος ίδρυσης το 2001. Τα περισσότερα από αυτά τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που προάγουν κοσμικό χαρακτήρα στελεχώθηκαν με μέλη της οργάνωσης 

του Fethullah Gulen προερχόμενα από την Τουρκία. Η αλβανική περίπτωση έχει ενδιαφέρον 

καθώς αποτελεί μια από τις σπάνιες περιπτώσεις όπου η οργάνωση του Gulen έχει υπό την 

εποπτεία της και τα θρησκευτικά σχολεία της χώρας, κάτι που δεν συνηθίζει. Τα θρησκευτικά 

αυτά σχολεία ξεκίνησαν την λειτουργία τους την δεκαετία του 1990 με χρηματοδότηση από χώρες 

του Αραβικού Κόλπου. Σταδιακά, και ειδικότερα μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και της 

αμερικανικής πίεσης προς την Αλβανία, η χρηματοδότηση για τα ιδρύματα σταμάτησε. Τότε, η 

μουσουλμανική κοινότητα της χώρας στράφηκε προς την οργάνωση του Gulen και της ζήτησε να 

τα αναλάβει, πράγμα που έκανε. Μέχρι πρόσφατα, η διοίκηση των πέντε από τα επτά θρησκευτικά 

σχολεία που λειτουργούν στην χώρα ήταν υπό την εποπτεία του SEMA Foundation, ιδρύματος 

της οργάνωσης, και της Komuniteti Mysliman. Πέρα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Αλβανία λειτουργούν και δύο 

πανεπιστήμια προσκείμενα στην οργάνωση, το Epoka University, καθώς και το Beder University. 

    Τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις των δύο κρατών έχουν δοκιμαστεί εξαιτίας της ισχυρής 

παρουσίας του δικτύου Gulen στην Αλβανία. Με αφετηρία την απόπειρα πραξικοπήματος του 

2016 οι τουρκικές αρχές έχουν ζητήσει επανειλημμένα τόσο από το επίσημο αλβανικό κράτος να 

κλείσει τα εν λόγω ιδρύματα, όσο και από τους γονείς να σταματήσουν να στέλνουν τα παιδία 

τους σε αυτά. Μάλιστα τον Νοέμβριο του 2016 η τουρκική πρεσβεία στην Άγκυρα φέρεται να 

απέστειλε λίστα με ιδρύματα που ελέγχονται από την οργάνωση στο αλβανικό Υπουργείο 

Εσωτερικών. Στον κατάλογο αναφέρονται τα Gulistan College, Gulistan Educational Institute, 

Meridian course center, SEMA Education Foundation, Memorial International School of Tirana, 

Beder University, Epoka University, καθώς και τα πολιτιστικά κέντρα New Horizons και Islamic 

Light. 

    Από την ίδρυση του τον Ιούνιο του 2016 μέχρι σήμερα, το μοναδικό αρμόδιο όργανο για την 

παροχή εκπαίδευσης εκ μέρους του τουρκικού κράτους, το Maarif Foundation έχει και αυτό με 

την σειρά του δραστηριοποιηθεί στην Αλβανία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ιδρύματος, 

διοικεί πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην χώρα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ έχει 

στόχο να συνεχίσει να επεκτείνεται. Χαρακτηριστική της αυξανόμενης παρουσίας του στην χώρα 

είναι η πολύ πρόσφατη αγορά του συνόλου των μετοχών του ιδιωτικού πανεπιστημίου New York 

University in Tirana, ενός από τα πλέον δημοφιλή ιδιωτικά πανεπιστήμια της χώρας.  αααααααααα  
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Βουλγαρία 

 
    Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Βουλγαρία αμέσως μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 

εξαρτήθηκαν από διάφορους παράγοντες από τους οποίους μερικοί είχαν να κάνουν με το νέο 

περιβάλλον που διαμορφώθηκε διεθνώς, ενώ άλλοι από τα δεδόμενα στο εσωτερικό της 

Βουλγαρίας. Όσον αφορά τους διεθνείς παράγοντες, η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, της οποίας 

η Βουλγαρία ήταν από τους πλέον πιστούς συμμάχους, καθώς και οι κρίσεις στην περιοχή των 

Βαλκανίων, οδήγησαν στην αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Με την νέα 

κατάσταση, η μόνη ρεαλιστική επιλογή που μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας και 

την οικονομική ανάπτυξη ήταν η στροφή στην Δύση και η προσπάθεια ένταξης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτή η ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα στην περίπτωση της 

Βουλγαρίας συνδεόταν άμεσα με τις σχέσεις της χώρας με την Τουρκία. Για να κατανοηθεί το για 

ποιόν λόγο ίσχυε αυτό ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο κατεξοχήν αντικείμενο που 

απασχολεί τις μεταξύ τους σχέσεις, δηλαδή στην παρουσία και διαβίωση της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Βουλγαρίας. Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 

Η μουσουλμανική μειονότητα Βουλγαρίας: 1878-1989 αααααααααααααααααααααααααααα   

 

    Η κατάκτηση βουλγαρικών εδαφών από τους Οθωμανούς έφερε μαζί της και την μόνιμη 

εγκατάσταση μουσουλμάνων στις περιοχές αυτές. Συγκεκριμένα, η πολιτική του οθωμανικού 

κράτους να εποικεί με Τούρκους από την Ανατολία στρατηγικά σημεία των Βαλκανίων συντέλεσε 

στην εδραίωση συμπαγών τουρκικών πληθυσμών σε βουλγαρικά εδάφη ενώ ταυτόχρονα, η 

μακραίωνη οθωμανική κυριαρχία είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση του ισλάμ σε μερίδα του 

πληθυσμού. Ο Ρωσό-τουρκικός πόλεμος του 1877-1878 έιχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία του 

αυτόνομου πριγκιπάτου της Βουλγαρίας, το οποίο αφού προσάρτησε και άλλα οθωμανικά εδάφη 

(την επίσης αυτόνομη περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας το 1885) ανακήρυξε την ανεξαρτησία 

του το 1908. Ο βουλγαρικός αλυτρωτισμός έφερε την Βουλγαρία και την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία αντιμέτωπες στο πλαίσιο των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913) που είδαν νέες 

εδαφικές κατακτήσεις, αν και όχι όσες ήλπιζε προπολεμικά η πρώτη. Όλες αυτές οι συνοριακές 

μεταλλάξεις συνοδεύτηκαν από αλλεπάλληλα προσφυγικά κύματα και προς τις δύο κατευθύνσεις, 

παρ’ όλα αυτά, σημαντικός αριθμός μουσουλμάνων έμεινε στην Βουλγαρία. Χαρακτηριστικά, η 

απογραφή του 1920 τοποθετεί τον αριθμό τους στις 690 χιλιάδες σε σύνολο λίγο κάτω από 5 

εκατομμυρίων. Οι μουσουλμάνοι εκείνοι, που για αιώνες αποτελούσαν την κυρίαρχη θρησκευτική 

κοινότητα, βρέθηκαν να αποτελούν μειονότητα σε ένα νέο κράτος του οποίου η πλειοψηφία είχε 

εντελώς διακριτή εθνική συνείδηση. Πράγματι, τα κύρια χαρακτηριστικά του βουλγαρικού έθνους 

αποτελούν αφ’ ενός η βουλγαρική γλώσσα και αφ’ εταίρου η ορθόδοξη πίστη. Τοποθετώντας τις 

ρίζες του έθνους στα βουλγαρικά κράτη του μεσαίωνα, η περίοδος της οθωμανικής κυριαρχίας 

λογίζεται από τους Βούλγαρους ιστορικούς ως μια εποχή δουλείας, βίαιου εξισλαμισμού και 

συνειδητής προσπάθειας του οθωμανικού κράτους να το εξαλείψει. Ααααααααααααααααααααα  

     Η κοινότητα ενσωματώνει μέσα της διακριτές πληθυσμιακές ομάδες, από τις οποίες οι πιο 

σημαντικές είναι η τουρκική μειονότητα, οι Πομάκοι (εξισλαμισθέντες Βούλγαροι) και οι 

μουσουλμάνοι Ρομά. Από την ίδρυση του μέχρι την μετάβαση στην δημοκρατία το 1990, οι 
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σχέσεις του επίσημου βουλγαρικού κράτους με την μουσουλμανική μειονότητα πολλές φορές 

έχουν χαρακτηρισθεί από εντάσεις. Με στόχο την εθνική ομογενοποίηση, διαφορετικά καθεστώτα 

με διακριτές ιδεολογίες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αφομοιώσουν την μειονότητα 

χρησιμοποιώντας συχνά βίαια μέσα. Την περίοδο 1878-1944, το Σύνταγμα, διακρατικές 

συμφωνίες με την Τουρκία, καθώς και δεσμέυσεις προερχόμενες από διεθνείς συνθήκες όπως 

αυτή του Νεϊγύ (1919), εξασφάλιζαν τα πολιτικά δικαιώματα των μουσουλμάνων. Ταυτόχρονα, 

στην σφαίρα της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής ζωής επικρατούσε καθεστώς αυτονομίας. Με 

αυτόν τον τρόπο οι μουσουλμάνοι ήταν ελεύθεροι να φροντίζουν τους τόπους λατρείας τους, να 

λειτουργούν σχολεία στην τουρκική γλώσσα, να εκδίδουν εφημερίδες κ.α. Παρ’ όλα αυτά, 

ιδιαίτερα κατά την δεκαετία του 1930, το βουλγαρικό κράτος προσπάθησε να περιορίσει αισθητά 

τα δικαιώματα εκείνα. Ο αριθμός των τουρκικών σχολείων μειώθηκε δραματικά, πολλές 

εφημερίδες και περιοδικά που χρησιμοποιούσαν την τουρκική γλώσσα σταμάτησαν να εκδίδονται, 

ενώ ασκήθηκε πολύ μεγαλύτερος έλεγχος στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας.  Αααααααααααα 

    Το 1947 την εξουσία στην χώρα κατέλαβε και επίσημα το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας. 

Τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του, συνεπές με τις αξίες του μαρξισμού, θέλησε να εντάξει 

κυρίως τους Τούρκους της χώρας στην νέα σοσιαλιστική κοινωνία που οραματιζόταν. Επιπλέον, 

ορισμένοι κομμουνιστές ήλπιζαν οτι με τον ενστερνισμό της σοσιαλιστικής ιδεολογίας από την 

τουρκική μειονότητα, θα ήταν δυνατή η εξάπλωση της και στην γειτονική Τουρκία. Για τους 

λόγους αυτούς, το Σύνταγμα του 1947 αναγνώριζε την εθνική τουρκική μειονότητα με την 

διακριτή της ταυτότητα, ενώ ενθαρρύνθηκε η πολιτιστική ανάπτυξη και η εκμάθηση της 

τουρκικής γλώσσας. Την περίοδο εκείνη πολλά από τα σχολεία που είχανε κλείσει τις 

προηγούμενες δεκαετίες, επανεκίνησαν την λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, έγινε προσπάθεια να 

περιοριστεί η επιρροή της θρησκείας στην μουσουλμανική μειονότητα, με την εθνικοποίηση των 

θρησκευτικών σχολείων και την επιβολή ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και με το 

κλείσιμο τζαμιών και τον περιορισμό του αριθμού των ιερωμένων.  Ααααααααααααααααααααααα 

    Αυτή η προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας σοσιαλιστικής ταυτότητας για όλους τους πολίτες 

της χώρας δεν είχε τα αποτελέσματα που ήλπιζε η κομμουνιστική ηγεσία. Στην πραγματικότητα 

είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι της Βουλγαρίας συσπειρώθηκαν γύρω από την 

ιδιαίτερη ταυτότητα τους, ενώ ταυτόχρονα πολλά μέλη των υπόλοιπων διακριτών ομάδων της 

μουσουλμανικής κοινότητας (όπως οι Πομάκοι, οι Ρομά και οι Τατάροι) αυτοπροσδιορίζονταν 

πλεόν ως Τούρκοι. Με δεδομένη την θέση της Τουρκίας στο αντίπαλο στρατόπεδο στα πλαίσια 

του Ψυχρού Πολέμου, το Κομμουνιστικό Κόμμα φοβόταν πως η μουσουλμανική μειονότητα θα 

μπορούσε να αποτελέσει “πέμπτη φάλαγγα” για λογαριασμό της Άγκυρας. Αποτέλεσμα όλων 

αυτών ήταν η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της μειονότητας από το κράτος. Από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1950 και μέχρι το τέλος της σοσιαλιστικής περιόδου το επίσημο βουλγαρικό κράτος 

προσπάθησε πολλές φορές να αφομοιώσει τους μουσουλμάνους στον εθνικό κορμό, 

χρησιμοποιώντας συχνά βίαια μέσα. Σταδιακά σταμάτησε να διδάσκεται η τουρκική γλώσσα, η 

οποία το 1972 σταμάτησε να διδάσκεται εντελώς. Από τους πρώτους που στοχοποιήθηκαν ήταν 

οι Πομάκοι και οι Ρομά, απέναντι στους οποίους ξεκίνησε μια εκστρατεία εκβουλγαρισμού που 

περιλάμβανε την αλλαγή των ονομάτων τους από τουρκικά-αραβικά σε βουλγαρικά, την 

απαγόρευση ενδυμάτων συσχετιζόμενων με την ισλαμική πίστη καθώς και ο αυστηρός 

περιορισμός των θρησκευτικών τους δραστηριοτήτων. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 

περισσότεροι από 220 χιλιάδες Πομάκοι είχαν αλλάξει τα ονομάτα τους, συχνά υπό την πίεση του 
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στρατού και άλλων ομάδων ασφαλείας του κράτους. Αυτή η εκστρατεία ονομάστηκε “διαδικασία 

αναγέννησης” καθώς ερμηνεύθηκε ως εθελούσια επιστροφή των πληθυσμών αυτών στις 

βουλγαρικές τους ρίζες με την επανάκτηση της χαμένης βουλγαρικής εθνικής ταυτότητας. Η ίδια 

διαδικασία επαναλήφθηκε αργότερα για να συμπεριλάβει τους Τούρκους της χώρας. Το 

αποκορύφωμα της ήρθε την διετία 1984-1985 όταν όλοι οι πολίτες τουρκικής καταγωγής 

υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τα ονόματα τους σε βουλγαρικά ενώ ταυτόχρονα απαγορεύθηκε η 

χρήση της τουρκικής γλώσσας σε δημόσιους χώρους καθώς και ενδυμασίες, θρησκευτικά έθιμα 

και στοιχεία της τουρκικής κουλτούρας. Σε αυτήν την περίπτωση το κράτος στηρίχθηκε σε νέες 

ιστορικές αφηγήσεις και επιστημονικό υλικό, σύμφωνα με τις οποίες οι Τούρκοι δεν ήταν στην 

πραγματικότητα Τούρκοι, αλλά βίαια εξισλαμισμένοι Βούλγαροι κατά την περίοδο της 

Οθωμανικής κυριαρχίας. Όπως και με τους Πομάκους νωρίτερα, έτσι και εκείνοι ξαναβρήκαν τις 

χαμένες τους ρίζες και θέλησαν αυθόρμητα να επιστρέψουν στο βουλγαρικό έθνος με την 

συμβολική αλλαγή των ονομάτων τους. Πολλοί από τους Τούρκους στην χώρα αντέδρασαν σε 

αυτήν την καμπάνια, υποχρεώνοντας τις αρχές να ανοίξουν τα σύνορα με την Τουρκία το 

καλοκαίρι του 1989 και να εκδώσουν διαβατήρια σε όποιον ήθελε να εγκαταλείψει την χώρα. 

Μέχρι τον Αύγουστο του 1989 οπότε και η Τουρκία έκλεισε τα σύνορα της μην μπορώντας να 

δεχθεί περισσότερους, είχανε μπεί στην χώρα περίπου 350 χιλίαδες άνθρωποι. Παρ’ όλη την 

σκληρότητα της και τις κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημειώθηκαν στην 

“διαδικασία αναγέννησης”, η εκστρατεία αυτή έχαιρε υποστήριξης από σημαντικό κομμάτι του 

βουλγαρικού πληθυσμού. Όμως, είχε σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην βουλγαρική οικονομία, 

ιδιαίτερα στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, όσο και στην διεθνή θέση της χώρας. Η 

διαδικασία αυτή την είχε απομονώσει σε διεθνές επίπεδο, σε μια εποχή που το παγκόσμιο διπολικό 

σύστημα ήδη είχε αρχίσει να καταρρέει. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 

 

Διμερείς σχέσεις Βουλγαρίας-Τουρκίας κατά τον Ψυχρό Πόλεμο    ααααααααα αααααααααα 

 

 

    Κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου οι δύο χώρες βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα. 

Εξαιτίας αυτού οι σχέσεις τους ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την ευρύτερη κατάσταση στις 

σχέσεις των δυτικών δυνάμεων με το σοβιετικό μπλόκ, καθώς και με εκείνες της Σοβιετικής 

Ένωσης με την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, με το ψυχροπολεμικό κλίμα στο απόγειο του η 

Βουλγαρία το 1950 ανακοίνωσε στην Τουρκία πως θα απελάσει 250 χιλιάδες Τούρκους μέσα σε 

τρείς μήνες. Εντέλει, 150 χιλιάδες Τούρκοι εγκατέλειψαν την χώρα. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1960, με την νέα διπλωματική προσπάθεια χαλάρωσης της έντασης μεταξύ Δύσης και Σοβιετικής 

Ένωσης (détente), υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών συμφωνία, βάσει της οποίας οι συγγενείς των 

ανθρώπων που είχανε φύγει την περίοδο 1944-1951 μπορούσαν να μεταβούν πλέον στην Τουρκία. 

Μέχρι το 1978 άλλοι 50 χιλιάδες άνθρωποι είχανε εγκαταλείψει την χώρα. Αναφορικά με την 

αντιμετώπιση της μειονότητας στην Βουλγαρία η Άγκυρα το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι 

να κοινοποιεί διαμαρτυρίες στο επίσημο βουλγαρικό κράτος, συχνά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 

Αυτό όμως ήταν κάτι που άλλαξε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η Τουρκία απέναντι στην 

“διαδικασία αναγέννησης” του 1984-1985 έθεσε το θέμα στους διεθνείς οργανισμούς που 

συμμετείχε, όπως το ΝΑΤΟ, τον OIC (Organization of the Islamic Conference) και άλλους 
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ευρωπαϊκούς θεσμούς, καταφέρνωντας να απομονώσει την Βουλγαρία διεθνώς, σε μια εποχή κατά 

την οποία η Σόφια δεν μπορούσε πλέον να στηριχθεί στην ισχύ της Σοβιετικής Ένωσης και της 

Συνθήκης της Βαρσοβίας. Αντιμέτωποι με αυτήν την απομόνωση και καταλαβαίνοντας πως η 

μόνη ρεαλιστική επιλογή ήταν η μετάβαση στην δημοκρατία και η προσέγγιση με την Δύση, μέλη 

του Κομμουνιστικού Κόμματος υποχρέωσαν τον Βούλγαρο ηγέτη Τοντόρ Ζίβκοφ σε παραίτηση 

τον Νοέμβριο του 1989. Την επόμενη χρονία διενεργήθηκαν στην χώρα εκλογές, τερματίζοντας 

έτσι την περίοδο της κομμουνιστικής διακυβέρνησης. Ααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Με την κατάρρευση του σοβιετικού μπλόκ και με την διαφαινόμενη διάλυση της Συνθήκης της 

Βαρσοβίας (που έπαψε να υφίσταται το καλοκαίρι του 1991), η νέα βουλγαρική ηγεσία κατάλαβε 

πως ο μόνος οργανισμός που μπορούσε πλέον να εγγυηθεί την σταθερότητα της χώρας ήταν το 

ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε έκανε την ευρωπαϊκή πορεία της 

Βουλγαρίας την μόνη σοβαρή επιλογή εξωτερικής πολιτικής. Για να μπορέσει όμως η Βουλγαρία 

να μπεί σε ευρωπαϊκή τροχιά και να αποκτήσει σοβαρές πιθανότητες μελλοντικής εισόδου στο 

ΝΑΤΟ, ήταν απαραίτητη η έξοδος της από την κατάσταση απομόνωσης στην οποία είχε περιέλθει 

μετά την εκστρατεία εκβουλγαρισμού της τουρκικής μειονότητας. Αυτό φυσικά σήμαινε την 

αναθεώρηση της συγκεκριμένης πολιτικής, καθώς και την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. 

Η Τουρκία ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ έπρεπε να δώσει την συγκατάθεση και την υποστήριξη της. 

Ταυτόχρονα, η παρουσία του τουρκικού στρατού στα μεταξύ τους σύνορα ήταν δυνητική απειλή 

για την ασφάλεια της Βουλγαρίας. Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν την πρώτη δημοκρατική κυβέρνηση 

της χώρας σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων με την Τουρκία. Βέβαια, η νέα 

βουλγαρική εξωτερική πολιτική της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο στηρίχθηκε και σε άλλο ένα 

στοιχείο, αυτό της αποφυγής αποκλειστικής συμμαχίας με ένα μόνο γειτονικό κράτος. Η Σόφια, 

επιθυμούσε εξομάλυνση και ανάπτυξη των σχέσεων με όλα τα κράτη της περιοχής, και στην 

προσπάθεια της αυτή φρόντισε να κρατήσει ισόποσες αποστάσεις μεταξύ τόσο της Τουρκίας, όσο 

και της Ελλάδας. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

    Από την πλευρά της η Τουρκία, καθ’ όλη την διάρκεια της “διαδικασίας αναγέννησης”, δεν 

έδρασε μονομερώς και προτίμησε να προβάλει το θέμα στο διεθνές στερέωμα. Ακόμα και το 

καλοκαίρι του 1989 με την κρίση να φτάνει στο απόγειο της, δεν επιχείρησε ούτε αναφέρθηκε σε 

στρατιωτική επέμβαση. Με αυτήν την στάση, η Τουρκία έδειχνε πως το κύριο μέλημα της και 

εμπόδιο στην εξομάλυνση των διμερών τους σχέσεων ήταν η κατάσταση των Τούρκων στην 

Βουλγαρία. Εάν η στάση της βουλγαρικής κυβέρνησης άλλαζε, θα ήταν δυνατή η 

επαναπροσέγγιση των δύο χωρών. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 
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Διπλωματικές - στρατιωτικές σχέσεις Τουρκίας-Βουλγαρίας ααααααααααααα 

 

 

    Από τα παραπάνω προκύπτει πως τις βουλγαρο-τουρκικές σχέσεις της περιόδου επηρέασαν τα 

παρακάτω ζητήματα. Πρώτον, η κατάσταση της τουρκικής μειονότητας στην Βουλγαρία. 

Δεύτερον, η κρίσεις στα Δυτικά Βαλκάνια κατά την δεκαετία του 1990. Τρίτον, η επιθυμία της 

Βουλγαρίας να προσεγγίσει τους ευρωπαϊκούς και ευρω-ατλαντικούς θεσμούς, επιθυμία που 

απαιτούσε την σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση του ΝΑΤΟ. Για την 

Άγκυρα όμως, άμεσα συνδεδεμένο με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής της 

Βουλγαρίας, ήταν και το θέμα της δραστηριότητας του PKK στην χώρα. ααααααααααααααααααα 

    Η κατάσταση της τουρκικής μειονότητας, αλλά και της μουσουλμανικής κοινότητας εν γένει 

από την μετάβαση στην δημοκρατία μέχρι σήμερα θα παρουσιαστεί εκτενέστερα σε άλλο σημείο 

της εργασίας, παρ’ όλα αυτά σημειώνεται έδω πως σχεδόν αμέσως μετά την πτώση του 

καθεστώτος Ζίβκοφ το επίσημο βουλγαρικό κράτος καταδίκασε την “διαδικασία αναγέννησης” 

και επέτρεψε την επαναφορά των τουρκικών ονομάτων στους πολίτες του, αποσυμπιέζοντας με 

αυτόν τον τρόπο την κατάσταση. Πάντως, όπως θα φανεί και στην συνέχεια, η μουσουλμανική 

μειονότητα παραμένει το κύριο ζήτημα στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ήδη από τις αρχές 

του 1990 η νέα ηγεσία στη Σόφια θέλησε να αναθερμάνει τις διμερείς τους σχέσεις. Για τον λόγο 

αυτό, σε συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών στο Κουβέϊτ, ο Βούλγαρος ΥΠΕΞ πρότεινε 

στον ομόλογο του την διατύπωση κοινής επίσημης δήλωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 

και την υιοθέτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στον στρατιωτικό τομέα. Η Τουρκία, χωρίς 

να κρατήσει εκδικητική στάση για τα γεγονότα της περασμένης δεκαετίας, είδε με καλό μάτι την 

πιθανή αναθέρμανση των σχέσεων τους. Με βάση αυτήν την κοινή επιθυμία η επόμενη περίοδος 

έφερε σημαντικά αποτελέσματα. Εκατέρωθεν επισκέψεις αξιωματικών και υψηλόβαθμων 

στρατιωτικών, καθώς και σύναψη συμφωνιών στον αμυντικό τομέα αποτυπώνουν την κατάσταση 

κατά την τριετία 1990-1992. Χαρακτηριστικά, τον Δεκέμβριο του 1991 υπεγράφη συμφωνία βάση 

της οποίας η κάθε πλευρά έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την άλλη, πρίν την διεξαγωγή 

στρατιωτικών ασκήσεων μέσα σε ζώνη 60 χιλιομέτρων από το μεταξύ τους σύνορο. Ταυτόχρονα, 

η κάθε πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί ασκήσεις της άλλης, κατά τις οποίες 

συμμετέχουν περισσότεροι από 12 χιλιάδες στρατιώτες και 300 άρματα μάχης. Τον Μάρτιο του 

1992 κατά την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας υπεγράφη το Agreement for 

Military and Technical Cooperation, ενώ τον Μάϊο του ίδιου έτους υπεγράφη το Treaty of 

Friendship, Good-Neighborliness, Cooperation and Security. Ααααααααααααααααααααααααα 

    Το ξέσπασμα της κρίσης στην Γιουγκοσλαβία βρήκε τις δύο χώρες σύμφωνες. Αρχικά, και οι 

δύο υποστήριζαν την διατήρηση του status quo, καθώς επιθυμούσαν σταθερότητα και ασφάλεια 

στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά όταν αυτό φάνηκε αδύνατο να διατηρηθεί, αναγώρισαν την 

ανεξαρτησία της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Πρώην 

Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με το συνταγματικό της όνομα, δηλαδή 

Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επιπλέον, και οι δύο χώρες συντάχθηκαν με την διεθνή κοινότητα 

και τήρησαν το εμπάργκο που επιβλήθηκε στην Γιουγκοσλαβία, εμπάργκο που έπληξε ιδιαίτερα 

την βουλγαρική οικονομία, καθώς διατηρούσε ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με την εν λόγω 

χώρα.   

    Τον Ιούλιο του 1997 η επίσκεψη του Βούλγαρου προέδρου Petar Stoyanov στην Άγκυρα έφερε 
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μαζί της την υπογραφή νέας συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, καθώς 

και στην τεχνολογική και επιστημονική εκπαίδευση. Επιπλέον, κατά την ίδια επίσκεψη ο 

πρόεδρος Stoyanov ζήτησε επισήμως συγγνώμη για την “διαδικασία αναγέννησης”, και ζήτησε 

από την Τουρκία να μεσολαβήσει ώστε η χώρα του να βγεί από την λίστα του OIC με κράτη που 

κακομεταχειρίζονται μουσουλμάνους, κάτι που η Τουρκία έκανε.  Ααααααααααααααααααααααα 

    Τον Νοέμβριο του 1998 μια νέα συμφωνία όρισε πως οι Βούλγαροι πολίτες που διαμένουν στην 

Τουρκία αποκτούν το δικαίωμα να παραλαμβάνουν την σύνταξη τους στην χώρα διαμονής τους.  

    Η κρίση του Κοσόβου βρήκε πάλι τις δύο χώρες να συμφωνούνε. Αρχικά και οι δύο 

υποστήριξαν την ακεραιότητα της Γιουγκοσλαβίας, καθώς καμία από τις δύο δεν ήθελε εξάπλωση 

της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτήν τους την στάση συνέβαλε και το γεγονός πως και οι 

ίδιες φιλοξενούν στα εδάφη τους μειονοτικούς πληθυσμούς. Ιδιαίτερα η Βουλγαρία επιθυμούσε 

πολιτική, και όχι στρατιωτική λύση στο πρόβλημα. Στην συνέχεια όμως και οι δύο υποστήριξαν 

την νατοϊκή επέμβαση. Η Τουρκία, που ήδη υποστήριζε στρατιωτική παρέμβαση του οργανισμού, 

προσέφερε τα αεροδρόμια της στα νατοϊκά μαχητικά. Η Βουλγαρία, θέλοντας να δείξει την 

προσήλωση της στην Δύση και να επισπεύσει την είσοδο της στην βορειοατλαντική συμμαχία, 

έδωσε άδεια χρήσης του εναέριου χώρου της καθώς και του εδάφους της για παραμονή της 

ειρηνευτικής δύναμης. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Αναφορικά με το PKK, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Άγκυρα έθιξε το θέμα, 

υποστηρίζοντας πως η Βουλγαρία αποτελεί σταθμό των μελών της οργάνωσης στο ταξίδι τους 

προς την Δυτική Ευρώπη και κατακρίνοντας τη Σόφια για την μή τοποθέτηση του PKK στην λίστα 

με τις οργανώσεις που θεωρεί τρομοκρατικές. Επιπλέον, υποστήριξε πως συγκεκριμένες 

οργανώσεις όπως οι Kurdish Cultural Club, Kurdish Fellow Countrymen και Patriotic Union of 

Kurdish Students, διατηρούν δεσμούς με την οργάνωση. Από την πλευρά της η Βουλγαρία, παρ’ 

όλο που εξέφρασε την αλληλεγγύη της απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με τον αγώνα της ενάντια 

στην τρομοκρατία, υποστήριξε πως η οργάνωση δεν έχει εγκληματικές δραστηριότητες στην χώρα 

και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί τρομοκρατική οργάνωση. Πάντως, ο πρωθυπουργός Erdogan 

κατά την επίσκεψη του στην χώρα το 2004, έθιξε και πάλι το θέμα, με τις βουλγαρικές αρχές να 

απαντούν πως έχουν συμπεριλάβει το PKK στην λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.  

    Πέρα από τις διμερείς τους σχέσεις που αναθερμάνθηκαν αισθητά σε διμερές επίπεδο κατά τα 

πρώτα χρόνια της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Βουλγαρία, οι δύο χώρες συμμετέχουν σε 

περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις. Ορισμένες από αυτές είναι oι Southeastern Europe 

Cooperation Process, Black Sea Naval Force, Black Sea Economic Council, NATO. Ταυτόχρονα, 

ενώ η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στήριξε διπλωματικά την ευρωπαϊκή 

πορεία της Σόφιας, θεωρώντας πως η είσοδος της ένωση θα αποτελούσε σημαντικό πυλώνα 

ασφάλειας, σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή.  Αααααααααααααααααααα 

 

Southeastern European Cooperation Process (SECP): αποτελεί περιφερειακό διπλωματικό 

forum των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο ιδρύθηκε το 1996 στη Σόφια με 

πρωτοβουλία της Βουλγαρίας, με στόχο να προάγει την συνεργασία μεταξύ των μελών του, την 

ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή, καθώς και την καλή γειτονεία. Ταυτόχρονα, το 

SEΕCP έχει σκοπό να προετοιμάσει τα κράτη-μέλη του για μελλοντική ένταξη στους 

Ευρωπαϊκούς και Ευρωατλαντικούς θεσμούς όπως η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ. Ιδρυτικά του μέλη είναι 

η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα, η Ρουμανία,η 
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Σερβία και η Τουρκία, ενώ από την δεκαετία του 2000 συμμετέχουν η Κροατία, η Μολδαβία, το 

Μαυροβούνιο η Σλοβενία και το Κόσοβο. Βάση της δομής του, κάθε χώρα αναλαμβάνει την 

προεδρία του SEECP για ένα έτος. Η Βουλγαρία έχει προεδρεύσει τρείς φορές, το 1996-97, το 

2007-08 και το 2015-16. ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

 

Black Sea Naval Force (Blackseafor): ξεκίνησε την λειτουργία του το 2001 με πρωτοβουλία της 

Τουρκίας. Τα μέλη του είναι οι Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία και Γεωργία 

Στόχος του είναι να προωθήσει την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή της Μαύρης 

Θάλασσας μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας των κρατών της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο έχουνε 

λάβει χώρα πολλές κοινές ναυτικές ασκήσεις, παρ’ όλα αυτά, με την κρίση στην Ουκρανία το 

2014 σταμάτησαν οι δραστηριότητες του. αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

 

Black Sea Economic Cooperation (BSEC): πρόκειται για διπλωματική πρωτοβουλία της 

Τουρκίας. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992 στην Κωσταντινούπολη με στόχο την εμβάθυνση της 

οικονομικής συνεργασίας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας των μελών του. Τα 

ιδρυτικά του μέλη ήταν έντεκα: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, 

Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία, ενώ από το 2004 συμμετέχει και η Σερβία. 

Βασικοί τομείς με τους οποίους ασχολείτε το BSEC είναι οι υποδομές μεταφορών και 

επικοινωνιών, η ανταλλαγή οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, η τυποποίηση προϊόντων, 

η ενέργεια, ο τουρισμός και η γεωργία. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Αρχικά, ενώ η Βουλγαρία ήθελε να συνεργασθεί σε τομείς όπως η οικονομία και το περιβάλλον, 

δίστασε να συνεργασθεί σε πολιτικό επίπεδο, φοβούμενη πως αυτό θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή 

προοπτική της χώρας. Όταν έγινε αντιληπτό πως η χώρα είχε ακόμα σημαντικό έδαφος να 

καλύψει, υπέγραψε το σχετικό Declaration on the Establishment of the Parliamentary Assembly 

of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) το 1997. Το PABSEC αποτελεί το δια-

κοινοβουλευτικό συμβουλευτικό όργανο του BSEC. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

North Atlantic Treaty Organization (NATO): με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η βουλγαρική   

ηγεσία έθεσε ως έναν από τους σημαντικότερους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής την 

ένταξη στο ΝΑΤΟ. ήδη από το 1990 υπήρξαν επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και το 1991 ο 

Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Manfred Worner επισκέφθηκε την Βουλγαρία, όπου και 

διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος προσβολής της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Τον 

Φεβρουάριο του 1994 η Βουλγαρία έγινε δεκτή στο νατοϊκό πρόγραμμα Partnership for Peace 

(PfP), ενώ το 1997 η κυβέρνηση υιοθέτησε το National Program for Preparation and Accession of 

Bulgaria to the North Atlantic Alliance. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα  

    Κατά την διάρκεια της κρίσης στο Κόσοβο όπως προαναφέρθηκε, η Βουλγαρία ενέκρινε 

ελεύθερη χρήση του εναέριου χώρου της στα νατοϊκά αεροπλάνα και του εδάφους της για την 

στάθμευση της ειρηνευτικής δύναμης, αποσκοπώντας με αυτόν τον τρόπο να επιταχύνει την 

είσοδο της στην Συμμαχία. Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Τέλος, τον Νεόμβριο του 2002 έλαβε επίσημη πρόσκληση εισόδου, που εγκρίθηκε από την 

βουλή. Έτσι, τον Μάρτιο του 2004 η Βουλγαρία έγινε επίσημο μέλος του οργανισμού.  
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Σε αυτήν την προσπάθεια η Τουρκία προσέφερε την υποστήριξη της θεωρώντας πως η επέκταση 

του ΝΑΤΟ στα Ανατολικά Βαλκάνια θα διασφάλιζε την σταθερότητα στην περιοχη. Αααααααααα 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): άλλος ένας στόχος της βουλγαρικής εξωτερικής πολιτικής αποτέλεσε 

η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φάνηκε από πολύ νωρίς καθώς το 1990 υπεγράφη 

μεταξύ της χώρας και της ΕΕ το Trade and Cooperation Agreement, ενώ την ίδια χρονία η 

Βουλγαρία συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα PHARE (Poland and Hungary: Assistance for the 

Restructuring of their Economies). Το 1993 υπογράφθηκε το Association Agreement που 

αφορούσε φιλελευθεροποίηση του μεταξύ τους εμπορίου όπως επίσης τεχνική και οικονομική 

υποστήριξη κατά την ενταξιακή πορεία. Η επίσημη αίτηση εισόδου εστάλη από την Βουλγαρία 

τον Δεκέμβριο του 1995 και το 2000 ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Τέλος, την 

πρώτη Ιανουαρίου του 2007, η Βουλγαρία έγινε επίσημα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

    Η Τουρκία, όπως και με το ΝΑΤΟ, υποστήριξε την ευρωπαϊκή προοπτική της γείτονος 

λογίζοντας πως θα έφερνε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή, αλλά και θα συνέβαλε στον 

εκδημοκρατισμό και την καλυτέρευση της κατάστασης της μουσουλμανικής μειονότητας στην 

χώρα.  

 

 

Η μουσουλμανική μειονότητα 1989-σήμερα: κατάσταση και επιπτώσεις στις διμερείς 

σχέσεις. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 
    Αμέσως μετά την αλλαγή της ηγεσίας του κομμουνιστικού κόμματος τον Νοέμβριο του 1989 

σταμάτησε η “διαδικασία αναγέννησης”. Η απόφαση αυτή όμως δεν ήρθε χωρίς αντιδράσεις, με 

διαδηλώσεις ενάντια της να αποτελούν συχνό φαινόμενο την συγκεκριμένη περίοδο. Ο 

τερματισμός της εκστρατείας όμως και η αναστροφή της διαδικασίας, αποτελούσε αναγκαίο βήμα 

στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού της κοινωνίας και της εγκαθίδρυσης κράτους δικαίου που 

σέβεται τα ατομικά δικαιώματα του κάθε πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα ηγεσία δρομολόγησε 

την επαναφορά των ονομάτων των μουσουλμάνων, κάτι που ψηφίστηκε από την βουλή στις αρχές 

του 1990, ενώ ταυτόχρονα απελευθέρωσε πολιτικούς κρατούμενους που είχαν φυλακιστεί 

αντιδρώντας στην εκστρατεία ομογενοποίησης. Επιπλέον, περιουσίες ανθρώπων που είχανε 

μεταβεί στην Τουρκία επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Αααααααααααααααααααααααααααα 

    Σε αυτήν την αλλαγή του κλίματος συνέβαλε και η υιοθέτηση νέου Συντάγματος το καλοκαίρι 

του 1991, που επανέφερε τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων. Το νέο Σύνταγμα εγγυάται 

ισότητα απέναντι στον νόμο, ελευθερία λόγου και τύπου, ελευθερία μετακίνησης και 

μετανάστευσης. Επιπλέον τα Άρθρα 36 και 37, εγγυώνται σε κάθε πολίτη ανεξαρτήτου εθνότητας, 

θρησκεύματος και μητρικής γλώσσας, τα δικαιώματα διατήρησης της πολιτισμικής του 

ταυτότητας, της χρήσης της μητρικής του γλώσσας καθώς και της ελεύθερης άσκησης της 

θρησκείας του. Όμως, το νέο Σύνταγμα δεν αναγνωρίζει εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες 

καθώς θεωρήθηκε πως κάτι τέτοιο εγγυμονούσε τον κίνδυνο επιπλοκής των σχέσεων με τρίτες 

χώρες. Αντ’ αυτού εγγυάται όλα τα παραπάνω ατομικά στον κάθε πολίτη. Επιπλέον, το Σύνταγμα 

δεν αναγνωρίζει κόμματα με εθνικό ή θρησκευτικό χαρακτήρα.  Ααααααααααααααααααααααααα 

    Σημαντικός παράγοντας που έχει βοηθήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων της μειονότητας με 

το κράτος είναι και το πολιτικό κόμμα Movement for Rights and Freedoms (MRF). Το MRF 
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ιδρύθηκε ως πολιτικό κόμμα από τον Ahmed Dogan το 1990 για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα 

της μειονότητας. Στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1991 το MRF εκλέχθηκε τρίτο κόμμα με 

ποσοστό 7,6% και κατέλαβε 24 βουλευτικές έδρες. Αν και στις εκλογές του 1994 και του 1997 

εξέλεξε λιγότερους αντιπροσώπους, συνέχισε να έχει ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία. Οι 

εκλογές του 2001 ήταν κομβικές για την πορεία του κόμματος, καθώς με ποσοστό 7,5% και 21 

βουλευτές συμμετείχε σε κυβέρνηση συνεργασίας με το κόμμα National Movement Simeon II 

(NMSS), καταλαμβάνοντας δύο υπουργεία. Όντας κυβέρνηση, συνέχισε την φιλοδυτική πολιτική 

των προκατόχων του (Union of Democratic Forces, UDF), βάζοντας την χώρα στο ΝΑΤΟ το 2004 

και υπογράφοντας την συμφωνία ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλο 

του 2005. Ταυτόχρονα, το MRF πάλεψε για τα συμφέροντα της μειονότητας, ιδιαίτερα κατά την 

διανομή των ευρωπαϊκών προενταξιακών κονδυλίων (έτσι ώστε να επωφεληθούν και 

γεωγραφικές περιοχές με σημαντικό μουσουλμανικό στοιχείο), καθώς και στην περίπτωση της 

ιδιωτικοποίησης της κρατικής Bulgartabac. Σε αυτήν την υπόθεση ενώ το MRF τάχθηκε υπέρ της 

ιδιωτικοποίησης της βιομηχανίας παραγωγής τσιγάρων, θέλησε να εξασφαλίσει αποζημιώσεις για 

τους καλλιεργητές, αφού η καπνοκαλλιέργεια αποτελεί παραδοσιακή απασχόληση πολλών 

μουσουλμάνων στην χώρα. Στις εκλογές του 2005 εξέλεξε 34 βουλευτές και συμμετείχε πάλι στην 

νέα κυβέρνηση συνεργασίας, αυτήν την φορά με το NMSS και το BSP (Bulgarian Socialist Party). 

Από το 2009, αν και έχει διατηρίσει την θέση του ως τρίτο ή τέταρτο κόμμα, παραμένει στην 

αντιπολίτευση. Πέρα από τις εθνικές εκλογές και το κοινοβούλιο, οι υποψήφιοι του MRF έχουνε 

καθ’ όλη την διάρκεια της δημοκρατικής περιόδου σημαντική παρουσία και στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μουσουλμανικές, κυρίως τουρκικές, πλειοψηφίες. Ααααα 

    Το γεγονός του οτι έχει διαγράψει τέτοια πορεία στην πολιτική ζωή της χώρας έχει 

νομιμοποιήσει το MRF στα μάτια πολλών. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουνε λείψει και οι κατηγορίες. 

Λίγο μετά τις εκλογές του 1991, πολλοί βουλευτές ζήτησαν από το συνταγματικό δικαστήριο της 

χώρας να κηρύξει το κόμμα αντισυνταγματικό, προβάλοντας τον νόμο της απαγόρευσης 

πολιτικών κομμάτων με εθνικό ή θρησκευτικό χαρακτήρα. Το συνταγματικό δικαστήριο 

απεφάνθη πως το MRF τηρεί τις συνταγματικές προδιαγραφές και άρα μπορεί να συνεχίσει την 

δράση του. Αυτή η απόφαση όμως δεν έχει πείσει τους πάντες, καθώς πολλές φωνές ανά τα χρόνια, 

κυρίως του εθνικιστικού χώρου, έχουνε κατηγορίσει το κόμμα ως τουρκικό. Η αλήθεια είναι πως 

η συντρηπτική πλειονότητα των ψηφοφόρων του είναι μουσουλμάνοι και δη Τούρκοι. Όμως το 

ίδιο το κόμμα δηλώνει πως είναι ένας πολιτικός οργανισμός για όλους τους πολίτες της χώρας και 

ως απόδειξη αυτού αναφέρει τους Βούλγαρους (χριστιανούς) υποψήφιους και βουλευτές που έχει 

στις τάξεις του. Επιπλέον, σημαντικά στοιχεία που έχουνε συμβάλει στην νομιμοποίηση του MRF 

είναι πως ανέκαθεν έμεινε μακριά από εθνικιστικές φωνές εντός της μειονότητας, πάντα 

υποστήριζε ανοικτά την εδαφική ακεραιότητα του κράτους και πάντα δρούσε μόνο εντός του 

συνταγματικού πλαισίου για να προασπίσει τα δικαιώματα της κοινότητας. Οι ψήφοι του δεν 

προέρχονται από κάποιο αίτημα για αυτονόμηση γεωγραφικών περιοχών, αλλά γιατί 

υπερασπίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό τα δικαιώματα των μουσουλμάνων εντός του κράτους στο 

οποίο ζούν. Τέλος, αν και υπήρξαν φωνές εντός της μειονότητας που επιζητούσαν αναγνώριση 

εθνικής Τουρκικής μειονότητας, το MRF δεν υποστήριξε κάτι τέτοιο. Ααααααααααααααααααααα 

    Ανεξάρτητα από όλα αυτά, σημαντική κρίνεται και η αλλαγή της κατάστασης αναφορικά με 

την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας, όπως και με την ελευθερία εξάσκησης του 

ισλαμικού θρησκευτικού αισθήματος. Όσον αφορά την παιδεία, μέλη της μουσουλμανικής 
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μειονότητας έχουνε το δικαίωμα εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας στα δημόσια σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προσφέρεται ως μάθημα επιλογής. Για τις 

ανάγκες της εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας λειτουργούν δύο τμήματα πανεπιστημιακού 

επιπέδου, ενώ πέρα από τα δημόσια σχολεία λειτουργούν τρία θρησκευτικά σχολεία (imam hatip) 

στις πόλεις Shumen, Russe και Momchilgrad, όπως και το High Islamic Institute για την 

εκπαίδευση ιερωμένων. Τα μαθήματα στα θρησκευτικά σχολεία αποτελούνται από εκείνα που 

διδάσκονται και στα κανονικά, και από εκείνα που έχουνε να κάνουνε με την θρησκεία. Τα πρώτα 

διδάσκονται στα βουλγαρικά, ενώ τα δεύτερα στην τουρκική γλώσσα. Οι δάσκαλοι των 

θρησκευτικών σχολείων είναι είτε μέλη της μειονότητας (τουρκικής καταγωγής, Πομάκοι), είτε 

Τούρκοι.  

    Το Σύνταγμα του 1991 διαχωρίζει το κράτος από την θρησκεία και δεν αναγνωρίζει 

θρησκευτικές μειονότητες, αλλά προτιμάει την έκφραση κοινότητες πιστών (confessions). Βάσει 

αυτού η μουσουλμανική μειονότητα επίσημα ονομάζεται Muslim Denomination και το κύριο 

θεσμικό όργανο που φροντίζει για τις υποθέσεις της είναι το Chief Muftiate. Είναι υπέυθυνο για 

την πληρωμή των μισθών, για την λειτουργία των σχολείων και για την συντήρηση των 

θρησκευτικών χώρων, μεταξύ άλλων. Τα θρησκευτικά σχολεία συγχρηματοδούνται από το 

κράτος, την τουρκική Diyanet και από δωρεές. Ανεξάρτητα από τα σχολεία, μετά το 1989 

παραδίδονται κορανικά μαθήματα πάνω στην θρησκεία σε τεμένη από ιερωμένους, ενώ από το 

1998 το Chief Muftiate κάθε χρόνο οργανώνει τα καλοκαιρινά μαθήματα Summer Classes in 

Islam. Πρέπει εδώ να τονισθεί πως τόσο οι Τούρκοι (Βούλγαροι πολίτες), όσο και οι Πομάκοι 

θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την θρησκευτική εκπαίδευση των παιδιών τους. Υπολογίζεται οτι 

λειτουργούν σήμερα στην χώρα περίπου 1500 τεμένη, ενώ ο αριθμός των μουσουλμάνων στην 

Βουλγαρία, πιστεύεται οτι υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο. Αααααααααααααααααααααααααααααα 

    Η πολιτική εκπροσώπιση της μουσουλμανικής μειονότητας, οι θρησκευτικές ελευθερίες και η 

ελευθερία διατήρησης της πολιτισμικής της ταυτότητας συνέβαλαν σημαντικά στην εξομάλυνση 

των σχέσεων μεταξύ Σόφιας και Άγκυρας. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια οι διμερείς σχέσεις 

τους έχουνε στιγματιστεί από τις κατηγορίες της βουλγαρικής πλευράς για προσπάθεια της 

Τουρκίας να ανακτευθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, χρησιμοποιώντας την 

μουσουλμανική μειονότητα. Αν και τέτοιου είδους κατηγορίες έχουνε εκφρασθεί και στο 

παρελθόν, η εν λόγω υπόθεση ίσως είναι ενδεικτική των σχέσεων που έχει αναπτύξει, και της 

επιρροής που προσπαθεί να ασκήσει η Άγκυρα εφαρμόζοντας τις ιδέες του Davutoglu στην 

βαλκανική της πολιτική. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Στις 24 Δεκεμβρίου του 2015 ο τότε πρόεδρος του MRF Lufti Mestan, εκδιώχθηκε από την 

θέση του από άλλα μέλη του κόμματος, ύστερα από σχετική οδηγία του “σκιώδη” αρχηγού του 

MRF και ιδρυτή του, Ahmed Dogan. Ο τελευταίος κατηγόρησε τον Mestan πως λειτούργησε ως 

“πέμπτη φάλαγγα” της Τουρκίας στην χώρα, καθώς την υποστήριξε στην διαμάχη της με την 

Ρωσία, αναφορικά με το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος που κατέρριψε ο τουρκικός στρατός στα 

σύνορα με την Συρία. Αμέσως μετά την καθαίρεση του ο Mestan κατέφυγε στην τουρκική 

πρεσβεία στη Σόφια, φοβούμενος για την ασφάλεια του. Ο Mestan τον Απρίλιο του 2016 ίδρυσε 

νέο κόμμα, το Democrats for Responsibility, Freedom and Solidarity (DOST), που σύμφωνα με 

τον ίδιο θα εκπροσωπούσε πλέον τα συμφέροντα της μειονότητας στην χώρα. Πρίν όμως από αυτό 

το γεγονός, η Βουλγαρία απάιτησε από λειτουργό της Diyanet που βρισκόταν στην χώρα να 

εγκαταλείψει το έδαφος της κηρύσσοντας τον persona non grata. Ο εν λόγω διπλωμάτης εν 
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ονόματι Ugur Emiroglu κατηγορήθηκε πως άσκησε πίεση σε μέλη της μειονότητας με σκοπό να 

υποστηρίξουν τον Mestan. Απαντώντας στο γεγονός αυτό, η Τουρκία ζήτησε από την Βούλγαρο 

πρόξενο στην Αδριανούπολη Zornitsa Apostolova να εγκαταλείψει την χώρα. Στο ιδρυτικό 

συνέδριο του νέου κόμματος DOST τον Απρίλιο του 2016, ανάμεσα στους καλεσμένους το παρόν 

έδωσε και ο Τούρκος πρέσβης στην Βουλγαρία Suleyman Gocke, όπως και στελέχη κομμάτων 

της τουρκικής βουλής. Μάλιστα στο συνέδριο, το στέλεχος του τουρκικού εθνικιστικού κόμματος 

MHP Semin Yalcin δήλωσε: “Wherever…The Turkish language is spoken, is part of our homeland 

for us”.  Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Με τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 26ης Μαρτίου 2017 να πλησιάζουν στην Βουλγαρία, οι 

σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν περαιτέρω, μετά από τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής. Ο Mehmet Muezzinoglu σε συνάντηση που είχε με μέλη 

οργάνωσης Τούρκων από την Βουλγαρία στην Κωσταντινούπολη, δήλωσε: “As the Turkish 

Republic, which wants its Turkish people in Bulgaria to become more powerful, we must support 

the DOST party”. Η Κωσταντινούπολη φιλοξενεί μεγάλο αριθμό Βούλγαρων πολιτών τουρκικής 

καταγωγής, πολλοί από τους οποίους μεταβαίνουν αυθημερών στην Βουλγαρία για να ασκήσουν 

το εκλογικό τους δικαίωμα. Η βουλγαρική κυβέρνηση κάλεσε τον Τούρκο πρέσβη για εξηγήσεις, 

ενώ μερικές μέρες αργότερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ανακάλεσε τον Βούλγαρο πρέσβη στην 

Τουρκία, για διαβουλεύσεις. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός Ognyan Gerdjikov, σε δηλώσεις του 

στις 17 Μαρτίου κατηγόρησε την Τουρκία πως από το 1991 προσπαθεί να επηρεάσει εκλογικά 

αποτελέσματα. Επιπλέον, μέλη εθνικιστικών οργανώσεων και κομμάτων ανακοίνωσαν πως θα 

διαδηλώσουν μπροστά στα συνοριακά περάσματα με στόχο να μην επιτρέψουν σε Τούρκους της 

Βουλγαρίας να ψηφίσουν, πράγμα που έγινε. Στις εκλογές της 26ης Μαρτίου, το DOST δεν 

κατάφερε να συγκεντρώσει το απαιτούμενο 4% για να μπεί στο κουνοβούλιο, με τον πρόεδρο του 

να αποδίδει την αποτυχία στην παρεμπόδιση πολλών Βούλγαρων πολιτών ερχόμενων από την 

Τουρκία.  

    Μετά τις εκλογές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάστηκε αλλαγή του νόμου αναφορικά με 

το ποιός μπορεί να ψηφίσει στις εκλογές, με σκοπό να περιορίσει αυτό που ονόμασε εξωτερική 

παρέμβαση. Συγκεκριμένα πρότεινε την θεσμοθέτηση δικαιώματος ψήφου σε άτομα που 

βρίσκονται εντός της χώρας τουλάχιστον τρείς μήνες πρίν τις εκλογές. Υποχρεώθηκε όμως να 

αποσύρει την ιδέα μετά από αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Πάντως, στο ίδιο μήκος κύματος, ο 

πρωθυπουργός Boyko Borisov, ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2017 πως θα εισάγει νομοθεσία που 

θα αποκλείει ξένες πηγές χρηματοδότησης για τις ανάγκες της μουσουλμανικής μειονότητας, 

αντικαθιστώντας τα χρήματα αυτά με κρατική χρηματοδότηση. Οι δηλώσεις του επιβεβαιώθηκαν 

τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, όταν ο εκπρόσωπος τύπου του γραφείου του Chief Muftiate Jelal 

Faik, δήλωσε πως το θεσμικό όργανο αδυνατεί να πληρώσει τους μισθούς εκατοντάδων ιμάμηδων 

στην χώρα, καθώς ήδη από τον Μάρτιο η βουλγαρική κυβέρνηση είχε αποχωρήσει μονομερώς 

από την συμφωνία με την τουρκική Diyanet που εξουσιοδοτούσε να την τελευταία να 

χρηματοδοτεί μερικώς τις θρησκευτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της μειονότητας. Ααααααααα 

    Το τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζει να υφίσταται, μετά από νέες δηλώσεις του 

Τούρκου υπουργού εξωτερικών Mevlut Cavusoglu τον Απρίλιο του 2019 αναφορικά με τις 

αλλαγές που εφαρμόζει η βουλγαρική κυβέρνηση. Ο κύριος Cavusoglu δήλωσε: “The draft 

amendments for the Denominations Act in Bulgaria was against all rights and freedoms. Turkey 

was forced to intervene, and Bulgaria had to make changes”. Η βουλγαρική κυβέρνηση αρνήθηκε 
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πως υπέκυψε σε οποιαδήποτε μορφή πίεσης και κάλεσε τον Τούρκο πρέσβη Hasan Ulusoy για 

εξηγήσεις.  
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Οικονομικές σχέσεις Τουρκίας-Βουλγαρίας αααααααααααααααααααααααααα 

 
    Από την μετάβαση στην δημοκρατία και την ελεύθερη αγορά, οι οικονομικές σχέσεις της 

Βουλγαρίας με την Τουρκία ενισχύθηκαν σταδιακά. Σημαντικό γεγονός που ευνόησε την 

καλλιέργεια αυτή αποτελεί η γεωγραφική τους εγγύτητα, καθώς και οι διμερείς συμφωνίες που 

έχουνε υπογράψει τα συμβαλόμενα μέρη, ιδιαίτερα κατά την δεκαετία του 1990. Οι συμφωνίες 

αυτές δημιουργήσανε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ευδοκίμησε η οικονομική συνεργασία σε 

διάφορους τομείς. Μερικές από τις πιο σημαντικές είναι οι: Agreement on Trade, Economic, 

Industrial and Technical Cooperation (1994), Prevention of Double Taxation (1994), Agreement 

on Tourism Cooperation (1997), Free Trade Agreement (1998), Agreement on Cooperation in 

Energy and Infrastructure (1998). Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Μια άλλη πτυχή αποτελεί η δραστηριότητα τουρκικών τραπεζών στην βουλγαρική αγορά. Πιο 

συγκεκριμένα, από το 1998 λειτουργεί στην Βουλγαρία η κρατική τράπεζα Ziraat, με 

υποκαταστήματα στην πρωτεύουσα Σόφια, καθώς και στις πόλεις Plovdiv, Kardzhali, Varna. 

Πέρα από την Ziraat λειτουργεί επίσης η D Commerce Bank AD (πρώην Demirbank) από το 1999 

μέσω του καταστήματος της στην Σόφια. Αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Σημαντική είναι επίσης η αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου κατά τα τελευταία σχεδόν 

τριάντα χρόνια. Χαρακτηριστικά αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί ορισμένες τιμές για να 

γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αύξησης.  

 

Έτος Όγκος εμπορίου (σε εκ. δολ.) 

1990 42 

1999 529 

2010 2.625,8 

2015 3.889 

2018 4.635 

  

    Ο παραπάνω πίνακας καταδεικνύει το μέγεθος της αύξησης του εμπορίου, το οποίο σε λιγότερο 

από τριάντα χρόνια εκατονταπλασιάστηκε. Αν και τις περισσότερες χρονιές υπάρχει σχετική 

ισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο, η Βουλγαρία είναι η χώρα που διατηρούσε σταθερά ένα μικρό 

εμπορικό πλεόνασμα. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την επίσκεψη της Υπουργού Εμπορίου της 

Τουρκίας Ruhsar Pekcan στην βουλγαρική πρωτεύουσα τον Νοέμβριο του 2018 όπου και 

υπεγράφη νέο πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στην συγκεκριμένη 

περίσταση η κυρία Pekcan δήλωσε πως οι δύο χώρες έχουν ισορροπημένους ισολογισμούς στο 

διμερές τους εμπόριο (2.8 δις. δολάρια οι τουρκικές εξαγωγές στην Βουλγαρία, καθώς και 2.8 δις. 

δολάρια εισαγωγές βουλγαρικών προϊόντων στην Τουρκία, για το έτος 2018) και υπογράμμισε τις 

δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών τους δεσμών. Ταυτόχρονα, 

στα τέλη του ίδιου έτους, τουρκικές πηγές υπολόγιζαν τις τουρκικές επενδύσεις στην Βουλγαρία 

σε 2 δις. δολάρια, ενώ τις αντίστοιχες βουλγαρικές στην Τουρκία σε 41 εκ. δολάρια. Επιπλέον, οι 

ίδιες πηγές αναφέρουν πως κατασκευαστικές εταιρίες τουρκικών συμφερόντων έχουνε 

κατασκευάσει στην Βουλγαρία 36 έργα αξίας 1,5 δις. δολαρίων. Ααααααααααααααααααααααααα 
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    Επιπλέον, λειτουργέι από το 1991 το Turkish-Bulgarian Business Council με στόχο την συνεχή 

βελτίωση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο.  
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Νέα όργανα εξωτερικής πολιτικής ααααααααααααααααααααααααααααααααα 

 
    Όπως στις περισσότερες χώρες της βαλκανικής, έτσι και στην Βουλγαρία η Άγκυρα έχει 

χρησιμοποιήσει τα νέα της εργαλεία στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, με στόχο να αυξήσει 

την επιρροή της στο μουσουλμανικό στοιχείο της χώρας. Αυτή η προσέγγιση που στόχο έχει να 

τονώσει το οθωμανικό παρελθόν και τους δεσμούς της Τουρκίας με τους μουσουλμάνους της 

χώρας, περιλαμβάνει είτε επίσημους φορείς του τουρκικού κράτους όπως η Diyanet και το ταμείο 

ΤΙΚΑ, είτε άλλους δρώντες όπως το κίνημα του Fethullah Gulen, οικονομικά ισχυρούς Τούρκους 

επιχειρηματίες και ορισμένους τουρκικούς δήμους. Παρά το γεγονός του οτι η Βουλγαρία 

αποτελεί μια χώρα που ανέκαθεν ήταν καχύποπτη απέναντι σε τουρκικές δραστηριότητες με 

αποδέκτες τους βούλγαρους πολίτες μουσουλμανικού θρησκεύματος, η δεκαετία του 1990 με τις 

αλλαγές που επέφερε, προετοίμασε το έδαφος για την περαιτέρω δραστηριοποίηση τουρκικών 

θεσμών στην χώρα.  Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Βουλγαρία το 1990, ένας από τους βασικούς 

στόχους της κυβέρνησης αποτέλεσε η ομαλή μετάβαση σε μια φιλελεύθερη, δυτικού τύπου, 

κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, τέθηκε και το ζήτημα της παροχής θρησκευτικής εκπαίδευσης 

στους μουσουλμάνους, για τις ανάγκες της μειονότητας. Παρ’ όλα αυτά το βουλγαρικό κράτος 

της εποχής δεν είχε ούτε το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ούτε τους πόρους για να 

καλύψει αυτές τις ανάγκες. Επιπλέον, σημαντική ανησυχία των αρχών αποτελούσε η 

δραστηριότητα οργανώσεων και ιερωμένων από τον αραβικό κόσμο σε βουλγαρικά εδάφη, η 

αυστηρή ερμηνεία των οποίων αναφορικά με το ισλάμ, ενείχε τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης 

μέρους της μειονότητας. Για τους λόγους αυτούς η Σόφια ζήτησε την βοήθεια μιας χώρας με 

ηπιότερη ερμηνεία του ισλάμ και κοσμικό χαρακτήρα, της Τουρκίας. Η μετάλλαξη της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής υπό την ηγεσία διαδοχικών κυβερνήσεων του ΑΚΡ, μετέφερε το κέντρο 

βάρους άσκησης της τελευταίας από το Υπουργείο Εξωτερικών σε άλλους φορείς.  

 

 

κίνημα Fethullah Gulen: το εν λόγω ισλαμικό δίκτυο ίσως αποτελεί και τον πρώτο τουρκικό 

οργανισμό που δραστηριοποιήθηκε στην Βουλγαρία μετά την μετάβαση της τελευταίας στην 

δημοκρατία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν εκείνο που διαχειριζόταν και 

χρηματοδοτούσε τα θρησκευτικά σχολεία της χώρας. Όμως μετά το “μεταμοντέρνο” πραξικόπημα 

στην Τουρκία και την απομάκρυνση του ισλαμιστή Erbakan το 1997, οι νέα ηγεσία θέλησε να 

περιορίσει την δράση των ισλαμικών αδελφοτήτων τόσο εντός, όσο και εκτός της χώρας. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο υπογράφθηκε το 1998 η συμφωνία ανάμεσα στο βουλγαρικό κράτος, το Chief 

Muftiate και τον επίσημο θεσμό υπεύθυνο για όλες τις θρησκευτικές υποθέσεις του τουρκικού 

κράτους, την Diyanet. Πέραν όμως του τομέα της εκπαίδευσης όπου και σταμάτησε την 

δραστηριότητα του, το δίκτυο του Gulen έχει χρηματοδοτήσει την έκδοση πολλών βιβλίων που 

άπτονται θρησκευτικών θεμάτων, μεταφρασμένων στην βουλγαρική γλώσσα. Ταυτόχρονα είναι 

ενεργό και στον τύπο, με περιοδικά όπως το Zaman-Bulgaria και το Umit/Nadejda. Ααααααααααα 

    Η διατάραξη των σχέσεων μεταξύ της ηγεσίας του ΑΚΡ και του κινήματος τα πρώτα χρόνια 

της τρέχουσας δεκαετίας μεταφέρθηκε και στην Βουλγαρία όπου, μετά από ανεπίσημη οδηγία της 

Diyanet, όλα τα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης καθαιρέθηκαν από τις θέσεις τους στις 

θεσμικές δομές του Chief Muftiate. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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Presidency of Religious Affairs (Diyanet): η Diyanet δραστηριοποιείται στην χώρα από το 1998, 

έπειτα από την υπογραφή συμφωνίας με το βουλγαρικό κράτος και το γραφείο της Chief Muftiate. 

Βάσει της συμφωνίας, χρηματοδοτούσε την λειτουργία των θρησκευτικών σχολείων και του High 

Islamic Institute στη Σόφια, ενώ συνεργάζεται συγχρηματοδοτεί άλλες δραστηριότητες του Chief 

Muftiate, όπως τα Summer Islamic Schools. Ταυτόχρονα, προσφέρει και άλλου είδους  

υποστήριξη όπως εκπαιδευτικό υλικό και προσωπικό. Πέρα από αυτές της τις δράσεις, προσφέρει 

υποτροφίες για θρησκευτικές σπουδές στην Τουρκία σε Βούλγαρους πολίτες. Χαρακτηριστικά 

αναφέρονται οι αριθμοί των δικαιούχων από το πρόγραμμα της Diyanet για υποτροφίες, το 2009: 

στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με 310 θέσεις, ακολουθούμενη από το Κόσοβο με 195 

και την Αλβανία με 174. Σύμφωνα με δηλώσεις πρώην βουλευτή του MRF, που δεν 

κατονομάζεται, στους ερευνητές Ahmed Erdi Ozturk και Semiha Sozeri ο ρόλος της Diyanet 

γίνεται φανερός: “Especially after 2010, it is obvious that Erdogan has started to use the Diyanet 

for his political aims in Bulgaria. Currently, the Turkish Embassy is in the second rank and the 

real representative is Diyanet and its imams. Erdogan has established a Muslim Turkey and he is 

an indisputable leader. It is true that Bulgarian Muslims are not that devoted but especially Turks 

have been touched by this idea. And with regards to Davutoglu’s ideas even though the Bulgarian 

state has been underestimating them, but Turks and Pomaks like it.” Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

    Οι κατηγορίες τουρκικής ανάμειξης από μερίας Βουλγαρίας στην εκλογική διαδικασία τον 

Μάρτιο του 2017 συνοδεύτηκαν και από την μονομερή ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ του 

βουλγαρικού κράτους και της Diyanet. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 

 

Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA): το ΤΙΚΑ παρ’ότι δεν διατηρεί 

γραφεία στην χώρα, συνεργάζεται με την Diyanet, την Chief Muftiate και με βουλγαρικούς δήμους 

που έχουνε μουσουλμανικές πλειοψηφίες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό του έργο 

είναι να προστατέψει την αρχιτεκτονική κληρονομιά της οθωμανικής περιόδου στην χώρα. Λόγω 

αυτού έχει προχωρήσει στην ανακαίνιση πολλών τζαμιών της περιοδού, όπως το Tombul Mosque 

στην πόλη Shumen και το Banya Bashi Mosque στην πρωτεύουσα Σόφια. Πολύ πρόσφατα, 

συμφωνήθηκε επίσης η ανακαίνιση του Ibrahim Pasha Mosque στην πόλη Razgrad από το ΤΙΚΑ, 

που αποτελεί το μεγαλύτερο οθωμανικό αρχιτεκτονικό έργο στα Βαλκάνια. Πέρα από αυτήν την 

δράση, το ΤΙΚΑ χρηματοδότησε την ανακαίνιση των γραφείων της Μουσουλμανικής Κοινότητας 

στη Σόφια το 2008, ενώ επίσης βοήθησε στην κατασκευή του θρησκευτικού σχολείου στο 

Momchilgrad το 2012. Ανεξάρτητα από τον τομέα ανακαίνισεων και ανεγέρσεων νέων τζαμιών, 

το ΤΙΚΑ προσφέρει και φιλανθρωπικό έργο φροντίζοντας, σε συνεργασία με Τούρκους 

επιχειρηματίες που έχουν την οικονομική δυνατότητα, για τις υλικές ανάγκες των πιστών κατά 

τον ιερό για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανίου. Επιπλέον, προσφέρει υλική βοήθεια για  

τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών σε δήμους με σημαντικό μουσουλμανικό στοιχείο, όπως η 

πόλη Razgrad. ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα 

    Έξω από το θεσμικό πλαίσιο του ΤΙΚΑ, στην Βουλγαρία χρηματοδοτούν την ανακαίνιση και 

ανέγερση νέων τζαμιών ορισμένοι τουρκικοί δήμοι με σημαντικό πληθυσμό που προέρχεται από 
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την χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επ’ αυτού αποτελεί η χρηματοδότηση από τον δήμο 

Greater Istanbul Area της ανακαίνισης του Jumaya Mosque στην πόλη Plovdiv το 2008. 

 

 

 

 

 

 

 


