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στοιχείων που χρησιµοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δηµιουργία 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 Η Τουρκία είναι ένα σχετικά πρόσφατα δηµιουργηµένο κράτος – το οποίο 

µετρά λιγότερο από 100 χρόνια ζωής -  που είναι η διάδοχη κατάσταση της οθω-

µανικής αυτοκρατορίας. Είναι ένα κράτος, το οποίο δηµιουργήθηκε µε τη συνθήκη 

της Λωζάνης το 1923 και από τότε έως και σήµερα προσπαθεί να προσδιορίσει τα 

χαρακτηριστικά του µέσα στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστηµα. Στην 

ιστορική της πορεία, η Τουρκία ταλανίζεται από την αέναη διαµάχη µεταξύ των 

υποστηριχτών του κοσµικού κράτους, το οποίο δηµιούργησε ο Κεµάλ Ατατούρκ, 

και των υποστηρικτών του Ισλαµισµού όπως αυτό εκφράζεται µε το πολιτικό Ισ-

λάµ. Σήµερα η Τουρκία βρίσκεται υπό µετάβαση από το κοσµικό κράτος σ’ ένα 

κράτος όπου η κοινωνία και οι δοµές της ισλαµοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό θα 

εξετάσουµε το ρόλο που διαδραµατίζουν διαχρονικά τα κόµµατα που υποστηρί-

ζουν το πολιτικό Ισλάµ. Ιδιαίτερα θα εξετάσουµε το σύγχρονο από αυτά τα κόµµα-

τα, το κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) και τον ρόλο που αυτό διαδραµά-

τισε και συνεχίζει να διαδραµατίζει κατά την µεταβατική περίοδο που διανύει η 

Τουρκία, ως εργαλείο µετάβασης στην µετα- Κεµαλική εποχή αυτής. 
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«Οἱ καιροὶ οὐ µενετοί». 

                                                                                                                Θουκυδίδης 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 Η Τουρκία είναι ένα νέο κράτος το οποίο διαδέχθηκε την Οθωµανική Αυτο-

κρατορία. Μετρά λιγότερα από εκατό χρόνια ζωής διότι είναι ένα κράτος, το οποίο 

δηµιουργήθηκε µε τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και από τότε έως και σήµερα, 

προσπαθεί να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του µέσα στο άναρχο και ανταγω-

νιστικό διεθνές σύστηµα. Το κράτος αυτό έως τώρα ήταν γνωστό για το ότι είχε κα-

ταφέρει να συνδυάσει το κοσµικό καθεστώς µε µία ιδιόµορφη συνθήκη, που η ίδια 

η Τουρκία την ονοµάζει δηµοκρατία, σ’ αντίθεση µ’ άλλες χώρες οι οποίες έχουν 

ως κύριο θρήσκευµα τον µουσουλµανισµό1. Η πραγµατικότητα αυτή φαίνεται ότι 

αλλάζει στις µέρες µας µ’ αποτέλεσµα η Τουρκία να βρίσκεται σε διαδικασία µετά-

βασης από το κοσµικό κράτος, σ’ ένα κράτος του οποίου τόσο οι δοµές όσο και η 

κοινωνία ισλαµοποιείται. Βρίσκεται δηλαδή, σ’ ένα στάδιο επανακαθορισµού των 

βασικών ιδεολογικών της πλαισίων σε σχέση µε τις εσωτερικές δοµές της.  

 

 Είναι ένα κράτος που έχει µεγάλα και σοβαρά εσωτερικά προβλήµατα και 

στο οποίο προσπάθησε ο ιδρυτής του, Κεµάλ Ατατούρκ, να δηµιουργήσει στους 

πολίτες της το πρότυπο του δυτικοποιηµένου πολίτη, επιβάλλοντας τους ταυτό-

χρονα εθνική συνείδηση. Το ίδιο επιχειρεί να πραγµατοποιήσει και στις µέρες µας 

ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να επιβάλει στου τούρκους πολίτες το 

πρότυπο του ευσεβούς ισλαµιστή πολίτη. Αµφότεροι όµως δεν έλαβαν υπόψη 

τους ότι οι διαδικασίες δηµιουργίας προτύπων στους πολίτες ενός κράτους είναι 

πολύπλοκες και δεν επιβάλλονται µε το νόµο. Η Τουρκία δεν εξαιρείται από αυτόν 

τον κανόνα. (Γιαννακόπουλος 2014, 82-83)  

 

 Στον παρόν πόνηµα θα επιδιώξω να δείξω τον ρόλο που διαδραµατίζει στην 

µεταβατική αυτή πορεία της Τουρκίας το κυβερνών, επί 14 χρόνια, Κόµµα της ∆ι-

                                            
1 Κατά χρονικά διαστήµατα ισλαµικές χώρες όπως η Τυνησία αναπτύσσουν τη δική τους εκδοχή 
για το κοσµικό καθεστώς χωρίς όµως να έχουν τα δηµοκρατικά διαπιστευτήρια της Τουρκίας. Επί-
σης οι µουσουλµανικές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης µαστίζονται από εξάρσεις βίας ενώ 
και οι αραβικές χώρες έχουν κάνει µόνο κάποιες απόπειρες εκδηµοκρατισµού. (Shankland 2003, 
21)  
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καιοσύνης και Ανάπτυξης (Adalet ve Kalkinma Partisi - ΑΚΡ). Το ερώτηµα που 

γεννάται αβίαστα είναι το γιατί να κατανοήσουµε τον ρόλο αυτό. Η απάντηση σ’ 

αυτό το ερώτηµα είναι εύκολη, αρκεί να εστιάσουµε στο γεγονός ότι η Τουρκία εί-

ναι ένα ισχυρά στρατιωτικά κράτος το οποίο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 

σταθερότητα της περιοχής και στα όσα διαδραµατίζονται στην Μέση Ανατολή. Η 

γειτνίαση της Τουρκίας µε τη Συρία, το Ιράκ και το Ιράν και τα όσα διαδραµατίζο-

νται στην περιοχή αυτή, της προσδίδουν σηµαντική γεωστρατηγική υπεραξία. Ε-

ξάλλου δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η Τουρκία έχει πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την Ελλάδα, δεδοµένου ότι αυτή ως αναθεωρητική δύναµη της περιοχής επι-

θυµεί να µεταβάλλει το υφιστάµενο status quo ώστε να υποστηρίξει τα συµφέρο-

ντα της, όπως αυτή τα προσδιορίζει την εκάστοτε ιστορική στιγµή. Επιπρόσθετα, η 

κατανόηση το ρόλου που διαδραµατίζει ένας πολιτικός σχηµατισµός στις διαδικα-

σίες µετάβασης από µία παγιοποιηµένη πολιτική κατάσταση σε µία νέα, θα µας 

οδηγήσει σε συµπεράσµατα τα οποία είναι δυνατόν να εφαρµοστούν από πολιτι-

κούς σχηµατισµούς οι οποίοι επιθυµούν είτε να µεταβάλλουν είτε να διατηρήσουν 

το πολιτικό και κοινωνικό status quo των κρατών τους. Ταυτόχρονα, τα συµπερά-

σµατα που θα προκύψουν µπορεί να είναι χρήσιµα σε οποιονδήποτε εξωτερικό 

παρατηρητή επιθυµεί να αναγνώσει τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στη γείτο-

να χώρα, µέσα από ένα διαφορετικό πρίσµα, παίρνοντας υπόψη την αέναη µάχη 

που λαµβάνει χώρα από τη γέννηση του κράτους αυτού, για την επικράτηση του 

πολιτικού Ισλάµ σ’ αυτή.  

 

 Η παρούσα ανάλυση για τον ρόλο του ΑΚΡ δεν υποστηρίζει ότι πραγµατο-

ποιεί εξαντλητική προσέγγιση του θέµατος. Εξάλλου, στην παρούσα εργασία συ-

νειδητά δεν έγινε αναφορά στα µεγάλα θέµατα που ταλανίζουν το εσωτερικό της 

Τουρκίας, του Κουρδικού και του Κυπριακού ζητήµατος. Η επιλογή αυτή έγινε διότι 

τα ζητήµατα αυτά από µόνα τους αποτελούν θέµατα µελέτης για την εφαρµοζόµε-

νη πολιτική του ΑΚΡ. Μία πολιτική η οποία εµφανίζει διαφοροποιήσεις κατά τη 

διάρκεια της διακυβέρνησης από τα ανοίγµατα που πραγµατοποίησε στους Κούρ-

δους τα πρώτα χρόνια αυτής έως την πολεµική στάση που κρατά κατά τα τελευ-

ταία χρόνια.  

 

 Επίσης, δεν έγινε αναφορά στην εξωτερική πολιτική που άσκησε η Τουρκία 

από την ανάληψη της εξουσίας από το ΑΚΡ το 2002 έως και σήµερα, διότι και αυ-
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τό αποτελεί από µόνο του αντικείµενο µελέτης διότι υπήρξε πολύπλευρη και µε 

σηµαντικές διακυµάνσεις στο πέρασµα των χρόνων2.  

 

 Τέλος, η παρούσα µελέτη κρατήθηκε αποστασιοποιηµένη από τις ελληνο-

τουρκικές σχέσεις ώστε να παρουσιαστούν τα γεγονότα και η ανάλυση τους αντι-

κειµενικά, µακριά από αγκυλώσεις και στερεότυπα που δηµιουργεί η ανάλυση γε-

γονότων µέσα από εθνικά πρίσµατα. Η µελέτη αυτή βασίστηκε σε βιβλιογραφικές 

αναφορές αλλά και σε πηγές προερχόµενες από το διαδίκτυο, διότι η εξέλιξη των 

γεγονότων είναι δυναµική και συνεχώς προστίθεντο νέα στοιχεία λόγω των όσων 

συνέβησαν στην γειτονική χώρα µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα της 15 Ιουλί-

ου 2016.  

 

 Στην κατανόηση του εργαλειακού ρόλου τον οποίο διαδραµατίζει το ΑΚΡ 

στην Τουρκία κοµβικό ρόλο κατέχει η γνώση των µεταρρυθµίσεων που προσπά-

θησε να επιβάλει ο Κεµάλ κατά την ίδρυση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Γι’ αυτό 

στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του έθνους - κράτους, 

στην καταγωγή των τούρκων και κυρίως στη γέννηση της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. 

Μία δηµοκρατία η οποία προήλθε µετά την κατάρρευση της Οθωµανικής Αυτοκρα-

τορίας. Επίσης, περιγράφονται οι µεταρρυθµίσεις που επέβαλε ο Κεµάλ στην 

προσπάθεια του να δηµιουργήσει ένα δυτικού τύπου κράτος αλλά και ποιες επι-

δράσεις επέφεραν οι µεταρρυθµίσεις αυτές στην τουρκική κοινωνία.  

 

 Στο επόµενο κεφάλαιο αναλύεται η µετάβαση από την µεταρρυθµιστικές αλ-

λαγές του Κεµάλ µέχρι την ίδρυση του ΑΚΡ. Περιγράφονται οι προσπάθειες που 

έκανε το πολιτικό Ισλάµ να αναβιώσει και να καθιερωθεί στην πολιτική ζωή της 

Τουρκίας. Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά στις προσπάθειες του κοσµικού κράτους 

να εναντιωθεί σ’ αυτήν την καθιέρωση. Έτσι, χρησιµοποιώντας ως ορόσηµα τα 

επιτυχηµένα στρατιωτικά πραξικοπήµατα, γίνεται ανάλυση του αέναου αγώνα µε-

ταξύ του κοσµικού και ισλαµικού στοιχείου της γειτονικής χώρας για το ποιος θα 

επικρατήσει στο στρατογραφειοκρατικό µηχανισµό του κράτους. Παράλληλα γίνο-
                                            
2 Μεταξύ των αλλαγών που επέφερε ο Ερντογάν και το Κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) 
γενικότερα στην εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια βρίσκεται και το θέµα των σχέσεων της 
Τουρκίας µε τη ∆ύση. Η στάση των ελίτ του ΑΚΡ είναι συχνά αντιφατική: πότε στρέφονται κατά των 
δυτικών τους εταίρων (ΕΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ), πότε συνεργάζονται µαζί τους και µάλιστα επιζητούν τη 
βοήθειά τους. (Τζιάρρας 2016) 
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νται κατανοητοί και οι λόγοι της σταδιακής επικράτησης του πολιτικού Ισλάµ, αλλά 

και γιατί επήλθαν τροποποιήσεις από τους εκάστοτε κρατούντες στις µεταρρυθµί-

σεις που είχε επιβάλλει ο Ατατούρκ εξυπηρετώντας τα συµφέροντα τους, στην 

προσπάθεια τους να νέµονται την εξουσία.  

 

 Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο το ΑΚΡ ανήλθε 

στην εξουσία αλλά και το πώς κατάφερε να διατηρηθεί σ’ αυτήν από το 2002 έως 

σήµερα. Επίσης γίνεται ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο το κυβερνών κόµµα της 

Τουρκίας κατάφερε να δροµολογήσει τις µεταρρυθµίσεις αυτές που µετατρέπουν 

το κοσµικό κράτος της Τουρκίας σε ισλαµικό. Σηµείο ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί 

ο τρόπος µε τον οποίο το ΑΚΡ κατάφερε να επιβιώσει πολιτικά, τόσο από τη δικα-

στική περιπέτεια που αφορούσε την κατηγορία ότι η δράση του απειλούσε το κο-

σµικό χαρακτήρα του κράτους, όσο και από ένα στρατιωτικό πραξικόπηµα που 

στόχευε στην ανατροπή του. Το επίτευγµα αυτό είναι µοναδικό στα χρονικά της 

Τουρκικής ∆ηµοκρατίας δεδοµένου ότι, όλα τα υπόλοιπα ισλαµικά κόµµατα αλλά 

και τα κόµµατα που ήρθαν σε αντιπαράθεση µε το κοσµικό κατεστηµένο είτε ανέ-

στειλαν την πολιτική τους δραστηριότητα µε δικαστική απόφαση είτε ενώ είχαν την 

κυβερνητική εξουσία ανατράπηκαν µε πραξικοπηµατικές πράξεις. 

 

 Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 

από το παρόν πόνηµα. Αυτά έχουν διττό χαρακτήρα. Από τη µία µπορούν να χρη-

σιµοποιηθούν ως οδηγός για τους πολιτικούς σχηµατισµούς που επιθυµούν να 

τροποποιήσουν το υφιστάµενο πολιτικό και κοινωνικό καθεστώς των κρατών τους. 

Από την άλλη, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από αυτούς που θέλουν τη διατήρη-

ση του υφιστάµενου πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτος των κρατών τους, τρο-

ποποιώντας την πολιτική τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να το επιτύχουν. Επίσης, η 

χρήση των συµπερασµάτων αυτών, δίδει τη δυνατότητα σ’ οποιοδήποτε εξωτερικό 

παρατηρητή να τα χρησιµοποιήσει σαν πρίσµα µέσα από το οποίο µπορεί να ανα-

γνώσει εκ νέου τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στο γειτονικό µας κράτος, ενώ 

παράλληλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αναλογικά για να γίνουν κατανοητές οι 

αλλαγές οι οποίες  συντελούνται σ’ οποιαδήποτε κράτος βρίσκεται υπό µετάβαση. 

 

 Συνοψίζοντας, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τον τρόπο 

µε τον οποίο το ΑΚΡ κατάφερε, µέσα σε λίγα χρόνια, αυτό που δεν κατάφερε στα 
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προηγούµενα χρόνια της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας το ισλαµικό κίνηµα. Την επιβολή 

δηλαδή, µίας διαδικασίας µετάβασης από ένα κοσµικό σ’ ένα ισλαµικού τύπου 

κράτος µε την επικράτηση του ισλαµικού κινήµατος επί του κοσµικού κατεστηµέ-

νου. Αν αυτή η επικράτηση παγιοποιηθεί θα διαπιστωθεί µε το πέρασµα του χρό-

νου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α»  

 

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

ΚΡΑΤΟΣ - ΕΘΝΟΣ 

 

 Τα κράτη, όπως είναι γνωστά σ’ εµάς, εµφανίστηκαν µετά το πέρας της φε-

ουδαρχικής κοινωνίας περί τον 14 -15 αιώνα στα όρια της κατάργησης και κατά-

λυσης της φεουδαρχικής κοινωνίας. (Κουσκουβέλης 2010, 109) Η µετεξέλιξη των 

πρωτοεµφανιζόµενων αυτών κρατικών οντοτήτων δηµιούργησε το σύγχρονο κρά-

τος. Εάν θελήσουµε να δώσουµε έναν ορισµό στην έννοια του κράτους θα µπο-

ρούσαµε να πούµε ότι κράτος είναι η υπέρτατη, κυρίαρχη εξουσία που ασκείται 

στο σύνολο ενός λαού και σε µία καθορισµένη εδαφική επικράτεια σύµφωνα µε 

τους νόµους. (Κουσκουβέλης 2010, 112) Ο παραπάνω ορισµός µας προσδιορίζει 

και τα συστατικά στοιχεία του κράτους τα οποία κατά το διεθνές δίκαιο είναι ο πλη-

θυσµός (λαός), το έδαφος (καθορισµένη εδαφική επικράτεια), και η κυβέρνηση 

(κυρίαρχη εξουσία)3. 

 

 Αναλυτικότερα, ο πληθυσµός είναι ο λαός που διαθέτει νοµικούς δεσµούς 

µεταξύ του ατόµου και του κράτους. Είναι δηλαδή το σύνολο των πολιτών ή των 

υπηκόων του κράτους. Το δεύτερο συστατικό στοιχείο του κράτους είναι το έδα-

φος, δηλαδή η εδαφική επικράτεια όπου ασκείται η κρατική εξουσία4 του κράτους. 

Τέλος, το τρίτο στοιχείο που χαρακτηρίζει το σύγχρονο κράτος είναι η κυβέρνηση η 

οποία διαθέτει τον αποτελεσµατικό έλεγχο επί του εδάφους του κράτους και είναι 

αυτή που ασκεί την κυρίαρχη εξουσία επί του πληθυσµού του κράτους στα όρια 

της επικράτειας του. 

 

 Η Τουρκία είναι ένα σχετικά πρόσφατα δηµιουργηµένο κράτος – το οποίο 

µετρά λιγότερα από 100 χρόνια ζωής – και προήλθε µετά από τη διάλυση της Ο-

                                            
3 «Η κυριαρχία είναι ιδιότητα που χαρακτηρίζει µοναδικά τα κράτη και είναι απόλυτη και αποκλει-
στική: ∆εν υπάρχει στο εσωτερικό του κράτους υπέρτερη αυτού εξουσία, ενώ ταυτοχρόνως το κρά-
τος αποκλείει την οποιαδήποτε επιρροή η παρέµβαση από οποιοδήποτε εξωτερικό φορέα στο ε-
σωτερικό του.» (Κουσκουβέλης 2010, 113) 
4 Η κρατική εξουσία είναι νοµοθετική, δικαστική και διοικητική. 



 
 

 

16 

θωµανικής Αυτοκρατορίας5 ως διάδοχη κατάσταση της. Είναι ένα κράτος που 

προέκυψε µέσα από τις διεθνείς ζυµώσεις της αυγής του 20 αιώνα και επισήµως 

δηµιουργήθηκε µε τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και από τότε ως σήµερα 

προσπαθεί να προσδιορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µέσα στο άναρχο και 

ανταγωνιστικό διεθνές σύστηµα. 

 

 Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η έννοια του σύγ-

χρονου κράτους και η έννοια του έθνους δεν ταυτίζονται. Η κατανόηση των διαφο-

ρετικών αυτών εννοιών θα µας βοηθήσει στην κατανόηση των όσων έλαβαν χώρα 

στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου από τη γέννηση του κράτους της Τουρκίας έως 

και τις ηµέρες µας. 

 

 Η έννοια του έθνους όπως και του κράτους προσδιορίζεται από συγκεκριµέ-

να χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι µελετητές αναφερόµενοι στην έννοια του έ-

θνους θεωρούν ότι είναι το σύνολο των ατόµων που έχουν κοινή γλώσσα, κοινό 

πολιτισµό, κοινή θρησκεία και πιθανόν κοινή φυλετική καταγωγή. Τα παραπάνω 

στοιχεία µπορεί να µην χαρακτηρίζουν ένα έθνος, δεδοµένου, ότι υπάρχουν έθνη 

που δεν διαθέτουν κοινή γλώσσα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ελληνικό 

έθνος που στις αρχές του 20ου αιώνα απαρτίζονταν από άτοµα που δεν οµιλούσαν 

την ίδια γλώσσα6. Οµοίως, ο κοινός πολιτισµός σε όλες του τις εκφάνσεις δεν χα-

ρακτηρίζει απαραίτητα ένα έθνος δεδοµένου ότι υπήρξαν έθνη τα οποία βρίσκο-

                                            
5 Ιστορικά θα µπορούσε να παραλληλιστεί µε την Ελλάδα των αρχών του 20 αιώνα όπου έχοντας 
έναν κρατικό βίο περί των 100 ετών προσπαθούσε να προσδιορίσει τη θέση της στο διεθνές σύ-
στηµα µέσω της Μεγάλης Ιδέας. Ήταν η περίοδος που η Ελλάδα είχε ενισχυθεί σηµαντικά µετά την 
περιπέτεια του 1897 και αισθάνονταν αρκετά ισχυρή ώστε να θεωρεί τον εαυτό της αναθεωρητική 
δύναµη. Γι’ αυτό και βρήκε πρόσφορο έδαφος η Μεγάλη Ιδέα. Μία ιδέα η οποία έγινε πράξη κατά 
το χρονικό διάστηµα 1912 – 1922. Πιθανόν δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και η Τουρκία σήµερα 
µετρά περί τα 100 χρόνια κρατικής ιστορίας και η ελίτ της γειτονικής χώρας αισθανόµενη ισχυρή, 
εκφραζόµενη µέσω του Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, οµιλεί για τα σύνορα της καρδιάς 
της που είναι πέρα από τα καθοριζόµενα από τις διεθνείς συνθήκες. Επιπρόσθετα, ένας ακόµη κοι-
νός τόπος µεταξύ των δύο αυτών κρατών κατά την ίδια χρονική περίοδο του βίου τους είναι ότι τα-
λανίζονται από εσωτερικές έριδες που στοχεύουν στην νοµή της εξουσίας. Στην Ελλάδα η διαµάχη 
ήταν µεταξύ των Βενιζελικών και των Βασιλικών, ενώ στην Τουρκία αυτή την περίοδο η διαµάχη 
είναι µεταξύ των υποστηρικτών του Πρόεδρου Ερντογάν από την µία µεριά και των υποστηριχτών 
του Φετουλάχ Γκουλέν από την άλλη, δεδοµένου ότι µετά από µία σειρά µέτρων που έλαβαν οι κυ-
βερνήσεις του ΑΚΡ, το κοσµικό στοιχείο της γείτονας χώρας προς το παρόν φαίνεται να έχει υπο-
χωρήσει. 
6 «… οι έλληνες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι διώχθηκαν ή προτίµησαν να εγκαταλείψουν τις εστίες 
τους το 1922, παρά το γεγονός ότι µιλούσαν τούρκικα, ή ορισµένοι ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα, 
οι οποίοι µιλούσαν σλαβικές διαλέκτους.» (Κουσκουβέλης 2010, 121) 



 
 

 

17 

νται σε διαφορετικό στάδιο πολιτισµικής ανάπτυξης7. Το ίδιο ισχύει και για τη θρη-

σκεία αφού υπάρχουν έθνη χωρίς να διαθέτουν θρησκευτική οµοιογένεια. Τέλος, η 

κοινή φυλετική καταγωγή είναι επισφαλές κριτήριο διότι οι λαοί βρίσκονται σε αέ-

ναη βιολογική επικοινωνία µεταξύ τους, γεγονός που δεν εξασφαλίζει την βιολογι-

κή τους καθαρότητα. Συνεπώς καταλήγουµε στο συµπέρασµα σύµφωνα µε τον 

καθηγητή κ. Κουσκουβέλη ότι «… ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη έ-

θνους µπορεί να θεωρηθεί µόνο η κοινή εθνική συνείδηση». (Κουσκουβέλης 2010, 

123) Το συµπέρασµα αυτό είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δηµιουργίας του τουρκι-

κού κράτους, διότι ο θεµελιωτής του ο Μουσταφά Κεµάλ – ο µετέπειτα Ατατούρκ – 

πάνω στην έννοια του ένθους θεµελίωσε το σύγχρονο τουρκικό κράτος. 

 

 Όπως έχει λεχθεί ήδη, η έννοια του κράτους και του έθνους δεν ταυτίζονται, 

όµως οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται σταθερά. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι η 

σχέση έθνους και κράτους έχει άµεση σχέση µε τον εθνικισµό, δηλαδή την ιδεολο-

γία εκείνη που δηλώνει πίστη στην κοινότητα ενός πληθυσµού, δηλαδή στο έθνος. 

(Κουσκουβέλης 2010) Την ιδεολογία αυτή χρησιµοποίησε ως εργαλείο ο ιδρυτής 

της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας προκειµένου να δηµιουργήσει ένα σύγχρονο δυτικού 

τύπου κράτος.  

 

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 

   

 Οι Τούρκοι8 εµφανίστηκαν στην ιστορία ως φυλετική οµάδα στις αρχές του 

5ουµ.Χ. αιώνα στις στέπες της Σιβηρίας µετά την αποχώρηση των συγγενών τους 

Ούννων. Μέσα σε διάστηµα 2 αιώνων εδραιώνουν την θέση τους στην κεντρική 

Ασία. Τότε είναι που έρχονται σε επαφή µε τους Άραβες, οι οποίοι είναι φορείς µι-

ας νέας θρησκείας την οποία ασπάζονται και οι Τούρκοι. Η θρησκεία αυτή ήταν το 

Ισλάµ. Οι Άραβες για να κυριαρχήσουν στα κατακτηµένα εδάφη χρειάζονται ισχυ-

ρές µισθοφορικές δυνάµεις. Έτσι στρέφονται προς τους Τούρκους, όπου µε το πέ-

ρασµα των ετών θα στελεχώσουν το µεγαλύτερο µέρος του αραβικού στρα-

                                            
7 Ως παράδειγµα έθνους µε τµήµατα του να βρίσκονται σε διαφορερικό πολιτισµικό επίπεδο µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και πάλι το ελληνικό έθνος του οποίου τα τµήµατα που κατοικούν στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο µπορεί να έχουν το ίδιο πολιτισµικό επίπεδο το οποίο όµως διαφέρει από αυτό των 
τµηµάτων που κατοικούν στην Κριµαία ή τη Νότια Ιταλία. (Κουσκουβέλης 2010, 122) 
8 Το όνοµα Τούρκος (Του-Κιούε) µνηµονεύεται για πρώτη φορά στην κινέζικη ιστορία το 545 (Fyller 
2008, 293).  



 
 

 

18 

τού. Σύντοµα οι τούρκοι µισθοφόροι γίνονται ρυθµιστικός παράγοντας αφού απέ-

κτησαν τη δύναµη να επηρεάζουν τις εξελίξεις ώστε να έχουν την δύναµη να ορί-

ζουν ακόµη και τον Χαλίφη9. 

 

 Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει γίνει στους Σελτζούκους Τούρκους, και στον γε-

νάρχη τους Σελτζούκ, οι οποίοι ασπάστηκαν το Σουνιτικό Ισλάµ. Το 1040 µετά 

από νικηφόρο µάχη µε τους ιρανόφωνους Γαζναβίδες στην τοποθεσία Νταντανα-

κάν εισέβαλαν στην Περσία. Μετά τη νίκη τους αυτή, οι Σελτζούκοι ξεπρόβαλαν ως 

η κυρίαρχη δύναµη στον µουσουλµανικό κόσµο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η 

πορεία και η αύξηση της δύναµης των Σελτζούκων Τούρκων είναι εκπληκτική, α-

φού κατάφεραν να κυριαρχήσουν στον µουσουλµανικό κόσµο µετά την κατάληψη 

της ∆αµασκού το 1078 µΧ. 

 

 Η πρωτόγονη και απλή οργάνωση των Τούρκων προσδίδει ενότητα στον 

µουσουλµανικό κόσµο την εποχή που αρχίζουν οι σταυροφορίες. Οι Σελτζούκοι 

κατακτούν την Μικρά Ασία χάρη στην πολιτική τους, εκµεταλλευόµενοι τις θρη-

σκευτικές έριδες των Βυζαντινών και τη φορολογική καταπίεση του Βυζαντινού 

κράτους. Μ’ αυτόν τον τόπο και µέσα από µια σειρά διαδικασιών καταφέρνουν οι 

Σελτζούκοι να ιδρύσουν το σελτζουκικό σουλτανάτο του Ρουµ µε πρωτεύουσα τη 

Νίκαια. Το Σουλτανάτο αυτό µετά από τις εκστρατείες των Βυζαντινών περιορίστη-

κε στην ενδοχώρα της Μικρά Ασίας και η έδρα του µεταφέρθηκε ανατολικότερα, 

στο Ικόνιο, όπου από τα µέσα του 13ου αιώνα έπεσε σε σταδιακή παρακµή, µέχρι 

που καταλύθηκε.  

 

 Από τις αρχές του 14ου αιώνα την Μικρά Ασία είχαν κατακλύσει πλήθος 

τουρκοµανικών κρατιδίων (εµιράτων), µε κυριότερο αυτό του Οσµάν, που εξελί-

χθηκε στη µετέπειτα Οθωµανική Αυτοκρατορία στα µέσα του 14ου αιώνα. Ο Ο-

σµάν γεννήθηκε το 1259 και πέθανε το 1326.  Επονοµάστηκε γαζής, δηλαδή νικη-

τής.  Έδειξε εξαιρετικές ικανότητες.  Σ’ ένα από τα βυζαντινά φρούρια που κατέλα-

βε έπιασε αιχµάλωτο τον βυζαντινό διοικητή του Μιχαήλ Κόσσυφο, τον οποίον έ-

κανε φίλο του και αφού αλλαξοπίστησε ονοµάστηκε Κέσσε.  Αυτός τον βοήθησε, 

                                            
9 Για παράδειγµα το 1055 γίνονται επίσηµοι προστάτες του Αββασίδη χαλίφη της Βαγδάτης.  Ο χα-
λίφης έχει πλέον τυπική εξουσία.  Την ουσιαστική εξουσία την κρατάνε οι Σελτζούκοι. 
(Μπαρµπαγιαννίδης 2014) 
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ως σύµβουλος του, να εδραιώσει το οθωµανικό κράτος. Το 1300 αποτελεί χρονιά 

ορόσηµο για τους Οθωµανούς διότι  είναι η χρονολογία γέννησης του κράτους 

τους. (Μπαρµπαγιαννίδης 2014) 

 

 Οι Οθωµανοί Τούρκοι άρχισαν σταδιακά να απορροφούν τα άλλα κρατίδια 

και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μωάµεθ Β΄ (1451-81) υπερίσχυσαν όλων 

των υπολοίπων τοπικών τουρκικών δυναστειών. Η αύξηση της δύναµης τους οδή-

γησε στην κατάλυση του Βυζαντίου και στη δηµιουργία – εντός δύο αιώνων από 

την εµφάνιση τους - της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας που εκτείνονταν από την Ι-

σπανία και την Κεντρική Ευρώπη ως την Αραβία και την Περσία.10 

 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ 

 

 Η Οθωµανική Αυτοκρατορία ήταν πολυεθνική και πολυθρησκευτική γεγονός 

που οφείλετε στο ότι δεν επιδίωξε την αφοµοίωση των κατεκτηµένων λαών διότι 

δεν διέθετε τον τεχνολογικό και θεσµικό εξοπλισµό που απαιτούνταν. (Poulton 

2000, 64) Εντός αυτού του πολυεθνικού µωσαϊκού, οι σχέσεις µεταξύ των εθνών 

ρυθµίζονταν από την πίστη ή όχι στο Ισλάµ. Η διάκριση δηλαδή ανάµεσα στους 

πληθυσµούς της αυτοκρατορίας γίνονταν µε βάση τη θρησκεία και όχι την εθνική 

συνείδηση. Υπήρχε διαχωρισµός σε «θρησκευτικές κοινότητες»11 (µιλέτια) όπου 

από την µία πλευρά ήταν η «διοικούµενη κοινότητα», που περιλάµβαναν τους µη 

µουσουλµανικούς πληθυσµούς και από την άλλη πλευρά η «διοικούσα ή κυρίαρχη 

κοινότητα», που αποτελούνταν από τους µουσουλµάνους. (Kizilyurek 2010) 

 

 Την περίοδο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και µέχρι τα µέσα του 19ου 

αιώνα οι αποτελούντες την κυρίαρχη οθωµανική ελίτ αυτοπροσδιορίζονταν ως 

Οθωµανοί που µιλούσαν την οθωµανική γλώσσα. Ο όρος «Τούρκος» την εποχή 

                                            
10 Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την καταγωγή των Τούρκων και τη δηµιουργία της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στο ιντερνέτ στην διεύθυνση  
http://eranistis.net/wordpress/2014/05/29. 
11  « (Poulton 2000)Η καταγωγή των µιλετιών εξακολουθεί   να είναι αβέβαιη. Πολλοί ανιχνεύουν τις 
ρίζες του στη αναγόρευση του πατριάρχη Γενναδίου, του επίσκοπου Ιωακείµ της Προύσας και του 
ραβίνου Καψάλη ως κληρονοµικών ηγετών της ελληνικής, αρµένικης και εβραϊκής κοινότητας, αντί-
στοιχα, από τον Μωάµεθ Β΄ τον Πορθητή … Τα διάφορα µιλέτια αντιµετωπίζονταν ως συλλογικά 
σώµατα που είχαν τη δυνατότητα να διαθέτουν δικές τους εσωτερικές δοµές και ιεραρχίες.» 
(Poulton 2000, 70).  
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εκείνη είχε αρνητική σηµασία αφού φαίνεται να υπονοούσε τον άξεστο χωρικό. 

(Poulton 2000, 81) 

 

 Το διεθνές περιβάλλον αλλάζει µορφή τον 19ο αιώνα µε την Ευρώπη να έχει 

καταστεί η ισχυρότερη δύναµη του κόσµου λόγω της βιοµηχανικής επανάστασης 

και της ανάπτυξης του καπιταλισµού. (Kizilyurek 2010, 23-24) Οι εξελίξεις αυτές 

δεν µπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την Οθωµανική Αυτοκρατορία παρόλο 

που οι ιδέες του διαφωτισµού και του εθνικισµού καθυστέρησαν να διαδοθούν σ’ 

αυτή λόγω της πίστης της οθωµανικής ελίτ στην ανωτερότητα της θρησκείας, του 

πολιτισµού και της κουλτούρας τους, σ’ αντίθεση µ’ αυτήν των δυτικοευρωπαίων. 

Οι επαναστάσεις στην Ελλάδα και τη Σερβία, ώθησαν τµήµατα της οθωµανικής 

άρχουσας τάξης να αντιληφθούν ότι απαιτούνται αλλαγές στις δοµές της αυτοκρα-

τορίας αν ήθελαν να συναγωνιστούν την Ευρώπη. Οι πρώτες µεταρρυθµίσεις που 

σκόπευαν στον εκσυγχρονισµό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας έγιναν στο στρα-

τιωτικό12 και το γραφειοκρατικό τοµέα. Οι αλλαγές εγκαινιάστηκαν από τον σουλ-

τάνο Σελίµ Γ΄ και ουσιαστικά προχώρησαν επί του σουλτάνο Μαχµούτ Β΄. Μεγάλη 

µεταρρυθµιστική προσπάθεια πραγµατοποιήθηκε από τον διάδοχο του σουλτάνου 

Μαχµούτ Β΄, τον σουλτάνο Αµπντούλ Μετζίτ. Η µεταρρυθµιστική αυτή προσπάθεια 

έµεινε στη ιστορία γνωστή ως Τανζιµάτ. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές που έχουν ως 

αφετηρία το 1839, περιείχαν µία ποικίλη και πολύπλευρη µεταρρυθµιστική πολιτι-

κή που σκόπευαν στην µερική εκκοσµίκευση του κρατικού, δικαστικού και εκπαι-

δευτικού µηχανισµού, αποβλέποντας στον εκδυτικισµό της οθωµανικής κοινωνίας 

και την εξασφάλιση της στρατιωτικής και διπλωµατικής υποστήριξης της ∆ύσης. 

Απώτερος σκοπός αυτής της υποστήριξης ήταν η αντιµετώπιση των πιέσεων που 

δέχονταν από τη Ρωσία αλλά και από τον Μωχάµετ Άλυ της Αιγύπτου. (Poulton 

2000, 72) 

  

 Στο πλαίσιο αυτό των µεταρρυθµίσεων δόθηκαν δικαιώµατα και στους µη 

µουσουλµάνους κάτοικους της αυτοκρατορίας µε το Χάτι Σερίφ και µετέπειτα µε το 

Χάτι Χουµαγιούν13. Οι διακρίσεις για τους µη µουσουλµάνους υπηκόους της Οθω-

                                            
12 Η σηµαντικότερη στρατιωτική µεταρρύθµιση ήταν η αντικατάσταση από σύγχρονο στρατό των 
γενιτσάρων οι οποίοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς να αντιµετωπίσουν τους εξωτερικούς εχθρούς της 
αυτοκρατορίας (Poulton 2000). 
13 Είναι σουλτανικά διατάγµατα τα οποία επέφεραν µία σταδιακή και µερική εκκοσµίκευση του κρα-
τικού, δικαστικού και εκπαιδευτικού τοµέα. Με το Χάτι Σερίφ (Νοέµβριος 1839) εκφράστηκαν οι ιδέ-
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µανικής Αυτοκρατορίας µέχρι τότε οφείλονταν στο νόµο της Σαρία14 και έπαψαν να 

υφίστανται σε µεγάλο βαθµό. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος ήταν, οι µη µου-

σουλµάνοι κάτοικοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, να διοριστούν ως στελέχη 

δηµοσίων υπηρεσιών, να αντιπροσωπεύονται στην ανώτατη βουλή, να µπορούν 

να φέρουν όπλα, να είναι µέλη των συµβουλίων των αυτοδιοικούµενων περιοχών. 

(Kizilyurek 2010, 30) 

 

 Η νέα τάξη πραγµάτων που δηµιουργήθηκε δεν ήταν αρεστή στο µουσουλ-

µανικό στοιχείο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Σηµείο ιδιαίτερης τριβής αποτέ-

λεσε η αναγνώριση της ισονοµίας των µη µουσουλµάνων µε τους µουσουλµάνους, 

αφού θεωρήθηκε από τους δεύτερους, ότι έχασαν το δικαίωµα να είναι η κυρίαρχη 

εθνότητα της αυτοκρατορίας. Απότοκο αυτής της πραγµατικότητας που δηµιουρ-

γήθηκε ήταν η πυροδότηση της αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας για τον ρόλο του Ισλάµ σ’ αυτήν. Κάποιοι υποστήριζαν την ανάγκη 

εισαγωγής τεχνολογίας, θεσµών, ιδεών και πρακτικών από τη ∆ύση ενώ στην α-

ντίπερα όχθη υπήρχαν και οι υποστηρικτές της ηθικής, πολιτιστικής και θρησκευτι-

κής υπεροχής της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ενώ ταυτόχρονα αναγνώριζαν την 

ανάγκη εισαγωγής µόνο δυτικής τεχνολογίας (Γρηγοριάδης 2015, 103). Μ’ αυτόν 

τον τρόπο έχουµε τη γέννηση του πρώτου µοντέλου του οθωµανικού εθνικισµού 

του επονοµαζόµενου «οθωµανισµού», ο οποίος χρησιµοποιούσε ως συνδετική 

ύλη για τη δηµιουργία του οθωµανικού έθνους την υπηκοότητα.  

 

 Το επόµενο στάδιο του πρώιµου τουρκικού εθνικισµού είναι ο ισλαµισµός, ο 

οποίος προήλθε µέσα από την ιστορική πραγµατικότητα της εποχής. Η Οθωµανι-

κή Αυτοκρατορία αποκτά νέο σουλτάνο, τον Αµπντούλ Χαµίτ, ο οποίος σ’ αντίθεση 

µε τους προγενέστερους του, επιθυµεί να απεξαρτηθεί από τους δυτικούς και ιδιαί-

τερα από τους Βρετανούς, για την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας έναντι της ρω-

σικής απειλής. Στην προσπάθεια του αυτή νοµοθετεί αυταρχικές και συγκεντρωτι-

                                                                                                                                    
ες για το σεβασµό της ζωής και της ιδιοκτησίας, της ισονοµίας ανεξάρτητα θρησκεύµατος. Με το 
Χάτι Χουµαγιούν (1856) τονίστηκε εκ νέου η ισότητα όλων των υπηκόων. (Poulton 2000, 73-74) 
14 Το Ιερό Μουσουλµανικό ή Ισλαµικό ∆ίκαιο αποκαλείται στα αραβικά Σαρία, που σηµαίνει «οδός 
που ακολουθεί το Νόµο του Θεού». Η  Σαρία είναι ο Ιερός Νόµος που ρυθµίζει συνολικά τη ζωή 
των Μουσουλµάνων οπουδήποτε και αν κατοικούν. Στη Σαρία οφείλεται η δηµιουργία του γενικού 
πλαισίου που είχε καθιερώσει το Ισλάµ κατά το παρελθόν ως πολιτική δύναµη. Αν θεωρήσουµε 
πως το Κοράνι αποτελεί το  «σύνταγµα» του Ισλάµ, τότε η  Σαρία συνιστά το σύνολο των κανόνων 
που καθιστούν εφαρµόσιµες τις εντολές αυτού του ιερού βιβλίου. (∆ούδος 2007) 
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κές µεθόδους προκειµένου να διατηρήσει ενωµένη την αυτοκρατορία. Αναστέλλε-

ται το σύνταγµα του 1877 και γίνεται µία προσπάθεια να παραγκωνιστεί η ιδεολο-

γία του οθωµανισµού και στη θέση της να αναδειχθεί µία νέα εθνική ιδεολογία που 

θα έχει ως κέντρο αναφοράς το Ισλάµ. Η έµφαση στη θρησκεία εκ µέρους του νέου 

σουλτάνου οφείλεται στην προσπάθεια του να κρατήσει ενωµένη την αυτοκρατο-

ρία διότι ορισµένα τµήµατα µη µουσουλµανικών πληθυσµών της αυτοκρατορίας 

στηρίζονταν περισσότερο στους δυτικούς προξένους παρά στις επίσηµες οθωµα-

νικές δοµές, λόγω των µεταρρυθµίσεων του Τανζιµάτ. Το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα να εµφανίζονται αποσχιστικές τάσεις εντός της αυτοκρατορίας. Την 

προσπάθεια του αυτή την υποστήριξε µέσω της επιβολής της τουρκικής γλώσσας 

σ’ όλα τα σχολεία της αυτοκρατορίας καθώς και µε τη βελτίωση των επικοινω-

νιών15 τόσο των σιδηροδροµικών όσο και των τηλεγραφικών. 

 

  Επιπρόσθετα, η έµφαση του σουλτάνου στο Ισλάµ αποσκοπούσε στο να το 

χρησιµοποιήσει ως διαπραγµατευτικό εργαλείο και µέσο πίεσης στις σχέσεις της 

Αυτοκρατορίας µε τις δυτικές δυνάµεις. Το ιδιαίτερο βάρος που έδινε στη θρησκεία 

και στον προσωπικό του ρόλο ως Χαλίφη, δηλαδή θρησκευτικό ηγέτη της παγκό-

σµιας ισλαµικής κοινότητας, πίστευε ότι θα ήταν µοχλός πίεσης έναντι των ευρω-

παϊκών αποικιοκρατικών κρατών που είχαν µεγάλους µουσουλµανικούς πληθυ-

σµούς στις αποικίες τους. Οι ενέργειες αυτές του σουλτάνου, όπως ήδη έχει λε-

χθεί, είχαν ως απώτερο στόχο τη διατήρηση της αυτοκρατορίας η οποία παρήκµα-

ζε και είχε συνεχώς απώλειες εδαφών. (Γρηγοριάδης 2015, 106) 

 

 Όπως σε κάθε ιδεολογία έτσι και ο ισλαµισµός είχε τους θεωρητικούς του 

εκφραστές µε κυριότερο τον Ναµίκ Κεµάλ, έναν από τους πλέον διακεκριµένους 

οθωµανούς διανοούµενους του 19ου αιώνα. Ο Ναµίκ Κεµάλ εκλαΐκευσε την έννοια 

της λέξης βατάν (πατρίδα)16 και προσδιόρισε ως συνδετικό κρίκο µεταξύ των πολι-

τών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και της βατάν, το Ισλάµ. (Poulton 2000, 88) 

Επιπρόσθετα, ο Ναµίκ Κεµάλ αναφέρθηκε και στην έννοια του έθνους, χρησιµο-

                                            
15 Ο όρος επικοινωνία έχει δισυπόστατη έννοια. Η µία εννοιολογική προσέγγιση, αφορά την µετακί-
νηση ανάµεσα σε δύο τόπους ενώ η δεύτερη σχετίζεται µε τη διαδικασία µετάδοσης της πληροφο-
ρίας (Γεωργοπαπαδάκος 1980). 
16 Κατά τον Ναµίκ Κεµάλ «Πατρίδα είναι µία ιερή ιδέα που πηγάζει από τη συνένωση πολλών υψη-
λών συναισθηµάτων, όπως το έθνος, η ελευθερία, η ευζωία, η αδελφοσύνη, η περιουσία, η κυριαρ-
χία, ο σεβασµός στους προγόνους, η αγάπη για την οικογένεια, η ανάµνηση της νεότητας ...» 
(Μητράρας 2012, 85)  
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ποιώντας το όρο αυτό για να εκφράσει την εθνική του πίστη. Πίστευε ότι η φιλοπα-

τρία µπορεί να σώσει την Οθωµανική Αυτοκρατορία από τη διάλυση. (Μητράρας 

2012, 85) 

 

 Παρατηρούµε λοιπόν, από τα αναφερθέντα µέχρι τώρα, ότι στην προσπά-

θεια της η οθωµανικής ελίτ να διασώσει την Οθωµανική Αυτοκρατορία αρχικά υιο-

θέτησε την ιδεολογία του οθωµανισµού και στη συνέχεια την ιδεολογία του ισλαµι-

σµού. Αµφότερες αυτές οι ιδεολογίες δεν κατάφεραν να επιφέρουν τα προσδοκώ-

µενα αποτελέσµατα για την οθωµανική ελίτ, διότι οι µη µουσουλµανικοί πληθυσµοί 

της αυτοκρατορίας αναζητούσαν την εθνική τους ανεξαρτησία από τη µία, και από 

την άλλη, οι µουσουλµανικοί πληθυσµοί δεν κατάφεραν να διατηρηθούν ενωµένοι 

λόγω της αντίδρασης των αράβων στην προσπάθεια του σουλτάνου να εµφανιστεί 

ως Χαλίφης. Υπό αυτές τις συνθήκες και έχοντας αποτύχει να κρατηθούν ενωµένοι 

οι Άραβες και οι Κούρδοι µέσω της Ισλαµικής ένωσης, το µόνο που απέµεινε στην 

οθωµανική ελίτ στην προσπάθεια της να διατηρήσει την αυτοκρατορία αλώβητη, 

ήταν να στραφεί στον τουρκικό εθνικισµό. Έτσι, ξεκίνησε ένας έντονα επιθετικός 

εκτουρκισµός στο εσωτερικό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα προς τον 

αραβικό κόσµο. (Kizilyurek 2010, 35)  

 

 Ο εθνικισµός που µετά την Γαλλική Επανάσταση είχε γίνει παγκόσµιο φαι-

νόµενο εισχωρεί και στη τουρκική διανόηση του 19ου αιώνα. Ο τουρκικός εθνοτικός 

εθνικισµός, ο επονοµαζόµενος και παντουρκισµός, είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα από 

τον γερµανικό και ρωσικό εθνικισµό που αµφότεροι επεδίωξαν να ενώσουν τους 

γερµανικούς και σλαβικούς λαούς αντίστοιχα, υπό µία κυρίαρχη κρατική αρχή. Αυ-

τό ήταν και το ζητούµενο για την οθωµανική ελίτ προκειµένου να ενώσει τους 

λαούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και να αντιµετωπίσει τις διασπαστικές τά-

σεις στο εσωτερικό της. Είναι η περίοδος όπου το εθνωνύµιο «Τούρκος» άρχισε 

να γίνεται δηµοφιλές και να αποβάλει την αρνητική χροιά που είχε προηγουµένως. 

Η κοινή τουρκική καταγωγή πλέον είναι αυτή που θα συνδέει τους πολίτες του 

κράτους και όχι το Ισλάµ, το οποίο θεωρήθηκε ως ένας από τους βασικούς λόγους 

για την παρακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. (Γρηγοριάδης 2015, 108-109)    

 

 Θεωρητικός της ιδεολογίας του τουρκισµού θεωρείται ο Γιασούφ Ακτσουρά. 

Μέσα από το έργο του «Τρεις µορφές της πολιτικής», που δηµοσιεύτηκε το 1904, 
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περιγράφοντας τον οθωµανισµό, τον ισλαµισµό και του παντουρκισµό καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι η ιδέα της τουρκικής ένωσης είναι ρεαλιστική µόνο αν στηρι-

χθεί στην κοινή εθνική ταυτότητα. ∆ηλαδή, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µόνο ο 

τουρκισµός είναι ικανός να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της δηµιουργίας ενός 

µεγάλου εθνικού κράτους. (Kizilyurek 2010, 37) 

 

 Την περίοδο που βρίσκονταν στα σπάργανα η ιδεολογία του παντουρκι-

σµού, στον χώρο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας υπήρχαν πολιτικές ζυµώσεις. 

Το 1889 ιδρύθηκε η οργάνωση Επιτροπή για την Οθωµανική Ενότητα που είχε ως 

σκοπό να αποκαταστήσει το Σύνταγµα και το κοινοβούλιο που είχε καταργήσει ο 

σουλτάνος Αµπντούλ Χαµίτ. Τα µέλη της παραπάνω επιτροπής διώχθηκαν για τη 

δράση τους από την χαµιτική αστυνοµία και όσα µέλη της κατάφεραν να αποφύ-

γουν τη σύλληψη κατέφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως στο Παρίσι, όπου και συνέχι-

σαν τη δράση τους µε ποικίλους τρόπους. Η επιτροπή µετονοµάστηκε σε Επιτρο-

πή για την Ένωση και τη Πρόοδο. Τα µέλη της παραπάνω επιτροπής προχώρη-

σαν σε αποτυχηµένη απόπειρα πραξικοπήµατος κατά του σουλτάνου το 1896. 

Σηµαντική ώθηση στα ιστορικά γεγονότα αποτέλεσε η ανάµειξη των αξιωµατικών 

της Θεσσαλονίκης και της Αδριανούπολης στην οργάνωση της Επιτροπής Ένωση 

και Πρόοδος17 τα µέλη της οποία πλέον ονοµάζονταν «Νεότουρκοι». Οι Νεότουρ-

κοι µε ηγετική φυσιογνωµία τον Τχη Ενβέρ Πασά προχώρησαν σε επανάσταση 

εναντίον του σουλτάνου το 1908 σε µία ύστατη προσπάθεια να διασωθεί η Οθω-

µανική Αυτοκρατορία18. Αφορµή για την έναρξη της επανάστασης αποτέλεσε το 

Μακεδονικό Ζήτηµα και ο κίνδυνος απώλειας των ευρωπαϊκών βαλκανικών κτή-

σεων που είχαν αποµείνει στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. (Μητράρας 2012, 59-

60) 

                                            
17 Στην οργάνωση Επιτροπή Ένωση και Πρόοδος και µάλιστα ένα από τα ιδρυτικά στελέχη που 
ανήκε στον σκληρό πυρήνα της, υπήρξε και ο Μουσταφά Κεµάλ (Μητράρας 2012) 
18  Οι µνήµες από τον ρώσο - τουρκικό πόλεµο του 1877 – 1878 ήταν νωπές. Ένας πόλεµος που 
έληξε µε τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, την 3 Μαρτίου 1878. H συνθήκη µετέβαλλε ριζικά την 
κατάσταση των ευρωπαϊκών κτήσεων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και τερµάτιζε κάθε είδους 
τουρκικό έλεγχο επί της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ο κυριότερος όρος της προέβλεπε την ίδρυση 
ανεξάρτητου βουλγαρικού πριγκιπάτου, της λεγόµενης Μεγάλης Βουλγαρίας, η οποία περιελάµβα-
νε το µεγαλύτερο µέρος της Μακεδονίας και εκτεινόταν από το Αιγαίο Πέλαγος ως τον Εύξεινο Πό-
ντο. Με τη συνθήκη αναγνωριζόταν η ανεξαρτησία της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Ρουµα-
νίας. Τα σύνορα της Σερβίας και του Μαυροβουνίου επεκτείνονταν και η Ρουµανία παραχωρούσε 
στη Ρωσία τη Νότια Βεσσαραβία λαµβάνοντας ως αντάλλαγµα τη ∆οβρουτσά από την Τουρκία. H 
Βοσνία και η Ερζεγοβίνη ανακηρύσσονταν αυτόνοµες. H Τουρκία παραχωρούσε στη Ρωσία µέρη 
των ασιατικών εδαφών της και υποχρεωνόταν να καταβάλει υψηλή πολεµική αποζηµίωση. (Ζούλα 
2003) 
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 Οι Νεότουρκοι προσπάθησαν να επιτύχουν εθνική εκκαθάριση τόσο στην 

Μικρά Ασία όσο στον Πόντο και ταυτόχρονα να εθνικοποιήσουν την οικονοµία. 

Όπως είναι εύκολα κατανοητό οι δύο αυτοί στόχοι των Νεότουρκων είναι αλληλέν-

δετοι. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του ηγέτη των Νεότουρκων Ενβέρ Πασά «Αυ-

τά τα ξένα στοιχεία στο σώµα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ραδιουργούσαν κα-

τά της Τουρκίας. Λόγω της εχθρότητας αυτών των αυτοχθόνων λαών, η Τουρκία 

έχανε την µία επαρχία µετά την άλλη. Έχουν ήδη χαθεί η Ελλάδα, η Σερβία, η 

Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η Αίγυπτός και η Τρίπολη. Έτσι η 

Οθωµανική Αυτοκρατορία συρρικνώθηκε τόσο πολύ που σχεδόν εξαφανίστηκε. 

Εάν η Τουρκία θέλει να επιβιώσει µε ότι της έχει αποµείνει, πρέπει να απαλλαγεί 

από αυτούς τους ξένους λαούς». (Kizilyurek 2010, 42)  

 

 Μέσα στο πλαίσιο αυτό ο θεωρητικός του τουρκισµού Ζιγιά Γκιοκάλπ έκανε 

την πρώτη προσπάθεια συµφιλίωσης του Ισλάµ µε τον τουρκικό εθνικισµό. Ο Γκι-

οκάλπ είδε στο Ισλάµ τη δυναµική που περίκλειε ώστε αυτό να αποτελέσει ένα ση-

µαντικό εργαλείο για την κοινωνική αλληλεγγύη. Επίσης, ο Γκιοκάλπ επέµενε ότι το 

τουρκικό έθνος έπρεπε να ενστερνιστεί το δυτικό πολιτισµό αλλά ταυτόχρονα να 

ανακαλύψει εκ νέου τη δική του κουλτούρα, η οποία είχε διαβρωθεί από τη αραβι-

κή επιρροή και από την οποία έπρεπε να αποδεσµευτεί. Ο τούρκος αυτός διανοη-

τής υποστήριξε ότι η ένταξη των µουσουλµάνων στο κράτος της Τουρκίας θα ήταν 

εφικτή µε την προϋπόθεση υιοθέτησης από αυτούς δύο σηµαντικών παραγόντων: 

της τουρκικής κουλτούρας και της τουρκικής γλώσσας. Όσοι πολίτες του κράτους 

δεν αποδέχονταν αυτές τις προϋποθέσεις θα γίνονταν δέκτες διακρίσεων. Να ση-

µειωθεί στο σηµείο αυτό, ότι γίνεται µόνο αναφορά στο µουσουλµανικό στοιχείο 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό συνεπάγονταν ότι οι µη µουσουλµανικοί 

υπήκοοι αποκλείονταν από την αφοµοίωση τους στο κράτος και συνεπώς ποτέ 

δεν θα ήταν ισότιµοι πολίτες µε τους µουσουλµάνους. (Γρηγοριάδης 2015, 112 -

116) 

 

 Έχοντας υπόψη τις απόψεις του θεωρητικού του τουρκισµού Ζιγιά Γκιοκάλπ 

θα αναφερθούµε συνοπτικά στα γεγονότα που οδήγησαν στη δηµιουργία της 

Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Η ήττα στον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και η υπογραφή µε 

ταπεινωτικούς όρους το 1918 της Ανακωχής του Μούδρου και το 1920 της Συνθή-

κης των Σεβρών έθεσε υπό αµφισβήτηση τη βιωσιµότητα της Οθωµανικής Αυτο-
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κρατορίας. Η µη επικύρωση της Συνθήκης των Σερβών και οι στρατιωτικές νίκες 

του Κεµάλ Μουσταφά εναντίον του ελληνικού στρατού οδήγησαν στην υπογραφή 

της Συνθήκης της Λωζάννης την 24 Ιουλίου 1924. Ηµεροµηνία που αποτελεί τη 

γενέθλια ηµέρα του νέου κράτους της Τουρκικής ∆ηµοκρατία αλλά παράλληλα και 

την ηµέρα θανάτου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.  

 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 Με τη Συνθήκη της Λωζάννης έχουµε τη µετάβαση από την Οθωµανική Αυ-

τοκρατορία στην Τουρκική ∆ηµοκρατία. Μία µετάβαση που ήταν σύµφωνη µε την 

«αρχή των εθνοτήτων», δηλαδή την αρχή που υποστήριζε «ένα κράτος για κάθε 

έθνος» σύµφωνα µε τον αµερικανό πρόεδρο Γουίλσον. Η επιτυχία όµως στο εγ-

χείρηµα της δηµιουργίας της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας απαιτούσε ρήξη µε τις κυρί-

αρχες ιδεολογίες του παρελθόντος και κυρίως µε τον τουρκισµό ο οποίος περιορί-

στηκε εντός των συνόρων του τουρκικού κράτους19. Το νέο κράτος της Τουρκικής 

∆ηµοκρατίας που δηµιουργήθηκε στηρίχθηκε στην τουρκικότητα µε την κοσµική 

έννοια και τον εκδυτικισµό σ’ αντίθεση µε το προηγούµενο τρίπτυχο που επικρα-

τούσε την περίοδο των νεοτούρκων που ήταν τουρκισµός, Ισλάµ και εκδυτικι-

σµός.20 (Kizilyurek 2010, 54)  

 

 Στην προσπάθεια του ο Μουσταφά Κεµάλ να εγκαθιδρύσει ένα σύγχρονο 

δυτικού τύπου κράτος στα εδάφη που περιλαµβάνονταν στην επικράτεια της 

Τουρκικής ∆ηµοκρατίας προσπάθησε να επιβάλλει από το 1923 έως το θάνατο 

του µία σειρά µεταρρυθµίσεων οι οποίες επέφεραν τεράστιες αλλαγές στην Τουρ-

κία. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές εφαρµόστηκαν τόσο σε πολιτικό, πολιτισµικό και κοι-

νωνικό επίπεδο και στηρίχθηκαν πάνω σε έξι αρχές. Πρόκειται για τις έξι αρχές 

που σε συµβολικό επίπεδο αναπαριστώνται µε έξι βέλη στο έµβληµα του Ρεπου-

                                            
19 Ο Μουσταφά Κεµάλ είχε τοποθετηθεί για το θέµα της επιρροής της τουρκικότητας εντός των συ-
νόρων της Τουρκίας. Σε οµιλία του στο Εσκισεχίρ την 15 Ιανουαρίου το 1923 είχε πει «Έχω την 
πεποίθηση ότι ούτε ο πανισλαµισµός ούτε ο παντουρκισµός είναι λογική πολιτική για εµάς» 
(Kizilyurek 2010, 54) 
20 Για να γίνει κατανοητή η διαφοροποίηση που επήλθε στο κράτος της Τουρκίας πρέπει να αναφέ-
ρουµε ότι τουρκικότητα είναι η τουρκική κοσµική εθνική συνείδηση η οποία συµπεριλάµβανε όλους 
ή σχεδόν όλους του πολίτες κράτους της Τουρκίας. Αντίθετα οι υποστηρικτές του τουρκισµού η πα-
ντουρκισµού υποστήριζαν τη συνένωση όλων των τούρκων σ’ ένα κράτος. (Poulton 2000, 168-170) 
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µπλικανικού Λαϊκού Κόµµατος (CHP)21, του κόµµατος που ίδρυσε ο Μουσταφά 

Κεµάλ την 23 Οκτωβρίου 1923. Οι έξι αυτές αρχές είναι : ρεπουµπλικανισµός, ε-

θνικισµός, κοσµικότητα, λαϊκότητα, επαναστατικότητα και κρατισµός. Οι αρχές αυ-

τές υιοθετήθηκαν την 10 Μαΐου 193122 από το CHP και εντάχθηκαν στο σύνταγµα 

της Τουρκίας το 1937. (Kizilyurek 2010, 55-57)  

 

 Στις σελίδες που ακολουθούν, θα επιδιωχθεί µέσα από µία συνοπτική ανα-

φορά σε κάθε αρχή, να κατανοήσουµε το µέγεθος των µεταρρυθµίσεων που 

προήγαγε ο Κεµάλ στην προσπάθεια του να µετουσιώσει τα υπολείµµατα της πο-

λυπολιτισµικής και πολυεθνικής Οθωµανικής Αυτοκρατορίας  σ’ ένα εθνικό κράτος. 

 

 Αρχή του ρεπουµπλικανισµού. Η δηµοκρατία είναι η νέα µορφή του πολι-

τεύµατος  η οποία ανακηρύχθηκε ως το νέο πολίτευµα της Τουρκίας τον Οκτώβριο 

του 1923. Στο πλαίσιο αυτό της πολιτειακής αλλαγής είχε ήδη καταργηθεί µε συ-

νοπτικές διαδικασίες από τον Νοέµβριο του 1922 το Σουλτανάτο και ο τελευταίος 

σουλτάνος, ο Μωάµεθ ΣΤ΄, µεταφέρεται στη Μάλτα. Την 29 Οκτωβρίου 1923 ο 

Μουσταφά Κεµάλ ανακηρύσσεται πρόεδρος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας και διορί-

ζει πρωθυπουργό τον Ισµέτ Ινονού23. Το αξίωµα του προέδρου το κατείχε ο Κεµάλ 

                                            
21 Ο Κεµάλ κατά τη διάρκεια των πολεµικών επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία είχε δηµιουργήσει την 
Ένωση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων της Ανατολίας και της Ρούµελης. Μετά την δηµιουρ-
γία της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας αποφάσισε να δηµιουργήσει πολιτικό κόµµα και γι’ αυτό µετονόµα-
σε την Ένωση για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων της Ανατολίας και της Ρούµελης σε Λαϊκό 
Κόµµα. Συγκεκριµένα ο Μουσταφά Κεµάλ έλεγε τα εξής «Με την ιδιότητα του πιο µετριόφρονος 
ατόµου ανάµεσα στο έθνος, αφιέρωσα τη ζωή µου για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερό-
τητας της πατρίδας µου. Και έχοντας ως αρχή την λαϊκότητα σκοπεύω να ιδρύσω ένα πολιτικό 
κόµµα µε την ονοµασία Λαϊκό Κόµµα» Ο Μουσταφά Κεµάλ δήλωσε πως το κόµµα που ίδρυσε θα 
εξασφάλιζε τα συµφέροντα όλων των κοινωνικών τάξεων (Μητράρας 2012, 201).  
22 Οι αρχές αυτές δεν εµφανίστηκαν ξαφνικά στο ιστορικό προσκήνιο αλλά αποτελούν τη συµπύ-
κνωση των ιδεών του Γκιοκάλπ που από το 1910 τις δηµοσίευε. Τις ιδέες αυτές τις ενστερνίστηκε ο 
Κεµάλ και αποτέλεσαν το ιδεολογικό υπόβαθρο του CHP. (Μητράρας 2012, 374) 
23 Ο Μουσταφά Ισµέτ Ινονού γεννήθηκε το 1884 στη Σµύρνη και ολοκλήρωσε την πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευσή του στη Σίβας, µετά από την οποία εγγράφηκε στο Mühendishâne-i 
Berrî-i Hümâyun, ένα από τα πιο πρωτοπόρα ινστιτούτα µηχανολογίας της χώρας. Αφού τελείωσε 
τις σπουδές του στη Στρατιωτική Σχολή το 1903 και αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ακαδηµία το 
1906, έλαβε επανειληµµένα αποσπάσεις µε το βαθµό του λοχαγού. Ανάµεσα στο 1910 και στο 
1913 αποτέλεσε µέλος του τάγµατος που εστάλη στο Κόλπο για να καταστείλει την εξέγερση στην 
Υεµένη, όπου διακρίθηκαν οι εξαιρετικές ικανότητές του κατά τις διαπραγµατεύσεις σχετικά µε συ-
νοριακά ζητήµατα. Η φιλία του Ισµέτ Πασά µε τον Μουσταφά Κεµάλ, που χρονολογείτο από τα φοι-
τητικά χρόνια τους, σήµαινε ότι ήταν σε θέση να εργάζονται διαδοχικά, καθώς σχεδίαζαν τη µελλο-
ντική κατεύθυνση και την ανάπτυξη του κράτους. Όντας ο στενότερος φίλος του Κεµάλ και σύντρο-
φός του στα όπλα κατά τον Πόλεµο της Ανεξαρτησίας, ο Ισµέτ Ινονού διεξήγαγε την Πρώτη και τη 
∆εύτερη Μάχη. Μετά από τη νίκη στη Μάχη στο Σαγγάριο και µετά από την προώθηση προς τη 
Σµύρνη, αντιπροσώπευσε την Μεγάλη Εθνοσυνέλευση στις διαπραγµατεύσεις για την Ανακωχή 
των Μουδανιών. Παρευρέθηκε στη συνδιάσκεψη της ειρήνης για τη Συνθήκη της Λωζάνης τόσο ως 
Υπουργός Εξωτερικών όσο και ως ηγέτης της τουρκικής αντιπροσωπείας και υπέγραψε τη Συνθή-
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µέχρι το θάνατο του το 1938. Το νοµικό πλαίσιο εγκαθίδρυσης της Τουρκικής ∆η-

µοκρατίας παρείχε υπερεξουσίες στον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας παρόµοιες µ’ αυ-

τές του Σουλτάνου ενώ υποβίβασε το κοινοβούλιο. Η Τουρκική ∆ηµοκρατία µέχρι 

το 1950 γνώρισε δύο προέδρους τον Μουσταφά Κεµάλ και τον διάδοχο του, Ισµέτ 

Ινονού.  

 

 Οι προσπάθειες που έγιναν για ίδρυση νέων κοµµατικών σχηµατισµών µέ-

χρι το 1946, πέρα από το CHP, απέτυχαν διότι δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την 

υποστήριξη του κεµαλικού καθεστώτος. Συνεπώς αποδεικνύεται ότι το κεµαλικό 

καθεστώς ήταν ένα, µη πλουραλιστικό καθεστώς, που δεν ανέχονταν αντιπολι-

τευόµενες φωνές µ’ αποτέλεσµα αυτές να φιµώνονται απ’ όπου και αν προέρχο-

νταν. Συνεπώς «ο ρεπουµπλικανισµός σήµαινε περισσότερο άρνηση του θεϊκά ε-

γκεκριµένου σουλτάνου ως αρχηγού του κράτους και αντικατάσταση του από έναν 

κοσµικό άρχοντα – που κέρδισε το αξίωµα αυτό λόγω της στρατιωτικής του αρε-

τής». (Υφαντής 2016, 21)  

 

 Αρχή του εθνικισµού. Το έθνος στο πρόγραµµα του CHP είχε ως κύρια 

στοιχεία τη γλώσσα, τον πολιτισµό και φυσικά την εδαφική επικράτεια. Έχοντας ως 

φάρο τα παραπάνω, ο Μουσταφά Κεµάλ προχώρησε σ’ αλλαγές προκειµένου να 

δηµιουργήσει έναν συνδετικό ιστό µεταξύ των κατοίκων της Τουρκίας εντός των 

συνόρων της, όπως αυτά είχαν δηµιουργηθεί µε τη Συνθήκη της Λωζάννης. Προ-

σπάθησε µέσω του εθνικισµού να διαµορφώσει µία νέα συλλογική ταυτότητα για 

τους υπηκόους της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. (Υφαντής 2016, 22)  

 

 Αρχικά ο Κεµάλ προχώρησε σ’ ένα πρόγραµµα εκσυγχρονισµού το οποίο 

εναντιώνονταν στα χαρακτηριστικά του οθωµανικού καθεστώτος και ταυτόχρονα 

προσπάθησε να τα εξαλείψει. Προτεραιότητα του κεµαλικού καθεστώτος ήταν η 

ανασύσταση της ιστορίας προκειµένου να τονιστεί η προισλαµική ιστορία των 

                                                                                                                                    
κη της Λωζάνης την 24η Ιουλίου 1923. Μετά από τη ανακήρυξη της δηµοκρατίας ο Ινονού έπαιξε 
σηµαντικό ρόλο κατά την ίδρυση των θεµελίων του νέου κράτους και την εφαρµογή των µεταρρυθ-
µίσεων του Ατατούρκ. Μετά από το θάνατο του τελευταίου το 1938, εξελέγη δεύτερος Πρόεδρος 
της ∆ηµοκρατίας από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου ο 
Ινονού διατήρησε την τουρκική ουδετερότητα και κράτησε τη χώρα µακριά από τις καταστροφές 
που ενέσκηψαν στην ήπειρο και στον ευρύτερο κόσµο. Όντας µια από τις πλέον εξέχουσες µορφές 
της τουρκικής πολιτικής ιστορίας, ο Ινονού πέθανε στις 25 ∆εκεµβρίου 1973. Ενταφιάστηκε στην 
Άγκυρα στο Μαυσωλείο Anıtkabir δίπλα από τον Ατατούρκ, τον φίλο και σύντροφό του στα όπλα. 
(Mudanya Mutarekesi) 
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τούρκων και να εξαλειφθούν οι επιρροές από το Ισλάµ. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι όταν το 1931 εµφανίστηκε το ιστορικό έργο «Οι θεµελιώδες άξονες της 

τουρκικής ιστορίας» - ένα έργο που γράφτηκε υπό την καθοδήγηση του Κεµάλ – 

µόνο έξι σελίδες από τις συνολικά εξακόσιες πέντε σελίδες αναφέρονταν στο Ισ-

λάµ. (Kizilyurek 2010, 68) 

 

 Η επόµενη µεγάλη µεταρρυθµιστική αλλαγή που σκόπευε στην εθνική αφύ-

πνιση των Τούρκων ήταν η γλωσσική µεταρρύθµιση µε την ίδρυση του Ινστιτούτου 

Τουρκικής Γλώσσας. Το προαναφερθέν ινστιτούτο είχε ως σκοπό την κάθαρση της 

γλώσσας από τα δάνεια της αραβικής και περσικής προέλευσης και τη δηµιουργία 

µιας «καθαρής» τουρκικής γλώσσας. Παράλληλα είχε ήδη επέλθει από το 1928 η 

αντικατάσταση του οθωµανικού αλφαβήτου από το λατινικό στην προσπάθεια α-

πογαλακτισµού των τούρκων από τις αραβικές επιρροές. (Μητράρας 2012, 192) 

 

 Εκτός όµως από τα ανωτέρω, ο Κεµάλ προσπάθησε να εθνικοποιήσει το 

Ισλάµ. Στην προσπάθεια του αυτή, καθιερώθηκε το κάλεσµα σε προσευχή να γίνε-

ται στην τουρκική γλώσσα και όχι την αραβική. Χαρακτηριστικό της προσπάθειας 

εθνικοποίησης είναι το γεγονός ότι ο Κεµάλ προσπάθησε να αντικαταστήσει την 

αραβική ονοµασία της λέξης «Αλλάχ» µε την τουρκογενή λέξη «Τανρί» ετυµολογι-

κής προέλευσης από την Κεντρική Ασία. (Μητράρας 2012, 193) 

 

 Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εθνικισµός του Κεµάλ περιορίζονταν εντός 

των «φυσικών συνόρων» του «τουρκικού έθνους» που επρόκειτο «σε γενικές 

γραµµές να εξισωθούν µε τη στρατιωτική υπεράσπιση της ζωτικής περιοχής της 

Ανατολίας». (Poulton 2000, 126) 

 

 Αρχή της κοσµικότητας24. Σύµφωνα µε την αρχή της κοσµικότητας ο κάθε 

νόµος και το κάθε διάταγµα που εκδίδεται πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους τις κο-

σµικές ανάγκες του κράτους σε συνάρτηση µε τις τεχνολογικές και επιστηµονικές 

επινοήσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο, η θρησκεία περιορίζεται στην ιδιωτική σφαίρα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση αποσκοπούσε και η απόφαση που πάρθηκε για το Χα-

                                            
24 Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να διευκρινίσουµε ότι υπάρχει διαφορά µεταξύ της κοσµικότητας και 
της εκκοσµίκευσης. Συγκεκριµένα η κοσµικότητα είναι η ιδεολογία  που πρεσβεύει το διαχωρισµού 
του κράτους από τη θρησκεία ενώ εκκοσµίκευση είναι η διαδικασία που θα οδηγήσει στην κοσµικό-
τητα (Kizilyurek 2010, 64). 
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λιφάτο, το οποίο ακολουθώντας τη µοίρα του Σουλτανάτου, καταργήθηκε τον Μάρ-

τιο του 1924 οπότε και τα µέλη της οθωµανικής δυναστείας εκδιώχθηκαν από τη 

Τουρκία. Εκτός όµως από τα παραπάνω, το κεµαλικό καθεστώς συνεχίζοντας την 

πολιτική της εκκοσµίκευσης των προκατόχων του, που είχε αρχίσει από την εποχή 

του Τανζιµάτ και συνεχίστηκε αργότερα από τους Νεότουρκους, δηµιούργησε τη 

∆ιεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων, καταργήθηκε το µάθηµα των Θρησκευτι-

κών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καταργήθηκαν τα θρη-

σκευτικά δικαστήρια και τα θρησκευτικά σχολεία. Επιπρόσθετα απαγορευτήκαν και 

οι ισλαµικές αδελφότητες25. Οι προαναφερθείσες µεταρρυθµίσεις αφορούν άµεσα 

τη θρησκεία και έφτασαν στο αποκορύφωµα τους µε τη κατάργηση του άρθρου 

του τουρκικού Συντάγµατος που καθόριζε ως θρησκεία του τουρκικού κράτους την 

ισλαµική. Απώτερος στόχος του Κεµάλ, µε τα µέτρα που πήρε για την εκκοσµίκευ-

ση της κοινωνίας, ήταν ο περιορισµός της επιρροής που ασκούσε το Ισλάµ στους 

πολίτες της Τουρκίας ώστε να ελέγξει µια πιθανή πηγή αντιπολίτευσης. (Υφαντής 

2016, 26-31) 

 

 Επιπλέον, υιοθετήθηκε ο Ελβετικός Αστικός Κώδικας, ο Ιταλικός ποινικός 

κώδικας, καταργήθηκε η πολυγαµία, καθιερώθηκε το δικαίωµα ψήφου στις γυναί-

κες, απαγορεύτηκε η συγκρότηση πολιτικών κοµµάτων µε θρησκευτικούς σκοπούς 

και η θρησκευτική προπαγάνδα. Οι αλλαγές αυτές ήταν ρηξικέλευθες για την τουρ-

κική κοινωνία. Ακόµη και σε επίπεδο συµβολισµού επήλθαν αλλαγές µε την κα-

τάργηση του φεσιού και την αντικατάσταση του από το καπέλο, την απαγόρευση 

στους θρησκευτικούς λειτουργούς να φέρουν θρησκευτικό ένδυµα εκτός των τζα-

µιών ενώ ως επίσηµη αργία καθιερώθηκε η Κυριακή και όχι η Παρασκευή. Τέλος, 

καταργήθηκαν οι τίτλοι ευγενείας για τους τούρκους πολίτες και καθιερώθηκε το  

επίθετο µε τον ίδιο τον Κεµάλ Μουσταφά να λαµβάνει το επίθετο Ατατούρκ που 

σηµαίνει ο πατέρας των Τούρκων. Οι παραπάνω αλλαγές στόχευαν στην αντικα-

                                            
25 «Οι ισλαµικές αδελφότητες, µε επικεφαλής τους δερβίσηδες, συνιστούσαν τη λαϊκή, µυστικιστική 
πλευρά του Ισλάµ. Συνυπήρχαν παράλληλα µε το ορθόδοξο, λιτό, επίσηµο Ισλάµ και ικανοποιού-
σαν θρησκευτικές και κοινωνικές ανάγκες του πληθυσµού. Οι οπαδοί των διαφόρων αδελφοτήτων 
συγκεντρώνονταν στα µοναστήρια των δερβίσηδων και συµµετείχαν σε προσευχές µε χορό, µουσι-
κή και τραγούδι και έβρισκαν στο πρόσωπο του δερβίση τον καθοδηγητή και τον µεσολαβητή µε το 
θείο. Σ’ αντίθεση µε τους ουλεµάδες που συνιστούσαν µία ελίτ κρατικών λειτουργών, οι δερβίσηδες 
βρίσκονταν κοντά στους απλούς ανθρώπους, είχαν µεγάλη επιρροή στη θρησκευτική αλλά και την 
κοινωνική ζωή των χωριών και των πόλεων και – υπό µία έννοια – ήταν και πολιτικοί ηγέτες, ενώ 
υπήρξαν κατά καιρούς και επικεφαλής εξεγέρσεων. Μερικά από τα πιο γνωστά δερβίσικα τάγµατα 
ήταν οι Bektaşiler,Mevleviler και Nakşibendiler». (Υφαντής 2016, 30) 
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τάσταση της θρησκευτικής πίστης από το εθνικό φρόνηµα. Γι’ αυτό δικαιολογείται 

και η λατρεία προς το πρόσωπο του Κεµάλ στην Τουρκία και η εµµονή στην απει-

κόνιση του στους δηµόσιους χώρους της γειτονικής χώρας. (Υφαντής 2016, 31)  

 

 Αρχή της λαϊκότητας. Ο κεµαλισµός σύµφωνα µε την αρχή της λαϊκότητας 

υποστηρίζει την καθοδήγηση των «µαζών και δράση υπέρ αυτών καθώς επίσης 

και άρνηση της ύπαρξης ταξικών διακρίσεων στην κοινωνία» (Υφαντής 2016, 31). 

Επιπλέον, η αρχή της λαϊκότητας αναφέρεται στη λαϊκή κυριαρχία και ισονοµία µε-

ταξύ των υπηκόων της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Την αρχή της λαϊκότητας χρησι-

µοποίησε ο Κεµάλ προκειµένου να νοµιµοποιήσει τόσο το CHP ως εκπρόσωπο 

ολόκληρου του λαού όσο και το µονοκοµµατικό σύστηµα που εγκαθίδρυσε και το 

οποίο ίσχυσε µέχρι το 1950 στην Τουρκία.   

 

 Αρχή της επαναστατικότητας. Η εν λόγω αρχή αναφέρεται στην υποχρέωση 

του τουρκικού λαού να προστατεύει τις κεµαλικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες ήταν 

απόρροια των επαναστάσεων και των θυσιών που είχε υποστεί ο λαός της Τουρ-

κίας. (Kizilyurek 2010, 57) Κατά µία άλλη αντίληψη η αρχή της επαναστατικότητας 

έχει να κάνει µε τη συνεχή προσπάθεια της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας να εκσυγχρο-

νίζεται. (Υφαντής 2016, 35) 

 

 Αρχή του κρατισµού. Η αρχή του κρατισµού εντός της κεµαλικής ιδεολογίας 

δεν θα πρέπει να συγχέεται µε το σοσιαλισµό. Ο κεµαλισµός δέχεται την ατοµική 

πρωτοβουλία και θεωρεί ότι η ατοµική πράξη είναι θεµελιώδη για την κρατική υ-

πόσταση. Για να διασφαλίσει όµως ότι θα υπάρξουν τοµές στον οικονοµικό, πολι-

τικό και πολιτισµικό τοµέα απαιτεί την παρέµβαση του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό 

το κράτος έκανε µεγάλες επενδύσεις στον επιχειρηµατικό τοµέα. Σιδηρόδροµοι, 

κρατικά µονοπώλια καπνού, αλκοόλ, σπίρτων, ζάχαρης και εκρηκτικών ήταν επι-

χειρηµατικές δραστηριότητες του κράτους. Παράλληλα ιδρύθηκαν κρατικές τράπε-

ζες ενώ επιβλήθηκαν και περιορισµοί στην εισαγωγή αγαθών. Πάντως οι επιχει-

ρηµατικές αυτές δραστηριότητες δεν ήρθαν σ’ αντίθεση µε τις ιδιωτικές επενδύσεις 

που προέρχονταν από το εξωτερικό, αρκεί αυτές να µη συνοδεύονταν από πολιτι-

κές απαιτήσεις και δεσµεύσεις. (Υφαντής 2016, 34)  
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 Συνοψίζοντας, οι αρχές του κεµαλισµού µας δίνουν µία ολοκληρωµένη εικό-

να για τις αλλαγές που επήλθαν κατά την µετάβαση από την Οθωµανική Αυτοκρα-

τορία στην Τουρκική ∆ηµοκρατία. Η µετάβαση αυτή, έγινε µέσα από ριζικές ανακα-

τατάξεις που επήλθαν µετά τους Βαλκανικούς Πολέµους και τον Α΄ Παγκόσµιο Πό-

λεµο. Οι συνθήκες αυτές που δηµιουργήθηκαν έδωσαν την ευκαιρία στον Μου-

σταφά Κεµάλ να αναδειχθεί ως ηγέτης ενός νεοσύστατου έθνους και να δηµιουρ-

γήσει το νέο κράτος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Επιπλέον, ήταν ο εµπνευστής και 

ο δηµιουργός µίας ιδιόµορφης ιδεολογίας εθνικισµού, του κεµαλισµού. Ο κεµαλι-

σµός ως ιδεολογία και η υποστήριξη των µεταρρυθµίσεων που εισήγαγε ο Κεµάλ 

Ατατούρκ στην επικράτεια της Τουρκίας είναι σηµείο αναφοράς για την τουρκική 

κοινωνία µέχρι και τις ηµέρες µας. Ο διαχωρισµός µεταξύ κεµαλιστών και ισλαµι-

στών καθώς και οι µεταξύ τους διαµάχες ταλανίζουν το κράτος της Τουρκίας δηµι-

ουργώντας ένα εκρηκτικό µίγµα και προάγοντας τις πολιτικοκοινωνικές µεταβολές 

στη γείτονα χώρα όπως θα δειχθεί στη συνέχεια.              
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β» 

 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

 

 Ο Κεµάλ προσπάθησε µέσα από τις ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις που ε-

πέβαλε στην Τουρκία να εκκοσµικεύσει το κράτος µεταφέροντας τη θρησκεία από 

τη σφαίρα του δηµοσίου βίου στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής. Επιχείρησε να δια-

χωρίσει το Ισλάµ από την τουρκική εθνική ταυτότητα. Επιπλέον έγινε προσπάθεια, 

µέσω της ριζικής αναµόρφωσης της χώρας, το νεοσύστατο κράτος της Τουρκίας 

να είναι ενός δυτικού τύπου κράτος και να συµµετάσχει στα δρώµενα της ∆ύσης 

ως αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής. 

 

 Το πρόγραµµα των µεταρρυθµίσεων του Κεµάλ είχε σηµαντική επιτυχία σ’ 

επίπεδο ελίτ, µ’ αποτέλεσµα µέσα από αυτές τις ζυµώσεις να προκύψει µία νέα 

κεµαλική ελίτ. Η νέα αυτή ελίτ, που αντικατέστησε την οθωµανική, είχε ενστερνιστεί 

µια εκδοχή της τουρκικότητας ή οποία ήταν απαλλαγµένη από τη θρησκεία. Η νέα 

αυτή ελίτ ήταν πιστή στα λόγια του Ατατούρκ : «Κάποιοι λένε ότι είναι αποτελεσµα-

τική η ενότητα της θρησκείας στον σχηµατισµό ενός έθνους. Όµως βλέπουµε το 

αντίθετο όταν κοιτάζουµε το τουρκικό έθνος. Οι Τούρκοι υπήρξαν ένα σπουδαίο 

έθνος πολύ πριν ασπαστούν τη θρησκεία των Αράβων … Η θρησκεία των Αρά-

βων δεν επηρέασε την κατασκευή ενός τουρκικού έθνους. Αντίθετα, χαλάρωσε 

τους εθνικούς δεσµούς του τουρκικού έθνους και άµβλυνε τα εθνικά αισθήµατα και 

συναισθήµατα». (Γρηγοριάδης 2015, 130)    

 

 Αντίθετα από την κεµαλική ελίτ στο επίπεδο της λαϊκής βάσης, το Ισλάµ ως 

στοιχείο της εθνικής ταυτότητας δεν χάθηκε. Το Ισλάµ συνέχισε να παραµένει για 

το µεγάλο ποσοστό του λαού παράγοντας ενοποίησης του πολυγλωσικού και πο-

λυεθνικού πληθυσµού της τουρκικής επικράτειας. Η πίστη και η αφοσίωση στο 

µιλλέτ αποδείχθηκε ισχυρή, µ’ αποτέλεσµα οι προσπάθειες εκρίζωσης του Ισλάµ 

από τις δηµόσιες εκδηλώσεις να έχουν µόνο περιορισµένη ισχύ για τον απλό λαό. 

Το Ισλάµ, στην ανεπίσηµη του µορφή, επιβίωσε και στη συνέχεια προσπάθησε να 



 
 

 

34 

καθιερωθεί στην Τουρκία µέσα από το πολιτικό Ισλάµ26 µετατρέποντας τον 

«Τούρκο Μουσουλµάνο» του Ατατούρκ στον «Μουσουλµάνο Τούρκο» του Ερντο-

γάν27. Ως όχηµα χρησιµοποιήθηκαν πολιτικοί σχηµατισµοί οι οποίοι δηµιουργήθη-

καν µε την έλευση του πολυκοµµατισµού στην Τουρκία το 1946, οπότε και έρχεται 

το τέλος της µονοπωλιακής ηγεµονίας του CHP.   

 

 Η χρονική περίοδος από το 1938 - έτος θανάτου του Ατατούρκ - έως την 

άνοδο του Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην εξουσία χαρακτηρί-

στηκε από τέσσερα πραξικοπήµατα28 που αποτέλεσαν ορόσηµα για την τουρκική 

πολιτική ιστορία. Τα πραξικοπήµατα αυτά αποτέλεσαν σηµεία σταθµούς στη δια-

µάχη µεταξύ των υποστηρικτών του κεµαλισµού και αυτών του πολιτικού Ισλάµ. 

Προκειµένου να διαπιστώσουµε τις συνθήκες που οδήγησαν στην δηµιουργία αρ-

χικά και στην άνοδο εν συνέχεια του ΑΚΡ στην εξουσία, δηλαδή σ’ αυτό που κά-

ποιοι συγγραφείς ονοµάζουν «∆εύτερη ∆ηµοκρατία» στην Τουρκία (Τεάζης 2013, 

14), θα εξετάσουµε τις πολιτικές εξελίξεις ανά χρονική περίοδο.  

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1938 ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

 

 Μετά από το θάνατο του Ατατούρκ τον διαδέχθηκε στην προεδρία της 

Τουρκικής ∆ηµοκρατίας ο Ισµέτ Ινονού σε µία χρονική περίοδο που ήταν το τέλος 

του µεσοπολέµου και η αυγή του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Ένας παγκόσµιος πό-

                                            
26 Λέγοντας πολιτικό Ισλάµ εννοούµε την µετατροπή του Ισλάµ σε πολιτική κίνηση που υποστηρίζει 
την αναγκαιότητας επιστροφής στα ισλαµικά ιδεώδη και αντιτίθεται σε οτιδήποτε νέο σε διάφορους 
τοµείς της καθηµερινότητας.  Ταυτόχρονα το πολιτικό Ισλάµ αποτελεί µία εκσυγχρονιστική κίνηση 
διότι προσπαθεί η ισλαµική σκέψη ν’ αποκτήσει µία νοµοθετηµένη κοινωνική, πολιτική και πολιτι-
στική ηγεµονία στο σύγχρονο τουρκικό κράτος (Μηνάγιας 2014, 49-50).  Εκτός όµως από τον πα-
ραπάνω ορισµό του πολιτικού Ισλάµ, που είναι ευρέως διαδεδοµένος, υπάρχουν και υποστηρικτές 
στη βιβλιογραφία που υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριµένος όρος είναι άστοχος, διότι η ισλαµική θρη-
σκεία έχει πολιτικό χαρακτήρα και ο όρος πολιτικό Ισλάµ δε περιλαµβάνει το πολιτισµικό Ισλάµ, το 
οικονοµικό ακόµα και τις ανθρώπινες σχέσεις (Τεάζης 2013, 43). Στην παρούσα εργασία τον όρο 
πολιτικό Ισλάµ θα τον χρησιµοποιούµε µε την πρώτη αναφερόµενη έννοια.  
27 Η µεταφορά της έµφασης από το εθνικό στοιχείο στο θρησκευτικό είναι, σύµφωνα µε τον τούρκο 
διανοητή Μπασκίν Οράν, η βασική διαφορά ανάµεσα σε εκείνο που προσπάθησε να δηµιουργήσει 
ο Ατατούρκ και εκείνο που προσπαθεί να επιτύχει σήµερα ο Ερντογάν (Γιαννακόπουλος 2014, 
173)   
28 Τα πραξικοπήµατα που έλαβαν χώρα στην Τουρκία µέχρι το 2002 ήταν τρία (1960,1971 και 
1980) και ένα «ηµιπραξικόπηµα» (1997). Τα πραξικοπήµατα αυτά δεν είχαν οµοιότητες µε τα πρα-
ξικοπήµατα άλλων χωρών διότι οι στρατηγοί δεν χρειάσθηκε να καταφύγουν σε συνωµοσίες. Οι 
αξιωµατικοί εκφράζονταν ως ενιαίο σύνολο µέσα από την ιεραρχία τους. Γι’ αυτό και οι κινήσεις 
αυτές των στρατιωτικών είχαν χαρακτήρα διορθωτικών επεµβάσεων όταν έκριναν ότι τα κόµµατα 
είχαν ξεπεράσει τα όρια, τα επανέφεραν στην τάξη ή οδηγούσαν τις εξελίξεις ώστε να δηµιουργη-
θούν νέα κόµµατα (Λυγερός και Μελάς 2013, 21-22).   
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λεµος ο οποίος οδήγησε σε µία νέα τάξη πραγµάτων που χαρακτηρίστηκε από τη 

διαµόρφωση δύο ισχυρών αντίπαλων πόλων. Από τη µία οι χώρες της Βορειοατ-

λαντικής Συµµαχίας και από την άλλη οι χώρες του Συµφώνου της Βαρσοβίας. Στο 

δηµιουργούµενο αυτό πλαίσιο η Τουρκία εγκατέλειψε το ρόλο του «επιτήδειου ου-

δετέρου»29 και άρχισε να στρέφεται προς τη ∆ύση και τις ΗΠΑ30 ενώ αναβαθµί-

στηκε και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέ-

σης Ανατολής και στο χώρο των Βαλκανίων. Η αναβάθµιση αυτή ωφέλησε πολ-

λαπλά την Τουρκία, δεδοµένου ότι ενισχύθηκε η τουρκική οικονοµία µε το µοντέλο 

οικονοµικής ανάπτυξης που εφάρµοσε το ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη, για να ανα-

διοργανωθεί και να εξοπλιστεί µε σύγχρονα όπλα ο στρατός, όφειλε να εγκαταλεί-

ψει τη λογική της εθνικής άµυνας και να προσαρµοστεί σ’ αυτή της συλλογικής 

που επέβαλε η στρατηγική της Συµµαχίας. (Μητράρας 2012, 523-524)    

 

 Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν τόσο µέσω του δόγµατος Τρούµαν όσο και του 

Σχεδίου Μάρσαλ31 µε το οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ καθόρισε το ιδεολογικό 

                                            
29 Η περίοδος από το καλοκαίρι του 1940 έως και το 1943 ήταν περίοδος ισορροπιών για την τουρ-
κική διπλωµατία εν µέσω του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Με επιτήδειους διπλωµατικούς ελιγµούς και 
έχοντας µία «εργαλειακή» αντίληψη για τις σχέσεις της µε τις µεγάλες δυνάµεις της εποχής κατάφε-
ρε ν κερδίσει χρόνο και ουδετερότητα µε παροχή υποσχέσεων και εκδουλεύσεων τόσο προς τους 
Συµµάχους όσο και προς την Γερµανία. (Μούδουρος και Μιχαήλ 2014, 38)    
30 Κύριες αιτίες της επιλογής της Τουρκίας να στραφεί προς τη ∆ύση και τις ΗΠΑ αποτέλεσαν οι 
εδαφικές απαιτήσεις της Σοβιετικής Ένωσης αλλά και οι απαιτήσεις της τελευταίας επί των στενών, 
η οποία επωφελήθηκε από τα κενά ισχύος που δηµιουργήθηκαν στην Ευρώπη µετά το τέλος του Β’  
Παγκοσµίου Πολέµου (Κουσκουβέλης και Λίτσας 2013) 
31 Το Σχέδιο Μάρσαλ παρουσιάστηκε ως ένα πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης και ανάκαµψης, µε 
σκοπό την ανοικοδόµηση της Ευρώπης, η οποία ακόµα προσπαθούσε να γιατρέψει τις πληγές του 
Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Γρήγορα, ωστόσο, το «Σχέδιο Μάρσαλ» αποδείχτηκε πως ήταν η µεγα-
λύτερη και πιο επιτυχηµένη επιχείρηση των ΗΠΑ να επέµβουν στην ευρωπαϊκή οικονοµική πολιτι-
κή.  Οι ΗΠΑ, µε το «Σχέδιο Μάρσαλ», προσέφεραν οικονοµική στήριξη στην «γηραιά ήπειρο», για 
να αποκατασταθούν οι αποδεκατισµένες περιοχές και να εκσυγχρονιστεί η βιοµηχανία. Το πρό-
γραµµα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1948, είχε διάρκεια 4 χρόνων και πήρε το όνοµά του από τον 
Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, George Marshall. Ένα περίπου χρόνο πριν την υπογραφή του 
σχεδίου, στις 12 Μαρτίου του 1947, ο πρόεδρος Τρούµαν διακηρύσσει ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν 
«τους ελεύθερους ανθρώπους που αντιστέκονται στην προσπάθεια υποταγής τους σε ένοπλες 
µειοψηφίες ή εξωτερικές πιέσεις», αφήνοντας αιχµές για την ανάµειξη της Σοβιετικής Ένωσης στις 
ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η δήλωση αυτή, το «δόγµα Τρούµαν», αφορούσε τις προσπάθειες του 
κοµµουνιστικού κινήµατος να καταλάβει την εξουσία στο Ιράν, στην Τουρκία και κυρίως στην Ελλά-
δα. «Η πολιτική µας δεν στρέφεται ενάντια σε καµία χώρα, αλλά ενάντια στην πείνα, τη φτώχεια, 
την απόγνωση και το χάος. Κάθε κυβέρνηση που είναι πρόθυµη να βοηθήσει στην ανάκαµψη θα 
βρει την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ. Σκοπός µας πρέπει να είναι η αναβίωση της παγκόσµιας οικο-
νοµίας της εργασίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εµφάνιση των πολιτικών και κοινωνικών συν-
θηκών υπό τις οποίες µπορούν να υπάρξουν ελεύθεροι θεσµοί», δήλωνε ο George Marshall, τον 
Ιούνιο του 1947. Παρ’ όλη την εχθρότητα των ΗΠΑ απέναντι σε οτιδήποτε σοβιετικό, οι πρώτες 
συζητήσεις για το πρόγραµµα, τον Ιούνιο του 1947, περιελάµβαναν και τις χώρες του Ανατολικού 
Μπλοκ. Ο ίδιος ο Στάλιν ήταν αρχικά θετικός στην ιδέα της οικονοµικής βοήθειας αλλά, άλλαξε 
γνώµη όταν έµαθε πως για να πάρουν τη βοήθεια, οι ανατολικές χώρες έπρεπε να συµφωνήσουν 
µε τους οικονοµικούς όρους των ΗΠΑ, γεγονός που θα περιόριζε την ικανότητα των Σοβιετικών να 
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πλαίσιο της οικονοµικής βοήθειας που χορήγησε προς την Τουρκία αλλά και τις 

υπόλοιπες χώρες32. Σκοπός αυτής της οικονοµικής βοήθειας ήταν η προστασία 

της Τουρκίας από τον  κοµουνισµό33 και παράλληλα η στρατιωτική ενδυνάµωση 

της ενάντια στη σοβιετική απειλή34. Με την αποδοχή του Σχεδίου Μάρσαλ, η 

Τουρκία αναγκάσθηκε να εισέλθει σε µία περίοδο εκδηµοκρατισµού και αµερικα-

νοποίησης ενώ ταυτόχρονα ήταν και η απαρχή του πολυκοµµατισµού.35 (Τεάζης 

2013, 56)   

 

 Όπως έχει ήδη λεχθεί οι µεταρρυθµίσεις του Ατατούρκ προσπάθησαν να 

εκριζώσουν από την τουρκική κοινωνία ή τουλάχιστον να περιορίσουν τη θρησκεία 

στην ιδιωτική σφαίρα. Όµως διαπιστώθηκε ότι οι µεταρρυθµίσεις αυτές δεν κατά-

φεραν να διαδοθούν στο σύνολο του τουρκικού λαού παρά µόνο στην τουρκική 

ελίτ. Την πραγµατικότητα αυτή, δηλαδή την επιρροή του Ισλάµ σε µεγάλο ποσο-

στό του τουρκικού λαού, προσπάθησαν να εκµεταλλευτούν προς άγρα ψήφων τα 
                                                                                                                                    
ασκήσουν τη δική τους επιρροή. Μετά την άρνηση του Στάλιν, µία προς µία οι χώρες της σοβιετικής 
ζώνης απέρριψαν το Σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο αναγνωρίστηκε ως «το αµερικανικό σχέδιο για την 
υποδούλωση της Ευρώπης».  Ωστόσο και οι διαπραγµατεύσεις µε τις δυτικές χώρες της Ευρώπης 
ήταν δύσκολες και περίπλοκες, καθώς το κάθε κράτος προέβαλλε τα δικά του συµφέροντα. Όσον 
αφορά τις ΗΠΑ, το µόνο που προέβαλαν ως αντάλλαγµα για τη βοήθεια που προσέφεραν ήταν η 
ενότητα της Ευρώπης και η διαµόρφωση ενός µετώπου εναντίον του κοµµουνισµού. Τελικά υπήρξε 
συµφωνία και στις 3 Απριλίου 1948, ο Τρούµαν υπέγραψε το οριστικό Σχέδιο Μάρσαλ, στο οποίο 
επικεφαλής της οικονοµικής διαχείρισης ήταν ο Paul G. Hoffman. Μέσα στον χρόνο, οι δεκαεπτά 
συµµετέχουσες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, ∆υτική Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλά-
δα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και 
Ηνωµένες Πολιτείες) υπέγραψαν συµφωνία για την ίδρυση συντονιστικού φορέα, του Οργανισµού 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας, µε επικεφαλής τον Γάλλο Robert Marjolin. Συνολικά, από 
το 1948 έως το 1951, οι Αµερικανοί δαπάνησαν 13 δισεκατοµµύρια δολάρια για την ανόρθωση της 
Ευρώπης. Οι πρώτες χώρες που έλαβαν τη χρηµατική ενίσχυση που παρείχε το σχέδιο Μάρσαλ 
ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία, χώρες που σύµφωνα µε την ηγεσία των ΗΠΑ, ήταν πιο επιρρεπείς 
στον «κοµµουνιστικό κίνδυνο».  Οι κύριες εισαγωγές, κατά την έναρξη του προγράµµατος, είχαν να 
κάνουν µε προϊόντα αυξηµένης ζήτησης, όπως τρόφιµα και καύσιµα. Αργότερα, οι παροχές στρά-
φηκαν προς τις ανάγκες ανασυγκρότησης, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. (tvxs.gr 2016) 
32 Η Τουρκία το διάστηµα 1948 έως 1952 είχε λάβει συνολικά από τις ΗΠΑ 225 εκατοµµύρια δολά-
ρια ως οικονοµική βοήθεια και 305 εκατοµµύρια δολάρια ως στρατιωτική βοήθεια. Ανάµεσα στην 
στρατιωτική βοήθεια που της παρείχαν οι ΗΠΑ συµπεριλαµβάνονταν και 160 αεροσκάφη F-47, 30 
Β – 25 και πολλές δεκάδες C-47. (Μούδουρος and Μιχαήλ 2014, 15,43)  
33 Στο γεγονός αυτό οφείλετε και το ότι αιτία των πραξικοπηµάτων δεν ήταν µόνο η υπεράσπιση 
του κεµαλισµού έναντι του πολιτικού Ισλάµ αλλά και η ψυχροπολεµική προσπάθεια των Αµερικα-
νών να ελέγχουν την Τουρκία και να την χρησιµοποιούν ως γεωπολιτικό έρεισµα στο υπογάστριο 
της Σοβιετικής Ένωσης. (Λυγερός και Μελάς 2013, 22) 
34 Η Σοβιετική Ένωση δυσανασχετούσε µε την τουρκική πολιτική και κυρίως για την διακριτική εκ-
µετάλλευση των Στενών από τις δυνάµεις του Άξονα. Γι’ αυτό είχε κάνει κρούσεις για αναθεώρηση 
της Συνθήκης του Μοντρέ και του καθεστώτος των Στενών σπό την περίοδο της Αγγλό – Γαλλο –
Τουρκικής Συνθήκης του 1939. Επίσης τα αιτήµατα των σοβιετικών είχαν τεθεί στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων και κατά τις συναντήσεις κορυφής του 1944-1945. (Μούδουρος και Μιχαήλ 
2014, 41-42)  
35 Επίσηµη µορφή πήρε ο πολυκοµµατισµός την 12η Ιουλίου 1947 µε τη διακήρυξη του Ισµέτ Ινο-
νού. Η ηµέρα αυτή χαρακτηρίζεται από τους θρησκευόµενους κύκλους της Τουρκίας ως «Ηµέρα 
σωτηρίας από το άθεο Λαϊκό Κόµµα». (Τεάζης 2013, 56)  
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κόµµατα που δηµιουργήθηκαν µετά την έλευση του πολυκοµµατισµού στην Τουρ-

κία. (Υφαντής 2016, 38) 

 

 Οι πρώτες αλλαγές στις µεταρρυθµίσεις του Ατατούρκ επήλθαν από το ίδιο 

το κόµµα που είχε ιδρύσει ο ίδιος, το CHP. Το 1941 επιτράπηκε το κήρυγµα στις 

τουρκικές ένοπλες δυνάµεις λόγω της ενδεχόµενης συµµετοχής των Τούρκων 

στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αλλαγές από τις αρχές του κεµαλισµού επήλθαν και 

στις υπόλοιπες εκφράσεις της θρησκευτικής πίστης. Το 1947 γίνεται αποδεκτή η 

εξωσχολική θρησκευτική εκπαίδευση ενώ το 1948 άρχισαν εκ νέου τα µαθήµατα 

θρησκευτικών στα επαγγελµατικά σχολεία. Τον Ιούνιο του 1949 αποφασίστηκε η 

ίδρυση Τµήµατος Θεολογίας στο Πανεπιστήµιο της Άγκυράς, ενώ το 1950 µετα-

τρέπονται σε σχολεία τα φροντιστήρια εκµάθησης του Κορανίου. Παράλληλα άρ-

θηκαν οι απαγορεύσεις που ίσχυαν σχετικά µε το προσκύνηµα στη Μέκκα, ενώ το 

1948 δόθηκε και οικονοµική βοήθεια σ’ αυτούς που πήγαν να προσκυνήσουν. 

(Τεάζης 2013, 57) Αποτέλεσµα αυτών των ανοιγµάτων στη θρησκεία ήταν το ισ-

λαµικό κίνηµα να βρει µία διέξοδο από την καταπίεση την οποία είχε υποστεί τα 

προηγούµενα χρόνια αφού το CHP παραγκωνίζοντας εν µέρει τις µεταρρυθµίσεις 

του Ατατούρκ άρχισε να κυβερνά µε µία αντίληψη αποδοχής της µετριοπαθούς 

θρησκείας.  

 

 Χαρακτηριστικό της αλλαγής στάσης του CHP είναι και το γεγονός ότι προέ-

βη σ’ αλλαγές που αφορούσαν τα ∆ερβίσικα µοναστικά τάγµατα και τα καταλύµατα 

των δερβίσηδων. Επιπρόσθετα, δόθηκε η δυνατότητα να πραγµατοποιούνται 

θρησκευτικές εκποµπές στο ραδιόφωνο ενώ και το κοράνι παρέµεινε στην αραβική 

γλώσσα. Επίσης η κυβέρνηση του CHP προχώρησε τον Μάρτιο του 1950, λίγες 

µόνο εβδοµάδες πριν τις πρώτες πολυκοµµατικές εκλογές στην Τουρκία, στο ά-

νοιγµα εκ νέου των θρησκευτικών ιερών και των ταφικών µνηµείων. Τα γεγονότα 

αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η βοήθεια που δόθηκε από τις ΗΠΑ στην 

Τουρκία µέσω του Σχεδίου Μάρσαλ οδήγησε το κράτος αυτό, όχι µόνο στην έναρ-

ξη της πολυκοµµατικής ζωής και του εκδηµοκρατισµού, αλλά και στην αφύπνιση 

του ισλαµικού στοιχείου το οποίο είχε προσπαθήσει να απεµπολήσει από το νεο-

δηµιουργηθέν κράτος ο Ατατούρκ µε τις ριζοσπαστικές αλλαγές που επέβαλε. ∆η-

λαδή, το Σχέδιο Μάρσαλ χρησιµοποιήθηκε ως αιτία για να ενισχυθεί το ισλαµικό 

κίνηµα κάτω από την οµπρέλα της δηµοκρατίας. (Τεάζης 2013, 57-58)  
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Η ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (DP) 

 

 Μετά από τις πρώτες πολυκοµµατικές εκλογές στην Τουρκία ως πρώτο 

κόµµα αναδείχτηκε το παραδοσιακό και συντηρητικό ∆ηµοκρατικό Κόµµα36 (DP) 

του Αντνάς Μεντερές, το οποίο είχε απήχηση στους αγροτικούς πληθυσµούς της 

Ανατολίας. (Λυγερός και Μελάς 2013, 24) Στην νίκη αυτή σηµαντικό ρόλο διαδρα-

µάτισε και η πολύχρονη άσκηση εξουσίας από το CHP και η πλήρη απαξίωση των 

θρησκευτικών και λαϊκών παραδόσεων του τουρκικού λαού, η οποία είχε δηµιουρ-

γήσει αντιπάθειες απέναντι στον κεµαλισµό και στο εκφραστή αυτού37. Την αντι-

πάθεια αυτή δεν µπόρεσε να την αντιστρέψει η κυβέρνηση του CHP ούτε µε τις 

τελευταίες πρωτοβουλίες που πήρε όσον αφορά στα ανοίγµατα που έκανε ως 

προς την επανένταξη του Ισλάµ ως µέρος της δηµόσιας σφαίρας. Αποτέλεσµα της 

αποτυχηµένης αυτής προσπάθειας ήταν, το DP του Μεντερές να έχει διαδοχικές 

εκλογικές νίκες το 1950 µε 55%, το 1954 µε 56,6% και το 1957 µε το 47,3% των 

ψήφων αντίστοιχα. (Κουσκουβέλης και Λίτσας 2013, 164) 

 

 Η άνοδος του DP στην εξουσία σηµατοδότησε µία νέα φάση εκσυγχρονι-

σµού στην πολιτική ζωή της χώρας. Ταυτόχρονα επήλθε και οικονοµική ανάπτυξη 

µε την υιοθέτηση φιλελεύθερης πολιτικής38 από την νέα κυβέρνηση. Στο πλαίσιο 

αυτό και προκειµένου να µην υπάρξει διχόνοια εντός της τουρκικής κοινωνίας οι 

ηγέτες του DP αντιλήφθηκαν ότι είναι απαραίτητη η σύµπλευση της τουρκικής πο-

λιτικής κουλτούρας µε την παραδοσιακή κοινωνία και θρησκεία. (Μητράρας 2012, 

524-525) Γι’ αυτό τον λόγο επέφεραν αλλαγές µε τις οποίες επανέντασσαν το Ισ-

λάµ στη δηµόσια σφαίρα ακολουθώντας την ατραπό που είχε χαράξει η προηγού-

µενη πολιτική εξουσία του CHP. 
                                            
36 Το DP ιδρύθηκε από µέλη του CHP τα οποία διαφωνούσαν και ασκούσαν κριτική στις ριζοσπα-
στικές και λανθασµένες πρακτικές του. (Μητράρας 2012, 472) 
37 Χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι µετά τη νίκη DP το 1950, οι ισλαµιστές ξέσπασαν την οργή τους 
για τον πολυετή έλεγχο που τους είχε επιβάλει το CHP και γι’ αυτό µέλη της ακραίας αδελφότητας 
των «Τιτζανί» επιδόθηκαν σε βανδαλισµούς  προτοµών και αγαλµάτων του Ατατούρκ. (Poulton 
2000, 217)  
38 Στο πρόγραµµα του DP υποσχόταν τον περιορισµό του κρατικού παρεµβατισµού στην οικονοµία 
µε την µετατροπή κρατικών επιχειρήσεων σε ιδιωτικές. Επίσης υποσχόταν να εξασφαλίσει αντα-
µοιβή για τον µόχθο του αγρότη, µ’ αποτέλεσµα για πρώτη φορά στην ιστορία της Τουρκίας, η α-
γροτική τάξη να αποτελεί εκλογική δύναµη µέσω της πολιτικοποίησης της. Εκτός όµως από την 
αγροτική τάξη το DP έκανε και ανοίγµατα και προς τους εµπόρους στους οποίους υποσχέθηκε την 
ανακούφιση από τον ασφυκτικό κρατικό παρεµβατισµό. Όµως πέρα και πάνω από όλα το DP έκα-
νε λόγο για τη διασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας. (Μητράρας 2012, 473) Ελευθερία που 
όπως ήδη έχουµε αναφέρει δεν υπήρχε µετά από τις αλλαγές που επέφερε ο Ατατούρκ στην Τουρ-
κική κοινωνία.   
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 Οι σηµαντικότερες αλλαγές που έλαβαν χώρα στην περίοδο της διακυβέρ-

νησης από το DP περιελάµβαναν το κάλεσµα σε προσευχή στα αραβικά, µία αλ-

λαγή η οποία έγινε άµεσα αποδεκτή από τον λαό. Επιπρόσθετα, επανιδρύθηκαν 

το 1951 τα θρησκευτικά επαγγελµατικά σχολεία, που στην πορεία της ιστορίας ε-

ξελίχθηκαν από σχολικά ιδρύµατα εκπαίδευσης σουνιτών θρησκευτικών λειτουρ-

γών σε µία εναλλακτική εκπαιδευτική επιλογή αντί της κοσµικής εκπαίδευσης. Οι 

αλλαγές αυτές προσέδωσαν νέο ειδικό βάρος στο Ισλάµ, το οποίο πλέον έπαψε να 

θεωρείτε λόγος παρακµής της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας όπως στο παρελθόν. 

Αντίθετα, άρχισε πάλι να νοείται ως πηγή κοινωνικής αλληλεγγύης και στοιχείο της 

τουρκικής εθνικής ταυτότητας. Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής, αλλά και της 

στροφής της τουρκικής πολιτικής ελίτ προς την ιστορία της Οθωµανικής Αυτοκρα-

τορίας είναι το γεγονός, ότι το 1953 εορτάστηκε επίσηµα η 500η επέτειος της άλω-

σης της Κωνσταντινούπολης. (Γρηγοριάδης 2015, 134-135)   

 

 Στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης της Τουρκίας από την νέα κυβέρνηση 

υπήρξε µία σύντοµη περίοδος εξαιρετικής ανάπτυξης για τους µειονοτικούς πλη-

θυσµούς της. Η περίοδος αυτή περατώθηκε - µε ολέθρια αποτελέσµατα τόσο για 

τους µειονοτικούς πληθυσµούς αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση του Μεντερές -  

λόγω του Κυπριακού ζητήµατος από τη µια και της επίθεσης µε βόµβα στο σπίτι 

που γεννήθηκε ο Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη από την άλλη39. (Μητράρας 2012, 

                                            
39 Το 1954 αποτέλεσε την χρονιά που µεταβλήθηκε η πολιτική του DP όσον αφορά το Κυπριακό 
ζήτηµα το οποίο µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν αποτελούσε τουρκικό θέµα σύµφωνα µε τον υπουργό 
εξωτερικών της Τουρκίας Φουάτ Κιοπουλού. Έτσι το Κυπριακό έγινε ο άξονας γύρω από τον οποίο 
περιστρέφονταν τα τουρκικά εθνικά συµφέροντα. Το κλίµα δυναµίτιζαν και τα άρθρα των τουρκικών 
εφηµερίδων οι οποίες µε πηχυαίους τίτλους στα πρωτοσέλιδα τους ενέπλεκαν το Οικουµενικό Πα-
τριαρχείο στο θέµα του Κυπριακού µε την δήθεν συγκέντρωση χρηµάτων για την ελληνοκυπριακή 
οργάνωση ΕΟΚΑ. Σ’ αυτή την τεταµένη ατµόσφαιρα έκαναν την εµφάνιση τους εθνικιστικά σωµα-
τεία όπως η οργάνωση «Η Κύπρος είναι τουρκική» και η «Εθνική Οµοσπονδία Τούρκων Φοιτη-
τών» που διοργάνωναν ανθελληνικές διαδηλώσεις και συλλαλητήρια στην Κωνσταντινούπολη την 
περίοδο 1954 – 1955. Μ’ αυτό τον τρόπο υποδαύλιζαν περισσότερο την ήδη τεταµένη ατµόσφαιρα. 
Ταυτόχρονα, η Τουρκία ενθαρρύνονταν από τη Βρετανία εν µέσω συνοµιλιών για το Κυπριακό, την 
περίοδο του Αυγούστου και Σεπτεµβρίου 1955 να αναµειχθεί εντονότερα σ’ αυτό. Την 06 Σεπτεµ-
βρίου 1955 η τουρκική εφηµερίδα «Ινσταµπούλ Εξπρές» δηµοσίευσε στο πρωτοσέλιδο της, την 
είδηση ότι πραγµατοποιήθηκε βοµβιστική επίθεση στο σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Η 
είδηση αυτή πυροδότησε το συσσωρευµένο ανθελληνικό µένος των τούρκων, µ’ αποτέλεσµα την 
νύκτα της 06 προς 07 Σεπτεµβρίου 1955 να ξεσπάσει ο εθνικιστικός ρατσισµός ενάντια σε καθετί 
ελληνικό. (Μητράρας 2012, 477-484)  Όπως αποδείχθηκε πρωταγωνιστής στην έκρηξη που έγινε 
στο κτίριο του τουρκικού προξενείου Θεσσαλονίκης ήταν ο φοιτητής Χατζή Αχµέτ Οκτάι Εγκίν, 
µουσουλµάνος από την Κοµοτηνή. Ο πατέρας του Εγκίν, ο Φαΐκ, ήταν ιεροδιδάσκαλος και εξέχον 
µέλος του τουρκόφρονος τµήµατος της µειονότητας. Είχε εκλεγεί βουλευτής στον νοµό Ροδόπης 
την περίοδο 1946-50 µε το κόµµα των Φιλελευθέρων. Λόγω της ιδιότητας του πατέρα, ο Εγκίν είχε 
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477)  Τα δύο αυτά γεγονότα οδήγησαν στις διώξεις της ελληνικής µειονότητας την  

νύκτα 6η προς 7η Σεπτεµβρίου του 195540. Οι διώξεις αυτές γρήγορα εξαπλώθη-

καν και στις µειονοτικές κοινότητες των Αρµενίων και των Εβραίων λόγω της θρη-

σκευτικής τους ιδιαιτερότητας. Τα γεγονότα αυτά αποδεικνύουν την σταδιακή επα-

νένταξη του Ισλάµ ως στοιχείο της τουρκικής εθνικής ταυτότητας και ως στοιχείο 

διαχωρισµού µεταξύ των κατοίκων της Τουρκίας. (Γρηγοριάδης 2015, 135)    

 

 Οι πρόωρες εκλογές του 1957 και τα όσα επακολούθησαν επέφεραν ρα-

γδαίες και σηµαντικές εξελίξεις στην µετέπειτα πολιτική ζωή της Τουρκίας. Η διά-

βρωση που υπήρξε στην πολιτική του DP ήταν σηµαντική, µ’ αποτέλεσµα πολλά 

σηµαίνοντα στελέχη του να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν τόσο από το κόµµα 

όσο και από την κυβέρνηση. Την περίοδο εκείνη αυξήθηκαν και οι καταγγελίες για 

οικονοµικά σκάνδαλα και διοικητικές ατασθαλίες των κυβερνητικών αξιωµατούχων. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε οικονοµικό χάσµα µεταξύ των αναπτυσσόµενων 

πόλεων και της υποανάπτυκτης υπαίθρου.  Το τέλος της δεκαετίας του 1950 βρή-

κε την Τουρκία να αντιµετωπίζει µία χαοτική κατάσταση. Για την αντιµετώπιση αυ-

τής της κατάστασης η κυβέρνηση του DP κατέφυγε σε αυταρχικές µεθόδους όπως 

φίµωση της ελευθεροτυπίας, απαγόρευση συναθροίσεων, επέκταση των αρµοδιο-

τήτων της αστυνοµίας και τέλος στην κήρυξη στρατιωτικού νόµου και ίδρυση πα-

ράνοµων στρατιωτικών και πολιτικών δικαστηρίων σ’ ολόκληρη την τουρκική επι-

                                                                                                                                    
τύχει σκανδαλώδους ευνοϊκής µεταχείρισης τόσο από την Τουρκία όσο και από την Ελλάδα. Είχε 
εισαχθεί άνευ εξετάσεων στη Νοµική Σχολή Θεσσαλονίκης και ήταν ταυτοχρόνως υπότροφος και 
του ελληνικού και του τουρκικού κράτους. Περίπου τότε στρατολογήθηκε από την Υπηρεσία Εθνι-
κής Ασφαλείας της Τουρκίας (Milli Emniyet Hizmeti), προκάτοχο της ΜΙΤ. Ο Εγκίν είχε παραλάβει 
τους δυναµίτες και είχε καθοδηγήσει ως προς την τοποθέτησή τους τον φύλακα του προξενείου, 
Χασάν Ουτσάρ Μεχµέτογλου, επίσης µουσουλµάνο από την Κοµοτηνή. Οι δύο έλληνες µουσουλ-
µάνοι συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές και παρέµειναν φυλακισµένοι επί εννέα µήνες. Ως 
ηθικοί αυτουργοί της βοµβιστικής ενέργειας είχαν θεωρηθεί οι γενικοί πρόξενοι της Τουρκίας στη 
Θεσσαλονίκη και στην Κοµοτηνή. Τον Ιούνιο του 1956, οι κατηγορίες εναντίον των δύο Τούρκων 
διπλωµατών κρίθηκαν αβάσιµες. Παράλληλα, οι δύο έλληνες µουσουλµάνοι αφέθησαν ελεύθεροι 
µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους επειδή εκρίθη ότι δεν ήσαν ύποπτοι φυγής. Η εξέλιξη οφει-
λόταν στο γεγονός ότι οι πρωθυπουργοί των δύο κρατών συµφώνησαν ατύπως να διευθετήσουν 
το ζήτηµα της βοµβιστικής ενέργειας, µε αντάλλαγµα την ψήφιση νόµου στην Τουρκία για την πα-
ροχή αποζηµιώσεων στα θύµατα των Σεπτεµβριανών. Ο υπόδικος Οκτάι Εγκίν διέφυγε στην Τουρ-
κία, µε τη βοήθεια του Τούρκου προξένου Κοµοτηνής. Εργάσθηκε για πολλά χρόνια στις υπηρεσίες 
ασφαλείας και πληροφοριών της Τουρκίας. Έλαβε ενεργό µέρος στις απελάσεις οµογενών από την 
Τουρκία το 1964. Το 1991 διορίσθηκε νοµάρχης στη Νεάπολη του Νεβ Σεχίρ της Καππαδοκίας. 
(Συρίγος 2014)      
40 Τα αποτελέσµατα των γεγονότων αυτών ήταν 4.340 καταστήµατα των ρωµιών ερείπια και απο-
καΐδια, 2.000 περίπου σπίτια, 83 εκκλησίες, 26 ελληνικά σχολεία, 110 ελληνικά εστιατόρια, 21 ελ-
ληνικά εργοστάσια, 27 ελληνικά φαρµακεία, 11 κλινικές, 12 ξενοδοχεία, 18 φούρνοι, 5 σύλλογοι και 
3 ελληνικές εφηµερίδες κατεστραµµένες. Εκτός από τις υλικές φθορές σηµειώθηκαν βιασµοί και 
περισσότερες από 10 δολοφονίες. (Μητράρας 2012, 484) 
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κράτεια. Απότοκο των παραπάνω ήταν να επέµβει ό στρατός µέσω της διενέργει-

ας στρατιωτικού πραξικοπήµατος την 27 Μαΐου 1960. (Μητράρας 2012, 493)   

 

 Το πρώτο αυτό µετακεµαλικό πραξικόπηµα προκλήθηκε από την πολιτική 

του Μεντερές και έδωσε το δικαίωµα στο στρατό41 να αρχίζει να παίζει ρυθµιστικό 

ρόλο στα πολιτικά δρώµενα της Τουρκίας για τα υπόλοιπα χρόνια, µέχρι την εκδή-

λωση του αποτυχηµένου πραξικοπήµατος της 15 Ιουλίου 2016, οπότε και ο στρα-

τός πλέον εξοβελίστηκε από τα πολιτικά δρώµενα µετά από τα µέτρα που έλαβε η 

πολιτική ελίτ εναντίον του και που θα αναφερθούν στη συνέχεια. 

 

 Το στρατιωτικό καθεστώς της 27 Μαΐου 1960 καταδίκασε µέλη και συνεργά-

τες του DP. Ανάµεσα στους καταδικασθέντες σε θάνατο ήταν τόσο ό πρόεδρος της 

Τουρκικής ∆ηµοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός αυτής, αλλά και δύο υπουργοί 

της κυβέρνησης. Οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός Μεντερές απαγχονίστηκαν την 

16 και 17 Σεπτεµβρίου του 1961 αντίστοιχα, ενώ η ποινή του πρόεδρου Μπαγιάρ 

µετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη λόγω της προχωρηµένης ηλικίας του. Οι κυριότε-

ρες κατηγορίες για τις οποίες καταδικάσθηκαν οι ανωτέρω αφορούσαν την παρα-

βίαση του Συντάγµατος και το πογκρόµ της 6ης και 7ης Σεπτεµβρίου 1955. Μ’ αυτό 

η στρατιωτική ελίτ εναντιώθηκε στον Μεντερές ο οποίος ενθάρρυνε την αναζωπύ-

ρωση της θρησκείας και την ανάµειξη της στην πολιτική. (Μητράρας 2012, 573) Η 

εναντίωση αυτή ήταν προσωρινή, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια, λόγω της ιστορι-

κής πραγµατικότητας που επακολούθησε.   

 

ΤΟ ΜΕΣΟ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 

 

 Το καθεστώς που προέκυψε από το πραξικόπηµα του 1960 – ένα πραξικό-

πηµα που εκδηλώθηκε από το στρατό ώστε να διαφυλαχτούν οι συνταγµατικές και 

                                            
41 Για να αντιληφθούµε την νοοτροπία των τούρκων Αξιωµατικών θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι 
ίδιοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως κληρονόµους µιας µακραίωνης οθωµανικής παράδοσης 
που ταύτιζε την κρατική εξουσία µε τις στρατιωτικές δυνάµεις. Μ’ αυτό τον τρόπο οι στρατιωτικοί 
πίστευαν ότι αποτελούν µία ιδιαίτερη τάξη της τουρκικής κοινωνίας και ήταν επιφορτισµένοι µε την 
υπεράσπιση της δηµοκρατίας και των αρχών του Ατατούρκ. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια ενός 
από τους συνεργάτες του ηγέτη των ριζοσπαστών Αξιωµατικών Τουρκές «Το πραξικόπηµα πραγ-
µατοποιήθηκε για να αποφευχθεί ένας εµφύλιος πόλεµος. Ο τουρκικός στρατός είναι στρατός εθνι-
κός και όχι αυτοκρατορικός… Ο στρατός ανήκει στο έθνος και δεν τάσσεται υπέρ ή κατά κανενός 
κόµµατος αλλά υπηρετεί τον λαό και το Σύνταγµα και υποτάσσεται στη βούληση του έθνους.» 
(Poulton 2000, 176)   
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δηµοκρατικές παραδόσεις έτσι όπως τις θεµελίωσε ο Ατατούρκ και οι οποίες είχαν 

καταστρατηγηθεί από τον Μεντερές – υπαγόρευσε ένα νέο Σύνταγµα το οποίο χα-

ρακτηρίζονταν από την ελευθερία στον ιδεολογικό πλουραλισµό. Ο πλουραλισµός 

αυτός θεωρήθηκε από τους στρατιωτικούς ότι θα σταθεί τροχοπέδη σ’ αυταρχικές 

πλειοψηφικές κυβερνήσεις όπως αυτή του DP. Η δυνατότητα όµως που δόθηκε 

στην έκφραση πολλών απόψεων µέσα στην Τουρκία, είχε ως αποτέλεσµα, µεταξύ 

των υπολοίπων, να ανθήσει και το λαϊκό Ισλάµ µε συνέπεια την αποσπασµατική 

επανεµφάνιση της θρησκείας στα προγράµµατα αλλά και στην πολιτική των κοµ-

µάτων. (Γρηγοριάδης 2015, 136) Επιπλέον, στο νέο αυτό πολιτικό περιβάλλον της 

Τουρκίας πραγµατοποιήθηκε άνοδος των αριστερών δυνάµεων µέσω κάποιων  

πολιτικών σχηµατισµών42, των οποίων η νόµιµη λειτουργία επιτράπηκε για πρώτη 

φορά λόγω του νέου Συντάγµατος του 1961. (Poulton 2000, 220)  

 

 Στο σηµείο αυτό και για την καλύτερη κατανόηση των πεπραγµένων στην 

Τουρκική ∆ηµοκρατία πρέπει να κάνουµε µία ανασκόπηση των πολιτικών γεγονό-

των της εποχής. Το CHP µε την υποστήριξη του στρατού και του κεµαλικού κρά-

τους κατάφερε να πρωτεύσει στις εκλογές του 1961 λαµβάνοντας το 36,7% των 

ψήφων. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν ήταν αρεστά στον στρατό διότι τα κόµµατα ∆ι-

καιοσύνης (AP), Ρεπουµπλικανικό Αγροτικό Εθνικιστικό (CKMP) και αυτό της Νέας 

Τουρκίας (YTP) κατάφεραν να συγκεντρώσουν αθροιστικά µεγαλύτερο ποσοστό 

από το CHP. Η αντίδραση απέναντι σ’ αυτό το αποτέλεσµα ήταν η προετοιµασία 

διενέργειας ενός νέου πραξικοπήµατος το οποίο αποφεύχθηκε µόνο µε την ευθυ-

γράµµιση των προέδρων των κοµµάτων στις απαιτήσεις του στρατού. Η δηµιουρ-

γία του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και η συνταγµατική κατοχύρωση του,  ως 

όργανο ελέγχου της εθνικής βούλησης43, ήταν το αποτέλεσµα των διεργασιών που 

έλαβαν χώρα την περίοδο αυτή. (Kizilyurek 2010, 119)  Στις επόµενες εκλογές το 

διάδοχο κόµµα του DP το AP λαµβάνει ποσοστό 52,87% και στις εκλογές του 

1969 λαµβάνει ποσοστό 46,55% των ψήφων. (Κουσκουβέλης και Λίτσας 2013, 

167) 

                                            
42 Το εργατικό κόµµα Τουρκίας ιδρύεται το 1961 και κερδίζει 15 βουλευτές στην εκλογική διαδικασία 
του 1965 (Kizilyurek 2010, 15) 
43 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Σγου Ρεφίκ Τουλγκά αναφορικά µε την εκδήλωση της εθνι-
κής βούλησης µέσα από τις εκλογές του 1961 «Οι εκλογές δεν έδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέ-
σµατα. Η εθνική κυριαρχία έπρεπε να εκδηλωθεί αλλά αυτό δεν ήταν η εθνική κυριαρχία. ∆εν µπο-
ρούσαµε να πιστέψουµε ότι οι αναλφάβητοι ήταν αυτοί που θα αποφάσιζαν για την τύχη του έ-
θνους ή ότι θα µπορούσαν έγκυρα να ασκήσουν αυτό το δικαίωµα». (Kizilyurek 2010, 119) 



 
 

 

43 

 

 Το AP, το οποίο ιδρύθηκε εννέα µήνες µετά από το στρατιωτικό πραξικόπη-

µα της 27 Μαΐου 1960, θεωρείτε ότι είναι η συνέχεια του DP. Το νεοδηµιουργηθέν 

κόµµα επιθυµούσε να διατηρήσει τους δεσµούς µε τη βάση του κόµµατος από τη 

µία, αλλά από την άλλη αναζητούσε ταυτόχρονα και την νοµιµοποίηση από τον 

στρατό. Στην προσπάθεια της υπηρέτησης αυτού του σκοπού, η ηγεσία του AP 

ήταν αναγκασµένη να ακροβατεί ανάµεσα στις επιθυµίες της εκλογικής του βάσης 

από την µία και στην προσπάθεια να καλύπτει τις συνταγµατικές επιλογές και τη 

βούληση του στρατού, ο οποίος δεν επιθυµούσε την παρέκκλιση από τις κεµαλικές 

αρχές, από την άλλη. Η προσπάθεια αυτή του AP να ισορροπήσει ανάµεσα σ’ αυ-

τές τις δύο θέσεις γίνεται φανερή σ’ ένα απόσπασµα του προέδρου του, Σουλειµάν 

Ντεµιρέλ που ακολουθεί : « Στην Τουρκία δεν µπορούµε να επιστρέψουµε στα κε-

κτηµένα των µεταρρυθµίσεων του Ατατούρκ… Ο λαός µας είναι ικανοποιηµένος µε 

αυτές τις µεταρρυθµίσεις… Φυσικά θα υπάρχει θρησκευτική εκπαίδευση και θρη-

σκευόµενοι άνθρωποι. Είναι χρήσιµοι για την κοινότητα. ∆εν µπορούµε να τους 

θεωρούµε οπισθοδρόµηση, αντίδραση η ρήξη µε τις µεταρρυθµίσεις του Ατα-

τούρκ». (Kizilyurek 2010, 121) Επιπρόσθετα, τόσο το DP όσο και το διάδοχο του 

κόµµα AP αντιπροσώπευαν τις µετριοπαθείς ισλαµιστικές δυνάµεις κατά τις δεκαε-

τίες του 1950 και 1960. (Poulton 2000, 121)    

 

 Παρατηρούµε λοιπόν ότι τη δεκαετία του 1960 συνεχίζεται  η ανησυχία της 

κεµαλικής ελίτ απέναντι στην αναγέννηση του Ισλάµ. Όµως η στρατιωτική Επιτρο-

πή Εθνικής Ενότητας που είχε αναλάβει τα ηνία της διακυβέρνησης µετά το πραξι-

κόπηµα της 27 Μαΐου συνέχισε την προηγούµενη πολιτική ανεχόµενη τη λειτουρ-

γία των ιερατικών σχολών. Παράλληλα είχε γίνει κατανοητό από την Επιτροπή Ε-

θνικής Ενότητας ότι το Ισλάµ αποτελούσε ζωτικό συστατικό του τουρκικού έθνους, 

αλλά δεν κατάφερε εξ αιτίας του µικρού χρονικού διαστήµατος της παραµονής της 

στην εξουσίας, να πετύχει το εκτουρκισµό του. Το νέο Σύνταγµα του 1961 απαγό-

ρευσε την πολιτικοποίηση του Ισλάµ, ωστόσο η πολιτική πρακτική ελάχιστα είχε 

µεταβληθεί από την περίοδο διακυβέρνηση της Τουρκίας από το DP. Χαρακτηρι-

στικό είναι ότι συνεχίστηκε την περίοδο αυτή η ανέγερση 6.000 νέων τεµενών, µε-

ταξύ του 1960 και του 1964, έναντι 15.000 της περιόδου 1950 έως 1957. Επιπλέον 

υπήρξε αύξηση των ιερατικών σχολών. Επίσης στην Τουρκία, την αναφερόµενη 

περίοδο της δεκαετίας του 1960, παρουσιάστηκε άνθηση στη φθηνή θρησκευτική 
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λογοτεχνία µέσω της οποίας έγινε προσπάθεια να εµφανιστεί ο Ατατούρκ ως κα-

λός µουσουλµάνος44. Αυτό έγινε προκειµένου να υπάρξει µία συµφιλίωση µεταξύ 

του τουρκικού εθνικισµού και του Ισλάµ προκειµένου να αυτοπροστατευτούν οι ισ-

λαµιστές παρουσιάζοντας µε εµφατικό τρόπο το Ισλάµ ως ουσιώδες συστατικό της 

τουρκικότητας. (Poulton 2000, 219-221) 

 

 Την εξεταζόµενη λοιπόν περίοδο παρατηρείται µία ανάπτυξη του µετριοπα-

θούς πολιτικού Ισλάµ µε κύριο εκφραστή το AP. Όµως, πρέπει να τονιστεί στο ση-

µείο αυτό ότι το 1965 ψηφίστηκε ό νόµος «περί λειτουργίας των κοµµάτων» ο ο-

ποίος απαγόρευε στα κόµµατα να εναντιώνονται στην κοσµική µορφή του κρά-

τους. Το γεγονός αυτό εµπόδισε τη δηµιουργία ισλαµιστικών κοµµάτων ενώ όσα 

θρησκευτικά κόµµατα προσπάθησαν να δηµιουργηθούν τέθηκαν εκτός νόµου. Ε-

κτός όµως από τα αµιγή πολιτικά κόµµατα υπήρξαν και δρούσαν µικρές ακραίες 

ισλαµιστικές οµάδες45 οι οποίες διατύπωναν το αίτηµα της ανάδειξης του Ισλάµ ως 

κύριο συστατικό της εθνικής τουρκικής ταυτότητας, υποστηρίζοντας ότι η κυριαρ-

χία ανήκει στο Ισλάµ και όχι στο έθνος. (Poulton 2000, 220-221)  

 

 Εκτός όµως από τη διαµάχη για το ρόλο του Ισλάµ στην τουρκική κοινωνία, 

η Τουρκία τη δεκαετία του 1960 ταλανίστηκε και από πολιτικές διαµάχες που οφεί-

λονται στην έλλειψη συνεννόησης µεταξύ των δύο µεγαλυτέρων κοµµάτων, του 

CHP και του AP. Η έλλειψη συνεννόησης µεταξύ αυτών των κοµµάτων οδήγησε 

σε πόλωση και στην προσπάθεια τους τα κόµµατα αυτά να επικρατήσουν πολιτι-

κά, συµµάχησαν µε πολιτικά ρεύµατα που διαπνέονταν από εθνικιστικές και ισλα-

µικές τάσεις από τη µία και ριζοσπαστικές απόψεις για την αριστερά από την άλλη. 

Η ανάπτυξη αυτών των τάσεων διευκολύνονταν από το νέο Σύνταγµα. Απόρροια 

                                            
44 Μερικά από τα µοτίβα της φθηνής αυτής λογοτεχνίας όπως εντοπίζονται από τον Landau ήταν : 
«το Ισλάµ είναι ένας ηθικά επιθυµητός τρόπος ζωής», «ο τουρκικός εθνικισµός και το Ισλάµ δεν 
αλληλοαναιρούνται αλλά συµπληρώνονται ως ιερές βάσεις της Τουρκίας» και το «Ισλάµ αποτελεί 
σηµαντικό στοιχείο της τουρκικής κουλτούρας» (Poulton 2000, 221) 
45 Για παράδειγµα ένα από τα επιτυχηµένα ισλαµικά κινήµατα θρησκευτικής αφύπνισης στην Τουρ-
κία ήταν οι ακόλουθοι του Σαϊντί Νουρσί που σχηµάτισαν το κίνηµα των Nurcu. (∆ιάδοχος του Σαϊ-
ντί Νουρσί θεωρείτε ο Φετουλάχ Γκιουλέν ο οποίος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην σύγχρονη 
εποχή στα τεκταινόµενα στην γειτονική µας χώρα δεδοµένου ότι κατηγορήθηκε από το Ερντογάν 
ότι είναι ο ιθύνουν νους πίσω από το αποτυχηµένο πραξικόπηµα της 15 Ιουλίου 2016) Άλλη ισλα-
µική οµάδα που δραστηριοποιήθηκε στην Τουρκία ήταν οι Suleymanci, µε σηµαντική παρουσία 
τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Κεντρική και ∆υτική Ανατολία. Οι οµάδες αυτές τόνιζαν 
τον ρόλο του Κορανίου σε κάθε θρησκευτική εκδήλωση και υποστήριζαν την πιστή εκπλήρωση των 
θρησκευτικών καθηκόντων. Εναντίον τους έχει κινηθεί το κοσµικό κράτος το οποίο τις έχει κατηγο-
ρήσει για την καλλιέργεια µίσους απέναντι στον Ατατούρκ. (Shankland 2003, 148,152)     
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αυτής της πολιτικής ατµόσφαιρας που είχε δηµιουργηθεί ήταν να ξεσπάσει πολιτι-

κή βία µεταξύ οµάδων φοιτητών της αριστεράς οι οποίες διαµαρτύρονταν κατά του 

ιµπεριαλισµού46 και των κρατικών δυνάµεων καταστολής. Ως αντιστάθµισµα στη 

βία των αριστερών φοιτητών είχαµε βίαιες ενέργειες, όχι µόνο από τις δυνάµεις κα-

ταστολής, αλλά και από τη πλευρά της άκρας δεξιάς και κυρίως των Γκρίζων Λύ-

κων47. (Μητράρας 2012, 530) 

 

 Τα παραπάνω γεγονότα είχαν δηµιουργήσει στην Τουρκία µία κατάσταση 

εκρηκτική. Οι πολιτικές συγκρούσεις, εξαιτίας των πολιτικών ανταγωνισµών για την 

πολιτική επικράτηση, συνεπικουρούµενες από τα οικονοµικά αδιέξοδα που είχαν 

δηµιουργηθεί µετά από τις οικονοµικές ελπίδες της δεκαετίας του 1960, οι οποίες 

αποδείχθηκαν φρούδες, ώθησαν την κοινωνία σε βία και αναρχία. Η ανεργία εκτι-

νάχθηκε από την αδυναµία του εργατικού και του εκπαιδευτικού τοµέα να δηµι-

ουργήσουν νέες θέσεις εργασίας από την µία, ενώ υπήρξε και ραγδαία αύξηση του 

πληθυσµού από την άλλη. Επίσης, στην αύξηση της ανεργίας συνέβαλλε και το ότι 

σταµάτησε η ροή τούρκων εργατών προς την Γερµανία όπως συνέβαινε την δεκα-

ετία του 1960. Παράλληλα, οι οπαδοί αριστερών παρατάξεων πραγµατοποιούσαν 

ληστείες τραπεζών και απαγωγές αµερικανών στρατιωτών ενώ επιτίθεντο και ενα-

ντίων αµερικανικών στόχων. Στον αντίποδα βρίσκονταν οι Γκρίζοι Λύκοι που είχαν 

ως στόχο τους καθηγητές πανεπιστηµίων που ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση. 

Στην περιγραφείσα κατάσταση πρέπει να προστεθούν και οι ισλαµιστές οι οποίοι 

έγιναν επιθετικότεροι καθώς απέρριπταν τις ιδέες του Ατατούρκ, γεγονός που 

προκαλούσε την στρατιωτική ελίτ. Την κατάσταση αυτή δεν µπόρεσε να την αντι-

µετωπίσει η κυβέρνηση του Ντεµιρέλ, η οποία είχε παραλύσει µετά και από την 

αποχώρηση βουλευτών, µ’ αποτέλεσµα την 12 Μαρτίου του 1971 η ηγεσία των 

Τουρκικών Ενόπλων δυνάµεων να επέµβει ζητώντας το σχηµατισµό µίας ισχυρής 

και αξιόπιστης κυβέρνησης από πολιτικούς ευρείας αποδοχής. Συνέπεια της ε-

πέµβασης του στρατού ήταν η παραίτηση του Ντεµιρέλ και ο σχηµατισµός κυβέρ-

νησης τεχνοκρατών υπό τον Νιχάτ Ερίµ που είχε ως αποστολή την πραγµατοποί-
                                            
46 Τον Ιούλιο του 1968 και µε αφορµή την επίσκεψη του 6ου αµερικανικού στόλου στη Σµύρνη οι 
αριστεροί φοιτητές προέβηκαν σε βίαιες συγκρούσεις µε την αστυνοµίας και σε τυφλές βοµβιστικές 
επιθέσεις οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε δέκα Τούρκους πολίτες. (Λίτσας 2007, 23) Τα επεισόδια 
επαναλήφθηκαν τον Φεβρουάριο του 1969 όπου οι αντιαµερικανικές διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε 
αναµέτρηση µε την αστυνοµία. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν βοµβιστικές επιθέσεις, ληστείες, απα-
γωγές αλλά και απώλειες ζωών. (Μητράρας 2012, 530)  
47 Οι Γκρίζοι Λύκοι ήταν η νεολαία του κόµµατος Εθνικιστικής ∆ράσης (MHP) η οποία έγινε γνωστή 
για τις ακρότητες και τον φανατισµό της. (Λίτσας 2007, 23)  
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ηση µεταρρυθµίσεων σύµφωνα µε το πνεύµα του Ατατούρκ. Ο στρατός για ακόµη 

µία φορά καθιερώνονταν ως διαιτητής µεταξύ των πολιτικών κοµµάτων και της 

κοινωνίας. (Μητράρας 2012, 575 - 578) 

 

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΠΑΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 

 

 Το πραξικόπηµα της 12 Μαρτίου 197148 διέκοψε βίαια τις όποιες δηµοκρα-

τικές διαδικασίες στην Τουρκία. Ο στρατός προσηλωµένος στην ελιτίστικη παρά-

δοση περιφρονούσε τα ζητήµατα που αφορούσαν τις εκλογές και την βούληση του 

εκλογικού σώµατος και επιθυµούσε – τουλάχιστον ένα τµήµα από αυτόν – να κα-

τέχει την κρατική εξουσία. Τα αποτελέσµατα από  την επέµβαση του στρατού για 

δεύτερη φορά κατέληξαν σε φιάσκο που οδήγησε σ’ ένα καταπιεστικό καθεστώς 

που προώθησε αντιδηµοκρατικά µέτρα. Οι µεταρρυθµίσεις που ευαγγελίζονταν 

αποδείχθηκαν κενού περιεχοµένου διότι η έννοια των «κεµαλικών µεταρρυθµίσε-

ων» την παρούσα χρονική περίοδο παρέµενε απροσδιόριστο. Το παραπάνω α-

ποδεικνύεται και από τη δήλωση του Νιχάτ Ερίµ ο οποίος είχε δηλώσει « Όλοι εί-

ναι Κεµαλιστές. Πώς να διακρίνουµε τι είναι κεµαλική µεταρρύθµιση και τι δεν είναι; 

Πως µπορούµε να ρυθµίσουµε αυτό το ζήτηµα; Θα ρυθµιστεί είτε µε εκλογές είτε 

από έναν άνδρα µε πυγµή που θα επιβάλλει τη δική του κεµαλική µεταρρύθµιση». 

Βέβαια «ο άνδρας µε πυγµή» παρουσιάστηκε στην συνέχεια της ιστορικής πραγ-

µατικότητας µετά τη διενέργεια του επόµενου πραξικοπήµατος και πρόκειται για 

τον επικεφαλής των πραξικοπηµατιών, τον Στρατηγό Κενάν Εβρέν. (Kizilyurek 

2010, 135) Μέχρι εκείνη όµως τη στιγµή στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας εµφα-

νίστηκε ένας άλλος πολιτικός ταγός ο οποίος θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 

στα τεκταινόµενα της χώρας στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Αυτός  δεν ήταν 

άλλος από τον Νετσµετίν Ερµπακάν, ο οποίος αποτέλεσε και τον µέντορα του Ερ-

ντογάν δεδοµένου ότι ο ίδιος και το κόµµα του - Κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης 

(AKP) που δηµιουργήθηκε το 2001 - προήλθε µετά από τη διάσπαση του πολιτι-

κού σχηµατισµού που είχε τα θεµέλια του στο κόµµα που είχε ιδρύσει ο Ερµπα-

κάν. 

 

                                            
48 Το πραξικόπηµα της 12 Μαρτίου 1971 συχνά αναφέρεται και ως «Υπόµνηµα» (Μιχαλακόπουλος 
2012, 52)  
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 Επιστροφή όµως στην δεκαετία του 1970 προκειµένου να εξετάσουµε τι 

πρέσβευε ο Ερµπακάν ως ηγέτης του τουρκικού πολιτικού Ισλάµ. Ο Ερµπακάν 

είχε ιδρύσει ήδη από το 1969 µία οργάνωση µε την ονοµασία Θρησκευτική Άπο-

ψη49 (millî Görüș) ενώ την 26 Ιανουαρίου 1970 δηµιουργησε το Κόµµα Εθνικής 

Τάξης (ΜΝΡ). Οι απόψεις του Ερµπακάν υποστήριζαν ότι η Τουρκία πρέπει να 

αναπτυχθεί µε γρήγορους ρυθµούς στηριζόµενη και εκµεταλλευόµενη την ισχύ 

που πηγάζει από την ιστορία, τον πληθυσµό και την οικονοµία της. (Μηνάγιας 

2014, 62) Με αυτόν τον τρόπο καλλιέργησε µια εθνικιστική νοσταλγία για την οθω-

µανική ιστορία της Τουρκίας.  

 

 Παράλληλα εκφράζονταν αρνητικά για την Ευρώπη υποστηρίζοντας ότι αν 

και τα ευρωπαϊκά κράτη διέθεταν δύναµη, τα µουσουλµανικά κράτη και ιδιαίτερα η 

Τουρκία χαρακτηρίζονταν από τη δικαιοσύνη. Υποστήριζε ότι τα δυτικά κράτη θα 

είναι πάντοτε κατώτερα των µουσουλµανικών διότι τους υπολείπεται το στοιχείο 

της δικαιοσύνης ενώ είναι ηθικά και οικονοµικά διαφθαρµένα. Στο πεδίο της διε-

θνούς πολιτικής, ο Ερµπακάν, υπερασπίστηκε την ισλαµική δηµοκρατική συνερ-

γασία µέσω µίας «Ισλαµικής Ένωσης», εµπνευσµένης από την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση. Φυσικά εντός της «Ισλαµικής Ένωσης» η Τουρκία θα διαδραµάτιζε ηγετικό ρό-

λο. (Γρηγοριάδης 2015, 137-138) Μ’ αυτόν τον τρόπο συνέβαλε στην εδραίωση 

του Ισλάµ στην τουρκική δηµόσια σφαίρα και την εθνική ταυτότητα. 

 

  Η συµβολή του Ερµπακάν είναι σηµαντική για την µετέπειτα πολιτική ζωή 

της Τουρκίας διότι οι ιδέες που πρέσβευε διαπιστώνουµε ότι υποστηρίζονται και 

υλοποιούνται από τους µεταγενέστερους οµοϊδεάτες του. Η εφαρµογή του προε-

δρικού συστήµατος, η δυνατότητα διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων, η παρεµπόδιση 

συχνής διενέργειας εκλογών, η διάκριση των ορίων της ελευθερίας συνειδήσεως 

και των θρησκευτικών ελευθερίων µε παράλληλη προστασία του θρησκευτικού 

χαρακτήρα του κράτους και η κατοχύρωση των πολιτικών ελευθεριών είναι µερικές 

                                            
49 Σύµφωνα µε τα όσα υποστηρίζονταν µέσα από τη Θρησκευτική Άποψη προάγονταν η πίστη ότι 
πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κράτος στο οποίο κυρίαρχες θα είναι οι ισλαµικές και τουρκικές αξίες, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στις πρώτες. Θεωρεί δηλαδή ότι βασικό συστατικό στοιχείο του τουρκικού κρά-
τους και του τουρκικού έθνους πρέπει να έιναι το Ισλάµ. Ο ίδιος ο Ερµπακάν ορίζει την Θρησκευτι-
κή Άποψη ως εξής « Η άποψη που σέβεται την ιστορία του έθνους µας, τις πατροπαράδοτες και 
όλες τις πνευµατικές αξίες είναι η Θρησκευτική Άποψη». Πίστευε λοιπόν ο Ερµπακάν ότι για να 
πετύχει το έθνος τους στόχους του έπρεπε να αναβιώσει το πνεύµα του Μωάµεθ Β΄ του πορθητή. 
Ταυτόχρονα υποστήριζε ότι το Ισλάµ ήταν ανώτερο από τη ∆ύση και ότι η ακµή του δυτικού πολιτι-
σµού οφείλονταν στο Ισλάµ. (Τεάζης 2013, 68)    
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από τις ιδέες που προωθούσε ο Ερµπακάν50. Ειδική µνεία πρέπει να γίνει για την 

άποψη του Ερµπακάν για την κοσµικότητα, ένα θέµα που ταλάνιζε και συνεχίζει να 

ταλανίζει την Τουρκία, η οποία είναι η ακόλουθη: «Κοσµικότητα σηµαίνει να έχει ο 

καθένας ελευθερία σκέψης, ελευθερία συνείδησης και λατρείας. Σηµαίνει δηλαδή 

να µην καταδυναστεύει κανείς κανέναν. ∆υστυχώς στη χώρα µας ακολουθείται µια 

ακριβώς αντίθετη πρακτική. Καταπιέζονται οι θρησκευόµενοι άνθρωποι. Οι άθρη-

σκοι καταδυναστεύουν τους θρησκευόµενους και παραβιάζουν την κοσµικότητα. 

Φυσικά και οι θρησκευόµενοι θα διεκδικήσουν και θα αποκτήσουν τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα τους. Η εφαρµογή της κοσµικότητας κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν µπορεί 

να γίνει αποδεκτή από την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των ελευθε-

ριών. ∆εν είναι δυνατό να γίνει δηµοκρατικό το ισχύον καθεστώς αν δεν αλλάξει 

αυτή η κατάσταση». (Τεάζης 2013, 77)     

 

 Τα παραπάνω προσπάθησε να τα υλοποιήσει µέσω των πολιτικών σχηµα-

τισµών που ίδρυσε. Αρχικά το Κόµµα Εθνικής Τάξης (MNP) που ιδρύθηκε την 26 

Ιανουαρίου 1970 και το οποίο κρίθηκε παράνοµο την 20 Μαΐου 1971 από το στρα-

τιωτικό καθεστώς µε την κατηγορία της αντίθετης συµπεριφοράς προς την αρχή 

της κοσµικότητας του κράτους. 

 

 Την 11 Οκτωβρίου του 1972 ιδρύθηκε το Κόµµα της Θρησκευτικής Σωτηρί-

ας (MSP) µε προσωρινό επικεφαλή τον Σουλειµάν Εµρέ. Το MSP γνώρισε απρό-

σµενη επιτυχία στις εκλογές του 1973 κερδίζοντας το 11,8% των ψήφων και 48 

βουλευτές. Μία εβδοµάδα αργότερα ο Ερµπακάν ανέλαβε την ηγεσία του MSP στη 

θέση του παραιτηθέντος Εµρέ51. Στις ίδιες εκλογές το CHP κατάφερε να ξεπεράσει 

τις διαχωριστικές γραµµές µεταξύ κεµαλιστών και λαϊκών µαζών, να ενισχυθεί τό-
                                            
50 Σ’ ένα άρθρο στο οποίο ένας εκ των συγγραφέων ήταν και ο Ερµπακάν υποστηρίζει ότι θα πρέ-
πει να εφαρµοστεί το προεδρικό σύστηµα στα πρότυπα τη Γαλλίας ή των ΗΠΑ διότι έτσι θα ανα-
πτυχθεί η υλική και πνευµατική ισχύς του λαού. Στο ίδιο άρθρο υποστηρίζει ότι µέσα από τη διεξα-
γωγή των δηµοψηφισµάτων θα επιτευχθεί η σύζευξη έθνους και κράτους. Συνεχίζοντας αναφέρει 
ότι οι συχνές εκλογικές διαδικασίες τραυµατίζουν την λαϊκή συνοχή ενώ είναι ένθερµος υποστηρι-
κτής και της κατοχύρωσης των πολιτικών ελευθεριών. (Τεάζης 2013, 75-76)     
51 Αποτέλεσε πρωτοφανές φαινόµενο για την πολιτική ιστορία της Τουρκίας το γεγονός ότι ο Ερ-
µπακάν κατάφερε να επαναδραστηριοποιηθεί στην πολιτική αρένα της Τουρκίας δεδοµένου ότι το 
πρώτο ισλαµικό κόµµα που είχε ιδρύσει κηρύχθηκε παράνοµο. Οι σύγχρονοι αναλυτές των τουρκι-
κών θεµάτων προσπαθώντας να δώσουν µία απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα αναφέρονται στο ρόλο 
του στρατού. Υποστηρίζεται λοιπόν, ότι ο στρατός σίγουρος για την ικανότητα του να περιορίζει την 
ισλαµική µαχητικότητα, επέτρεψε στον Ερµπακάν να επιστρέψει στην Τουρκία και να δραστηριο-
ποιηθεί ελεύθερα αποσκοπώντας στο να περιορίσει µε τη δράση του, από την µία, την επιρροή του 
AP και από την άλλη, να σταθεί εµπόδιο στην εξάπλωση του κουµµουνισµού. (Shankland 2003, 
162)  
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σο στις πόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές και να επικρατήσει, χωρίς όµως να 

αποκτήσει την απαιτούµενη πλειοψηφία για να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνη-

ση. (Kizilyurek 2010, 171)  

 

 Μετά από πολύµηνες διεργασίες σχηµατίστηκε µία ετερόκλητη κυβέρνηση 

συνεργασίας ανάµεσα στο CHP και το MSP µε τον πρόεδρο του MSP να αναλαµ-

βάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Το κυβερνητικό αυτό σχήµα αντιµετώπισε 

πολλές διαφωνίες52 που οδήγησαν τελικά µετά από 9 µήνες στην διάλυση του. Η 

αδυναµία του CHP να βρει νέους συµµάχους οδήγησε το AP στη συγκρότηση κυ-

βέρνησης συνεργασίας µε τα κόµµατα MSP, ∆ηµοκρατικής Εµπιστοσύνης (CGP), 

Εθνικιστικής ∆ράσης (MHP). Η κυβέρνηση που σχηµατίστηκε ονοµάστηκε «Εθνι-

κιστικό Μέτωπο» και ο Ερµπακάν διαδραµάτισε τον ρόλο του αντιπροέδρου της 

κυβέρνησης. (Shankland 2003, 160-161)  

 

 Στις επόµενες εκλογές του 1977 το MSP κατάφερε να κατακτήσει το 8,56% 

των ψήφων και 24 βουλευτές έχοντας µειωµένα ποσοστά σε σχέση µε το 1973 

διότι λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο αυξήθηκαν τα ποσοστά τόσο του 

CHP, του οποίου ο ηγέτης Ετσεβίτ είχε ανακηρυχτεί σε εθνικό ήρωα, αλλά και του 

ακροδεξιού κόµµατος MHP. Όµως το MSP συνέχισε να παίζει κυβερνητικό ρόλο 

και πάλι στη κυβέρνηση συνασπισµού «Εθνικιστικού Μετώπου» που σχηµατίστη-

κε εκ νέου από τα κόµµατα AP, MSP και MHP. (Μητράρας 2012, 537) 

  

 Η δεκαετία του 1970 ήταν µια ταραχώδη περίοδο για την Τουρκία που οδή-

γησε στη αύξηση της αναρχίας και της βίας στους δρόµους της. Ήταν µια εποχή 

που άρχισε µ’ ένα «κυνήγι µαγισσών» εναντίον της αριστεράς, από την πλευρά 

του στρατού µετά την εκδήλωση του πραξικοπήµατος της 12 Μαρτίου 1971. Ιδιαί-

τερα οι διώξεις κατά των αριστερών εξελίχθηκαν σε πογκρόµ µετά την 22 Μαΐου 

1971 όταν µέλη του Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόµµατος – Μέτωπο Τουρκίας  

(ΗΚΡ-C) απήγαγαν και σκότωσαν τον ισραηλινό πρόξενο στην Κωνσταντινούπο-

λη. (Μητράρας 2012, 531) Η δίωξη της αριστεράς έδωσε το ζωτικό χώρο για την 

ανάπτυξη των ακροδεξιών ρευµάτων της τουρκικής πολιτικής σκηνής, τα οποία 

                                            
52 Κύρια ζητήµατα διαφωνίας µεταξύ του CHP και του MSP ήταν η γενική αµνηστία, ο διορισµός 
του ενάντιου στη θρησκεία Μουσταφά Ουστενµπακ ως υπουργού παιδείας, το Κυπριακό και το 
περιεχόµενο του µαθήµατος ηθικής αγωγής και ποιοι θα το διδάξουν. (Τεάζης 2013, 82) 
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απαιτούσαν µεγαλύτερη συµµετοχή του Ισλάµ στη δηµόσια ζωή. Συγχρόνως συ-

νέχιζαν την εξτρεµιστική δράση τους, µε αποκορύφωµα την επίθεση των Γκρίζων 

Λύκων τον ∆εκέµβριο του 1978, εναντίον της θρησκευτική µειονότητας των Αλεβι-

τών που είχε ως κατάληξη τον θάνατο 105 ανθρώπων, τον τραυµατισµό 176 και 

την καταστροφή περισσοτέρων από 200 σπιτιών53. Ως αντίβαρο στη δράσης τους 

εµφανίστηκε το Εθνικοµαρξιστικό Κουρδικό Κόµµα (PKK). (Λίτσας 2007, 25) Επί-

σης θα πρέπει να σηµειωθεί, για να γίνει κατανοητό το µέγεθος της πολιτικής βίας 

της εποχής εκείνης, ότι το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στον Νοέµβριο του 1979 και 

τον Σεπτέµβριο του 1980 είχαν πραγµατοποιηθεί 2.500 πολιτικές δολοφονίες λόγω 

των συγκρούσεων µεταξύ των αριστερών και δεξιών εξτρεµιστών. (Μητράρας 

2012, 537-538)     

 

 Στο παραπάνω νοσηρό πολιτικό κλίµα πρέπει να προστεθεί και η άσχηµη 

οικονοµική κατάσταση της Τουρκίας δεδοµένου ότι οι δείκτες παραγωγικότητας 

βρίσκονταν στο χαµηλότερο σηµείο54 των τελευταίων ετών. Γίνεται εποµένως κα-

τανοητό ότι η Τουρκία βρίσκονταν σ’ ένα τραγικό αδιέξοδο. Το αδιέξοδο αυτό έ-

δωσε το δικαίωµα για ακόµη µία φορά, την τρίτη στην µετακεµαλική εποχή, στον 

                                            
53 Για την σφαγή στο Καραµάν Μαράς ευθύνεται η Ergenekon, η οποία τότε διευθύνονταν κατ’ ευ-
θεία από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλες. Την περίοδο εκείνη οι ΗΠΑ επιθυµούσαν να ει-
σχωρήσουν στον τουρκικό στρατό, όπου είχαν παρατηρηθεί επικίνδυνα φαινόµενα εµφάνισης αρι-
στερών αξιωµατικών. Για τον σκοπό αυτό εκπαίδευαν οµάδες Τούρκων αξιωµατικών, στο να είναι 
πιστοί στα νατοϊκά ιδεώδη και στην νατοϊκή συµµαχία. Ανάµεσα στους πρώτους 16 Τούρκους αξι-
ωµατικούς που είχαν σταλεί στις ΗΠΑ για τις ανάγκες αυτής της οργάνωσης, ήταν και ο Αρπασλάν 
Τουρκές, όπως το περιγράφει στο βιβλίο του ο Τούρκος συγγραφέας, Χουσουσί Τουργκουτ, µε 
τίτλο «Ενθύµιο Τουρκές». Ο Τουρκές, αφού επέστρεψε στη Τουρκία έχει οργανώσει ένα «Κέντρο 
Εκπαίδευσης», στην πόλη Τσανκιρί, κοντά στην Άγκυρα. Αναφορά στην οργάνωση αυτή που ευ-
θύνεται και για τα Σεπτεµβριανά, έγινε για πρώτη φορά στην στρατιωτική επέµβαση του 1971, ενώ 
τα επόµενα χρόνια η οργάνωση είχε αναλάβει αρκετές προβοκατόρικες επιχειρήσεις, προετοιµάζο-
ντας το έδαφος για το πραξικόπηµα του 1980. Σύµφωνα µε τουρκικό περιοδικό, η ίδια αυτή οργά-
νωση ευθύνεται για τις δολοφονία του Αντλί Ιπεκτσί και την σφαγή του Καραµάν Μαράς το 1978, 
όπου βρήκαν φρικτό θάνατο εκατοντάδες Αλεβίτες από τους Γκρίζους Λύκους. (Χειλαδάκης 2016) 
Έτσι την 19 ∆εκεµβρίου 1978 στo Καραµάν Μαράς δόθηκε το έναυσµα για τις επιθέσεις που ακο-
λούθησαν από σουνίτες - φασίστες σε βάρος των αλεβιτών της πόλης. Η πρώτη επίθεση έγινε από 
το µέλος των γκρίζων λύκων Οκκές Κενγκέρ που πέταξε βόµβα µέσα σε κινηµατογράφο. Ο απολο-
γισµός µε βάση ανεπίσηµες πηγές ήταν πάνω από 500 νεκροί, πολλοί τραυµατίες, σπίτια και κατα-
στήµατα κατεστραµµένα. Ο τότε υπουργός εσωτερικών  Ιρφάν Οζαϊντινλί (στέλεχος και ο ίδιος των 
γκρίζων λύκων) είχε αποδώσει τις επιθέσεις σ’ αριστερούς. (Νέτγκαζέτε 2010)  
54 Οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 οδήγησαν την Τουρκία στο να τυπώσει µεγαλύτε-
ρο αριθµό χαρτονοµισµάτων προκειµένου να καλύψει το µεγάλο ενεργειακό κόστος. Παράλληλα 
υπήρξε αύξηση του εξωτερικού χρέους. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο πληθωρισµός από το 20% των 
αρχών του 1970 είχε ανέλθει στο 90% στα τέλη της ίδιας δεκαετίας. (Λίτσας 2007, 25) Επιπρόσθε-
τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε την περίοδο εκείνη η τουρκική οικονοµία ήταν η εσωστρεφής 
ανάπτυξη, η έλλειψη συναλλαγµατικών πόρων, τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, η αύξηση των 
πραγµατικών µισθών, το ανελαστικό φορολογικό σύστηµα και οι µεγάλες ζηµιές στις κρατικές επι-
χειρήσεις. (Λυγερός και Μελάς 2013, 320) 
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στρατό να επέµβει στα τεκταινόµενα στον πολιτικό στίβο µ’ ένα ακόµη πραξικόπη-

µα την 12 Σεπτεµβρίου 1980 µε επικεφαλή τον Στρατηγό Κενάν Εβρέν. Στο πρώτο 

ανακοινωθέν των πραξικοπηµατιών55 ανέφεραν ότι οι ένοπλες δυνάµεις της χώρας 

κατέλαβαν την εξουσία διότι τα κρατικά όργανα είχαν περιέλθει σ’ αδράνεια. Για να 

νοµιµοποιήσουν την επιβολή του στρατιωτικού νόµου προέβαλαν για ακόµη µία 

φορά ως αιτία την παραβίαση των κεµαλικών αρχών και τη διάδοση επικινδύνων 

ιδεολογιών οι οποίες είχαν καταφέρει να διαβρώσουν τους πολιτικούς θεσµούς του 

κράτους όπως το εκπαιδευτικό, δικαστικό και διοικητικό σύστηµα. (Μητράρας 

2012, 542)  

 

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (RP)  

 

 Το πραξικόπηµα της 12 Σεπτεµβρίου 1980 σήµανε το τέλος µιας εποχής και την 

έναρξη µιας νέας, στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Το σκληρότερο πραξικόπη-

µα µέχρι εκείνη την εποχή της Τουρκίας56 διέκοψε τη λειτουργία της Τουρκικής Ε-

θνοσυνέλευσης, απαγόρευσε τα πολιτικά κόµµατα και δήµευσε την περιουσία τους 

ενώ οι ηγέτες τους τέθηκαν υπό κράτηση. Στη συνέχεια δηµιούργησε ένα νέο Σύ-

νταγµα το 1982 και το οποίο οδήγησε τον ηγέτη του πραξικοπήµατος Στρατηγό 

Κενάν Εβρέν στην προεδρία της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας57. 

                                            
55 Το πρώτο ανακοινωθέν των πραξικοπηµατιών ήταν το ακόλουθο: «Ο σκοπός της επιχείρησης 
αυτής είναι η διαφύλαξη της ακεραιότητας της χώρας και της εθνικής ενότητας, η παρεµπόδιση ε-
νός εµφυλίου πολέµου, η εδραίωση εκ νέου της ύπαρξης του κύρους του κράτους, καθώς και εξα-
φάνιση όλων των παραγόντων που εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύ-
µατος». (Λίτσας 2007, 26) 
56 Στις 12 Σεπτεµβρίου 2000, η οργάνωση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων παρουσίασε έναν απολογι-
σµό για το πραξικόπηµα της 12 Σεπτεµβρίου 1980. Σύµφωνα µ’ αυτόν τον απολογισµό 650.000 
άτοµα τέθηκαν υπό κράτηση, 1.638.000 φακελώθηκαν και σε 210.000 δίκες που πραγµατοποιήθη-
καν δικάστηκαν 230.000 άτοµα. Εκδόθηκαν για 517 άτοµα αποφάσεις θανατικής καταδίκης από τα 
οποία 50 απαγχονίστηκαν. Επιπρόσθετα 98.404 άτοµα δικάστηκαν ως µέλη οργανώσεων, δεν χο-
ρηγήθηκαν σε 388.000 άτοµα διαβατήρια, απολύθηκαν περίπου 30.000 άτοµα από τις εργασίες 
τους επειδή χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα, σε 14.000 άτοµα αφαιρέθηκε η τουρκική υπηκοότητα, και 
30.000 εξορίστηκαν ως πολιτικοί πρόσφυγες. Επιπλέον, 300 άτοµα σκοτώθηκαν κάτω από αδιευ-
κρίνιστες συνθήκες, 171 πέθαναν έπειτα από βασανιστήρια. Ακόµη υποχρεώθηκαν σε παραίτηση 
3.854 καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 120 πανεπιστηµιακοί καθηγητές και 47 δικαστές. 
Επίσης σε 400 δηµοσιογράφους επιβλήθηκε συνολική ποινή 3.315 ετών και 6 µηνών, 3 δολοφονή-
θηκαν. Τέλος 299 έχασαν τη ζωή τους στις φυλακές, 144 πέθαναν µε ύποπτο τρόπο, 43 αυτοκτό-
νησαν και για 73 άτοµα υπήρξε γνωµάτευση φυσικού θανάτου. (Μητράρας 2012, 543)  Οι καταγγε-
λίες για βιαιότητες µε παρόµοιους τρόπους µε αυτούς που χρησιµοποίησαν το στρατιωτικά καθε-
στώτα του παρελθόντος επανήλθαν στην επικαιρότητα από την οργάνωση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά-
των µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα της 15 Ιουλίου 2016. (Καρβινόπουλος 2016)  
57
Το νέο Σύνταγµα τέθηκε σε δηµοψήφισµα στις 7 Νοεµβρίου του 1982 και ουσιαστικά ήταν ένα 

συνονθύλευµα νόµων και κανόνων που διατηρούσε την εσωτερική τάξη και ασφάλεια της χώρας 
εις βάρος των συνταγµατικών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ίδιας της λειτουρ-
γίας της ∆ηµοκρατίας. Μια από τις πρόνοιες του νέου Συντάγµατος αφορούσε την ανάδειξη του 
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 Όσον αφορά την επιρροή του Ισλάµ στα τεκταινόµενα στην Τουρκία, το 

στρατιωτικό καθεστώς του 1980 αντιλαµβανόµενο την ισχύ που διατηρούσε αυτό 

εντός της τουρκικής κοινωνίας υιοθέτησε µία νέα εθνική ιδεολογία. Σ’ αυτή την ιδε-

ολογία έγινε µία προσπάθεια να υπάρξει σύνθεση του Ισλάµ µε την τον τουρκικό 

εθνικισµό. Η νέα αυτή εθνική ιδεολογία ονοµάστηκε «Τουρκοισλαµική Σύνθεση». 

(Poulton 2000, 228) 

 

 Προς υποστήριξη της «Τουρκοισλαµικής Σύνθεσης» πραγµατοποιήθηκαν 

µεταρρυθµίσεις µε τις οποίες η θρησκευτική εκπαίδευση καθίσταται υποχρεωτική 

στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Υπογραµµίστηκαν οι οµοιότη-

τες µεταξύ του προισλαµικού τουρκικού πολιτισµού και του ισλαµικού πολιτισµού 

και των αξιών του. Παράλληλα τονίστηκε η στενή σχέση µεταξύ του τουρκικού έ-

θνους και του Ισλάµ. Έγινε χρηµατοδότηση για ένα πρόγραµµα ανέγερσης νέων 

τεµενών. (Γρηγοριάδης 2015, 145-146)     

 

 Στο εύλογο ερώτηµα που γεννάται πως τα παραπάνω µέτρα, τα οποία ήρ-

θαν σ’ ευθεία ρήξη µε τα όσα πρέσβευε ο κεµαλισµός, τα υλοποιεί ένας υποστηρι-

χτής και θεµατοφύλακας του κεµαλισµού όπως ο στρατός ,διαµέσου του Στρατη-

γού Κενάν Εβρέν, την απάντηση µας την δίδει ο ίδιος ο Κενάν Εβρέν µε την παρα-

κάτω δήλωση: «∆εν υπάρχει έθνος χωρίς θρησκεία. Η ΕΣΣ∆ θέλησε να είναι ένα 

τέτοιο έθνος. Γνωρίζουµε το αποτέλεσµα…. ∆ιάβασα τις χατίθ του προφήτη για να 

ενστερνιστώ την πίστη του (την πίστη του Ισλαµιστή). Γιατί διάβασα τις Χατίθ; Γιατί 

εκείνος πίστευε στην θρησκεία. Για να τον καταστρέψω χρησιµοποίησα τα όπλα 

του.» (Kizilyurek 2010, 136) Παρατηρείται λοιπόν ότι έγινε προσπάθεια εργαλειο-

ποίησης της θρησκείας προκειµένου να διατηρηθεί το κράτος και η εθνική ενότητα, 

η οποία είχε διαρραγεί κατά τα προηγούµενα χρόνια µε απότοκο τα γεγονότα των 

αντιπαραθέσεων µεταξύ των διαφόρων ιδεολογικών και όχι µόνο, πολιτικών οµά-

δων που οδήγησαν στην επέµβαση του στρατού. Χρησιµοποιήθηκε δηλαδή το Ισ-

λάµ ως εναλλακτική πρόταση έναντι των ταξικών ιδεολογιών µ’ απώτερο στόχο 

την επιβολή τόσο κοινωνικής πειθαρχίας όσο και πολιτικής σταθερότητας.  

 

                                                                                                                                    
ηγέτη των πραξικοπηµατιών, Στρατηγού Κενάν Εβρέν, στη θέση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
για επτά έτη, ενώ ο ρόλος του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας αναβαθµίστηκε και πλέον οι απο-
φάσεις του ήταν δεσµευτικές για την κυβέρνηση. (Λίτσας 2007, 26-27) 
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 Το 1983 ο Κενάν Εβρέν, ως πρόεδρος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας πλέον, 

ανακοινώνει τη διενέργεια εκλογών οι οποίες πραγµατοποιούνται το ίδιο έτος και 

φέρνουν στο πολιτικό προσκήνιο της γείτονας χώρας του Τουργκούτ Οζάλ ο ο-

ποίος επικράτησε στις εκλογές µε το Κόµµα της Μητέρας Πατρίδας (ANAP) απο-

σπώντας το 45% των ψήφων. (Λυγερός και Μελάς 2013, 27) Ο Τουργκούτ Οζάλ 

ήταν ένας χαρισµατικός ηγέτης ο οποίος προσπάθησε να συνεχίσει την πολιτική 

του στρατιωτικού καθεστώτος συγκεραίνοντας τις φυγόκεντρες δυνάµεις στο εσω-

τερικό της Τουρκίας και κυρίως αυτές του κεµαλισµού από την µία και του πολιτι-

κού Ισλάµ από την άλλη. Η πολιτική του Οζάλ ήταν αυτή που οδήγησε στην άνοδο 

του πολιτικού Ισλάµ, διότι επιδίωξε να προσεγγίσει τον πληθυσµό της υπαίθρου 

που ήταν συντηρητικός και πιστός στη θρησκεία, χωρίς ταυτόχρονα να αµφισβη-

τήσει τον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους. (Λίτσας 2007, 27)  

 

 Εκτός όµως από τον ανωτέρω συγκερασµό, προχώρησε και σε οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις, που οδήγησαν στη φιλελευθεροποίηση της τουρκικής οικονοµίας 

και την ένταξη της τελικά, ως ισότιµο µέλος, στην παγκόσµια οικονοµική τάξη58. 

(Κουσκουβέλης και Λίτσας 2013, 168)  

 

 Στην εσωτερική πολιτική της Τουρκίας επανήλθαν από το 198759 οι παλιοί 

πολιτικοί των οποίων το στρατιωτικό καθεστώς της 12 Σεπτεµβρίου 1980 είχε α-

παγορεύσει την ενάσκηση τους µε τα κοινά. Το γεγονός αυτό, της ενάσκησης εκ 

νέου των παλαιών πολιτικών µε τα κοινά µέσω της δηµιουργίας νέων πολιτικών 

σχηµατισµών οδήγησε σε φθίνουσα πορεία το ΑΝΑΡ. Ο Οζάλ διαισθανόµενος αυ-

τή τη φθορά µεταπήδησε από τον πρωθυπουργικό στον προεδρικό θώκο το 1989. 

(Μητράρας 2012, 545)    

 

                                            
58 Τα βασικά χαρακτηριστικά της φιλελευθεροποίησης ήταν η προώθηση των εξαγωγών και η βαθ-
µιαία απελευθέρωση των εισαγωγών. Επίσης υπήρξε διαχείριση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και 
έλεγχος της κίνησης των κεφαλαίων µε τη διολίσθηση της ισοτιµίας της τουρκικής λίρας να είναι 
ένας σηµαντικός πυλώνας της οικονοµικής πολιτικής της περιόδου. Αποτέλεσµα ήταν να υπάρχει 
ετήσιος ρυθµός άυξησης του ΑΕΠ σε ποσοστό 6,5%. Στον αντίποδα ο πληθωρισµός παρέµενε σε 
υψηλά επίπεδα (πχ το 1984 ήταν 50,3%), οι µισθοί µειώθηκαν σηµαντικά όπως και οι χρηµατοδο-
τικές ανάγκες του ∆ηµοσίου ενώ το δηµόσιο χρέος αυξήθηκε από 27,9% το 1980 σε 51% του ΑΕΠ 
το 1990. (Λυγερός και Μελάς 2013, 320-324)   
59 Οι παλιοί πολιτικοί ηγέτες επανήλθαν στην ενεργό πολιτική σκηνή της Τουρκίας µετά από διε-
νέργεια δηµοψηφίσµατος την 6η Σεπτεµβρίου 1987. Το δηµοψήφισµα πραγµατοποιήθηκε προκει-
µένου να αρθεί ο δεκαετής αποκλεισµός των παλαιών πολιτικών από την ενεργό πολιτική δράση 
που είχε επιβληθεί από το στρατιωτικό πραξικόπηµα. (Poulton 2000, 236)  
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 Η δεκαετία που ακολουθεί χαρακτηρίζεται για την Τουρκία ως µία δεκαετία 

πολιτικής αστάθειας µε τη δηµιουργία πολλών κυβερνήσεων συνεργασίας όπου 

τον ρόλο κλειδί τον κατέχει ο Ερµπακάν και το Κόµµα της Ευηµερίας (RP). Είναι η 

δεκαετία αυτή που θα οδηγήσει στη δηµιουργία του AKP και της ανάδυσης του 

πολιτικού αστέρα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην αυγή του 21ου αιώνα. 

 

 Το RP ήταν ο διάδοχος του MSP και ιδρύθηκε την 21η Σεπτεµβρίου 1983 µε 

επικεφαλής τον Αχµέτ Τεκµπάλ. Η καθυστέρηση στην ίδρυση του RP που οφείλετε 

στα εµπόδια που έθεσε το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σ’ αυτήν, δεν του επέ-

τρεψε να συµµετάσχει στις εκλογές του ίδιου έτους στο οποίο είχε επιτραπεί η 

συµµετοχή µόνο τριών κοµµάτων60 χωρίς να είναι κάποιο απροκάλυπτα θρησκευ-

τικό. Η πρώτη συµµετοχή του RP στις βουλευτικές εκλογές έγινε στις πρόωρες ε-

κλογές του 1987 όπου και έλαβε το 6,17% των ψήφων χωρίς να καταφέρει να ει-

σέλθει στη βουλή, δεδοµένου ότι δεν ξεπέρασε το όριο του 10% που απαιτούνταν 

για την είσοδο σ’ αυτή. Να σηµειωθεί ότι ο Ερµπακάν εκµεταλλευόµενος την άρση 

της απαγόρευσης συµµετοχής των παλαιών πολιτικών στην πολιτική ζωή της 

Τουρκίας επανήλθε στην ηγεσία του RP από την 11 Οκτωβρίου 1987. (Shankland 

2003, 166)  

  

 Στις επόµενες βουλευτικές εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν το 1991, το RP 

συµµετέχοντας σ’ ένα συνασπισµό µε το ακροδεξιό Κόµµα της Εθνικιστικής ∆ρά-

σης (MHP) και το ∆ηµοκρατικό Ρεφορµιστικό Κόµµα (IDP), ξεπέρασε το όριο το 

10% και εισήλθε στη βουλή µε 62 βουλευτές. Έχοντας ενδιάµεσο σταθµό τις δηµο-

τικές εκλογές του 1994, όπου κατάφερε να εκλέξει το δήµαρχο στους δήµους Ά-

γκυρας και Κωνσταντινούπολης, στις βουλευτικές εκλογές της 24η Απριλίου 1995 

κατέστη πρώτο κόµµα µε 21,38% και 158 βουλευτές. (Τεάζης 2013, 84)   

 

 Σηµαντικό για την κατανόηση της εκλογικής επιτυχίας του RP είναι η διερεύ-

νηση των αιτιών που το οδήγησαν στην πρώτη επιλογή των εκλογέων παρόλο 

που ήταν ένα ισλαµικό κόµµα. 

 

                                            
60 Η στρατιωτική ελίτ της 12 Σεπτεµβρίου επιχείρησαν να εγκαθιδρύσουν ένα πολιτικό σύστηµα 
που θα αποτελούνταν από τρία κόµµατα. Το ένα από αυτά θα ήταν στην εξουσία και τα υπόλοιπα 
δύο θα βρίσκονταν στην αντιπολίτευση. (Μητράρας 2012, 545) 
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 Αρχικά, το RP υποσχέθηκε καλύτερο δηµόσιο τοµέα ενώ η πολιτική του ιδε-

ολογία στηρίζονταν στα ισλαµικά ήθη και στο «ηθικό» πλεονέκτηµα που εµφάνιζε 

έναντι των αντιπάλων διεφθαρµένων πολιτικών και των οικονοµικών «απατεώ-

νων» που στερούσαν τη δίκαιη αµοιβή των εργατών. Επιπλέον εκµεταλλεύτηκε τη 

δυνατότητα που είχαν οι µετανάστες να ψηφίζουν. Από το συγκεκριµένο µέρος του 

εκλογικού σώµατος το RP κέρδιζε συγκριτικά τους περισσότερους ψήφους απ’ ότι 

τα υπόλοιπα κόµµατα. Επιπρόσθετα έλαβε υποστήριξη από τις σουνιτικές κοινό-

τητες όπου αυτές βρίσκονταν σε διαµάχη µε τους Αλεβίτες. Τέλος, το RP ενισχύ-

θηκε εκλογικά και από τους Κούρδους οι οποίοι το αντιµετώπιζαν ως εναλλακτική 

πρόταση στο δηµοκρατικό καθεστώς. (Shankland 2003, 175-176)  

 

 Στους παράγοντες της εκλογικής επιτυχίας του RP πρέπει να συµπεριληφ-

θούν και οι προσωπικές αντιλήψεις του Ερµπακάν για την οικονοµία, τον τοκισµό, 

την φορολογία, τη σιωνιστική συνωµοσία όπως αυτές έχουν ήδη αναφερθεί και οι 

οποίες ήταν αρεστές στο εκλογικό σώµα. 

 

 Στα ανωτέρω αίτια που οδήγησαν στην εκλογική νίκη του 1995 πρέπει να 

προστεθεί και η οργάνωση του RP η οποία διαφοροποιήθηκε από τα υπόλοιπα 

κόµµατα. Έτσι, ενώ µέχρι το 1983 το RP είχε τα κεντρικά του γραφεία στην Άγκυρά 

στα επόµενα χρόνια ανασυγκροτήθηκε εγκαθιστώντας εκλογικά κέντρα σε ολό-

κληρη την επικράτεια ως την µικρότερη µονάδα. Ο υπεύθυνος κάθε εκλογικού κέ-

ντρου είχε καταλόγους µε τους ψηφοφόρους του RP στην περιοχή του. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο η ηγεσία του RP είχε ανά πάσα στιγµή την δυνατότητα να γνωρίζει την 

επιρροή του κόµµατος στους εκλογείς της χώρας.61  Επιπλέον, το RP έκανε ότι 

ήταν δυνατό για να εξυπηρετήσει τους ψηφοφόρους του. Οι ενέργειες αυτές περι-

λάµβαναν από την παροχή ταξιδιωτικών διευκολύνσεων στους ψηφοφόρους που 

επιθυµούσαν να µετακινηθούν από το εξωτερικό προκειµένου να ασκήσουν το ε-

κλογικό τους δικαίωµα έως και την προσφορά δώρων – κάρβουνα, καφέ ή χρήµα-

τα – µε την υπόσχεση ότι θα το ψηφίσουν. (Shankland 2003, 184-185) 

 

                                            
61 Για παράδειγµα το RP είχε καταχωρήσει ηλεκτρονικά τα 4,4 εκατοµµύρια ψηφοφόρους της Κων-
σταντινούπολης γεγονός που του επέτρεψε να πλησιάσει µεθοδευµένα το εκλογικό σώµα. (Poulton 
2000, 242)  
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 Εκτός όµως από τα παραπάνω, η νίκη του RP στις δηµοτικές εκλογές του 

1994 και η διαχείριση της δηµοτικής εξουσίας από το σύνολο των εκλεγµένων α-

ντιπροσώπων του προδιάθεσε θετικά τους τούρκους πολίτες ώστε να το υποστη-

ρίξουν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας διαχείρισης αποτελεί ο δήµος Κων-

σταντινούπολης. Πριν την ανάληψη της δηµαρχίας από το RP και τον Ρετζέπ Τα-

γίπ Ερντογάν επικρατούσε στο δήµο, σύµφωνα µε µελέτη, µεγάλη αταξία. Μετά 

την ανάληψη της δηµαρχίας από το RP απαγορεύτηκε στους υπαλλήλους να δέ-

χονται χρηµατικά ποσά ως δώρο για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, τακτική πολύ 

διαδεδοµένη στην Τουρκία. Επιπρόσθετα ο δήµαρχος εκµεταλλευόµενος τη διεθνή 

κοινότητα των φιλοισλαµιστών και ιδιαίτερα αυτή της Γερµανίας κατάφερε να απο-

κτήσει εξοπλισµό για το δήµο υπό µορφή χορηγίας. Τέλος, προκειµένου να έχει 

αντίληψη των επιδράσεων που προκαλούσαν στο λαό οι αποφάσεις της δηµοτικής 

αρχής, διεξάγονταν τακτικές συσκέψεις µε επιφανείς προσωπικότητες. (Shankland 

2003, 186)      

 

 Τα ανωτέρω ώθησαν τους τούρκους πολίτες να στηρίξουν έναν ισλαµικό 

πολιτικό σχηµατισµό όπως το RP και να το αναδείξουν ως πρώτο κόµµα στις βου-

λευτικές εκλογές του 1995. Όµως η πρώτη θέση στις εκλογές δεν εξασφάλισε και 

την αυτοδυναµία στο RP το οποίο αναγκάστηκε να σχηµατίσει κυβέρνηση συνα-

σπισµού µε το Κόµµα του Ορθού ∆ρόµου62 (DYP) της Τανσού Τσιλέρ µετά από 

µία σειρά πολιτικών διεργασιών63. Ο Ερµπακάν ανέλαβε τον πρωθυπουργικό θώ-

κο ενώ τα καθήκοντα αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του υπουργού εξωτερι-

κών ανέλαβε η Τανσού Τσιλέρ. Η σχηµατισθείσα κυβέρνηση έλαβε ψήφο εµπι-

στοσύνης την 8η Ιουλίου 1996. (Τεάζης 2013, 84) 

 

                                            
62 Το DYP ιδρύθηκε το 1983 και τα στελέχη του κόµµατος δήλωναν σε κάθε ευκαιρία ότι αποτελεί 
διάδοχο κόµµα του DP. Το 1987 αρχηγός του DYP εκλέχθηκε ο επανεµφανιζόµενος, µετά την άρση 
απαγόρευσης της ενασχόλησης των παλαιών πολιτικών µε τα κοινά, Σουλειµάν Ντεµιρέλ. Ο Ντεµι-
ρέλ ως σκοπό είχε την διαφύλαξη των εθνικών, ηθικών πολιτιστικών και ιστορικών αξιών της Τουρ-
κίας. Ένα µήνα µετά την εκλογή του Ντεµιρέλ στην προεδρία της Τουρκίας, την 13 Ιουνίου 1993, 
την αρχηγία του DYP την ανέλαβε τη Τανσού Τσιλέρ η οποία αν και φιλελεύθερη προσπάθησε να 
δείξει ένα συντηρητικό προφίλ όπως και ο προκάτοχος της. Η Τσιλέρ ήταν η πρώτη γυναίκα που 
ανέλαβε την πρωθυπουργία της Τουρκίας την 25 Ιουνίου 1993. (Μηνάγιας 2014, 62) 
63 Μετά την νίκη του ο Ερµπακάν έλαβε την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης από τον πρόεδρο 
Ντεµιρέλ. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε δεν κατάφερε να συµφωνήσει µε τα υπόλοιπα κόµ-
µατα για το σχηµατισµό κυβέρνησης. Στην συνέχεια κατάφερε να σχηµατιστεί κυβέρνηση µεταξύ 
των κοµµάτων DYP και ANAP.  Μετά από τρείς µήνες ως αποτέλεσµα των επιδέξιων χειρισµών 
του Ερµπακάν, κατάφερε να διαλυθεί η κυβέρνηση συνεργασίας και να σχηµατισθεί νέα κυβέρνηση 
συνεργασίας µεταξύ του RP και DYP. (Shankland 2003, 166)  
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 Ο Ερµπακάν ως πρωθυπουργός δεν κατάφερε να µεταρρυθµίσει το κοσµι-

κό καθεστώς ούτε να κάνει πράξη τα όσα υποστήριζε πριν την ανάληψη της εξου-

σίας. Αντίθετα, η επιθυµία του για ισχυροποίηση των δεσµών µε τα υπόλοιπα ισ-

λαµικά κράτη απέτυχε. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Λιβύη ταπεινώθηκε 

από τον Λίβυο ηγέτη Καντάφι, όταν ο τελευταίος έκανε επανειληµµένες εκκλήσεις 

για κουρδική αυτονοµία παρουσία του τούρκου πρωθυπουργού. Επίσης κατά την 

επίσκεψη του στο Ιράν δεν έλαβε τη θερµή υποδοχή που ανέµενε  (Shankland 

2003, 187) ενώ παράλληλα προκάλεσε και τη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ οι οποίες 

πρόσφατα είχαν θεσπίσει νόµο που προέβλεπε κυρώσεις για αλλοδαπές εταιρείες 

οι οποίες θα επένδυαν περισσότερα από 40 εκατοµµύρια δολάρια στους υδρογο-

νάνθρακες του Ιράν ή της Λιβύης. Επιπρόσθετα, οι πρωτοβουλίες που έλαβε στο 

εσωτερικό της Τουρκίας, όπως η χρήση της µαντίλας στα πανεπιστήµια, το σχέδιο 

κατασκευής τεµένους στην πλατεία Ταξίµ, το σκάνδαλο Σουσουρλούκ64, οι προ-

σπάθειες φίµωσης του τύπου, η παράθεση επίσηµου δείπνου στους θρησκευτι-

κούς Ισλαµικούς ηγέτες από τον πρωθυπουργό µε αφορµή το τέλος της νηστείας 

του Ραµαζανιού, η οργάνωση των ωρών εργασίας µε βάση τη βραδινή διακοπή 

της νηστείας κατά την περίοδο του Ραµαζανιού, η νύχτα των Ιεροσολύµων65 οδή-

γησαν τον στρατό να επέµβει εκ νέου στα πολιτικά δρώµενα της Τουρκίας την 28 

Φεβρουαρίου 1997 µ’ ένα αναίµακτο τρόπο που ονοµάστηκε «µεταµοντέρνο»66 

πραξικόπηµα. (Τεάζης 2013, 84) 

                                            
64 Το σκάνδαλο Σουσουρλούκ αναφέρεται σ’ ένα περιστατικό που έλαβε χώρα την 03 Νοεµβρίου 
1996 στην περιοχή Σουσουρλούκ του νοµού Μπαλίκεσιρ. Την νύχτα εκείνη µία θωρακισµένη Μερ-
σεντές που έτρεχε µε µεγάλη ταχύτητα τράκαρε µ’ ένα φορτηγό. Στο επιβατηγό αυτοκίνητο επέβαι-
ναν ο αστυνοµικός διευθυντής Χουσείν Κοτσαντάγ, η ερωµένη του Γκόντσα Ους, το ηγετικό στέλε-
χος των Γκρίζων Λύκων, µαφιόζος και καταζητούµενος για εµπόριο ναρκωτικών Αµπντουλάχ 
Τσατλί και ο βουλευτής Εντίπ Σεντάτ Μπουτσάκ. Επίσης στο αυτοκίνητο ανακαλύφθηκε εξοπλι-
σµός υποκλοπών και µυστικών επιχειρήσεων, όπλα, ναρκωτικά, χρήµατα και αποκαλυπτικά έγ-
γραφα, Μ’ αυτό τον τρόπο ήρθε στην επιφάνεια η λειτουργία µίας εγκληµατικής οργάνωσης η ο-
ποία δρούσε στους κόλπους των δυνάµεων ασφαλείας και διεκπεραίωνε βρόµικες υποθέσεις ενα-
ντίον αριστερών οργανώσεων και του κουρδικού PKK. Η πολιτική ελίτ της Τουρκίας αναγκάστηκε 
να παραδεχθεί την ύπαρξη αυτής της οργάνωσης και έτσι τραυµατίστηκε το κύρος των δυνάµεων 
ασφαλείας και κατ’ επέκταση του ίδιου του κράτους. (Λυγερός και Μελάς 2013, 37-42)   
65 Την πρωτοχρονιά του 1997 ο Ισλαµιστής δήµαρχος της πόλης Sintzan, η οποία βρίσκεται κοντά 
στην Άγκυρα, διοργάνωσε εκδήλωση υπέρ του Παλαιστινιακού Αγώνα υπό την ονοµασία «Βραδιά 
για την Ιερουσαλήµ». Στην εκδήλωση ήταν προσκαλεσµένος και ο Ιρανός πρέσβης ο οποίος εκ-
φράστηκε εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του κοσµικού χαρακτήρα του Τουρκικού κράτους. Η 
απάντηση του Στρατού ήρθε τρεις ηµέρες µετά, όταν µια φάλαγγα στρατιωτικών οχηµάτων παρέ-
λασε µέσα στο κέντρο της πόλης προκειµένου να στείλει τα κατάλληλα µηνύµατα στους αρµόδιους 
αποδέκτες, ενώ ο δήµαρχος παύτηκε των καθηκόντων του και φυλακίσθηκε µε την κατηγορία της 
αναµόχλευσης θρησκευτικού πάθους. (Λίτσας 2007, 29) 
66 Για τον ορισµό του πραξικοπήµατος ως «µεταµοντέρνο» ο γενικός γραµµατέας του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού, Ερόλ Οζκασνάκ δήλωσε : «Το πιο σωστό όνοµα που µπόρεσαν να βρουν ήταν 
µεταµοντέρνο πραξικόπηµα. Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, αφού σ’ αυτό συµµετείχαν εκτός από 
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 Την 28 Φεβρουαρίου 1997 το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αποφάσισε την 

εφαρµογή χωρίς συµβιβασµούς τα όσα υπέτασσαν οι αρχές του Ατατούρκ. Ο 

πρωθυπουργός Ερµπακάν αρχικά αρνήθηκε να υπογράψει την ανωτέρω απόφα-

ση. Η στάση του αυτή αναθεωρήθηκε στη συνέχεια και συνυπόγραψε την απόφα-

ση του Συµβουλίου την 05 Μαρτίου 1997 χωρίς όµως να την εφαρµόσει. Οι πιέσεις 

που δέχθηκε ώστε να γίνει πλήρη εφαρµογή της απόφασης της 28 Φεβρουαρίου 

τον ώθησαν σε παραίτηση την 19 Ιουνίου 1997 ενώ και το RP τέθηκε εκτός νόµου 

την 16 Ιανουαρίου 1998 µε την κατηγορία ότι ενεργεί ενάντια στο κοσµικό χαρα-

κτήρα του κράτους. (Μηνάγιας 2014, 66-67)   

 

 Για µία ακόµη φορά ο Τουρκικός Στρατός έδειξε την ισχύ του αλλά και την 

πρόθεση του να διασφαλίσει τον κεµαλικό χαρακτήρα του κράτους. Οι πολίτες για 

ακόµη µία φορά στήριξαν τις ενέργειες του στρατού διότι µε την παρέµβαση του 

αποµάκρυνε την ισλαµική απειλή που στρέφονταν εναντίον της κοσµικότητας του 

κράτους. Επίσης µε την επέµβαση της 18 Φεβρουαρίου 1997 φάνηκε ότι οι Τουρ-

κικές Ένοπλες ∆υνάµεις ξέφυγαν από τις παλαιοµοδίτικες µεθόδους άσκησης βίας 

υιοθετώντας έναν εναλλακτικό τρόπο δράσης. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο Στρατός 

επέλεξε να εξαναγκάσει τα πράγµατα να δροµολογηθούν προς την κατεύθυνση 

που αυτός επιθυµούσε χρησιµοποιώντας το πολυεπίπεδο σύστηµα εξουσίας της 

Τουρκίας. Το σύστηµα αυτό εµείς το ορίζουµε ως «βαθύ κεµαλικό κράτος» αλλά 

για τους τούρκους πολίτες είναι το πολιτειακό σύστηµα που ισχύει στο κράτος 

τους. (Λίτσας 2007, 31)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, οι αξιωµατούχοι του κράτους, οι αρµόδιοι υπουργοί ακόµη και ο 
λαός µας – αυτό το µεταµοντέρνο πραξικόπηµα συντελέστηκε µε λεπτότητα και δικαιοσύνη, χωρίς 
να χυθεί µία στάλα αίµα». (Kizilyurek 2010, 151) 
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    ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ»  

 

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

  Το πραξικόπηµα της 28ης Φεβρουαρίου 1997 – το µεταµοντέρνο πραξικό-

πηµα –  επανέφερε την αυταρχικότητα της πολιτικής παρέµβασης των Ενόπλων 

∆υνάµεων στην πολιτική σκηνή της γειτονικής χώρας. Όµως το ισλαµικό κίνηµα 

που είχε δηµιουργηθεί στην Τουρκία, µετά από παροδική αποδυνάµωση συνέχισε 

να αυξάνει τη δύναµη του. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές οι εκδηλώσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν από διάφορες εθελοντικές οργανώσεις, όπως η «ανθρώπινη 

αλυσίδα για την µαντίλα» και τα µαζικά µποϊκοτάζ προϊόντων µεγάλων επιχειρηµα-

τικών οµίλων που είχαν διασυνδέσεις µε το στρατιωτικό κατεστηµένο. Στην αντί-

περα όχθη του Αιγαίου παρατηρήθηκε ζήτηση προϊόντων προερχοµένων από ε-

ταιρίες που είχαν σχέση µε το Ισλάµ. (Μούδουρος 2011, 190)      

 

 Όµως το πολιτικό Ισλάµ αναζητούσε τρόπο έκφρασης µέσα από έναν πολι-

τικό σχηµατισµό δεδοµένου ότι είχε τεθεί εκτός νόµου το RP από την 16 Ιανουαρί-

ου 1998 και είχε απαγορευτεί στον Ερµπακάν να συµµετάσχει στα πολιτικά δρώ-

µενα για τα επόµενα επτά χρόνια. Τη διέξοδο σ’ αυτή την αναζήτηση την έδωσε το 

νέο Κόµµα της Αρετής (FP), το οποίο είχε ήδη ιδρυθεί από την 17 ∆εκεµβρίου 

1997 από τον Ρετζάι Κουτάν67 και αποτελούσε τη συνέχεια του RP. Η σύνδεση 

όµως µε το κόµµα του Ερµπακάν, οδήγησε την ηγεσία του FP να επιδείξει προσε-

κτική συµπεριφορά προκειµένου να µην προκαλέσει την αντίδραση του Στρατού 

όπως είχε συµβεί κατά το παρελθόν µε τα κόµµατα τα οποία είχαν ισλαµικό προ-

σανατολισµό68. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Κουτάν, αναθεώρησε τις απόψεις 

                                            
67 Ο Ρετζάι Κουτάν αποφοίτησε από το τµήµα πολιτικών µηχανικών του τεχνικού πανεπιστηµίου 
της Κωνσταντινούπολης το 1952. Μέχρι το 1973, εργάστηκε ως µηχανικός σε διάφορα έργα, συ-
µπεριλαµβανοµένου και του σχεδίου της νοτιοανατολικής Τουρκίας (GAP). Η πολιτική του καριέρα 
ξεκίνησε το 1973 στο MSP και µετά το 1983 εντάχθηκε στο RP. Ήταν υπουργός ενέργειας το 1996 
σε ένα συνασπισµό κοµµάτων υπό την ηγεσία του RP. Το 1997 ίδρυσε το FP όπου και παρέµεινε 
ως πρόεδρος µέχρι την 26 Οκτωβρίου 2008. (Academic Dictionares and encyclopedias 2009) 
68 Το  «βαθύ κράτος» στην Τουρκία προκειµένου να αποδυναµώσει τη δραστηριότητα ενός κόµµα-
τος, κατέφευγε στην λύση της διακοπής της λειτουργίας του µέσω του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου. 
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που εξέφραζε ο Ερµπακάν τόσο για τη στροφή προς τις ισλαµικές χώρες69 όσο και 

για το οικονοµικό µοντέλο στο οποίο θα στηρίζονταν στις ισλαµικές τράπεζες70. 

Επιπλέον δε, έπαυσε να κάνει λόγο για αποχώρηση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ 

αλλά και για την ίδρυση ισλαµικών τραπεζών. Επιπρόσθετα ο Κουτάν, ως δείγµα 

σεβασµού στον Ατατούρκ επισκέφθηκε το «Μαυσωλείο»71 του. Επίσης τροποποί-

ησε τη στάση του FP απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία πλέον αντιµε-

τώπισε ως πλατφόρµα για τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η στροφή 

αυτή πραγµατοποιήθηκε ώστε να µπορέσει να εκφραστεί πιο ελεύθερα η ισλαµική 

ταυτότητα72. Αυτή η νέα προσέγγιση είναι σηµαντική καινοτοµία για το πολιτικό Ισ-

λάµ στην Τουρκία, αναλογιζόµενοι τις απόψεις του Ερµπακάν. (Kizilyurek 2010, 

175) Παράλληλα, το FP όρισε κάποιες γυναίκες στο κεντρικό κοµµατικό συµβούλιο 

σε αντιδιαστολή µε το παρελθόν που το σύνολο ήταν µόνο άνδρες. Οι παραπάνω 

αλλαγές που υιοθετήθηκαν από το FP δείχνουν µία σηµαντική διαφοροποίηση µε-

ταξύ του ίδιου και του RP. Το πρώτο διακήρυττε ότι η Τουρκία δεν είναι αρκετά 
                                                                                                                                    
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Μιλλιέτ από το 1950 έως το ∆εκέµβριο του 2009 κρίθηκαν παράνοµα 
και τέθηκαν εκτός πολιτικής σκηνής 26 κόµµατα. (Μητράρας 2012, 546) 
69 Ο Ερµπακάν υποστήριζε ότι πρέπει να συσταθεί ένας Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών των ισλα-
µικών χωρών και µία οργάνωση άµυνας και συνεργασίας µεταξύ των χωρών αυτών. (Τεάζης 2013, 
72) 
70 Στον οικονοµικό τοµέα ο Ερµπακάν υποστήριζε την δηµιουργία µίας κοινής αγοράς των ισλαµι-
κών χωρών και την έκδοση κοινού νοµίσµατος για τις χώρες που θα συµπεριλαµβάνονταν στην 
κοινή αυτή αγορά. (Τεάζης 2013, 72) Επιπρόσθετα, για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι στην 
Τουρκία επικρατούσαν τα φιλοδυτικά κόµµατα υποστήριζε ότι αυτό οφείλονταν στον τοκισµό από 
µέρους των τραπεζών, τη φορολογία, την προσφορά χρήµατος, το συνάλλαγµα και την πίστωση. 
Στην επιχειρηµατολογία του κατά του τοκισµού αναφέρει ότι τα χρήµατα που προέρχονται από αυ-
τόν δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη εργασία, για τη φορολογία υποστήριζε ότι οδηγεί τους αν-
θρώπους που εργάζονται σκληρά στην ένδεια ενώ για την προσφορά χρήµατος χωρίς αντίκρισµα 
απλώς ότι αυξάνει τον πληθωρισµό. Στα επιχειρήµατα του για τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ισχυρί-
ζονταν ότι είναι προϊόν των Σιωνιστών και των ιµπεριαλιστών προκειµένου να εκβιάζουν και να υ-
ποβαθµίζουν των τούρκων εργατών και της Τουρκίας γενικότερα. (Shankland 2003, 180)  
71 Το Anitkabir, γνωστό και ως Μαυσωλείο του Ατατούρκ, θεωρείται ένα από τα εντυπωσιακότερα 
δείγµατα µνηµειακής αρχιτεκτονικής στο κόσµο. Η επιλογή της τοποθεσίας που ανοικοδοµήθηκε 
(στην κορυφή του λόφου Rasattepe) έγινε µε προοπτική να είναι ορατό από όλα τα σηµεία της πό-
λης. Το πάρκο Ειρήνης που περιβάλλει το µνηµείο (ονοµάστηκε έτσι από την περίφηµη φράση του 
Ατατούρκ «Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσµο») περιλαµβάνει λουλούδια και θάµνους σε 
104 ποικιλίες και περίπου 50.000 διακοσµητικά δέντρα, όλα δωρεές από 25 χώρες. Στην είσοδο 
του µνηµειακού χώρου δεσπόζουν δύο αντικριστά κτίσµατα-πύργοι (Πύργος Ελευθερίας και Πύρ-
γος Ανεξαρτησίας) µε τιµητική φρουρά και δύο συµπλέγµατα γλυπτών που συµβολίζουν τη θλίψη 
του τουρκικού λαού για τον θάνατο του Ατατούρκ. Από το σηµείο αυτό ξεκινάει η πλακόστρωτη ο-
δός των Λεόντων που έχει µήκος 262 µ. και κοσµείται µε 12 αντικριστά ζεύγη λαξευµένων λεόντων. 
 Αφού διασχίσετε την οδό των Λεόντων, φτάνετε στο πεδίο των Τελετών, µπροστά στο υποβλητικό 
µαυσωλείο. Στο λιτά διακοσµηµένο εσωτερικό του, στην αίθουσα «της τιµής», δεσπόζει το γρανιτέ-
νιο κενοτάφιο του Τούρκου ηγέτη, βάρους 40 τόνων. (Αργολικές Ειδήσεις 2011) 
72 Η ισλαµική θρησκεία προσπαθεί να εκµεταλλευτεί τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης προκειµένου 
να νοµιµοποιηθεί. Παράδειγµα αποτελεί τόσο ο Ερµπακάν ο οποίος προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων εναντίον της απαγόρευσης του RP και της προσωπικής του 
ενασχόλησης µε την πολιτική αλλά και της συζύγου του Αµπντουλλάχ Γκιούλ που προσέφυγε στο 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για να προσβάλλει την απόφαση που της απα-
γόρευε την είσοδο στο πανεπιστήµιο µε την µαντίλα. (Μούδουρος 2011, 195-196)     
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δηµοκρατική χώρα ενώ το δεύτερο ότι δεν είναι αρκετά θρησκευόµενη χώρα. 

(Υφαντής 2016, 41) Είναι κατανοητό, ότι για ακόµη µία φορά, ο σκοπός αγιάζει τα 

µέσα και ότι στην πολιτική σκέψη δεν υπάρχουν στεγανά όταν πρέπει να εξυπηρε-

τηθεί κάποιος πολιτικός σκοπός. 

 

 Ο βίος όµως του FP αποδείχτηκε βραχύς αφού την 22 Ιουνίου 2001 µ’ από-

φαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Τουρκίας τέθηκε εκτός νόµου παρόλο 

που στις πρόωρες εκλογές του 1999 είχε καταφέρει να αποσπάσει το 15,4% των 

ψήφων και 111 έδρες καθιστώντας το τρίτο κόµµα. Η εκλογική αυτή επίδοση73 έ-

δειξε ότι το πολιτικό Ισλάµ παρά το πλήγµα που είχε δεχθεί την 28 Φεβρουαρίου 

1997 είχε ακόµη δυναµική, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει στην ταχεία ανασυ-

γκρότηση του. Όµως το δυνατότερο πλήγµα για το πολιτικό Ισλάµ επήλθε από το 

εσωτερικό του κόµµατος FP και από την παρουσία της µαντιλοφέρουσας βουλευ-

τίνας Μεβρέ Καβακτσί. Η προσπάθεια της να ορκιστεί στο βουλευτικό αξίωµα την 

02 Μαΐου 1999 φέροντας το παραδοσιακό ισλαµικό ένδυµα74 αποτέλεσε την α-

φορµή ώστε ο εισαγγελέας ν’ ασκήσει δίωξη εναντίων του FP. Η κατηγορία που 

απαγγέλθηκε εναντίον του FP ήταν ότι το συγκεκριµένο κόµµα αποτελούσε «επί-

κεντρο αντικοσµικής δραστηριότητας». Το αποτέλεσµα όπως έχει ήδη λεχθεί ήταν 

να τεθεί το FP εκτός νόµου. (Μούδουρος 2011, 196-197)  

 

 Όµως ήδη στο κόµµα FP είχαν αρχίσει να διαµορφώνονται δύο ιδεολογικά 

στρατόπεδα. Αυτό των παραδοσιακών και αυτό των νεωτεριστών75. Η διάκριση 

αυτή εντός του ισλαµικού κινήµατος πρωτοεµφανίστηκε στο RP κατά τη δεκαετία 

του 1990 αλλά εκδηλώθηκε έντονα στο συνέδριο του FP την 14 Μαΐου 2000. Στο 

                                            
73 Πρώτο κόµµα ήταν το Κόµµα ∆ηµοκρατικής Αριστεράς µε 22,2% του Ετσεβίτ το οποίο εκµεταλ-
λεύτηκε για ψηφοθηρικούς λόγους τη σύλληψη του αρχηγού του PKK Οτσαλάν. Το Κόµµα Εθνικι-
στικής ∆ράσης δεύτερο κόµµα µε 18%. Ακολούθησε  το Κόµµα Αρετής µε 15,4%, το Κόµµα Μητέ-
ρας Πατρίδας µε 13,2% και το Κόµµα Ορθού ∆ρόµου µε 12%. Η κυβέρνηση σχηµατίστηκε µεταξύ 
των κοµµάτων ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, Εθνικιστικής ∆ράσης και της Μητέρας Πατρίδας. 
(Μούδουρος 2011, 196)   
74 Ο Σουλειµάν Ντεµρέλ, πρόεδρος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας µ’ αφορµή την συµπεριφορά της 
Μεβρέ Καβακτσί την κατηγόρησε ότι ήταν «µία προβοκάτορας – πράκτορας που προσπαθεί να 
ιδρύσει ένα ριζοσπαστικό ισλαµικό κράτος». Επιπλέον, το γεγονός ότι η παραπάνω βουλευτίνα είχε 
και την αµερικανική υπηκοότητα πυροδότησε τις θεωρίες συνωµοσίες αλλά και τη φιλολογία περί 
«εξωτερικών εχθρών». (Kizilyurek 2010, 177)    
75 «Η έννοια της νεωτερικότητας στο ισλαµικό κίνηµα συνίσταται σε δύο θεµελιώδη στοιχεία. Κύριο 
χαρακτηριστικό του πρώτου στοιχείου είναι η διατήρηση του ιδεολογικού πυρήνα της Θρησκευτικής 
Άποψης µέσω της απόκτησης µαζικού χαρακτήρα του ισλαµικού κινήµατος. Το δεύτερο στοιχείο 
εκδηλώνεται µε την προσαρµογή στο διεθνές γίγνεσθαι όπως αυτό εκφράζεται ιδίως µετά το 1980 
µέσω του νεοφιλελευθερισµού.» (Τεάζης 2013, 97-98) 
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συγκεκριµένο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε για την ανάδειξη νέου προέδρου 

υπήρξαν δύο υποψήφιοι. Ο Κουτάν ως εκπρόσωπος των παραδοσιακών από τη 

µία και ο Γκιούλ ως εκπρόσωπος των νεωτεριστών από την άλλη. Στην ουσία η 

διαµάχη µεταξύ των δύο υποψηφίων, αφορούσε τη διαµάχη µεταξύ των Ερµπακάν 

και Ερντογάν οι οποίοι βρίσκονταν πίσω από του υποψηφίους διότι οι ίδιοι δεν εί-

χαν το δικαίωµα να εµπλακούν σε πολιτικές δράσεις. (Μούδουρος 2011, 198) Στον 

µεν πρώτο είχε απαγορευτεί η ανάµειξη µε τα κοινά για επτά χρόνια όπως ήδη έχει 

αναφερθεί. Στον δε δεύτερο είχε απαγορευτεί ή πολιτική δράση διότι σε µία διαδή-

λωση στην πόλη Σίιρτ το 1999 για την υποστήριξη του RP, που είχε κριθεί παρά-

νοµο, είχε απαγγείλει στίχους από ένα ποίηµα του εθνικιστή ποιητή Ζιγιά Γκιο-

κάλπ76. Η πράξη αυτή θεωρήθηκε ότι υποκινεί θρησκευτικό ή φυλετικό µίσος µ’ 

αποτέλεσµα να δικαστεί σε δεκάµηνη φυλάκιση µε παράλληλη στέρηση των πολι-

τικών του δικαιωµάτων. (Υφαντής 2016, 60) 

 

 Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ των νεωτεριστικών και των παραδοσιακών ισ-

λαµιστών εστιάσθηκε στους όρους dincilik και dindarlik. O πρώτος όρος αφορά την 

άσκηση της πολιτικής εξουσίας και της κοινωνικής ζωής σύµφωνα µε τους θρη-

σκευτικούς κανόνες. Ο δεύτερος όρος σηµαίνει ευλάβεια απέναντι στο θεό. 

(Μηνάγιας 2014, 71) Οι παραδοσιακοί υιοθέτησαν τον πρώτο όρο ενώ οι νεωτερι-

στές υιοθέτησαν τον δεύτερο. Αυτό είναι σηµαντικό για τη συνέχεια της ιστορικής 

πραγµατικότητας διότι όταν οι νεωτεριστές αναρριχήθηκαν στην εξουσίας µέσω 

του κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης αποστέρησαν την νοµιµοποίηση της κε-

µαλικής ελίτ να παρέµβουν για την ανατροπή µιας εκλεγµένης κυβέρνησης. Ακόµη 

και όταν το προσπάθησαν κατά το Ιούλιο του 2016 βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τον 

τουρκικό λαό µ’ αποτέλεσµα να οδηγηθούν σ’ ένα πραξικόπηµα που απέτυχε. 

 

 Επιστροφή όµως στο συνέδριο του FP το 2000 του οποίου το αποτέλεσµα 

ήταν να εκλεγεί ο Κουτάν ως πρόεδρος του κόµµατος µε 633 ψήφους έναντι 521 

του Γκιούλ. Όµως ήδη είχε επέλθει ένα εσωτερικό σχίσµα στο FP το οποίο γίνεται 

εύκολα κατανοητό από τα λεγόµενα του Ερντογάν : «Πλέον ήρθε ο καιρός για ένα 

ολοκληρωµένο κόµµα. Η εποχή του Ερµπακάν θα τελειώσει. Έµεινε πολύ λίγο µέ-

                                            
76 «Λόγχες οι µιναρέδες, κράνη οι τρούλοι, στρατόπεδα τα τζαµιά και οι πιστοί στρατός». Αυτοί είναι 
οι στίχοι που θεωρήθηκαν ότι προκαλούσαν το µίσος ανάµεσα στον λαό και οδήγησαν τον Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν σε δεκάµηνη φυλάκιση από τον Μάρτιο του 1999. (Μούδουρος 2011, 198) 
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χρι τη νίκη µας. Το FP δεν πάει πουθενά µε αυτή την ηγεσία. Το κόµµα χρειάζεται 

ένα ολοκαίνουργο πρόσωπο …. είµαι 100% σίγουρος ότι θα κερδίσουµε. Κανένας 

δεν µπορεί να ανακόψει αυτή την αλλαγή». (Μούδουρος 2011, 199)  

 

 Το σχίσµα µετουσιώθηκε σε πλήρη διάσπαση του FP µετά την απόφαση 

του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου να τεθεί εκτός νόµου. Η απόφαση αυτή είχε σηµα-

ντικό διττό ρόλο για την γειτονική µας χώρα. Από την µία αποτέλεσε την αφορµή 

για τη δηµιουργία του Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) την 14 Αυγού-

στου 2001 µε ηγέτη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κόµµατος της Ευτυχίας 

(SP) µε πρόεδρο τον Ρετζάι Κουτάν λίγες ηµέρες νωρίτερα την 20 Ιουλίου 2001. 

(Kizilyurek 2010, 179) 

 

 Από την άλλη πλευρά, για ακόµη µία φορά το πολιτικό Ισλάµ στην Τουρκία 

αναζητούσε έναν κύριο πολιτικό σχηµατισµό µέσω του οποίου να εκφραστεί σ’ α-

ντικατάσταση του FP. Το κενό αυτό της πολιτικής σκηνής της Τουρκίας θα καλυ-

πτόταν στη συνέχεια από ένα εκ των δύο κοµµάτων που δηµιουργήθηκαν από τη 

διάσπαση του FP. Το ερώτηµα που γεννήθηκε εκείνη την εποχή ήταν ποιο από τα 

δύο. Η απάντηση δόθηκε στις εκλογές του 2002.  

 

Ο ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

 

 Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση ώστε να διαπιστώσουµε τον ρόλο που 

διαδραµάτισε το AKP στην πορεία µετάβασης της Τουρκίας, κρίνεται σκόπιµο να 

σκιαγραφήσουµε την εικόνα και τον τρόπο µε τον οποίο ενεργεί ο επικεφαλής του 

κόµµατος αυτού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η περιγραφή της εικόνας του κορυ-

φαίου ενός πολιτικού σχηµατισµού είναι σηµαντική, διότι η ηγεσία77 του κάθε πολι-

τικού σχηµατισµού παίζει πρωτεύοντα ρόλο στα δρώµενα του σχηµατισµού αυτού.  

 

 Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γεννήθηκε την 26 Φεβρουαρίου 1954 στην Κων-

σταντινούπολη και είχε λαϊκή καταγωγή78 η οποία τον βοήθησε στο να γίνει λαοφι-

                                            
77 Ηγεσία γενικά είναι η τέχνη να επηρεάζεις και να κατευθύνεις τους άλλους µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να κερδίζεις την εµπιστοσύνη, υπακοή, σεβασµό, τη συνεργασία µεταξύ των ατόµων και την πιστή 
αφοσίωση τους για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. (ΓΕΣ 1988, 50) 
78 Ως έφηβος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πουλούσε κουλούρια και λεµονάδα στην Κωνσταντινούπο-
λη. (Κυριαζής 2013) 
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λής στα επόµενα χρόνια κατά την ενάσκηση του µε τη πολιτική. Είναι απόφοιτος 

µουσουλµανικού λυκείου (Imam Hatip) ενώ έχει αποκτήσει και πτυχίο στη διοίκηση 

επιχειρήσεων το 1981 από το πανεπιστήµιο του Μαρµαρά. (Κυριαζής 2013) 

 

 Το πολιτικό άστρο του Ερντογάν είχε ήδη αρχίσει να ανατέλλει από την δε-

καετία του 1980 όταν διανύοντας την 3η δεκαετία της ζωής79 του ήταν πρόεδρος 

της επαρχιακής οργάνωσης Κωνσταντινούπολης του RP. Την περίοδο εκείνη ο 

Ερντογάν πιστός στις ισλαµικές του θέσεις δεν χαιρετούσε δια χειραψίας τις γυναί-

κες επειδή το θεωρούσε αµαρτία, δεν χαιρετούσε αυτούς που κάθονταν στα καφε-

νεία και αντιτίθετο στην εκλογή των γυναικών στα πολιτικά αξιώµατα. Όµως αυτό 

άρχισε να µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας αφού πλέον 

προσέφερε το χέρι του στις γυναίκες για χειραψία, ενώ παράλληλα επισκεπτόταν 

ακόµη τα µπαρ και τα κλαµπ στην προσπάθεια του να διαδώσει τις ισλαµικές αντι-

λήψεις του. (Kizilyurek 2010, 179)   

 

 Με το πέρασµα των ετών και κατά τη διάρκεια της πολίτικης του ωρίµανσης 

ο Ερντογάν άρχισε να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα. Φρόντιζε πλέον να διαχω-

ρίζει τις θρησκευτικές από τις κρατικές υποθέσεις. Αυτό είναι εµφανές στη δήλωση 

που είχε κάνει όντας υποψήφιος για το δηµαρχιακό θώκο της Κωνσταντινούπολης 

: «Οι πολίτες µας ρωτούν για τα θέµατα της θρησκείας όµως εµείς δεν είµαστε 

µουφτήδες, είµαστε πολιτικό κόµµα». (Kizilyurek 2010, 179)  Η στάση του αυτή α-

ντικατοπτρίζει την προσπάθεια ολόκληρου του ισλαµικού κινήµατος, το οποίο 

προσπαθώντας να επιβιώσει µέσα στο κεµαλίκο κράτος, υιοθετούσε κεµαλικές 

απόψεις. 

 

 Ο Ερντογάν δεν έκρυβε τις φιλοδοξίες του. Φιλοδοξίες που τον έφεραν αντι-

µέτωπο µε την ηγεσία του RP, η οποία έδειξε να φοβάται τον νέο, δυναµικό και 

χαρισµατικό Ερντογάν. Έτσι στις βουλευτικές εκλογές του 1991 ο Ερντογάν δεν 

καταφέρνει να εκλεγεί βουλευτής στην Κωνσταντινούπολη διότι υπό την καθοδή-

γηση της ηγεσίας του RP, οι ψήφοι του κόµµατος οδηγήθηκαν στον συνυποψήφιο 

του Μουσταφά Μπάς. Το ίδιο σκηνικό προσπάθησε να επαναληφθεί και στις δη-

µοτικές εκλογές του 1994 όταν επιθυµούσε να θέσει υποψηφιότητα για την δηµαρ-

                                            
79 Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι παντρεµένος µε την Εµινέ και έχει δύο γιούς και δύο κόρες. 
(Υφαντής 2016, 60) 
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χεία της Κωνσταντινούπολης. Η ηγεσία του RP προσπάθησε να αποτρέψει την 

υποψηφιότητα του αλλά τελικά αναγκάστηκε να υποχωρήσει µπροστά στις έντονες 

αντιδράσεις της κοµµατικής οργάνωσης της Κωνσταντινούπολης. (Kizilyurek 2010, 

180) Το αποτέλεσµα ήταν ο Ερντογάν να εκλεγεί δήµαρχος Κωνσταντινούπολης 

την 27 Μαρτίου 1994. 

 

 Ως δήµαρχος Κωνσταντινούπολης είχε µία επιτυχηµένη θητεία αφού κατά-

φερε να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τα µεγάλα προβλήµατα του δήµου όπως της 

υδροδότησης, των µετακινήσεων και της διαχείρισης των απορριµµάτων. 

(Υφαντής 2016, 60) Κυρίως όµως, όπως περιγράφηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, 

κατάφερε να τροποποιήσει τη νοοτροπία των υπαλλήλων του δήµου όσον αφορά 

τη λήψη δωροληψιών, ενώ εκµεταλλεύτηκε και τη διεθνή κοινότητα των φιλοίσλα-

µιστών υπέρ του δήµου. Όµως υπήρξαν και αντιδράσεις από αυτούς δεν ανήκαν 

στο ισλαµικό κίνηµα λόγω κάποιων αποφάσεων του όπως το να απαγορεύσει τα 

οινοπνευµατώδη ποτά στους δηµοτικούς χώρους ή από το ότι αποκάλεσε τις γυ-

ναίκες µε µακιγιάζ «στραπατσαρισµένα αυτοκίνητα». (Kizilyurek 2010, 180)  

 

 Η δηµοτικότητα του Ερντογάν συνεχώς αυξάνονταν µ’ αποτέλεσµα να προ-

καλέσει την αντίδραση του κεµαλικού καθεστώτος το οποίο είχε αρχίσει να ενο-

χλείται από τον νεαρό πολιτικό. Η αντίδραση του «βαθέως κράτους» δεν άρχισε να 

επέλθει µε την φυλάκιση του τον Μάρτιο του 1997 και την καθαίρεση του από το 

δηµαρχιακό αξίωµα. Αφορµή για την καταδίκη του ήταν η οµιλία του στην πόλη Σί-

ιρτ όπως ήδη έχει λεχθεί. Στην ουσία όµως, η ενέργεια αυτή του κεµαλικού καθε-

στώτος, έδωσε ώθηση στις πολιτικές φιλοδοξίες του, δεδοµένου ότι έγινε συµπα-

θής στο µεγαλύτερο ποσοστό του λαού. Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη την τα-

ραγµένη πολιτικά δεκαετία του 1990, ο κάθε τούρκος πολίτης διάσυνδεσε την α-

γωνιά του τουρκικού λαού για το µέλλον µε την προσωπική περιπέτεια του δηµάρ-

χου την οποία ξεπέρασε µε επιτυχία. Έτσι θεωρήθηκε από την πλειοψηφία του 

τουρκικού λαού, ότι ο Ερντογάν θα µπορούσε να δώσει λύσεις στα προβλήµατα 

που τον ταλάνιζαν. (Μιχαλακόπουλος 2012, 125)       

 

 Μ’ αυτόν τον τρόπο η παρουσία του Ερντογάν διαδραµάτισε και συνεχίζει 

να διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στην πορεία του ισλαµικού κινήµατος στην 

Τουρκία και αυτό διότι ο καθηµερινός τούρκος πολίτης ταυτίζεται µαζί του. Αυτό 
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συµβαίνει διότι ο Ερντογάν είναι ο ηγέτης που κατάφερε να ενσωµατώσει τις πα-

ραδοσιακές αξίες και τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας στον σύγχρονο τρόπο ζωής 

ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να θεωρείται ότι δεν έχει αποκοπεί από τον λαό. Για 

παράδειγµα µία νοικοκυρά από την Τραπεζούντα, στέλεχος του πολιτικού ισλάµ 

αναφερόµενη στο Ερντογάν δήλωσε : «Παρόλο που είναι Πρωθυπουργός µπορεί 

ακόµη να είναι λαϊκός άνθρωπος. Είναι λαϊκός άνθρωπος ακόµα και στο λόγο που 

εκφέρει. Τον νιώθω κοντά µου επειδή δεν αποµακρύνθηκε από τον λαό». Στο ίδιο 

πλαίσιο είναι και οι απόψεις ενός θρησκευόµενου γραφειοκράτη από την Άγκυρα  

ο οποίος για το Ερντογάν λέει : «Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ. Είναι έ-

νας άνθρωπος που αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της πλειοψηφίας της Τουρκίας. 

Για παράδειγµα ούτε ο Ντεµιρέλ ήταν έτσι, ούτε ο Ερµπακάν. Αυτούς δεν τους έ-

νιωθα κοντά µου». (Μούδουρος 2011, 274) Η ταύτιση αυτή µεταξύ της ηγεσίας του 

AKP και των πολιτών, είχε ως αποτέλεσµα, τη δηµιουργία µίας διαδραστικής  σχέ-

σης µεταξύ εξουσίας και κοινωνίας καθώς και ενίσχυσης του Ισλάµ εντός της 

τουρκικής εθνικής ταυτότητας. Σ’ αυτό συντελεί και η επίδειξη σεβασµού που επι-

δεικνύει ο Ερντογάν για την τουρκική σηµαία, όπως για παράδειγµα την 04 Μαΐου 

2006, όταν κατά τη διάρκεια της αναµνηστικής φωτογραφίας στη διάσκεψη για τη 

συνεργασία της ΝΑ Ευρώπης σήκωσε από το έδαφος το ειδικό χαρτί σήµανσης 

που έφερε την τούρκική σηµαία για να µην το πατήσει. Το ίδιο επαναλήφθηκε κατά 

τις συνδιασκέψεις των G-20 το 2009 και 2011. (Μιχαλακόπουλος 2012, 127)   

 

 Ταυτόχρονα ο Ερντογάν εµφανίζεται να πράττει συµµαχίες σύµφωνα µε 

συµφέροντα του την εκάστοτε ιστορική στιγµή. Έτσι, κατά τα πρώτα χρόνια της 

ανάληψης της εξουσίας από το ΑΚΡ, συµµάχησε µε τον Ιµάµη Φετουλάχ Γκιου-

λέν80 και την οργάνωση του στην προσπάθεια του να αντιµετωπίσει τους κεµαλι-

στές. Επρόκειτο για µία περίπου αναγκαστική συµµαχία, µε κοινή αναφορά το Ισ-

λάµ, όπου ο Ερντογάν χρειάζονταν τους οπαδούς του Γκιουλέν οι οποίοι κατείχαν 

                                            
80 Ο Φετουλάχ Γκιουλέν είναι µουσουλµάνος ιεροκήρυκας και είναι ο επικεφαλής του θρησκευτικού 
τάγµατος Χιζµέτ («Υπηρεσία», στα τουρκικά). Ζει αυτοεξόριστος στις ΗΠΑ σε µια ορεινή και δασώ-
δη περιοχή της Πενσιλβάνια στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Το κινήµατα του στην Τουρκία, έχει ένα 
τεράστιο δίκτυο σχολείων, µη κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρήσεων και διαθέτει µεγάλη 
επιρροή στα µέσα ενηµέρωσης, την αστυνοµία και το δικαστικό σώµα.  Η περιουσία που διαχειρί-
ζεται, υπολογίζεται στα 50 δις δολάρια και διατίθεται για κοινωφελή έργα και για τη συντήρηση 
σχολείων και πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Το κίνηµα του Φετουλάχ Γκιουλέν προτείνει ένα µίγµα 
αρµονίας µεταξύ των ανθρώπων µε βάση το Ισλάµ. Η διδασκαλία του επικεντρώνεται σε ένα  Ισλάµ 
κοινωνικό, ανοιχτό στην εκπαίδευση και τις επιστήµες, καθώς και στον διαθρησκευτικό διάλογο. 
Απορρίπτει τη βία και κυρίως τη συµµετοχή του Ισλάµ στην κοσµική – πολιτική εξουσία. Υποστηρί-
ζει  ότι ένας  θρησκευτικός ηγέτης, δεν µπορεί να ασκεί και πολιτική εξουσία. (Καπούτσης 2016) 
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σηµαντικές θέσεις στην κοινωνική, πολιτική, οικονοµική και θρησκευτική ζωή της 

γειτονικής χώρας για να τον στηρίξουν τόσο εκλογικά όσο και στην προσπάθεια 

του να αντιµετωπίσει τους κεµαλιστές οι οποίοι είχαν εδραιωθεί στη γραφειοκρατία 

του τουρκικού κράτους ιδιαίτερα µετά το πραξικόπηµα του 1980. Από την άλλη ο 

Γκιουλέν στήριξε την εκλογική επικράτηση του ΑΚΡ προκειµένου να συνεχιστεί 

απρόσκοπτα η λειτουργία της οργάνωσης του και ν’ αντιµετωπιστούν επιτυχώς οι 

κεµαλιστές. (Γιαννακόπουλος 2014, 79)  Η συµµαχία όµως αυτή διαλύθηκε στη 

συνέχεια για διάφορους λόγους ανάµεσα στους οποίους ήταν ο τρόπος αντιµετώ-

πισης των διαδηλωτών στο πάρκο Γκεζί αλλά και η διαφορετική αντίληψη για τη 

θέση που έπρεπε να κατέχει το Ισλάµ στο σύγχρονο κόσµο81. (Ματζάκος 2016) 

  

 Επίσης, σηµαντικό για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του AKP, εί-

ναι να εξετάσουµε τον τρόπο ενεργείας του Ερντογάν στα διάφορα θέµατα τόσο 

της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής. Ο τρόπος αυτός έγκειται στα 

παρακάτω στάδια. Συγχρονισµός µε τα γεγονότα, αναδίπλωση όταν πιέζεται χωρίς 

την παραχώρηση σηµαντικών κεκτηµένων και τέλος αντεπίθεση όταν οι συγκυρίες 

το επιτρέπουν. (Μηνάγιας 2014, 97) Για να γίνει κατανοητός αυτό ο τρόπος ενέρ-

γειας του Ερτνογάν αρκεί να αναλογιστούµε την αρχική αντίδραση του Ερντογάν 

στην κατάρριψη ρωσικού πολεµικού αεροσκάφους από αντίστοιχο τουρκικό τον 

Νοέµβριο του 2015 πάνω από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Αρχικά, αφού 

προσπάθησε ανεπιτυχώς να εµπλέξει στη διένεξη αυτή τις δυνάµεις της Βορειοατ-

λαντικής Συµµαχίας, στη συνέχεια αντιµετώπισε τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν 

στην Τουρκία από την πλευρά της Ρωσίας. Ο τρόπος αυτός αποδεικνύει το συγ-

χρονισµό του Ερντογάν µε τα γεγονότα. Μετέπειτα ο Ερντογάν ανέµενε τις κατάλ-

ληλες συνθήκες προσπαθώντας να µην προκαλέσει τη Ρωσία, παραχωρώντας τα 

ελάχιστα κεκτηµένα που µπορούσε, ώστε να έχει τη δυνατότητα επαναπροσέγγι-

σης µε τη Ρωσία. Αυτό ήταν το στάδιο της αναδίπλωσης το οποίο είχε ως αποτέ-

λεσµα την επαναπροσέγγιση µεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Η επαναπροσέγγιση 

αυτή δροµολογήθηκε από τα τέλη Ιουνίου 2016 και µετά την έγγραφη εκδήλωση 

απολογίας του Ερντογάν για την κατάρριψη του ρωσικού µαχητικού αεροσκάφους. 
                                            
81 Ο Γκιουλέν υποστηρίζει τη δηµιουργία ενός ξεχωριστού τουρκικού Ισλάµ, διαφορετικό από το 
Ισλάµ που συντάσσεται µε την τροµοκρατία. Επίσης υποστηρίζει το διάλογο µε άλλες θρησκευτικές 
κοινότητες όπως οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι ενώ κρατά αποστάσεις από την Μουσουλµανική Α-
δελφότητα στην οποία ανήκει ο Ερντογάν. Ταυτόχρονα διαδίδει ότι ο Ισλαµισµός µπορεί να λει-
τουργήσει στο πλαίσιο δηµοκρατικών και προηγµένων τεχνολογικά και οικονοµικά κοινωνιών. 
(Ματζάκος 2016) 
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Επίσης, ο τούρκος Πρόεδρος, επαίνεσε τη στάση που κράτησε ο Ρώσος οµόλογος 

του κατά τη διάρκεια του αποτυχηµένου πραξικοπήµατος της 15 Ιουλίου 16. Οι ε-

νέργειες αυτές εντάσσονται στο στάδιο της αντεπίθεσης και στόχος τους είναι η 

σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών, στην προ της κατάρριψης 

του αεροσκάφους εποχή µε αµοιβαία οικονοµικά οφέλη82 και για τα δύο κράτη. 

 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ Ε∆ΡΑΙΩΣΗΣ  

 

 Το AΚΡ ιδρύθηκε από 74 ιδρυτικά µέλη η πλειονότητα των οποίων ήταν ε-

πιχειρηµατίες, ενώ ανάµεσα τους υπήρχαν και 10 καθηγητές πανεπιστηµίου. Ανά-

µεσα στα ιδρυτικά στελέχη του ΑΚΡ περιλαµβάνονταν και 13 γυναίκες εκ των ο-

ποίων οι 6 έφεραν µαντίλα. (Μούδουρος 2011, 221) Στα ιδρυτικά στελέχη εκτός 

από τον Ερντογάν ήταν ο Αµπντουλάχ Γκιούλ83 και ο Μπιναλί Γιλντιρίµ84. 

(Κουσκουβέλης και Λίτσας 2013, 174)  

 

 Για τον ιδεολογικό προσανατολισµό του νεοσύστατου κόµµατος ο ίδιος ο 

Ερντογάν δήλωνε ότι ήταν συντηρητικό και δηµοκρατικό ενώ κατάφερε να ενσω-

µατώσει στις τάξεις του στελέχη από το ANAP και το RP όταν αναπτύχθηκε µία 

διαλεκτική σχέση ανάµεσα στη ριζοσπαστική και συντηρητική τάση σχετικά µε την 

ερµηνεία του Ισλάµ.  (Μιχαλακόπουλος 2012, 61) 

 

 Μ’ αυτό το ανθρώπινο δυναµικό το ΑΚΡ εµφανίστηκε ως ένα κόµµα που 

κάλυπτε τους υποστηρικτές της κεντροδεξιάς στην Τουρκία ενώ από κοινωνική 

άποψη προέβαλε ένα συντηρητικό προφίλ. Εξετάζοντας την οικονοµική πλευρά 

του AKP, το κόµµα αυτό εµφανίζονταν ως ένας πολιτικός σχηµατισµός που υπο-

                                            
82 Η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών µείωσε κατά 40% περίπου την αξία των εµπορικών σχέ-
σεων ενώ η εκατέρωθεν τουριστική κίνηση κατακρηµνίστηκε. Σηµαντικά ενεργειακά προγράµµατα 
όπως η κατασκευή πυρηνικού σταθµού από την ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom και ο επικαλού-
µενος Turkish Stream υποθαλάσσιος ενεργειακός αγωγός της Gazprom «πάγωσαν» ως συνέπεια 
της διακοπής των σχέσεων. (∆ασκαλάκης 2016) 
83 Ο Αµπντουλάχ Γκιούλ είναι Τούρκος πολιτικός και ακαδηµαϊκός. Υπηρέτησε στις θέσεις του 
Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας (2007 - 2014), του Πρωθυπουργού της Τουρκίας (2002 - 
2003) και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας (2003 -2007). 
84O Μπιναλί Γιλντιρίµ είναι Τούρκος πολιτικός, ο οποίος είναι ο τωρινός πρωθυπουργός της Τουρ-
κίας και ηγέτης του κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), από το Μάιο του 2016. Είχε υπη-
ρετήσει ως υπουργός ναυτιλίας και επικοινωνίας και µεταφορών, σχεδόν συνεχόµενα από το 2002 
µέχρι το 2013, και από το 2015 µέχρι το 2016 αντίστοιχα. Στο ενδιάµεσο ήταν σύµβουλος του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν.  
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στήριζε φιλελεύθερες πολιτικές υπογραµµίζοντας στο πρόγραµµα του ότι καθορι-

στικό ρόλο για την ανάπτυξη της Τουρκίας έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας του έθνους, η γεωστρατηγική θέση της χώρας και 

η ιστορίας της. (Kizilyurek 2010, 184) Γι’ αυτό, στο προεκλογικό του πρόγραµµα 

υπόσχονταν εκδηµοκρατισµό, θρησκευτικές ελευθερίες, πάταξη της κρατικής δι-

αφθοράς, υποστήριξη της ελεύθερης αγοράς και είσοδο της Τουρκίας στην Ευρω-

παϊκή Ένωση. (Υφαντής 2016, 41) ∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι την χρονική ε-

κείνη περίοδο η Τουρκία είχε βιώσει τους φονικούς σεισµούς του 199985 που έδει-

ξαν την αδυναµία του κράτους αλλά και την οικονοµική κρίση του 200186. Τα πα-

ραπάνω σε συνδυασµό µε τα σοβαρά προβλήµατα υγείας του 77 ετών πρωθυ-

πουργού Ετζεβίτ87 και την άρνησης του να παραδώσει τον πρωθυπουργικό θώκο 

δηµιούργησαν ένα πολύπλοκο σκηνικό στην Τουρκία που οδήγησαν την χώρα σε 

πρόωρες εκλογές την 03 Νοεµβρίου 2002. 

 

 Το αποτέλεσµα των εκλογών ήταν θριαµβευτικό για το µόλις 15 µηνών ΑΚΡ 

που κατάφερε να επικρατήσει λαµβάνοντας το 34,28% των ψήφων και 363 έδρες 

στην βουλή ενώ το CHP κέρδισε το 13,39% και 178 έδρες ενώ εισήλθαν στη εθνο-

συνέλευση και 9 ανεξάρτητοι κούρδοι βουλευτές. (Μούδουρος 2011, 223) Τα υπό-

λοιπα πολιτικά κόµµατα88 δεν κατάφεραν να αντιπροσωπευτούν στην βουλή διότι 

απέτυχαν να ξεπεράσουν το όριο του 10% που είχαν θεσµοθετήσει ως όριο εισό-
                                            
85 Την 17 Αυγούστου 1999 στην Τουρκία έλαβε χώρα σεισµός 7,9 ρίχτερ που είχε ως συνέπεια το 
θάνατο 16.000 και τον τραυµατισµό 40.000 ατόµων. Όµως εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες ο 
συγκεκριµένος σεισµός έφερε στην επιφάνεια τις µεγάλες ελλείψεις του τουρκικού κράτους σε ζη-
τήµατα πολεοδοµικών ζωνών και χωροταξίας. Επίσης παρουσιάστηκαν προβλήµατα στην παροχή 
βοήθειας προς τους σεισµόπληκτους. Το κενό του κρατικού µηχανισµού καλύφθηκε από τις ισλαµι-
κές φιλανθρωπικές οργανώσεις. ∆ηλαδή το κενό του κεµαλικού κράτους το κάλυψε το πολιτικό Ισ-
λάµ. (Μούδουρος 2011, 202)  
86 Την 19 Φεβρουαρίου 2001 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλεί-
ας υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση µεταξύ του Προέδρου Σεζέρ και του Πρωθυπουργού Ετσεβίτ µε 
αφορµή τα συνεχόµενα σκάνδαλα, την κακοδιαχείριση, και την κακή οικονοµική κατάσταση της χώ-
ρας. Μόλις έγινε γνωστή αυτή η αντιπαράθεση στις επόµενες πέντε ώρες εγκατέλειψαν την Τουρ-
κία 5 δις δολάρια ενώ το χρηµατιστήριο κατέγραψε πτώση άνω του 14%. Το επόµενο διάστηµα το 
εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στο 74% το δε εσωτερικό σε 68,1% του ΑΕΠ. Ο πληθωρισµός κυµαίνο-
νταν στο 80-90%. Μέχρι το τέλος του 2001 είχαν κλείσει περισσότερες από 14.000 εταιρείες ενώ 
καταγράφηκαν και θάνατοι από έλλειψη φαρµάκων. (Μούδουρος 2011, 204)   
87 Ο πρωθυπουργός Ετζεβίτ εισήλθε στο νοσοκοµείο την 04 Μαΐου 2002 και ως τον Ιούνιο του ίδιου 
έτους είχαν ακυρωθεί όλες οι δραστηριότητες του. Αυτό έκανε τις εφηµερίδες την 01 Ιουνίου 2002 
µε πρωτοσέλιδα άρθρα τους να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού και να δηµοσιεύουν 
σενάρια για την αντικατάσταση του. (Μούδουρος, Ισλάµ, Πολιτική και Οικονοµία στην Τουρκία 
2011, 209)  
88 Το Κόµµα της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς (DSP) του πρωθυπουργού Ετσεβίτ έλαβε 1,22%, το 
Κόµµα Εθνικιστικής ∆ράσης (MHP) έλαβε το 8,36% και το ΑΝΑΡ το 5,13% των ψήφων του εκλογι-
κού σώµατος. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο SP που εκπροσωπώντας τους παραδοσιακούς 
το FP κατάφεραν να συγκεντρώσουν το 2,49% των ψήφων. (Μούδουρος 2011, 223-224)   
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δου στη βουλή. Το όριο αυτό είχε θεσµοθετηθεί προκειµένου να αποτραπεί η εί-

σοδος του ΡΚΚ ή οποιουδήποτε άλλου Κουρδικού κόµµατος στην τουρκική εθνο-

συνέλευση. (Λυγερός και Μελάς 2013, 49) 

 

 Οι ψηφοφόροι του ΑΚΡ στην πρώτη του αυτή εκλογική νίκη δεν ήταν όλοι 

υποστηρικτές του πολιτικού Ισλαµ. Πολλοί προέρχονταν από τις κουρδικές περιο-

χές αλλά και από τα αριστερά τµήµατα της κοινωνίας. Οι µεν κούρδοι ακολούθη-

σαν το κόµµα του Ερντογάν, όπως είχαν κάνει και στο παρελθόν µε το κόµµα του 

Ερµπακάν, διότι πίστευαν ότι µε το ΑΚΡ στην εξουσία θα βελτιώνονταν οι συνθή-

κες διαβίωσης τους στο εσωτερικό της Τουρκίας. Οι δε αριστερών πεποιθήσεων 

ψηφοφόροι υποστήριξαν το ΑΚΡ ως αντίδραση προς το κεµαλικό κατεστηµένο. 

(Λίτσας 2007, 34)       

 

 Όµως οι ψηφοφόροι του ΑΚΡ το υποστήριξαν και για τους παρακάτω λό-

γους. Αρχικά το ΑΚΡ δεν ευθύνονταν για τη δεινή οικονοµική κατάσταση που τα-

λάνιζε την τουρκική κοινωνία, διότι ως εκφραστής του πολιτικού Ισλάµ βρίσκονταν 

στο πολιτικό περιθώριο. Επιπλέον, η ρητορική του για την κοινωνική δικαιοσύνη 

δεν απευθύνονταν µόνο στους θρησκευόµενους τούρκους πολίτες αλλά στο σύνο-

λο αυτών. Επιπρόσθετα, τα στελέχη του ΑΚΡ διακρίνονταν από την ηθική τους 

απέναντι σ’ ένα διαφθαρµένο πολιτικό σύστηµα. Όµως εκτός από τα παραπάνω 

το ΑΚΡ είχε δηµιουργήσει και ένα κοµµατικό δίκτυο89 για να βοηθήσει τους φτω-

χούς. (Λυγερός και Μελάς 2013, 50) Η βοήθεια αυτή εξαργυρώθηκε µε την υπο-

στήριξη τους κατά τις εκλογές. 

 

 Έτσι την 18 Νοεµβρίου 2002 ο Γκιούλ σχηµατίζει την πρώτη µονοκοµµατική 

κυβέρνηση στην Τουρκία µετά από µία µεγάλη χρονική περίοδο, άνω των δέκα 

ετών, όπου στη γείτονα χώρα υπήρχαν κυβερνήσεις συνεργασίας. Όµως για να 

γίνει ο Ερντογάν πρωθυπουργός, δεδοµένου ότι του είχε επιβληθεί στέρηση της 

πολιτικής δράσης, απαιτήθηκε η τροποποίηση του Συντάγµατος η οποία στηρί-

                                            
89 Το ΑΚΡ ακολουθώντας τα χνάρια του RP είχε αναπτύξει έναν οργανωµένο και αποτελεσµατικό 
κοµµατικό δίκτυο. Το δίκτυο αυτό στηρίζονταν σ’ ένα πλήθος ακτιβιστών οι οποίοι προσέφεραν 
κοινωνική εργασία και βοηθούσαν ποικιλοτρόπως τους κοινωνικά αδύναµους εφαρµόζοντας στην 
πράξη την ισλαµική αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο αυτό βοηθούσαν τους πολίτες στις συναλλαγές του 
µε το δηµόσιο και σε δύσκολες καταστάσεις λαµβάνοντας µέρος στην καθηµερινότητα τους. Οργα-
νώνονταν συσσίτια για τους άπορους και εξασφάλιζαν στέγη και δωρεάν σίτιση σε φτωχούς µαθη-
τές και φοιτητές. (Λυγερός και Μελάς 2013, 51)  
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χθηκε και από το CHP και η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας στον νοµό Σιίρτ 

την 08 Μαρτίου 2013. Τελικά ο Ερντογάν ανέλαβε την πρωθυπουργία της Τουρκί-

ας την 15 Μαρτίου 2003. (Κουσκουβέλης και Λίτσας 2013, 175)  

 

 Στην Τουρκία όµως εκείνη την εποχή το να είσαι στην κυβέρνηση δεν σή-

µαινε ότι κατέχεις και την εξουσία διότι υπήρχε πάντα το ισχυρό κεµαλικό κατα-

στηµένο. Όµως το ΑΚΡ σ’ αυτή την περίπτωση, σ’ αντίθεση µε το RP, είχε ως ι-

σχυρό όπλο στην αντιπαράθεση του µε το κεµαλικό καθεστώς την µεγάλη κοινο-

βουλευτική πλειοψηφία αλλά και την ευρεία κοινωνική αποδοχή. Αυτό ήταν κατα-

νοητό και από την κεµαλική στρατογραφειοκρατία της γειτονικής χώρας η οποία 

αναγνώριζε ότι µία ενέργεια εναντίον του ΑΚΡ θα προκαλούσε βάναυσα την κοινή 

γνώµη. (Λυγερός και Μελάς 2013, 52)     

 

 Όµως και το ΑΚΡ είχε πλήρη συνείδηση της τουρκικής πραγµατικότητας και 

γι’ αυτό προσπάθησε να κάνει ορθή χρήση του αιτήµατος για ένταξη της Τουρκίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες εκδηµο-

κρατισµού της χώρας και να αντιµετωπίσει µ’ αυτό τον τρόπο τον στρατό και την 

κεµαλική γραφειοκρατία χωρίς να έρθει σ’ απευθείας αντιπαράθεση µαζί τους. Το 

αίτηµα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο εκείνη είχε 

µεγάλη λαϊκή υποστήριξη90 και αυτό το εκµεταλλεύτηκε η κυβέρνηση. Έχοντας την 

ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ως προτεραιότητα του, το ΑΚΡ έθεσε σε δεύτερη 

προτεραιότητα άλλα ζητήµατα όπως αυτό της µαντίλας. Μ’ αυτόν τον τρόπο κατά-

φερε ένα ακόµη επίτευγµα. Τη διάσπαση των κεµαλιστών σε δύο στρατόπεδα. 

Από την µία ήταν αυτοί που υποστήριζαν ότι ο δρόµος προς την Ευρωπαϊκή Έ-

νωση ήταν µέρος των κεµαλικών µεταρρυθµίσεων και σ’ αυτούς που την πορεία 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την αντιλαµβάνονταν ως απειλή για το κεµαλικό κρά-

τος. Οι δεύτεροι αποτελούνταν κυρίως από ακραίους εθνικιστές που αρνούνταν να 

µοιραστούν την εθνική κυριαρχία και έβλεπαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απειλή. 

(Kizilyurek 2010, 188)    

 

                                            
90 Η υποστήριξη για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους τούρκους πολίτες  
σύµφωνα µε δηµοσκοπήσεις ήταν 67,5% το 2004, 57,4% το 2005 και 32,2% το 2006. (Μούδουρος 
2011, 299) Σήµερα οι τούρκοι πολίτες που υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει η Τουρκία να ενταχθεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανέλθει στο 68%. (Χειλαδάκης 2016)  
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 Εκτός όµως από την αντιπαράθεση της µε την κεµαλική γραφειοκρατία η 

κυβέρνηση είχε να αντιµετωπίσει ειδικότερα και την παρεµβατικότητα των ενό-

πλων δυνάµεων στην πολιτική σκηνή. Αυτή η παρεµβατικότητα ήταν και ένα κοµ-

βικό σηµείο στην πορεία της Τουρκίας προς την ευρωπαϊκή ένωση αφού οι αξιω-

µατούχοι της ευρωπαϊκής ένωσης αναγνώριζαν ότι η παρεµβατικότητα αυτή δεν 

επιτρέπει στην Τουρκία να προχωρήσει στις απαιτούµενες µεταρρυθµίσεις και να 

ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έτσι, τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης 

της Τουρκίας από το ΑΚΡ έγινε προσπάθεια να υποβαθµιστεί ο ρόλος του Στρα-

τού ενώ επεδίωξε να στρέψει την κοινή γνώµη εναντίον του, προβάλλοντας τον ως 

υπεύθυνο για την κωλυσιεργία στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις. Φυσικά σ’ αυτή 

την κατηγορία ο Στρατός δεν παρέµεινε αδρανής αφού µέσω των παραδοσιακών 

κεµαλικών εντύπων και των τηλεοπτικών καναλιών της χώρας, ανταπέδωσε τις 

κατηγορίες στο ΑΚΡ προσάπτοντας του ότι προσπαθεί να αλλοιώσει τον κοσµικό 

χαρακτήρα του κράτους για χάρη της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Έ-

νωση91. Εκτός όµως από τη διαµάχη για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ο 

Στρατός αντέδρασε και σε µία σειρά άλλων ζητηµάτων όπως αυτό της µαντίλας, 

της ποινικοποίησης της µοιχείας µέχρι και σε εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που 

αφορούσαν την αύξηση του αριθµού των ιεροδιδασκαλείων. Σ’ όλες αυτές τις α-

ντιπαραθέσεις µεταξύ Στρατού και κυβερνώντος κόµµατος το δεύτερο υποχωρού-

σε. (Λίτσας 2007, 39) Παρόλο που η κυβέρνηση του ΑΚΡ δεν µπορούσε να επι-

βληθεί στον Στρατό έγιναν κάποια µικρά βήµατα αποδυνάµωσης του όπως η αύ-

ξηση των πολιτικών προσώπων στο Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, ο περιορι-

σµός των αρµοδιοτήτων της γενικής γραµµατείας του Συµβούλιου Εθνικής Ασφα-

λείας κα η σύγκλιση του µία φορά ανά δίµηνο. (Kizilyurek 2010, 189) Αναλογιζόµε-

νοι όµως τα γεγονότα που επακολούθησαν, η τακτική αυτή του κατευνασµού που 

ακολούθησε το ΑΚΡ το οδήγησε στην πλήρη επικράτηση στα πολιτικά πράγµατα 

της Τουρκίας τα επόµενα χρόνια. Επίσης θα µπορούσε να ερµηνευτεί, σύµφωνα 

µε τον τρόπο που ενεργεί ο Ερντογάν όπως περιγράφηκε προηγουµένως, ότι η 

πολιτική αυτή αποτελούσε το στάδιο της αναδίπλωσης.  

 

                                            
91 Η έγκυρη Sabah διενήργησε µια ποσοτική µέτρηση τον Νοέµβριο του 2005 που έδειχνε ότι η 
προοπτική ένταξης της χώρας υπό το πλαίσιο των αυστηρών προϋποθέσεων της Ευρώπης γινό-
ταν αποδεκτή µόνο από το 12% του πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό ήταν εξαιρετικά χαµηλό, δεδο-
µένου ότι µε βάση αυτό ούτε ο πυρήνας των παραδοσιακών ψηφοφόρων του Ισλαµικού κόµµατος 
δείχνει να συµφωνεί στην ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας. (Λίτσας 2007, 39) 
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 Στον οικονοµικό τοµέα η νέα κυβέρνηση ακολούθησε πιστά τις επιταγές του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στο οποίο είχε προσφύγει η Τουρκία ήδη από το 

199892. Η στροφή αυτή του πολιτικού Ισλάµ στην φιλελεύθερη οικονοµική πολιτική 

δικαιολογήθηκε τόσο ιδεολογικά όσο και θεωρητικά. (Λυγερός και Μελάς 2013, 

475) Ο ίδιος ο Ερντογάν σε οµιλία του κατά το πέµπτο οικονοµικό φόρουµ στο 

Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας το 2004 υποστήριξε ότι η δηµιουργία µιας «ισλαµι-

κής κοινής αγοράς» δεν είναι εφικτή. Έτσι ήρθε σ’ αντίθεση µε τις επικρατούσες 

απόψεις του Ερµπακάν για την οικονοµική πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθή-

σει το πολιτικό Ισλάµ. Όµως το κυβερνών κόµµα κατά την πρώτη περίοδο της δια-

κυβέρνησης του υποστήριξε ακόµη ότι ο παραδοσιακός έλεγχος που ασκούσε το 

κράτος στην οικονοµία ήταν παρωχηµένος. Συνεπώς ήρθε και σ’ αντίθεση µε το 

κεµαλικό κράτος ενώ υιοθέτησε φιλελεύθερες πολιτικές που υποστήριζαν την α-

πόσυρση του κράτους από την παραγωγική διαδικασία και την απελευθέρωση των 

δυνάµεων της ελεύθερης αγοράς. Το δε κράτος περιορίστηκε µόνο στη δηµιουργία 

του αναγκαίου νοµικού πλαισίου για τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Το κυ-

ριότερο στοιχείο της οικονοµικής πολιτικής του ΑΚΡ κατά τα πρώτα χρόνια της δι-

ακυβέρνησης του ήταν ότι κατάφερε να συγκεντρώσει υποστήριξη από διεθνείς 

οικονοµικούς παράγοντες λόγω της σταθερής µονοκοµµατικής κυβέρνησης93. 

(Μούδουρος 2011, 245-249)  

 

 Επίσης, το 2004 η κυβέρνηση του ΑΚΡ µεταρρύθµισε τον δηµόσιο τοµέα µε 

στόχο την αποκέντρωση και την παραχώρηση περισσότερων αρµοδιοτήτων σε 

τοπικό επίπεδο. Στην µεταρρύθµιση αυτή αντέδρασε σφόδρα το CHP διότι θεώ-

ρησε ότι µ’ αυτόν τον τρόπο αµφισβητείται ο ενιαίος χαρακτήρας του τουρκικού 

                                            
92 Το 1998 η Τουρκία και το ∆ΝΤ υπόγραψαν ένα πρόγραµµα επιτήρησης της οικονοµίας . Το συ-
γκεκριµένο πρόγραµµα απέτυχε λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας στην Τουρκία. Επειδή οι δηµόσι-
ες δαπάνες συνέχιζαν να αυξάνονται, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µεγεθύνθηκε µ’ αποτέλεσµα την 
αύξηση των χρηµατοδοτικών αναγκών. Αυτό οδήγησε σ’ ένα νέο πρόγραµµα τον ∆εκέµβριο του 
1999 µε βασικό στόχο την µείωση του πληθωρισµού. Με βάση αυτό το πρόγραµµα η Τουρκία α-
ντιµετώπισε δύο σοβαρές οικονοµικές κρίσεις τον Νοέµβριο του 2000 και τον Φεβρουάριο του 2001 
και αναγκάστηκε να ζητήσει εκ νέου την βοήθεια του ∆ΝΤ µε δάνειο 7,5 δις δολάρια. Η συνολική 
βοήθεια το διάστηµα 1999 – 2003 από το ∆ΝΤ είχε ανέλθει σε 20,3 δις δολάρια. Με την έλευση του 
ΑΚΡ στην εξουσία η οικονοµική του πολιτική ευθυγραµµίστηκε πλήρως µε τις απαιτήσεις του ∆ΝΤ 
οπότε ακολούθησαν δύο νέα πακέτα δανείων το 2002-2005 και το 2005-2008. (Λυγερός και Μελάς 
2013, 471-475)   
93 Την περίοδο 2002 – 2012 οι εισροές Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Τουρκία ανήλθαν στα 
126,642 δις δολάρια όταν το διάστηµα 1980 – 2001 το αντίστοιχο ποσό εισροών ήταν 13,734 δις 
δολάρια. (Λυγερός και Μελάς 2013, 407)  
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κράτους. (Μούδουρος 2011, 248)  Με τις αλλαγές αυτές µεταβλήθηκε η σχέση µε-

ταξύ κράτους και πολιτών οι οποίες πλέον τέθηκαν σε νέες βάσεις. 

 

 Προχωρώντας την µεταρρυθµιστική του πολιτική το ΑΚΡ είχε να αντιµετω-

πίσει το κεµαλικό κατεστηµένο που δεν έπαψε να το κατηγορεί για κρυφή ατζέντα 

και µυστικό σχέδιο κατάργησης του κοσµικού χαρακτήρα του κράτους. Μία κατη-

γορία που όµως δεν ήταν πειστική στο λαό γι’ αυτό και δεν προχωρούσε σε µία 

δυναµική παρέµβαση µε τη µορφή πραξικοπήµατος όπως είχε κάνει στο παρελ-

θόν, παρόλο που το 2004 όπως αποκαλύφθηκε από το ηµερολόγιο του πρώην 

αρχηγού Ναυτικού ναύαρχου Οζντέν Ορκέκ, συζητούσαν ένα τέτοιο ενδεχόµενο. 

(Λυγερός και Μελάς 2013, 57)  

 

 Οι συνεχιζόµενες αντιπαραθέσεις µεταξύ της κυβέρνησης και του κεµαλικού 

κατεστηµένου εντάθηκαν από τα µέσα του 2006. Την περίοδο εκείνη πραγµατο-

ποιήθηκαν δολοφονίες94 οι οποίες είχαν κοινό παρανοµαστή ότι ήταν πράξεις πα-

ρακρατικών δικτύων που είχαν ως σκοπό την αποσταθεροποίηση της Τουρκίας 

και ως απώτερο στόχο την πτώση της κυβέρνησης Ερντογάν. Προς αυτή την κα-

τεύθυνση κινούνταν και οι ενέργειες των δικαστών και των στρατιωτικών. 

 

 Οι µεν δικαστικοί µ’ αφορµή την δολοφονική επίθεση εναντίον το δικαστή 

Οσµπιλγκίν εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν ότι «Η επίθεση αυτή, η 

οποία θα µνηµονεύεται ως µία µαύρη σελίδα στην ιστορία του κράτους µας, υπεν-

θυµίζει ξανά σε όλους όσους επωµίστηκαν την υπεράσπιση της κοσµικής, δηµο-

κρατικής, κρατικής τάξης, τα καθήκοντα τους». Οι δε στρατιωτικοί αντέδρασαν µέ-

σω του στρατηγού Μπουγιουκανίτ που αναλαµβάνοντας την αρχηγία των ενό-

πλων δυνάµεων στην οµιλία του δήλωσε: «Το τουρκικό έθνος γνωρίζει τα κέντρα 

του κακού, τους εχθρούς ενάντια στις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις και στο κοσµικό 

                                            
94 Την 05 Φεβρουαρίου 2006 δολοφονήθηκε ο καθολικός ιερέας Αντρέα Σαντόρο στην Τραπεζού-
ντα, την 17 Μαΐου 2006 ο δικαστής του Συµβουλίου Επικράτειας Μουσταφά Γιουτζέλ Οσµπιλγκίν, 
τον Ιανουάριο 2007 ο αρµένιος δηµοσιογράφος και ακτιβιστής Χραντ Ντιν, την 18 Απριλίου 2007 
τρία µέλη χριστιανικών ιεραποστολικών οµάδων. Ο δράστης της δολοφονίας του Οσµπιλγκίν, Αλ-
παρσλάν Ασλάν όταν τον πυροβόλησε φώναζε «Ο θεός είναι µέγιστος… να έχετε την οργή του… 
είµαι στρατιώτης του θεού». Η δολοφονία πραγµατοποιήθηκε λόγω της προηγούµενης απόφασης 
για απαγόρευση χρήσης της ισλαµικής µαντίλας στο πανεπιστήµιο. Η δολοφονία αυτή πυροδότησε 
την αντίδραση το Προέδρου Σεζέρ ο οποίος λίγες µόνο ώρες µετά από την δολοφονία δήλωσε ότι ο 
στόχος ήταν η ίδια η αρχή της κοσµικότητας. Επίσης αντίδρασε και η δικαστική εξουσία κατηγορώ-
ντας ότι η κυβέρνηση του Ερντογάν ενθάρρυνε ακραίες ενέργειες όπως είναι οι δολοφονίες των 
εκπροσώπων της κοσµικότητας. (Μούδουρος 2011, 304-306) 
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κράτος. Αυτά τα κέντρα, των οποίων οι µάσκες θα πέσουν, θα πληρώσουν το λο-

γαριασµό που πρέπει». (Μούδουρος 2011, 307)      

 

 Το επόµενο πεδίο αντιπαράθεσης µεταξύ της κυβέρνησης και του στρατο-

γραφειοκρατικού κατεστηµένου ήταν η εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, 

διότι η θητεία του Προέδρου Σεζέρ έληγε τον Μάιο του 2007. Ήδη από τον Απρίλιο 

του 2007, ο στρατηγός Μπουγιουκανίτ δήλωνε ότι ο νέος Πρόεδρος της Τουρκικής 

∆ηµοκρατίας που θα εκλεγεί πρέπει να ενστερνίζεται τον κοσµικό χαρακτήρα του 

κράτους τόσο στα λόγια όσο και επί της ουσίας. Ουσιαστικά επιζητούσε την εκλο-

γή κεµαλιστή προέδρου. Όµως από την άλλη πλευρά, το κυβερνών κόµµα δεν ή-

ταν διατεθειµένο να εκλέξει πρόεδρο που δεν πρόσκεινται στο πολιτικό Ισλάµ. Κα-

τά τη διάρκεια της διαδικασίας εκλογής Προέδρου την Τουρκικής ∆ηµοκρατίας   

την 27 Απριλίου 2007 δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούµενος αριθµός των 367 βου-

λευτών για να εκλεγεί Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Επιπρόσθετα το CHP προσέ-

φυγε στο Συνταγµατικό ∆ικαστήριο για ακύρωση της διαδικασίας. Την ίδια ηµέρα 

το Γενικό Επιτελείο προχώρησε σε δηµόσια παρέµβαση για την εκλογή του προέ-

δρου µε ένα κείµενο υποµνήµατος95 που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του. Στο υπό-

µνηµα αυτό του Στρατού, για πρώτη φορά στα χρόνια της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, 

η κυβέρνηση δεν υπέκυψε και απάντησε µε ανακοίνωση96. Μ’ αυτόν τον τρόπο έ-

δειξε µε άµεσο τρόπο ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει. (Λυγερός και Μελάς 2013, 

58)  

                                            
95 Μέρος του κειµένου του υποµνήµατος είναι το παρακάτω: «Την τελευταία περίοδο παρατηρείται 
ότι ορισµένοι κύκλοι προσπαθούν επίµονα και ανεξάντλητα να διαβρώσουν τις θεµελιώδεις αρχές 
της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας µε ιδιαίτερη έµφαση στην αρχή του κοσµικισµού. Για τον λόγο αυτό, οι 
ενέργειες αυτές τυγχάνουν της διαρκούς προσοχής των αρµόδιων αρχών διότι εξαπλώνονται ευ-
ρέως σαν βεντάλια και έχουν σχέση µε τη βούληση κάποιων που επιδιώκουν : πρώτον, την επανε-
ξέταση και επαναπροσδιορισµό των βασικών αρχών. Και δεύτερον, την υπονόµευση των εθνικών 
επετείων που συµβολίζουν την ανεξαρτησία της χώρας µας και την εθνική ενότητα-οµοψυχία µέσω 
αντίστοιχων εναλλακτικών εορτασµών …. Τις τελευταίες ηµέρες προβάλλεται το ζήτηµα της εκλογι-
κής διαδικασίας του προέδρου της ∆ηµοκρατίας, το οποίο έχει επικεντρωθεί στη συζήτηση αναφο-
ρικά µε την αρχή του κοσµικισµού. Η κατάσταση αυτή παρακολουθείται µε ανησυχία από τις τουρ-
κικές ένοπλες δυνάµεις. ∆εν πρέπει να λησµονείται ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις έχουν λόγο 
σε αυτές τις συζητήσεις και είναι οι αναµφισβήτητοι υποστηρικτές της αρχής του κοσµικισµού. Επι-
πλέον, οι Τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις είναι κατηγορηµατικά αντίθετες µε αυτές τις συζητήσεις και 
τα αρνητικά σχόλια που γίνονται και εφόσον απαιτηθεί θα εκπληρώσουν µε σαφή και ξεκάθαρο 
τρόπο τη στάση και συµπεριφορά τους. Κανείς δεν θα πρέπει να αµφιβάλει γι’ αυτό…. Οι τουρκικές 
ένοπλες δυνάµεις, προκειµένου να διαφυλάξουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τηρούν απαρασά-
λευτη αποφασιστικότητα για την εκπλήρωση των ξεκάθαρων καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί 
µε νόµους. Υπόψη ότι η πίστη και η αφοσίωση των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων σε αυτήν την 
αποφασιστικότητα δεν επιδέχονται καµία αµφισβήτηση.» (Μηνάγιας 2014, 76-79)  
96 «Η χρησιµοποίηση της οποιοδήποτε φράσης από την αρχηγία του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
οποίος είναι θεσµός υπό τον Πρωθυπουργό, ενάντια στην κυβέρνηση, είναι κάτι που δεν µπορεί να 
ισχύσει σ’ ένα δηµοκρατικό κράτος δικαίου.» (Μούδουρος 2011, 308)   
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 Η απόφαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου εκδόθηκε την 01 Μαΐου 2007 

µε την οποία ακυρώνονταν η διαδικασία εκλογής του προέδρου. Την ίδια ηµέρα ο 

Ερντογάν αντιδρώντας σ’ αυτή την απόφαση ανακοίνωσε την προσφυγή σε πρό-

ωρες εκλογές και αµέσως µετά τις εκλογές ότι θα προχωρούσε σε τροποποιήσεις 

του Συντάγµατος. Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα κυρώνονταν από τη λαϊκή 

βούληση. Οι πρόωρες εκλογές ορίστηκαν για την 22 Ιουλίου 2007. (Μούδουρος 

2011, 309) 

 

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

 

 Το ΑΚΡ κατά την προεκλογική περίοδο κατάφερε να εκµεταλλευτεί την πα-

ρέµβαση του στρατού προς όφελος του προσπαθώντας να µετατρέψει την εκλογι-

κή διαδικασία σε τρόπο έκφρασης της τουρκικής κοινωνίας εναντίον της στρατο-

γραφειοκρατικής παρεµβατικότητας στα πολιτικά τεκταινόµενα. Το αποτέλεσµα 

των εκλογών το δικαίωσε δεδοµένου ότι κυριάρχησε κερδίζοντας το 46,7% του ε-

κλογικού σώµατος97 και µε τις 341 έδρες που διέθετε σχηµάτισε τη δεύτερη συνε-

χόµενη µονοκοµµατική κυβέρνηση του. (Μούδουρος 2011, 310) Μ’ αυτό το αποτέ-

λεσµα το ΑΚΡ ήταν κυρίαρχο του πολιτικού τοπίου όµως ο Ερντογάν φοβούµενος 

την επέµβαση του στρατού και θέλοντας να πάρει αποστάσεις από τον Ερµπακάν 

δήλωσε ότι στο κόµµα «βγάλαµε το πουκάµισο της εθνικής άποψης». 

(Κουσκουβέλης και Λίτσας 2013, 175)   

 

  Η νίκη αυτή του ΑΚΡ σηµατοδότησε µία σηµαντική αλλαγή στην τουρκική 

ιστορία διότι διαφάνηκε πλέον ότι η πλειονότητα της τουρκικής κοινωνίας δεν συµ-

µερίζονταν την κεµαλική εξουσιαστική αντίληψη αλλά επιθυµούσε ένα φιλελεύθερο 

πολιτικό σύστηµα. Η µεταστροφή αυτή της κοινωνίας οφείλεται κυρίως στην επι-

κοινωνιακή πολιτική του ΑΚΡ το οποίο κατάφερε να πείσει τον τουρκικό λαό ότι ο 

στρατός θεωρεί την Τουρκία σαν ένα στρατόπεδο, το οποίο περιέχει συγκεκριµένο 

τύπο πολιτών που υποστηρίζει τις κεµαλικές µεταρρυθµίσεις. Επίσης πέτυχε να 

πείσει την τουρκική κοινωνία ότι οι στρατιωτικοί θεωρούν τους εαυτούς τους σω-

                                            
97 Τα εκλογικά αποτελέσµατα ήταν AKP 46,7 % και 341 έδρες, CHP 20,9% και 112 έδρες,  MHP 
14,3% και 71 έδρες και ανεξάρτητοι υποστηριζόµενοι από το κουρδικό κόµµα ∆ηµοκρατικής Κοι-
νωνίας HDP 5,6% και 24 έδρες. (Μούδουρος 2011, 311) 
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τήρες και θεµατοφύλακες της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας χωρίς να λαµβάνουν υπόψη 

τους πολίτες και τους πολιτικούς, τους οποίους τους περιορίζουν σε τοµείς δράσης 

µε θέµατα ήσσονος σηµασίας, ενώ για τα σηµαντικά τον πρώτο και τελευταίο λόγο 

τον έχει ο στρατός. Τέλος µε τον πολιτικό του λόγο, το ΑΚΡ, κατάφερε να εµφανί-

σει την εικόνα ενός πολιτικού σχηµατισµού ο οποίος αποτελείται από θρησκευόµε-

νους ανθρώπους ενώ παράλληλα εκπροσωπεί τους αδικηµένους και προσπαθεί 

µε την εφαρµογή των φιλελεύθερων οικονοµικών πολιτικών του να δώσει λύση 

στα προβλήµατα της κοινωνίας. (Μηνάγιας 2014, 91)  

 

 Η κυβέρνηση εκµεταλλευόµενη την νωπή λαϊκή εντολή προχώρησε στην 

εκλογή του Γκιούλ στον προεδρικό θώκο χωρίς να συναντήσει δυσκολίες98. Ήταν η 

πρώτη φορά στην τουρκική ιστορία όπου Πρόεδρος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας 

προέρχονταν από το πολιτικό Ισλάµ. Επίσης για πρώτη φορά, Πρόεδρος της 

Τουρκικής ∆ηµοκρατίας, Πρωθυπουργός αλλά και Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης 

ήταν στην κατοχή ενός και µόνου κόµµατος, του ΑΚΡ. (Μούδουρος 2011, 312) 

Ήταν µία ξεκάθαρη νίκη του ισλαµικού κινήµατος εναντίον του κεµαλικού κατεστη-

µένου στον πόλεµο που είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα µε την παρέµβαση του στρα-

τού στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. 

 

  Το επόµενο στάδιο ήταν οι συνταγµατικές αλλαγές που είχε προαναγγείλει 

ο Ερντογάν. Οι αλλαγές αυτές τέθηκαν στην κρίση του τουρκικού λαού και υπερ-

ψηφίστηκαν µε 69% στο δηµοψήφισµα που πραγµατοποιήθηκε την 21 Οκτωβρίου 

2007. Η κυριότερη µεταρρύθµιση που εγκρίθηκε ήταν η εκλογή του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας απευθείας από τον λαό. Η αλλαγή αυτή άνοιγε τον δρόµο στην εκλο-

γή του Προέδρου χωρίς τα προσχώµατα που τυχόν θα έθετε η εθνοσυνέλευση 

στην εκάστοτε υποψηφιότητα όπως είχε συµβεί στο πρόσφατο παρελθόν µε τον 

Γκιούλ. Επίσης άνοιξε και το ζήτηµα της πολιτειακής αλλαγής στην γείτονα χώρα, 

ένα θέµα που παραµένει ανοικτό ακόµη και σήµερα99. 

 

                                            
98 Ο ηγέτης του ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, δήλωσε ότι η λαική εντολή ήταν ξεκάθαρη όσον αφορά 
το ποιος έπρεπε να εκλεγεί Πρόεδρος της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Έτσι ο Γκιούλ αναδείχθηκε µε 
339 ψήφους ως εντέκατος Πρόεδρος της Τουρκίας. (Μούδουρος 2011, 312) 
99 Ο τωρινός Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Μπιναλί Γιλντιρίµ, δήλωσε ότι θα έρθει το προεδρικό 
σύστηµα στην Τουρκία είτε µε τη συναίνεση των βουλευτών στη βουλή είτε µε την προσφυγή στον 
λαό αν αποτύχει η επίτευξη συναίνεσης στην βουλή. (SIGMALIVE 2016) 
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 Όµως το κεµαλικό κατεστηµένο φοβούµενο την ευρεία αποδοχή του ΑΚΡ 

επανέφερε στο προσκήνιο θεωρίες περί προσπαθειών του κυβερνώντος κόµµατος 

να εξισλαµίσει το κράτος και την κοινωνία. Για να αποτρέψει αυτό το ενδεχόµενο ό 

αρχιεισαγγελέας του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, Αµπτουλραχµάν Γιαλτσίν, άσκη-

σε δίωξη την 14 Μαρτίου 2008 εναντίον του ΑΚΡ κατηγορώντας το ότι «µε συγκε-

κριµένες ενέργειες κατέστη κέντρο δράσης κατά του κοσµικού χαρακτήρα του κρά-

τους». Στηριζόµενος σ’ αυτή την κατηγορία ο αρχιεισαγγελέας ζήτησε τη διακοπή 

της πολιτικής δράσης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του Πρωθυπουργού, αλλά 

και εξήντα εννέα µελών του κόµµατος. (Κουσκουβέλης και Λίτσας 2013, 176) Η 

ενέργεια αυτή έδειξε ότι οι δικαστικοί – ένας εκ των δύο πυλώνων του κεµαλικού 

κράτους – προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τον στρατό στην προάσπιση των 

κεµαλικών µεταρρυθµίσεων και της κοσµικότητας του κράτους. 

 

 Βασικός άξονας των κατηγοριών ήταν ότι το ΑΚΡ προσπαθούσε να επιβάλει 

τον ισλαµικό νόµο στη γείτονα χώρα µέσα από την ενίσχυση της λαϊκής του βά-

σης. Επίσης κατηγορήθηκε ότι επιχειρούσε να διαβρώσει τον κοσµικό χαρακτήρα 

του κράτους διορίζοντας πολιτικά του στελέχη σε σηµαντικές θέσεις του κρατικού 

µηχανισµού. Στο κατηγορητήριο αυτό σηµαίνοντα ρόλο έπαιξε για µία ακόµη φορά 

η ισλαµική µαντίλα100 αφού η νοµιµοποίηση της σε δηµόσιους χώρους θεωρήθηκε 

από τον εισαγγελέα ως µέρος της προσπάθειας κατάλυσης του κοσµικού κράτους. 

(Μούδουρος 2011, 315)     

 

 Η απόφαση για την απαγόρευση ή όχι του ΑΚΡ εκδόθηκε την 30 Ιουλίου 

2008 και σύµφωνα µ’ αυτή δε θα απαγορεύονταν η λειτουργία του κυβερνώντος 

κόµµατος δεδοµένου ότι δεν συγκεντρώθηκαν κατά την συνεδρίαση του Συνταγµα-

τικού ∆ικαστηρίου, οι επτά ψήφοι από τους δέκα που απαιτούνταν για την παύση 

της λειτουργίας του. (Κουσκουβέλης και Λίτσας 2013, 176) Αντί της παύσης λει-

τουργίας του επιβλήθηκε στο ΑΚΡ αποκοπή χρηµατικού ποσού από την κρατική 

χρηµατοδότηση. (Λυγερός και Μελάς 2013, 62) 

 
                                            
100 Ο Πρωθυπουργός Ερντογάν την 14 Ιανουαρίου 2008 και ενώ βρίσκονταν στην Μαδρίτη ερωτη-
θείς για την απαγόρευση της ισλαµικής µαντίλας είχε πει :« Ακόµα και αν πρόκειται για πολιτκό 
σύµβολο, µπορείτε να αποδεχτείτε ως έγκληµα τη χρησιµοποίηση του; Μπορείτε να απαγορεύσετε 
τα σύµβολα; Πού στον κόσµο υπάρχει µία τέτοια απαγόρευση σε θέµα ελευθεριών; … Όµως αυτά 
συµβαίνουν σε µία χώρα που το 99% του πληθυσµού είναι Μουσουλµάνοι. Θα επιλύσουµε αυτό το 
ζήτηµα το συντοµότερο δυνατό. 
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 Οι ισορροπίες στην Τουρκία άλλαξαν υπέρ του ΑΚΡ µε τη στάση που κρά-

τησε απέναντι στην παρακρατική οργάνωση Εργένεκον101. Η δικαστική διερεύνηση 

της υπόθεσης αυτής έφερε στη δηµοσιότητα το σχέδιο «Κλωβός» της ∆ιοίκησης 

Ειδικών Επιχειρήσεων που είχε εκπονηθεί από µία οµάδα του Γενικού Επιτελείου 

τον Μάρτιο του 2009 και είχε ως σκοπό να διεξαχθούν προβοκατόρικες ενέργειες 

αποσταθεροποίησης της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία µε βοµβιστικές επι-

θέσεις, εµπρησµούς, δολοφονίες, βεβηλώσεις χριστιανικών νεκροταφείων ώστε να 

διευκολύνει την εκδήλωση πραξικοπήµατος. Στόχος των ενεργειών της Εργένεκον 

ήταν η ανατροπή της νόµιµης κυβέρνησης. Το αποτέλεσµα της δικαστικής έρευνας 

ήταν να ασκηθούν διώξεις σ’ εκατοντάδες αξιωµατικούς, απόστρατους και εν ενερ-

γεία, επιχειρηµατίες, δηµοσιογράφους και ακαδηµαϊκούς. (Λυγερός και Μελάς 

2013, 65) 

 

 Η υπόθεση Εργένεκον παρείχε στον Ερντογάν την ευκαιρία να αµφισβητή-

σει ενώπιον του τουρκικού λαού την εικόνα και τον ρόλο του στρατού στην πολιτι-

κή ζωή της Τουρκίας. Όµως η συµπεριφορά αυτή, η οποία εµφανίζονταν σαν πρά-

ξη αντεκδίκησης του ΑΚΡ για τα όσα είχαν διαδραµατιστεί στο παρελθόν εναντίον 

του από το κεµαλικό κατεστηµένο, έδωσε το δικαίωµα στους εκπροσώπους του 

κοσµικού κράτους να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για αυταρχική συµπεριφορά. 

(Λυγερός και Μελάς 2013, 66-67)  

 

  Πέρα όµως από τις κατηγορίες αυτές, ο Ερντογάν εργαλειοποιώντας την 

υπόθεση Εργένεκον κατάφερε να συρρικνώσει πολιτικά την στρατογραφειοκρατία. 

Πλέον δεν υπήρχε καµία εµπιστοσύνη µεταξύ Πρωθυπουργού και στρατηγών. Η 

έλλειψη αυτή θα γίνονταν αντιληπτή και στη συνέχεια της ιστορικής πραγµατικότη-

τας µε την υπόθεση «Βαριοπούλα» που αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο 2010. Η 

υπόθεση αυτή αφορούσε ένα σχέδιο που είχε εκπονηθεί ήδη από το 2003 και 

προέβλεπε την πρόκληση ελληνοτουρκικής κρίσης προκειµένου να ανατραπεί η 

νόµιµα εκλεγµένη κυβέρνηση. (Λυγερός και Μελάς 2013, 70)    

 

                                            
101 Η Εργένεκον ήταν ο µηχανισµός του κεµαλικού κατεστηµένου. Ως επικεφαλής των επιχειρήσεων 
που πραγµατοποίησε φέρεται ο απόστρατος Ταξχος Βελί Κιουτσούκ. Η Εργένεκον αναπτύχθηκε 
για να διεξάγει ανορθόδοξο πόλεµος τόσο εναντίον της αµερικανικής διείσδυσης όσο και εναντίον 
του πολιτικού Ισλάµ. (Λυγερός και Μελάς 2013, 63) 
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 Οι παραπάνω υποθέσεις απαιτούσαν τη λήψη µέτρων από το κυβερνών 

κόµµα ώστε να οχυρωθεί έναντι του κεµαλικού κατεστηµένου και σε νοµικό επίπε-

δο. Έτσι, ήδη από τον Ιούνιο του 2009, πέτυχε µέσω της Εθνοσυνέλευσης αλλαγή 

στο δικαστικό σύστηµα ώστε οι εν ενεργεία αξιωµατικοί να δικάζονται για υποθέ-

σεις πραξικοπήµατος από πολιτικά ποινικά δικαστήρια. Η απόφαση αυτή αναιρέ-

θηκε την 21 Ιανουαρίου 2010 από το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο µετά από προσφυ-

γή του CHP. Παράλληλα είχε να αντιµετωπίσει και το δικαστικό κατεστηµένο στο 

εσωτερικό της χώρας που απειλούσε το ΑΚΡ µε απαγόρευση και αναστολή της 

λειτουργίας του, µε την κατηγορία102 αυτή την φορά ότι παραβίαζε την αρχή του 

κράτους δικαίου. (Μούδουρος 2011, 322-323)   

 

 Όµως το καλοκαίρι του 2010 ο Έρντογαν κερδίζει άλλη µία µάχη εναντίον 

του κεµαλικού κράτους. Αυτή δεν είναι άλλη από το να πετύχει, για πρώτη φορά, 

να επέµβει στις προαγωγές των αξιωµατικών αποκλείοντας στρατηγούς από αυ-

τές, λόγω της εµπλοκής τους σε συνωµοσίες για πραξικόπηµα. Οι στρατιωτικοί και 

σ’ αυτή την αντιπαράθεση δεν ήρθαν σε ρήξη µε την κυβέρνηση, διότι δεν επιθυ-

µούσαν να ισχυροποιήσουν το ΑΚΡ στο επικείµενο δηµοψήφισµα που είχε προ-

γραµµατιστεί για την 12 Σεπτεµβρίου 2010, όπως είχε συµβεί σ’ αυτό του 2007. 

(Λυγερός και Μελάς 2013, 74)    

 

 Το δηµοψήφισµα αφορούσε τις συνταγµατικές αλλαγές που επιθυµούσε το 

κυβερνών κόµµα µε σηµαντικότερες από αυτές103 την προσαγωγή σε δίκη των εν 

ενεργεία στρατιωτικών σε πολιτικά δικαστήρια για κατηγορίες συµµετοχής σε πρα-

ξικοπήµατα καθώς και αλλαγές που αφορούσαν το κλάδο της δικαιοσύνης104. 

(Μούδουρος 2011, 325) Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος ήταν να υπερψηφι-

                                            
102 Ο εισαγγελέας Αµπτούλραµχαν Γιαλτσίκαγια αποκάλυψε, την 17 Φεβρουαρίου 2010, ότι διερευ-
νά υποθέσεις για να στοιχειοθετήσει νέο κατηγορητήριο εναντίον του ΑΚΡ. Η σύλληψη του εισαγγε-
λέα Τζιχανέρ και η αποκάλυψη της παρακολούθησης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων των εισαγ-
γελέων που διερευνούσαν την υπόθεση Εργένεκον µετά από αίτηµα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 
ήταν µερικές από αυτές τις υποθέσεις. (Μούδουρος 2011, 322-323) 
103 Εντός των συνταγµατικών αλλαγών συµπεριλαµβάνονταν η καθιέρωση «θετικής διάκρισης» σε 
παιδιά και συνταξιούχους, η διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων, η δυνατότητα κατάρτισης 
συλλογικής σύµβασης για τους δηµόσιους υπάλληλους, το δικαίωµα εγγραφής και δραστηριότητας 
σ’ οποιοδήποτε συνδικάτο ή συντεχνία επιθυµούσαν οι δηµόσιοι υπάλληλοι καθώς και η δηµιουρ-
γία Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Πολίτη. (Μούδουρος 2011, 325) 
104 Την εποµένη του δηµοψηφίσµατος, ο αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ικαστών και 
Εισαγγελέων Καντίρ Ουσµπέκ δήλωσε ότι δεν ανέµενε την υπεροχή του ναι, ότι σέβεται το αποτέ-
λεσµα και ότι η Τουρκία έκανε ένα βήµα πίσω σχετικά µε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. 
(Μηνάγιας 2014, 83) 
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στούν οι συνταγµατικές αλλαγές από το 58% του εκλογικού σώµατος καθιστώντας 

τον Ερντογάν πανίσχυρο διότι του έδινε το δικαίωµα να έρθει σε ρήξη µε το κεµα-

λικό κατεστηµένο. Η επιτυχία αυτή όµως δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Ήταν αποτέλε-

σµα σκληρής προσπάθειας του ίδιου του Ερντογάν105, αλλά και των λαθών στα 

οποία υπέπεσαν οι αντίπαλοι πολιτικοί σχηµατισµοί που δεν ήθελαν αλλαγές, σ’ 

αντίθεση µε την τουρκική κοινή γνώµη, που είχε αρχίσει να θεωρεί ως εγγύηση 

των δηµοκρατικών αρχών της χώρας την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι πλέον τους 

στρατιωτικούς. (Μηνάγιας 2014, 84) 

 

 Τα παραπάνω έκαναν εµφανές το γεγονός ότι στην πολιτική σκηνή της απέ-

ναντι όχθης του Αιγαίου κυριαρχούσε το ΑΚΡ έχοντας µία ισχυρή κυβέρνηση η 

οποία δεν είχε καµία σχέση µε την κυβέρνηση του 2002, τότε που έπρεπε να ε-

φαρµόζει πολιτικές κατευνασµού έναντι του κεµαλικού κατεστηµένου για να επι-

βιώσει. Όµως εξετάζοντας εκτός από την αντιπαράθεση του πολιτικού Ισλάµ µε το 

κεµαλικό καταστηµένο, την οικονοµία, θα διαπιστώσουµε ότι υπήρξε πρόοδος την 

περίοδο διακυβερνησάσης της Τουρκίας από το ΑΚΡ µε µεγέθυνση του ΑΕΠ106 

λόγω της κυβερνητικής σταθερότητας. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν ιδιωτικοποιή-

σεις107, ενώ υπήρξε και σηµαντική πιστωτική επέκταση του τραπεζικού συστήµα-

τος.  

 

 Παράλληλα κατασκευάστηκαν νέοι δρόµοι, αυξήθηκαν οι δαπάνες για την 

παιδεία108, την υγεία, στηρίχθηκε η βιοµηχανία οπλικών συστηµάτων109, διευρύν-

θηκε το δίκτυο φυσικού αερίου110. (Μιχαλακόπουλος 2012, 99) Στην αντίπερα ό-

                                            
105 Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας ο Ερντογάν καθηµερινά πραγµατοποιούσε οµι-
λίες σε δύο πόλεις, συµµετείχε σε τηλεοπτικές εκποµπές  και υποστηριζόµενος από τον κοµµατικό 
µηχανισµό του ΑΚΡ µετέτρεψε την εκλογική διαδικασία σε «one man show». (Μηνάγιας 2014, 82) 
106 Η Τουρκία το 2011 κατέλαβε την 16 θέση παγκοσµίως από άποψη εθνικού προϊόντος ενώ το 
κατά κεφαλήν εισόδηµα αυξήθηκε από 3.500 δολ. σε 10.000 δολ. (Μιχαλακόπουλος 2012, 98)   
107 Οι ιδιωτικοποιήσεις την περίοδο 2002-2012 υπολογίζονται ότι απέδωσαν 36,5 δις δολ. µε βασι-
κές συνέπειες τις σηµαντικές εισροές αµέσων ξένων επενδύσεων συνολικού ύψους 126,462 δις 
δολ αλλά και επενδύσεων χαρτοφυλακίου συνολικού ύψους 115,109 δις δολ την ίδια χρονική περί-
οδο. (Λυγερός και Μελάς 2013, 498) 
108 Ο προϋπολογισµός του υπουργείου Παιδείας αυξήθηκε κατά πέντε φορές στο διάστηµα 2002 – 
2012. (Μιχαλακόπουλος 2012, 99) 
109 Ενδεικτικό είναι ότι µόνο το έτος 2011 επενδύθηκαν 500 εκατοµµύρια δολάρια για την έρευνα 
και την ανάπτυξη στον τοµέα της πολεµικής βιοµηχανίας (Μιχαλακόπουλος 2012, 99) ενώ ο Ερ-
ντογάν δήλωσε ότι ενώ το 2002 η χώρα του ήταν εξαρτηµένη κατά 80% από το εξωτερικό όσον 
αφοράν την αµυντική βιοµηχανία προσδοκά το έτος 2023 να είναι 100% αυτάρκης. (Λιγουριώτης 
2015) 
110 Το 2002 µόνο 9 πόλεις στην Τουρκία διέθεταν φυσικό αέριο ενώ το 2011 το 80% των νοµών.  
(Μιχαλακόπουλος 2012, 99) 
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χθη του Αιγαίου την ίδια περίοδο το ΑΚΡ κατηγορήθηκε για τον τρόπο που αντιµε-

τώπισε τα ΜΜΕ και την ελευθεροτυπία111, τον τρόπο που έλαβαν χώρα κάποιες 

ιδιωτικοποιήσεις, την αύξηση των φτωχών και για την χρήση µαγνητοσκοπηµένων 

προσωπικών στιγµών των πολιτικών του αντιπάλων112. (Μιχαλακόπουλος 2012, 

99-101) 

 

 Μ’ αυτά τα πεπραγµένα και έχοντας τη δυναµική του προηγηθέντος δηµο-

ψηφίσµατος, στις βουλευτικές εκλογές της 12 Ιουνίου 2011, πάλι το ΑΚΡ ήταν ο 

απόλυτος κυρίαρχος στα πολιτικά πράγµατα στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου εξα-

σφαλίζοντας το 49,83% του εκλογικού σώµατος και 327 έδρες113. Το εκλογικό σώ-

µα που υποστήριξε το ΑΚΡ είχε ιδιάζουσα σύνθεση114 από ιδεολογική άποψη. Αυ-

τό αποδεικνύει ότι το ΑΚΡ δεν αποτελεί µία οµοιογενή πολιτική κίνηση αλλά διαθέ-

τει τη δυναµική να συνασπίζει φιλελεύθερους, θρησκευόµενους, συντηρητικούς, 

εθνικιστές ακόµη και άτοµα αριστερής ιδεολογίας που εµφανίζουν όµως ως κοινό 

χαρακτηριστικό τη δυνατότητα να υπερβαίνουν την κοµµατική τους εξάρτηση. Ε-

πιπρόσθετα, τούρκοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το ΑΚΡ κατάφερε να ενώσει τον 

ισλαµισµό µε τον τουρκισµό µ’ επιτυχία, µ’ αποτέλεσµα να αναλάβει και την απο-

στολή του εθνικιστικού ΜΗΡ αφού προηγουµένως πέτυχε την αποµόνωση των 

στρατιωτικών. (Μηνάγιας 2014, 85) 

 

 Στην προσπάθεια αυτή της εκλογικής µάχης το ΑΚΡ δε δίστασε να χρησι-

µοποιήσει και µεθόδους της ψυχιατρικής. Έτσι την 04 Φεβρουαρίου 2011 µεταδό-

θηκε η είδηση ότι το ΑΚΡ ζήτησε τη βοήθεια γνωστού ψυχιάτρου για το πώς θα 

πειστεί ο λαός ότι το κόµµα δεν επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής τους. Για τον 

λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε και σεµινάριο προς τους πολιτευτές του κόµµατος 
                                            
111 Ο πρόεδρος του ΑΚΡ είχε πάντα εχθρική στάση απέναντι στους δηµοσιογράφους που δεν συµ-
φωνούν µαζί του και του ασκούν κριτική. Το γραφείο του είχε προχωρήσει σε πολλές µηνύσεις κα-
τά δηµοσιογράφων για δηµοσιεύµατα τα οποία τα χαρακτήριζε συκοφαντικά και ψευδή. Ο ίδιος σε 
πολλές περιπτώσεις υποδείκνυε σε δηµοσιογράφους και συντάκτες πώς να ασκούν το επάγγελµα 
τους µ’ αποτέλεσµα να του δοθεί ο τίτλος του «εθνικού διευθυντή ειδήσεων». (Γιαννακόπουλος 
2014, 43)   
112 Τον Μάιο 2011 το ΑΚΡ έδωσε στη δηµοσιότητα κασέτες µε προσωπικές στιγµές στελεχών του 
ΜΗΡ. Το ίδιο είχε πράξει και το 2010 µε τον πρόεδρο του CHP, ο οποίος και παραιτήθηκε. 
(Μιχαλακόπουλος 2012, 101)   
113 Τα αποτελέσµατα των εκλογών αυτών ήταν αναλυτικά: ΑΚΡ 49,83% και 327 έδρες, CHP 
25,98% και 135 έδρες, ΜΗΡ 13,01% και 53 έδρες, ανεξάρτητοι (Κούρδοι) 6,57% και 35 έδρες. 
(Μηνάγιας 2014, 85) 
114 Υπολογίστηκε ότι το 27,1% ήταν συντηρητικοί ισλαµιστές, το 24,4% Τούρκοι εθνικιστές, το 
16,4% κεµαλιστές – ατατουρκιστές, το 7,2% σοσιαλδηµοκράτες, το 5,9% φιλελεύθεροι – δηµοκρά-
τες, το 3% ακραίοι εθνικιστές και το 1,4% από Κούρδους εθνικιστές. (Μηνάγιας 2014, 85) 
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όπου ψυχίατρος έδωσε οδηγίες, οι οποίες εκ του αποτελέσµατος, φάνηκαν ότι ή-

ταν πολύ χρήσιµες. (Μιχαλακόπουλος 2012, 111)  

 

 Τα αποτελέσµατα της εκλογικής αυτής διαδικασίας έδειξαν ότι η Τουρκία 

βρίσκονταν διαιρεµένη στα δύο. Στην µία πλευρά, οι υποστηρικτές του ΑΚΡ, είχαν 

δηµιουργήσει µία ισλαµική συντηρητική ελίτ και ένα συντηρητικό πολιτικό σχηµατι-

σµό µ’ ευρεία και ποικιλόµορφη, όπως έχει ήδη γραφεί, σύσταση. Από την άλλη 

πλευρά, υπήρχε το άλλο µισό της Τουρκίας που εκπροσωπούσε την κοσµική 

Τουρκία. Το ποσοστό των υποστηρικτών της κοσµικής Τουρκίας ήταν αρκετά µε-

γάλο για να αγνοηθεί από το ΑΚΡ. (Cagaptay 2011) Ιδιαίτερα µετά τις εκλογές, ή-

ταν έντονος ο προβληµατισµός και ο φόβος ότι η Τουρκία οδηγούνταν σε µία αυ-

ταρχική και απολυταρχική διακυβέρνηση η οποία αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός 

ισλαµικού τύπου κοινωνία. Μ’ άλλα λόγια, ο τουρκικός λαός άρχισε να διερωτάται 

αν η στρατιωτική παρεµβατικότητα στα πολιτικά πράγµατα της χώρας αντικατα-

στάθηκε από µία πολιτική δικτατορία και ένα τουρκό – ισλαµικό καθεστώς. Αφορµή 

γι’ αυτή την ανησυχία αποτέλεσε η µεταστροφή της συµπεριφοράς του Ερντο-

γάν115 ο οποίος έχοντας επικρατήσει επί της στρατιωτικής ελίτ116 προσπάθησε να 

πράξει το ίδιο και επί των πολιτικών του αντιπάλων. Στο στόχαστρο του Πρωθυ-

πουργού βρέθηκαν θρησκευτικές αδελφότητες, δηµοσιογραφικοί οργανισµοί, δη-

µοσιογράφοι117, επιχειρηµατίες και γενικά οποιοσδήποτε του ασκούσε κριτική118. 

                                            
115 Το ΑΚΡ αναρριχήθηκε στην εξουσία υποσχόµενο ένα κράτος χωρίς διακρίσεις για τους πολίτες 
του. Γι’ αυτό πραγµατοποίησε ανοίγµατα τόσο προς του Κούρδους όσο και προς τους Αλεβίτες. 
Όµως µετά από ένα σηµείο, το ΑΚΡ πραγµατοποίησε επιτόπου αναστροφή υιοθετώντας το µοντέ-
λο του σουνίτη Τούρκου. Η µεταστροφή αυτή οφείλεται στο ότι αισθάνθηκε ότι είχε προχωρήσει 
περισσότερο από ότι έπρεπε στα ανοίγµατα που έκανε. (Μιχαλακόπουλος 2012, 89) 
116 Οι εξελίξεις ανάµεσα στις σχέσεις πολιτικού Ισλάµ και στρατού ήταν εντυπωσιακές κατά το κα-
λοκαίρι του 2011. Η οµαδική παραίτηση της ηγεσίας των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων, υπερα-
σπιζόµενη το δικαίωµα προαγωγής των προφυλακισµένων για συµµετοχή σε πραξικοπηµατικές 
πράξεις αξιωµατικών, έδωσε το δικαίωµα στην κυβέρνηση να τοποθετήσει στη θέση τους αξιωµατι-
κούς οι οποίοι δεν επιθυµούσαν την εµπλοκή τους µε την πολιτική. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίστη-
κε ως ένα σηµαντικό βήµα εκδηµοκρατισµού. Παράλληλα αφαιρέθηκε από τον διαδυκτιακό τόπο 
του Γενικού Επιτελείου το υπόµνηµα που είχε αναρτηθεί την 27 Απριλίου 2007 µε αφορµή την ε-
κλογή Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. (Μιχαλακόπουλος 2012, 65-67)   
117 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο εξαναγκασµός σε υποχρεωτική αργία των δηµοσιογρά-
φων της εφηµερίδας Miliyet που ήταν υπεύθυνοι για τη δηµοσίευση των απορρήτων πρακτικών της 
συνάντησης του Οτζαλάν µε τους βουλευτές του κουρδικού κόµµατος ΒDΡ και αφορούσαν την δια-
δικασία ειρήνευσης στο κουρδικό. Η πράξη της αποποµπής έγινε λόγω των πιέσεων του Ερντογάν 
παρά τις αντιδράσεις του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Τύπου, της Ένωσης Συντακτών της Τουρκίας και 
της Πλατφόρµας Ελευθερία στους ∆ηµοσιογράφους. (Γιαννακόπουλος 2014, 43-45)  
118 Στην έκθεση της ΕΕ για την πρόοδο που είχε επιτευχθεί το 2013 υπογραµµίζει ότι η ελευθερία 
έκφρασης περιορίζεται στην πράξη µε εκφοβιστικές δηλώσεις των πολιτικών και των κρατικών λει-
τουργών σαν άσκηση πίεσης στα ΜΜΕ. Συνεχίζονται οι µηνύσεις και οι φυλακίσεις δηµοσιογρά-
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Συνεπώς η διακυβέρνηση Ερντογάν λάµβανε µία µορφή µετακεµαλικής ολιγαρχίας 

η οποία στηρίζονταν στην αυταρχικότητα και τον ολοκληρωτισµό. (Μηνάγιας 2014, 

87)   

 

 Επιπρόσθετα παρατηρείται µια προσπάθεια του κυβερνώντος κόµµατος να 

δηµιουργήσει θρησκευόµενους πολίτες όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προς την 

κατεύθυνση αυτή λήφθηκαν συγκεκριµένα µέτρα119. Στην προσπάθεια αυτή αντέ-

δρασε το CHP αλλά χωρίς να πείσει την τουρκική κοινωνία διότι από την µία υ-

πήρχε η ρήση του Ατατούρκ ότι «Το τουρκικό έθνος πρέπει να γίνει περισσότερο 

θρησκευόµενο, δηλαδή πρέπει να γίνει θρησκευόµενο µ’ όλη την αυστηρότητα και 

την απλότητα», από την άλλη, ο Ερντογάν είχε δηλώσει µε την ίδρυση του ΑΚΡ ότι 

βασικός πυλώνας του κόµµατος είναι η ευλάβεια απέναντι στο θεό. (Μηνάγιας 

2014, 88-89)  

 

 Οι παραπάνω συµπεριφορές συνεπικουρούµενες από την προσπάθεια της 

κυβέρνησης να διατηρήσει τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και να κατασκευάσει 

µεγάλα τεχνικά έργα, χωρίς να προηγηθεί δηµόσιος διάλογος, η απαγόρευση πώ-

λησης αλκοόλ120, η προτροπή να αποφεύγονται τα δηµόσια φιλιά στο µετρό, η 

προσπάθεια ελέγχου των γεννήσεων και η εναντίωση στην άµβλωση ήταν οι αιτίες 

για να υπάρξει αντίδραση του λαού στην ακολουθούµενη πολιτική του ΑΚΡ. Η α-

φορµή για την αντίδραση του λαού δόθηκε µε την πρόθεση της κυβέρνησης να µε-

τατρέψει το πάρκο Γκεζί σ’ εµπορικό κέντρο το 2013. Η αντίδραση σ’ αυτή την α-

πόφαση ουσιαστικά ήταν αντίδραση στη συντηρητικοποίηση της τουρκικής κοινω-

νίας και στην περιστολή των δικαιωµάτων των πολιτών της. (Παιδή 2013) 

 

                                                                                                                                    
φων. Ακόµη στιγµατίζεται η πρακτική να κατηγορούνται άτοµα για επικριτικές δηλώσεις ως προς τη 
θρησκεία όπως έγινε µε τον διεθνούς κύρους πιανίστα Φαζίλ Σάυ. (Γιαννακόπουλος 2014, 48-50) 
119 Τα µέτρα αυτά αφορούσαν την πρόσληψη 9.000 θρησκευτικών λειτουργών και συµβούλων, δη-
µιουργία θρησκευτικού τηλεοπτικού σταθµού, επισκέψεις των νέων στην Κάαµπα, συγγραφή θρη-
σκευτικών µυθιστορηµάτων και παραγωγή ταινιών για τα παιδιά, κινητοποίηση των θρησκευτικών 
ιδρυµάτων και των δήµων για την διεύρυνση των µαθηµάτων του Κορανίου, µέτρα προκειµένου να 
περιοριστεί η πώληση αλκοόλ στα κέντρα διασκέδασης, επιβολή αυστηρών ποινών σε περίπτωση 
προσβολής των εθίµων και των ηθικών αξιών από ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκποµπές και την 
εισαγωγή των θρησκευτικών ως προαιρετικό µάθηµα στις στρατιωτικές σχολές. (Μηνάγιας 2014, 
89-90) 
120 Η πρόταση νόµου που κατατέθηκε την 10 Μαΐου 2013 αναφορικά µε την πώληση αλκοόλ ε-
κλήφθηκε από τους υποστηρικτές του κοσµικού κράτους ως επιχέιρηση παρέµβασης στον τρόπο 
ζωής των πολιτών µε ιδεολογικό χαρακτήρα. (Μηνάγιας 2014, 91) 
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 Ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε αµφισβήτηση τόσο απέναντι 

στο ΑΚΡ όσο και απέναντι στον ίδιο τον Ερντογάν αφού οι ταραχές επεκτάθηκαν 

σ’ ολόκληρη την Τουρκία. Όµως για ακόµη µία φορά ο Ερντογάν έδειξε το αυταρ-

χικό του πρόσωπο µε τη δήλωση προς τους αντιδρώντες «Αν µαζέψετε εκατό, θα 

µαζέψω ένα εκατοµµύριο». Παράλληλα, υπήρξε και δυσανάλογη µε τα γεγονότα 

αστυνοµική βία. Αυτή του η συµπεριφορά µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο από την 

αλαζονεία που προκαλεί η ισχύς και ο Τούρκος πρωθυπουργός εκείνη την περίο-

δο ήταν πανίσχυρος. (Παιδή 2013) Η ισχύς του όµως αυτή αµφισβητήθηκε το αµέ-

σως επόµενο χρονικό διάστηµα.   

 

 Ο Ερνογάν προσπάθησε να δικαιολογήσει τα γεγονότα στο πάρκο Γκεζί α-

κολουθώντας πρακτικές του παρελθόντος. Έτσι προσπάθησε να ερµηνεύσει και 

να αποδώσει τα γεγονότα αυτά µε όρους διεθνών συνωµοσιών από ξένα προς την 

Τουρκία κέντρα. Ταυτόχρονα εξαπέλυσε επίθεση προς τα διεθνή ΜΜΕ τα οποία 

προσπάθησε να χειραγωγήσει όπως έπραττε και µε τα αντίστοιχα τουρκικά. Πέρα 

από τα ανωτέρω, τα γεγονότα αυτά οδήγησαν σ’ ένα πακέτο µέτρων121 εκδηµο-

κρατισµού το οποίο ο Ερντογάν παρουσίασε την 30 Σεπτεµβρίου 2013. Το περιε-

χόµενο των µεταρρυθµίσεων αυτών έδειξε ακόµη για µία φορά ότι η Τουρκία απεί-

χε ακόµη πολύ από το να µετουσιωθεί σε µία προηγµένη δηµοκρατία. 

(Γιαννακόπουλος 2014, 95) 

 

 Τον ∆εκέµβριο του 2013 η Τουρκία συγκλονίστηκε από τις κατηγορίες διαφ-

θοράς εναντίον του ΑΚΡ και της οικογένειας του Ερντογάν προσωπικά. Τόσο ο 

πρωθυπουργός όσο και στελέχη του κόµµατος του παρενέβησαν στην διεξαγόµε-

νη έρευνα. Αποµακρύνθηκαν από τη θέση τους αστυνοµικοί διοικητές και ερευνη-

τές, ενώ κατά την προσφιλή του τακτική, ο Ερντογάν κατηγόρησε ακόµη µία φορά 

τους ξένους ότι ενορχήστρωσαν αυτές τις κατηγορίες διότι ζήλευαν την «επιτυχία» 

της Τουρκίας. Μ’ αυτό τον τρόπο ο Ερντογάν κατάφερε να πολιτικοποιήσει τη διε-

                                            
121 Μερικά από τα µέτρα αυτά περιλάµβαναν την έναρξη συζήτησης για αλλαγή του εκλογικού νό-
µου και µείωση του ορίου εισόδου στην βουλή από το 10% στο 5%, άρση των εµποδίων στη δηµι-
ουργία νέων κοµµάτων, τη χρήση διαφορετικής γλώσσας εκτός της τουρκικής κατά τις πολιτικές 
συγκεντρώσεις, αύξηση των ποινών για αδικήµατα που διαπράττονται για ιδεολογικά, γλωσσικά, 
θρησκευτικά εθνικιστικά και ρατσιστικά αίτια, τροποποίηση του νόµου περί ιδιωτικών σχολείων ώ-
στε να µπορούν να ιδρυθούν σχολεία που η διδασκαλία θα επιτρέπονταν σε οποιαδήποτε γλώσσα, 
νοµοθετική προστασία των προσωπικών δεδοµένων, τροποποίηση του νόµου για άρση της απα-
γόρευση της ισλαµικής µαντίλας στους δηµοσίους υπαλλήλους, κατάργηση του καθηµερινού όρκου 
στα δηµοτικά σχολεία κα. (Μηνάγιας 2014, 98-101) 
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ξαγόµενη έρευνα και να εξασφαλίσει ότι ο εκλογικός του πυρήνας δε θα αποδέχο-

νταν το αποτέλεσµα της έρευνας, εξαιτίας της επιφυλακτικότητας για ενδεχόµενη 

ανάµιξη των ξένων παραγόντων. (Cook 2014) 

 

 Τα αντανακλαστικά αυτά του Ερντογάν τον δικαίωσαν διότι και στην επόµε-

νη εκλογική αναµέτρηση των δηµοτικών εκλογών, την 14 Μαρτίου 2014, το επι-

κρατών κόµµα ήταν για ακόµη µία φορά το ΑΚΡ µε ποσοστό 45,50%. (Μηνάγιας 

2014, 107)       

 

 Την ίδια χρονιά πραγµατοποιούνται για πρώτη φορά εκλογές για ανάδειξη 

του Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας από τον ίδιο τον τουρκικό λαό. Στην 

εκλογική αυτή διαδικασία ο Ερντογάν είναι υποψήφιος και φιλοδοξεί να γίνει ο αντί-

Ατατούρκ. Επιθυµεί να γίνει ο δεύτερος πατέρας της Τουρκίας και να αναµορφώ-

σει την κοσµική δηµοκρατία. (Karaneli 2014) Το ποσοστό που συγκέντρωσε στις 

εκλογές αυτές ήταν 51,79%122 και του έδωσε το δικαίωµα να συνεχίσει τις µεταρ-

ρυθµίσεις που επιθυµούσε από το µετερίζι του προεδρικού θώκου αυτή την φορά. 

(Το Βήµα 2014) Η νίκη αυτή στηρίχθηκε όπως και στο παρελθόν σε αθέµιτη χρήση 

κρατικών πόρων από το ΑΚΡ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου123. Ε-

πιπρόσθετα τα ΜΜΕ υπήρξαν υπέρ του Ερντογάν, σύµφωνα µε τους εκλογικούς 

παρατηρητές του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη συνεργασία της Ευρώπης 

(ΟΑΣΕ). (naftemporiki.gr 2014)   

 

 Η µετακίνηση του Ερντογάν από την πρωθυπουργία στο προεδρικό αξίωµα 

δηµιούργησε την ανάγκη να οριστεί νέος πρόεδρος στο ΑΚΡ και κατά συνέπεια 

νέος πρωθυπουργός σύµφωνα µε το καταστατικό του ΑΚΡ. Αυτός που εκλέχθηκε, 

ήταν ο µέχρι εκείνη τη στιγµή υπουργός των εξωτερικών, Αχµέτ Νταβούτογλου ο 

οποίος ανακηρύχθηκε αρχηγός του ΑΚΡ µε 1382 ψήφους επί του συνόλου 1388 

στο έκτακτο συνέδριο του κόµµατος του την 27 Αυγούστου 2014. Στην οµιλία του, 

έναντι των συνέδρων την ίδια ηµέρα, αφού εγκωµίασε τον Ερντογάν µιλώντας για 
                                            
122 ∆εύτερος στην εκλογική διαδικασία ήταν ο κοινός υποψήφιος των CHP και ΜΗΡ Εκµελετίν Ιχ-
σάνογλου µε ποσοστό 37,81% και τρίτος στην κατάταξη ο πρόεδρος του HDP  Σελαχατίν Ντεµιρ-
τάς µε ποσοστό 9,14%. (Το Βήµα 2014) 
123 Πριν τις δηµοτικές εκλογές του 2007 υπήρξαν αναφορές στον ηµερήσιο τύπο ότι ο τοπικός διοι-
κητής της περιοχής Τούνζελι, ο οποίος είχε διοριστεί από την Κυβέρνηση, διένειµε δωρεάν ηλεκτρι-
κά είδη και έπιπλα. Επίσης σε κεντρικό επίπεδο την χρονική διάρκεια από το 2003 έως το 2008 το 
κράτος παρείχε σε 43 εκατοµµύρια πολίτες τροφή, ρουχισµό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης όπως 
κάρβουνο. (Μούδουρος 2011, 275)   
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την εσωτερική κατάσταση της γειτονικής χώρας, αναφέρθηκε στη δικαστική διαδι-

κασία η οποία είχε κινηθεί εναντίων των στελεχών του ΑΚΡ από τον ∆εκέµβριο του 

2013. Συγκεκριµένα απευθυνόµενος στους δικαστικούς δήλωσε : «Αν κρατήσετε 

τους φακέλους και τους προωθήσετε σε προεκλογική περίοδο τότε αυτό αποτελεί 

πολιτική επιχείρηση». Στο ίδιο συνέδριο ο Ερντογάν αναφερόµενος σε δηµοσιεύ-

µατα που αφορούσαν τις σχέσεις ανάµεσα στον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό 

τόνισε ότι ο Νταβούτογλου δεν θα είναι τοποτηρητής διότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει 

στις αξίες και στον πολιτισµό της Τουρκίας. (dailyopinion.gr 2014) 

 

 Η επιλογή του Νταβούτογλου στη θέση του Πρωθυπουργού θεωρητικά ευ-

νοούσε τον Ερντογάν ο οποίος είναι δυναµικός και λειτουργεί µε τη διαίσθηση ένα-

ντι του Πρωθυπουργού ο οποίος είναι ιδεολόγος και λειτουργεί µε την αναλυτική 

µέθοδο. Μ’ αυτές τις διαφορές ο Πρόεδρος θα κατάφερνε να επισκιάζει τον Πρω-

θυπουργό. Επιπλέον, µε την επιλογή του Νταβούτογλου στην προεδρία του ΑΚΡ ο 

Ερντογάν είχε πετύχει δύο στόχους. Ο πρώτος, ήταν η εδραίωση του στο εσωτερι-

κό του κόµµατος έναντι των ανταγωνιστών του όπως ο Γκιούλ. Ο δεύτερος λόγος, 

ήταν η εδραίωση των νέων υποστηρικτών του, οι οποίοι εµφανίστηκαν µετά τις κα-

τηγορίες για τα σκάνδαλα διαφθοράς του ∆εκεµβρίου 2013, µε προεξάρχοντα τον 

νέο πρωθυπουργό. (Μηνάγιας, geostrategy.gr 2014)   

 

 Η ιστορική πραγµατικότητα διέψευσε τις επιθυµίες του Ερντογάν και µετά 

από 21 µήνες, τον Μάιο του 2016, ο Νταβούτογλου οδηγήθηκε σε παραίτηση. Νέ-

ος πρόεδρος του ΑΚΡ και κατά συνέπεια πρωθυπουργός αναλαµβάνει ο µέχρι ε-

κείνη τη στιγµή υπουργός µεταφορών Μπιναλί Γκιλντιρίµ, στενός συνεργάτης του 

Ερντογάν. Οι 21 µήνες της παραµονής του Νταβούτογλου στην πρωθυπουργία 

ήταν µεστές από πολιτικά γεγονότα αφού έλαβαν χώρα δύο εκλογικές αναµετρή-

σεις στις οποίες επικράτησε το ΑΚΡ δείχνοντας µ’ αυτό τον τρόπο ότι είναι ο από-

λυτος κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού στην Τουρκία. 

 

 Ειδικότερα, κατά την εκλογική διαδικασία των βουλευτικών εκλογών την 07 

Ιουνίου 2015, το ΑΚΡ κατέστη το πρώτο κόµµα µε ποσοστό 40,87% αλλά χωρίς 
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να αποκτά την αυτοδυναµία124. (Παυλόπουλος 2015)  Η απώλεια της αυτοδυναµί-

ας ήταν ένα ηχηρό µήνυµα για το ΑΚΡ που από το 2002 και µετά σχηµάτιζε αυτο-

δύναµες κυβερνήσεις. Τα αίτια γι’ αυτή την πύρρειο νίκη του ΑΚΡ ήταν η πολιτική 

φθορά που είχε υποστεί από τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί τόσο στο πάρκο 

Γκεζί όσο και από τις κατηγορίες για τα σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία εµπλέκο-

νταν τόσο ο Ερντογάν όσο και αριθµός στελεχών του125. Ωστόσο η αυτοδυναµία 

για το ΑΚΡ απωλέστηκε επειδή εισήχθη στην εθνοσυνέλευση το κουρδικό ∆ηµο-

κρατικό Κόµµα των Λαών (HDP) µε 80 βουλευτές. Η επιτυχία αυτή του HDP ήταν 

ορόσηµο για τους Κούρδους γιατί εισέρχονταν για πρώτη φορά ως πολιτικός σχη-

µατισµός στην τουρκική βουλή και ο ηγέτης τους, Σελαχατίν Ντεµιρτάς, δήλωσε : 

«Η νίκη αυτή είναι νίκη των καταπιεσµένων δηλαδή κοινή νίκη της Αριστεράς. Είναι 

κοινή νίκη όσων εναντιώνονται στο σύνταγµα της χούντας και στο όριο του 10%. 

Είναι νίκη όσων λένε ότι οι Κούρδοι πρέπει να ζουν στη χώρα αυτή ως έντιµος 

λαός». (iefimerida 2015) 

 

 Η εντυπωσιακή αυτή επιτυχία του  HDP πιθανόν να οφείλεται στο ότι το υπ’ 

όψη κόµµα προσέλκυσε τους απογοητευµένους ψηφοφόρους τόσο του ΑΚΡ όσο 

και του CHP. Οι µεν πρώτοι ήταν οι απογοητευµένοι προοδευτικοί ψηφοφόροι, 

ενώ οι ψηφοφόροι του CHP στράφηκαν προς το HDP προκειµένου να εναντιω-

θούν στα σχέδια του Ερντογάν για τον µετασχηµατισµό της Τουρκικής ∆ηµοκρατί-

ας σε προεδρική δηµοκρατία. (Η. Κουσκουβέλης, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 

2015) Αυτό αναφέρεται και στις δηλώσεις του ηγέτη του HDP, Σελαχατίν Ντεµιράς 

που είπε : «Από αυτή τη στιγµή έχει τελειώσει στην Τουρκία η συζήτηση περί προ-

εδρικού συστήµατος και δικτατορίας. Η Τουρκία γύρισε από το χείλος του γκρε-

µού». (PRONEWS 2015) 

 

 Τις επόµενες ηµέρες που ακολούθησαν και µέχρι την 18 Αυγούστου 2015 

έγινε προσπάθεια από το ΑΚΡ, το οποίο  είχε λάβει την εντολή σχηµατισµού κυ-

βέρνησης, να σχηµατιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε 

και ο Πρόεδρος Ερντογάν αποφάσισε να κηρύξει επαναληπτικές εκλογές οι οποίες 
                                            
124 Τα αποτελέσµατα για τα κόµµατα που εισήλθαν στην Εθνοσυνέλευση ήταν: ΑΚΡ 40,87% και 
258 έδρες, CHP 24,95% και 132 έδρες, ΜΗΡ 16,29% και 80 έδρες και το HDP 13,12% µε 80 έδρες. 
(Παυλόπουλος 2015)  
125 Ο αρχηγός του CHP, Κεµάλ Κιλιτσντάρογλου, αναφερόµενος στα εκλογικά αποτελέσµατα δή-
λωσε ότι είναι το τέλος µιας περιόδου αφού «µε δηµοκρατικούς τρόπους δώσαµε τέλος σε µια πε-
ρίοδο καταπίεσης. Νίκησε η ∆ηµοκρατία». (PRONEWS 2015) 
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προσδιορίστηκαν για την 01 Νοεµβρίου του ίδιου έτους. Η αποτυχία αυτή στο 

σχηµατισµό κυβέρνησης οφείλεται στις αντιπαραθέσεις µεταξύ των κοµµάτων και 

απόρροια αυτής της αποτυχίας ήταν η δηµιουργία κλίµατος έντασης για το χρονικό 

διάστηµα που επακολούθησε. (Η. Κουσκουβέλης, Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Άµυνας 2015) 

 

 Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου το ΑΚΡ διεξήγαγε το 5ο τακτι-

κό του συνέδριο όπου µοναδικός υποψήφιος για την προεδρία του κόµµατος ήταν 

ο Νταβούτογλου ο οποίος και εκλέχθηκε παµψηφεί. Το γεγονός αυτό έδειξε ότι το 

σύνολο του κόµµατος συντάχθηκε γύρω από τον πρόεδρο του προκειµένου να 

αλλάξει το αποτέλεσµα των εκλογών του Ιουνίου και να ανοίξει ο δρόµος για την 

πολιτειακή αλλαγή που επιθυµούσε ο Ερντογάν. Αυτό ήταν και το ένα από τα κύ-

ρια σηµεία στα οποία εστίασε ο Νταβούτογλου τον προεκλογικό του αγώνα. Το 

δεύτερο ήταν η διατήρηση της κεντρικής θέσης που κατείχε το κόµµα του στην 

τουρκική πολιτική πραγµατικότητα. Ταυτόχρονα, το πρόγραµµα του ΑΚΡ, έκανε 

λόγο για παροχές προς τα οικονοµικά ασθενή κοινωνικά στρώµατα ενώ υιοθέτησε 

και επιθετικό πολιτικό λόγο126 προς τα υπόλοιπα κόµµατα ώστε να επιτύχει την 

συσπείρωση που θα το οδηγούσαν στην αυτοδυναµία. (Η. Κουσκουβέλης, Γενικό 

Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 2015) 

 

 Έχοντας ως σύµµαχο του το ΑΚΡ το κλίµα πόλωσης και εκφοβισµού που 

καλλιεργήθηκε κυρίως από την κεντρική εξουσία, αλλά και τις επιθέσεις αυτοκτονί-

ας που έλαβαν χώρα στην Άγκυρα στις αρχές του Οκτωβρίου, µαταίωσε τις προε-

κλογικές συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης. Έτσι οδηγήθηκε η Τουρκία στις βου-

λευτικές εκλογές την 01 Νοεµβρίου 2015 τα αποτελέσµατα των οποίων έδωσαν 

την πλειοψηφία στο ΑΚΡ και τη δυνατότητα να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση 

έχοντας εξασφαλίσει το 49,50% των ψήφων και 317 έδρες127. Η νίκη αυτή η οποία 

ήταν αναπάντεχη για πολλούς αναλυτές οφείλεται στην καθολική πτώση του ΜΗΡ 

και του HDP. Η πτώση των δύο αυτών κοµµάτων προκλήθηκε από το κλίµα τρο-

µοκρατίας που δηµιουργήθηκε στο εσωτερικό της Τουρκίας το οποίο οδήγησε 
                                            
126 Το ΑΚΡ µε τον πολιτικό του λόγο κατηγορούσε το CHP για υιοθέτηση άλλης πολιτικής «παράτα-
ξης», το ΜΗΡ  για πολιτική «άρνησης», και το HDP για πολιτική στήριξης της «τροµοκρατίας». (Η. 
Κουσκουβέλης, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 2015) 
127 Τα αποτελέσµατα για τα κόµµατα που εισήλθαν στην Εθνοσυνέλευση ήταν: ΑΚΡ 49,50% και 
317 έδρες, CHP 25,32% και 132 έδρες, ΜΗΡ 11,90% και 40 έδρες και το HDP 10,76% µε 59 έδρες. 
(Η. Κουσκουβέλης, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 2016) 
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τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν το κυβερνών κόµµα ώστε να επανέλθει η 

σταθερότητα που υπήρχε πριν τις εκλογές του Ιουνίου. Στις δηλώσεις που ακο-

λούθησαν την εκλογική επιτυχία του ΑΚΡ τόσο ο Πρόεδρος Ερντογάν128 όσο και ο 

Πρωθυπουργός Νταβούτογλου129 εµφανίστηκαν ενωτικοί και ταυτόχρονα επικριτι-

κοί προς τα κόµµατα της αντιπολίτευσης. 

 

 Όµως παρά το γεγονός της αυτοδυναµίας η κυβέρνηση δε διέθετε τον απα-

ραίτητο αριθµό βουλευτών ώστε να προχωρήσει στην πολιτειακή αλλαγή που δια-

καώς επιθυµεί ο ιδρυτής του ΑΚΡ. Επίσης δεν κατάφερε να δηµιουργήσει τις απαι-

τούµενες κοινοβουλευτικές πολιτικές συµµαχίες ώστε να προωθήσει την πολιτεια-

κή αλλαγή. Αυτό οφείλονταν στο κλίµα τροµοκρατίας και έντασης που είχε δηµι-

ουργηθεί µετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2015, οπότε η αντιπολίτευση 

αδυνατούσε να εξηγήσει στους ψηφοφόρους της για πιο λόγο θα συνηγορούσε 

στις προτεινόµενες συνταγµατικές αλλαγές του ΑΚΡ και ιδιαίτερα στο πολιτειακό 

ζήτηµα. (Η. Κουσκουβέλης, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 2016) 

 

 Παράλληλα στο εσωτερικό της Τουρκίας συνεχίστηκαν οι βοµβιστικές επι-

θέσεις και οι επιθέσεις αυτοκτονίας130, αυξάνοντας το αίσθηµα ανασφάλειας στη 

γείτονα χώρα. Επίσης συνεχίστηκαν αµείωτες οι διώξεις εναντίον της ελευθερίας 

του λόγου και έκφρασης  στην Τουρκία131 µ’ ένα µεγάλο αριθµό δηµοσιογράφων, 

πανεπιστηµιακών και διανοούµενων να βρίσκονται αντιµέτωποι µε την κεντρική 

εξουσία. 

                                            
128 Μετά τα αποτελέσµατα ο Έρντογάν ανάµεσα στις άλλες δηλώσεις είπε : «Ας γίνουµε ένα, ας 
είµαστε αδελφοί και όλοι µας µία ενωµένη Τουρκία». Αναφερόµενος στα κόµµατα ΜΗΡ και HDP 
δήλωσε«το έθνος µας δεν ενέκρινε την αδιάλλακτη και ρεβανσιστική στάση που τηρούν εδώ και 
καιρό το δεύτερο και τρίτο κόµµα των εκλογών της 7ης Ιουνίου, στάση που επανέλαβαν και κατά τις 
συνοµιλίες για το σχηµατισµό κυβέρνησης µετά τις εκλογές αυτές». (ΕΘΝΟΣ 2015) 
129 Ο  Αχµέτ Νταβούτογλου απηύθυνε  έκκληση για ενότητα στην χώρα, ενώ επισήµανε ότι «Σήµε-
ρα, δεν υπάρχουν ηττηµένοι παρά µόνο νικητές» (ΕΘΝΟΣ 2015) 
130 Την 12 Ιανουαρίου 2016 πραγµατοποιήθηκε επίθεση αυτοκτονίας στην πλατεία Σουλταναχµέτ 
κοστίζοντας τη ζωή σ’ αρκετούς γερµανούς τουρίστες. Την 14 Ιανουαρίου 2016, έλαβε χώρα άλλη 
σηµαντική βοµβιστική επίθεση, αυτή τη φορά στην κωµόπολη Τσινάρ του Ντιάρµπακιρ, µε 6 θύµα-
τα. Η κορύφωση ήταν τον Φεβρουάριο όταν σε επίθεση στην καρδιά της Άγκυρας σκοτώθηκαν 28 
άτοµα και τραυµατίστηκαν πάνω από 60, στην πλειοψηφία τους µέλη των τουρκικών ενόπλων δυ-
νάµεων. (Η. Κουσκουβέλης, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 2016) 
131
Στα τέλη Ιανουαρίου, σε έκθεση που δηµοσίευσε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαι-

ωµάτων για το έτος 2015  η Τουρκία καταδικάστηκε στις 10 από τις 28 υποθέσεις που αφορούσαν  
παραβιάσεις της ελευθερίας λόγου, ενώ στις 20 από τις 130 υποθέσεις που αφορούσαν την παρα-
βίαση του δικαιώµατος της δίκαιης δίκης. (Η. Κουσκουβέλης, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 
2016) 
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 Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω εµφανίζονται και τα πρώτα σηµάδια σύ-

γκρουσης µεταξύ του Προέδρου και του Πρωθυπουργού. Η σύγκρουση αυτή οφεί-

λεται στην προσπάθεια του Προέδρου να εµπλακεί σε υποθέσεις της εκτελεστικής 

εξουσίας. Η προσπάθεια αυτή δηµιουργεί σύγκρουση εξουσιών και αρµοδιοτήτων 

ανάµεσα σ’ αυτές της προεδρίας και της πρωθυπουργίας. (Η. Κουσκουβέλης, 

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 2016)  Η σύγκρουση αυτή τελικά οδηγεί τον 

Νταβούτογλου σε παραίτηση και την αντικατάσταση του από τον στενό συνεργάτη 

του Ερντογάν, Μπιναλί Γιλντιρίµ. 

 

 Οι λόγοι παραίτησης του Νταβούτογλου είναι ποικίλοι και αρχικά αποδόθη-

καν στις αποκλίνουσες απόψεις µεταξύ των δύο ανδρών που οφείλονται στο δια-

φορετικό ταπεραµέντο τους, όπως ήδη έχει γραφεί. Στην διαφορά αυτή, αλλά µη 

ουσιαστική απόκλιση, ήρθαν να προστεθούν ουσιαστικές διαφορές που αφορούν 

κυρίως τη νοµή της εξουσίας. Η επιθυµία του προέδρου για τον µετασχηµατισµό 

της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας σε προεδρική δηµοκρατία θα οδηγούσε σ’ αποδυνά-

µωση τον πρωθυπουργό. Η προοπτική αυτή δεν βρήκε σύµφωνο το Νταβούτο-

γλου. Επιπρόσθετα οι δύο άνδρες είχαν διαφορετική αντίληψη για µία σειρά από 

θέµατα όπως η επίτευξη συµφωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας 

για το προσφυγικό αλλά και για την προφυλάκιση πανεπιστηµιακών και δηµοσιο-

γράφων που κατηγορούνταν ως υποστηρικτές της τροµοκρατίας. (REYTERS 

2016)   

 

 Επιπρόσθετο ζήτηµα που οδήγησε στην παραίτηση τον Νταβούτογλου ήταν 

η αδυναµία του να ελέγξει τα µέλη του τακτικού συνεδρίου του ΑΚΡ που θα πραγ-

µατοποιούνταν τον Μάιο 2016. Αντίθετα ο ιδρυτής του ΑΚΡ µέσω του στενού του 

συνεργάτη Γιλντιρίµ κατάφερε να οριστούν σύνεδροι προσκείµενοι σ’ αυτόν ώστε 

να είναι σε θέση να ελέγξει τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόµµατος. Τέλος, η 

σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η αφαίρεση, από τον µέχρι τότε πρόεδρο 

του κόµµατος, της αρµοδιότητας να ορίζει και να παύει τα στελέχη των νοµαρχια-

κών και επαρχιακών επιτροπών. (Καλεντερίδης 2016) Μ’ αυτόν τον τρόπο τον κα-

θιστούσαν απλώς εκτελεστικό όργανο χωρίς ουσιαστικές αρµοδιότητες εντός του 

κόµµατος. Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί από το 

αξίωµα του 6 µήνες µετά από την µεγαλειώδη νίκη του ΑΚΡ τον Νοέµβριο. 
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 Στο έκτακτο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε την 22 Μαΐου 2016 νέος αρ-

χηγός του ΑΚΡ και πρωθυπουργός σύµφωνα µε το καταστατικό του κόµµατος, ε-

ξελέγη ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν, Μπιναλί Γιλντιρίµ. Ο µέχρι εκείνη τη 

στιγµή υπουργός µεταφορών δεν είχε καµία ουσιαστική διαφορά από τον Πρόεδρο 

Ερντογάν εκτός από το γεγονός ότι υποστηρίζουν διαφορετικές ποδοσφαιρικές 

οµάδες132.  Επίσης, γεγονός που καταδεικνύει γιατί ο Γιλντιρίµ ήταν ο µοναδικός 

για την προεδρία του ΑΚΡ, είναι η δήλωση που είχε κάνει µετά την παραίτηση 

Νταβούτογλου : «και τώρα, είναι η ώρα να προωθήσουµε το προεδρικό σύστηµα». 

(REYTERS, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2016) Ήταν δηλαδή ο άνθρωπος που είναι πλήρως 

ευθυγραµµισµένος µε τις επιθυµίες του Ερντογάν. 

 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

 

 Τα γεγονότα όµως στην Τουρκία µαρτυρούν ότι παρά τις διαδοχικές ήττες 

του κεµαλικού κατεστηµένου και ιδιαίτερα του στρατού, αυτό επαγρυπνούσε και 

θεωρούσε τον εαυτό του για ακόµη µία φορά θεµατοφύλακα του ατατουρκισµού133. 

Συνειδητοποιώντας τις αλλαγές που επέρχονται και θέλοντας να τις ανατρέψουν, 

ένα µεγάλο µέρος των ενόπλων δυνάµεων, την 15 Ιουλίου 16 οργανώνει στρατιω-

τικό πραξικόπηµα «παλαιού τύπου» µε τα στρατεύµατα να εξέρχονται των στρα-

τώνων και να κινούνται εντός των πόλεων. Ένα εκ των βασικών συνθηµάτων των 

πραξικοπηµατιών ήταν «ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσµο» και µ’ αυτό τον 

τρόπο δήλωσαν την επιθυµία τους να αποκαταστήσουν τον κεµαλισµό και να επα-

νασυνδέσουν την τουρκική κοινωνία µε τις κοσµικές ρίζες του Ατατούρκ. 

(Χατζηβασιλείου 2016)     

 

                                            
132 Ο Ερντογάν υποστηρίζει την Φενέρ Μπαχτσέ ενώ ο Γιλντιρίµ την Γαλατασαράι (REYTERS, Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2016) 
133 Στο στρατόπεδο των κοσµικών υπάρχει η διάκριση µεταξύ των κεµαλιστών και των ατατουρκι-
στών. Οι πρώτοι τονίζουν την παρακαταθήκη που έχει αφήσει το Ατατούρκ αναφορικά µε τον εκ-
δηµοκρατισµό, τον µοντερνισµό και τη δυτικοποίηση. Οι κεµαλιστές από την άλλη, τονίζουν την 
κληρονοµία του ιδρυτή του τουρκικού κράτους που αφορά την υιοθέτηση του Λενινιστικού οικονο-
µικού µοντέλου και την σύντοµη συµµαχία του µε την κοµµουνιστική Ρωσία. Στους κεµαλιστές είναι 
οι δηµοκρατικοί, οι αριστεροί και οι αντί δυτικοί. Χαρακτηριστικό των δύο τάσεων είναι ότι οι µεν 
πρώτοι εµφανίζουν στις φωτογραφίες τον Κεµάλ µε δυτική ενδυµασία ενώ οι δεύτεροι µε στρατιω-
τική ενδυµασία και γούνινο καυκάσιο σκούφο. (Γιαννακόπουλος 2014, 23-24)    
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 Τα αίτια του πραξικοπήµατος δεν είναι ακόµη ξεκάθαρα διότι ο χρόνος που 

έχει διανυθεί από την αποτυχηµένη του εκδήλωση δεν επαρκεί ώστε να κατακαθί-

σει ο κονιορτός των γεγονότων και να µπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή συµπερά-

σµατα. Ανάµεσα σ’ αυτά που έχουν γραφεί µέχρι τώρα έχει υποστηριχθεί ότι οι 

αµερικανοτουρκικές σχέσεις είναι υπαίτιες για την εκδήλωση του πραξικοπήµατος 

λόγω της επιλογής των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής να συµµαχήσουν µε 

τους Κούρδους της  Συρίας στον αγώνα εναντίον του Ισλαµικού Κράτους. 

(Καλεντερίδης, pontosnews 2016) Άλλο αίτιο θεωρείται οι αναµενόµενες γενικές 

εκκαθαρίσεις στο στράτευµα, που από πληροφορίες θα πραγµατοποιούνταν κατά 

τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συµβουλίου την 01 Αυγούστου 2016. 

(Γιαννίκος 2016) Ακόµη έχει υποστηριχθεί και µε ιδιαίτερη θέρµη, από την πλευρά 

του ΑΚΡ, ότι αιτία του αποτυχηµένου πραξικοπήµατος ήταν η προσπάθεια του ι-

µάµη Φετουλάχ Γκιούλεν να ανατρέψει την εκλεγµένη κυβέρνηση στην Τουρκία ως 

ένα πρώτο στάδιο µίας µεγάλης επίθεσης εναντίον της γειτονικής χώρας που εξα-

πολύθηκε από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

Ισραήλ. (Gingeras 2016) Τα τουρκικά δηµοσιεύµατα δεν δίστασαν να κατηγορή-

σουν ακόµη και το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης για το αποτυχηµένο πραξικό-

πηµα της 15 Ιουλίου 2016. (tribune 2016) Θεωρίες συνοµωσίας134 όπως αυτές 

στις οποίες αρέσκεται ο Ερντογάν ώστε να δηµιουργεί αποδιοποµπαίους τράγους 

και να εξηγεί εύκολα τα όσα συµβαίνουν στην τουρκική πολιτική σκηνή.  

 

 Το γιατί απέτυχε αυτό το πραξικόπηµα, σ’ αντιδιαστολή µε τα προηγούµενα, 

είναι και αυτό κάτι το οποίο θα αποτελέσει αντικείµενο µελέτης στο µέλλον. Ήδη 

έχουν γραφεί κάποιες απόψεις, όπως στο ότι η αποτυχία οφείλεται σε διαρροή 

πληροφοριών από ξένη προς την Τουρκία υπηρεσία προς την εθνική υπηρεσία 

της γειτονικής χώρας (ΜΙΤ). Η διαρροή αυτή είχε ως αποτέλεσµα την εκδήλωση 

του πραξικοπήµατος νωρίτερα από τη σχεδιασµένη ώρα. (Καλεντερίδης, 

pontosnews 2016) Συνεπώς υπήρξαν τακτικά, επιχειρησιακά αλλά και στρατηγικά 

λάθη δεδοµένου ότι ο Ερντογάν δεν εξουδετερώθηκε, µε συνέπεια να καταφέρει 

να ενεργοποιήσει τα πολιτικά, θρησκευτικά, εθνικιστικά, κοινωνιολογικά και ψυχο-

                                            
134 Οι θεωρίες συνοµωσίας αντιλαµβάνονται και αναλύουν τα τεκταινόµενα τόσο στη διεθνή σκηνή 
όσο και στο εσωτερικό του κράτους ως αποτέλεσµα µίας τεράστιας συνοµωσίας που εξυφαίνεται 
από κέντρα, συνήθως µη κυβερνητικού χαρακτήρα και άγνωστα. Οι θεωρίες αυτές, προωθούν τις 
λογικές των αόρατων εχθρών, αποδιοποµπαίων τράγων και εύκολων λύσεων. Οι λογικές αυτές δεν 
συνάδουν πάντοτε µε τη δηµοκρατία. (Η. Ι. Κουσκουβέλης 2010, 373-375) 
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λογικά αντανακλαστικά του τουρκικού λαού. Στην ενεργοποίηση αυτή σηµαντικό 

ρόλο έπαιξε και η αποφασιστικότητα όχι µόνο του Προέδρου Ερντογάν αλλά και 

της κυβέρνησης ολόκληρης, του συνόλου των κοµµάτων, του κοινοβουλίου, των 

ΜΜΕ, της αστυνοµίας και κυρίως του τουρκικού λαού που αντιστάθηκε στα στρα-

τεύµατα των πραξικοπηµατιών. (Μηνάγιας, militaire 2016) Ιδιαίτερα θα πρέπει να 

τονιστεί η χρήση της τεχνολογίας135 και πως αυτή κατάφερε να κινητοποιήσει τον 

τουρκικό λαό εναντίον των πραξικοπηµατιών. Ήταν η σειρά του Ερντογάν να χρη-

σιµοποιήσει την τεχνολογία υπέρ του, σ’ αντίθεση µε το παρελθόν, που οι διαδη-

λωτές την είχαν χρησιµοποιήσει εναντίον του κατά τις διαδηλώσεις στο πάρκο Γκε-

ζί.  

 

 Το πραξικόπηµα για τους παραπάνω λόγους απέτυχε και επέφερε µία νέα 

πραγµατικότητα στην Τουρκία µε καταστροφικά αποτελέσµατα για την γειτονική 

χώρα διότι αύξησε τις αυταρχικές τάσεις του Ερντογάν ενώ ταυτόχρονα τραυµάτι-

σε την οικονοµία της. (iefimerida 2016) Υπολογίστηκε ότι το κόστος του πραξικο-

πήµατος ανήρθε σε σχεδόν 90 δις ευρώ και οδήγησε στην ακύρωση ενός εκατοµ-

µυρίου κρατήσεων στον τουριστικό κλάδο. Ο τούρκος υπουργός εµπορίου δήλω-

σε: «ένα λάβουµε υπόψη όλα τα καταδιωκτικά αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, τα ό-

πλα, τις βόµβες και τα κτίρια που υπέστησαν ζηµιές, το κόστος ανέρχεται σε 300 

δις τουρκικές λίρες (περίπου 90 δις ευρώ) σύµφωνα µε τους πρώτους µας υπολο-

γισµούς». (Καρβουνόπουλος 2016) Το κόστος αυτό µπορεί να αυξηθεί αν αναλο-

γιστεί κανείς τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες στον τουρισµό 

και στις συναλλαγές µε το εξωτερικό. 

 

 Παράλληλα τόσο ο Πρόεδρος όσο και Πρωθυπουργός της Τουρκικής ∆ηµο-

κρατίας έδραξαν την ευκαιρία και κήρυξαν την Τουρκία σε κατάσταση έκτακτης α-

νάγκης για τρείς µήνες την οποία παρέτειναν γι’ άλλους τρείς (µέχρι τον Ιανουάριο 

2017 σύµφωνα µε τις πληροφορίες που υπάρχουν κατά τη συγγραφή της παρού-

σας εργασίας). Η δικαιολογία που χρησιµοποιήθηκε ήταν ότι η Τουρκία χρειάζεται 

                                            
135 Για περισσότερες λεπροµέρειες ο αναγνώστης προτρέπεται να ανατρέξει στο άρθρο  των Akin 
Unver και Ηassan Alasaad «Πώς κινητοποιήθηκαν οι Τούρκοι κατά του πραξικοπήµατος. Η δύναµη 
του τζαµιού και του hashtag» που δηµοσιέυτηκε στο foreign affairs the hellinic edition. (Unver και 
Alasaad 2016) 
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χρόνο για να ξεριζώσει την απειλή από τις τροµοκρατικές οργανώσεις µετά την 

αποτυχηµένη εκδήλωση του πραξικοπήµατος την 15 Ιουλίου 2016. (OnAlert 2016)  

 

 Στο χρονικό αυτό διάστηµα η κυβέρνηση του ΑΚΡ εκµεταλλευόµενη τα µέ-

τρα136 που απορρέουν από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει επιδοθεί σ’ ένα 

«κυνήγι µαγισσών» προκειµένου να εδραιώσει την εξουσία του. Στο πλαίσιο αυτό 

συνεχίζονται καθηµερινά οι εκκαθαρίσεις στις ένοπλες δυνάµεις, στο δικαστικό 

σώµα και στο δηµόσιο τοµέα. Οι διωκόµενοι οι οποίοι υπολογίζονται σε χιλιάδες137 

είτε φυλακίζονται, είτε απολύονται, είτε αναγκάζονται να ζητήσουν άσυλο σε γειτο-

νικές χώρες138. Η κατηγορία εναντίων όσων στρέφεται το ΑΚΡ είναι ότι είναι οπα-

δοί του Γκιουλέν. Αυτό αρκεί για να κινηθεί ο πιστός στο ΑΚΡ κρατικός µηχανισµός 

εναντίον των αντιπάλων του. Εντύπωση βέβαια προκαλεί το γεγονός του ταχέως 

ρυθµού αποδυνάµωσης των αντιφρονούντων και η κατηγορία ότι το κυβερνών 

κόµµα είχε έτοιµες λίστες µε τα πρόσωπα που ήθελε να εκδιώξει πριν από την εκ-

δήλωση του αποτυχηµένου πραξικοπήµατος. (Καρβουνόπουλος, militaire 2016) 

 

 Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στο να εκκαθαρίσουν τον στρατό από τους 

τελευταίους στρατιωτικούς οι οποίοι πιθανό να είχαν το σθένος να εναντιωθούν 

στο µέλλον στα σχέδια ισλαµοποίησης της τουρκικής κοινωνίας και κατά συνέπεια 

της κατάργησης του κοσµικού κράτους. Επιπρόσθετα, έχοντας εξουδετερώσει τον 

έτερο πυλώνα του κοσµικού κράτους, τη δικαιοσύνη, το ΑΚΡ έχει πλέον τη δυνα-

τότητα να υποτάξει το κοινοβούλιο139 και να καταφέρει να αποκτήσει την επιθυµη-

                                            
136 Τα µέτρα που προβλέπονται για την Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, είναι ο περιορισµός ή η 
απαγόρευση κυκλοφορίας, η απαγόρευση συγκεντρώσεων ή κυκλοφορίας σε συγκεκριµένες τοπο-
θεσίες ή σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Επιπρόσθετα προβλέπεται ο σωµατικός έλεγχος και 
ο έλεγχος στα οχήµατα και η κατάσχεση οποιοδήποτε υλικού το οποίο θεωρείται αποδεικτικό στοι-
χείο. Επιβάλλεται στους πολίτες η υποχρέωση να φέρουν πάντα µαζί τους αστυνοµική ταυτότητα. 
Ορίζεται ακόµα η δυνατότητα απαγόρευσης από την κεντρική εξουσία της εκτύπωσης και διανοµής 
εφηµερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων, ο έλεγχος κάθε µορφής εντύπων και οπτικοακουστι-
κών µέσων, καθώς και θεατρικών παραστάσεων και κινηµατογραφικών ταινιών που προβάλλονται 
δηµοσίως κλπ. Στην Κατάσταση έκτακτης Ανάγκης ο συντονισµός είναι αρµοδιότητα του πρωθυ-
πουργικού γραφείου ή ενός υπουργείου που θα εξουσιοδοτήσει ο πρωθυπουργός, ενώ συστήνεται 
και συντονιστικό όργανο στο οποίο µετέχουν συναρµόδια υπουργεία. Η επιβολή της Κατάστασης 
Έκτακτης Ανάγκης, σύµφωνα µε το νόµο, καταργεί όλους τους συνταγµατικούς περιορισµούς επί 
τις έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων, πράγµα που δίνει µεγάλη εξουσία στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν ως Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. (tvxs 2016) 
137 Ο Τούρκος πρωθυπουργός Γιλντιριµ µε επίσηµες δηλώσεις του είπε πως µέχρι στιγµής έχουν 
αποµακρυνθεί από τον δηµόσιο τοµέα 84.494 υπάλληλοι. (militaire 2016) 
138 Τα γεγονότα αυτά θυµίζουν τα όσα περιγράφει ο Θουκυδίδης ότι συνέβησαν στο τέλος του εµ-
φυλίου πολέµου. (Γιανακόπουλος και Μαλαθούνη 2007)  
139 Με το νέο νόµο περί ασυλίας βουλευτών, που επικύρωσε η τουρκική προεδρία στις αρχές του 
Ιουνίου, επηρεάζονται 138 βουλευτές από όλα τα κοινοβουλευτικά κόµµατα. Μεταξύ αυτών, 50 
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τή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα οδηγήσει την Τουρκία σε πολιτειακή αλλα-

γή. Ταυτόχρονα δε, έχει εξουδετερώσει και τον άλλοτε σύµµαχο και συνεργάτη140 

του Ερντογάν, ιµάµη Φετουλάχ Γκιουλέν. Μ’ αυτό τον τρόπο, έχοντας ξεκαθαρίσει 

το τοπίο εντός του πολιτικού Ισλάµ ώστε να µην υπάρχουν εσωτερικοί αντίπαλοι, 

το ΑΚΡ και ο ιδρυτής του Ερντογάν θα εδραιώσει την εξουσία του ως απόλυτος 

µονάρχης θυµίζοντας τους σουλτάνους της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
βουλευτές του HDP στο σύνολο των 59 της κοινοβουλευτικής οµάδας που προέκυψε από τις εκλο-
γές του περασµένου Νοεµβρίου. Έως τον Μάρτιο εκκρεµούσαν κατηγορίες ενάντια σε 22 βουλευ-
τές του κυβερνώντος AK σε σύνολο 317, 43 του CHP σε 134, 41 του HDP σε 59 και 6 του MHP σε 
40. Με την άρση της ασυλίας, το σύνολο σχεδόν της κοινοβουλευτικής οµάδας του φιλοκουρδικού 
HDP αντιµετωπίζει κίνδυνο δίωξης και καταδίκης από τις τουρκικές αρχές.Το µόνο που χωρίζει τον 
ηγέτη του AKP από την εκτελεστική προεδρία είναι οι 50 κοινοβουλευτικές ψήφοι ως τις 367 που 
απαιτούνται για τη συνταγµατική αναθεώρηση των προεδρικών εξουσιών ή οι 13 ως τις 330 που 
απαιτούνται για προκηρυχθεί σχετικό δηµοψήφισµα. Πριν από το πραξικόπηµα, τo AKP ήταν υπο-
χρεωµένο να προσεταιριστεί τις κοινοβουλευτικές οµάδες των κεµαλιστών ή των εθνικιστών για να 
πιάσει αυτά τα όρια, µε δεδοµένο ότι οι 59 του τρίτου HDP αποκλείονται από κάθε τέτοια συναίνεση 
για ευνόητους λόγους. (Γιαννίκος 2016) 
140 Ο Γκιουλέν είχε στηρίξει πολύ στα πρώτα του βήµατα τον Ερντογάν. Τον είχε βοηθήσει να εκλε-
γεί πρωθυπουργός όπως και να περάσει, στην Προεδρία. Όλα αυτά µέχρι το 2013. Ο διογκούµενος 
αυταρχισµός του Ερντογάν έστρεψε εναντίον του τον Γκιουλέν. Άσκησε την επιρροή του και εισαγ-
γελείς ξεκίνησαν έρευνες για διαφθορά µε επίκεντρο όχι µόνο στενούς συνεργάτες του Ερντογάν 
αλλά και τους ίδιους του τους γιους. Ο πρωθυπουργός Ερντογάν δεν άργησε να περάσει 
στην αντεπίθεση αποπέµποντας στελέχη της αστυνοµίας πιστά στον Γκιουλέν κι έπειτα σφραγίζο-
ντας την εφηµερίδα επιρροής του, τη Ζαµάν, το φύλλο µε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία στη χώρα. 
(Καρχιλάκη 2016) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «∆» 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 Οι επιλογές της πολιτικής ελίτ της εκάστοτε χώρας προσδιορίζουν την θέση 

που θα λάβει η χώρα τόσο εντός του διεθνούς συστήµατος όσο και του προσανα-

τολισµού αυτής στο εσωτερικό της. Προσδιορίζει τις προτεραιότητες αλλά και τις 

πολιτικές επιλογές που σηµατοδοτούν την πορεία της κάθε χώρας. Χαρακτηριστι-

κό είναι το παράδειγµα του Κωνσταντίνου Καραµανλή όταν εντός του ελληνικού 

κοινοβουλίου141 είχε διατυπώσει τη θέση ότι η Ελλάδα ανήκει στη δύση. Με παρό-

µοιο τρόπο οι επιλογές της πολιτικής ελίτ της Τουρκίας προσδιορίζουν τη θέση 

που θα λάβει η Τουρκία στο σύγχρονο κόσµο. Το χαρακτηριστικό όµως στην 

τουρκική πολιτική πραγµατικότητα είναι ότι υπάρχει µία διαχρονική διαµάχη ανά-

µεσα στους υποστηρικτές του Κεµαλισµού και των υποστηρικτών του πολιτικού 

Ισλάµ όπως αυτό εκφράζεται διαχρονικά. 

 

 Η διαµάχη αυτή είχε αρχίσει ήδη από την εγκαθίδρυση της Τουρκικής ∆ηµο-

κρατίας. Στην προσπάθεια του ο Κεµάλ Ατατούρκ να δηµιουργήσει ένα δυτικού 

τύπου κράτος, επέβαλε µεταρρυθµίσεις οι οποίες όµως δεν υιοθετήθηκαν πλήρως 

από το σύνολο του τουρκικού λαού διότι ήταν δοτές από την τουρκική ελίτ και δεν 

εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του λαού. Το γεγονός αυτό, µας οδηγεί στο συµπέρα-

σµα ότι οι όποιες µεταρρυθµίσεις για να γίνουν πλήρως αποδεκτές από τον λαό, 

πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες αυτού αλλά και να είναι συνυφασµένες µε τις 

πεποιθήσεις του και τις όποιες καταβολές του, ιστορικές, θρησκευτικές, πολιτιστι-

κές κ.α. 

 

 Η έλλειψη πλήρους αποδοχής του κοσµικού κράτους από τον τουρκικό λαό 

και η καταπίεση του θρησκευτικού του συναισθήµατος δηµιούργησε τις συνθήκες 

εκείνες που διαχώρισαν την κοινωνία σε κεµαλιστές και ισλαµιστές. Ακριβώς αυτή 

την ανάγκη για έκφραση του θρησκευτικού συναισθήµατος εκµεταλλεύτηκαν τα 

διάφορα ισλαµικά κόµµατα από την δεκαετία του 1950 – όταν και υπήρξε πολυ-

                                            
141 Η τοποθέτηση αυτή έγινε σε οµιλία του Κωνσταντίνου Καραµανλή στην βουλή την 12 Ιουνίου 
1976 (youtube 2013) 



 
 

 

98 

κοµµατισµός στην Τουρκία – για να εδραιωθούν και να ανέλθουν στην εξουσία. 

Τελευταίος σταθµός σ’ αυτή την πορεία είναι προς το παρόν το ΑΚΡ. Ένα κόµµα 

το οποίο διαδραµατίζει κοµβικό ρόλο στην µεταστροφή της Τουρκίας προς ένα ισ-

λαµικό τύπου κράτος, αντί του δυτικού το οποίο είχε ονειρευτεί ο ιδρυτής της Ατα-

τούρκ. 

 

 Το ερώτηµα που εύλογα δηµιουργείτε είναι πως κατάφερε το ΑΚΡ να υλο-

ποιήσει αυτή τη µετάβαση χωρίς να έχει την τύχη των προηγούµενων ισλαµικών 

κοµµάτων τα οποία τέθηκαν εκτός νόµου και οι επικεφαλής τους να αποκλειστούν 

από την πολιτική δραστηριότητα. Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα είναι εύκολη και 

προσπάθησε να δοθεί µέσα από το παρόν πόνηµα. Αυτή δεν είναι άλλη από το ότι 

το πέτυχε αλλάζοντας το κράτος και την νοοτροπία του λαού. Έτσι µετά από 14 

συνεχόµενα χρόνια στην εξουσία το ΑΚΡ έχει καταφέρει να διαποτίσει την κοινω-

νία και το κράτος µε την πολιτική του κουλτούρα. Το πώς το πέτυχε αυτό έχει µε-

γάλη σηµασία να το διαπιστώσουµε διότι ίσως αποτελέσει και παράδειγµα γι’ άλ-

λους πολιτικούς σχηµατισµούς που επιθυµούν να επιφέρουν αλλαγές στα κράτη 

τους. Βεβαία, τα συµπεράσµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από τους 

πολιτικούς σχηµατισµούς οι οποίοι θέλουν να αντισταθούν στις αλλαγές της κοι-

νωνίας των κρατών τους αντιστεκόµενοι στις επιθυµίες της πολιτικής ηγεσίας της 

χώρας τους. 

 

 Αρχικά, το ΑΚΡ κατάφερε εκµεταλλευόµενο την πολιτική παρακαταθήκη των 

προηγούµενων ισλαµικών σχηµατισµών, αλλά και τη φθορά που είχαν υποστεί τα 

υπόλοιπα κοσµικά κόµµατα από υποθέσεις διαφθοράς, να κυριαρχήσει στην πολι-

τική σκηνή της γειτονικής χώρας εµφανιζόµενο ως ένα κόµµα αποτελούµενο από 

νέα άφθαρτα πρόσωπα που δεν είχαν καµία σχέση µε το παλαιό κατεστηµένο. 

Εκµεταλλεύτηκε την ανάγκη του τουρκικού λαού για φιλελεύθερες µεταρρυθµίσεις 

και τις προέβαλλε ως αναγκαιότητα. Ταυτόχρονα, προώθησε την ενταξιακή πορεία 

της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να εκµεταλλευτεί τις πιέσεις των 

ευρωπαϊκών θεσµών για µεταρρυθµίσεις προκειµένου να περιορίσει τις αρµοδιό-

τητες του Στρατού χωρίς να προκαλέσει την αντίδραση του. Την παρούσα χρονική 

περίοδο που έχουν ικανοποιηθεί οι στόχοι που είχε θέσει για περιορισµό του 
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στρατού, το ΑΚΡ εκδηλώνει αντιδυτική142 πολιτική προκειµένου να συσπειρώσει 

περαιτέρω την τουρκική κοινωνία υπέρ του. Μια κοινωνία, που όπως ήδη έχει λε-

χθεί, το µεγαλύτερο ποσοστό της εναντιώνεται πλέον στην ένταξη της Τουρκίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι ο Ερντογάν χρησιµοποίησε 

την Ευρωπαϊκή Ένωση για πετύχει τους στόχους του και στη συνέχεια εµφάνισε 

τις πραγµατικές του προθέσεις που δεν είναι άλλες από την ισχυροποίηση της 

Τουρκίας µακριά από τις δεσµευτικές νόρµες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρό-

σθετα, η στάση του αυτή δεικνύει ότι συµπλέει µε τις επιθυµίες του λαού του υπο-

στηρίζοντας συνεχώς την πλειοψηφική άποψη αναδεικνύοντας τον σε λαοφιλή η-

γέτη.   

 

 Παράλληλα, εφαρµόζοντας φιλελεύθερη οικονοµική πολιτική, ισχυροποίησε 

την τουρκική οικονοµία και µ’ αυτό τον τρόπο απέκτησε µεγαλύτερο λαϊκό έρεισµα 

αφού βελτιώθηκε η οικονοµική κατάσταση ενός µεγάλου ποσοστού της κοινωνίας. 

Αυτή ήταν η περίοδος όπου το ΑΚΡ απόκτησε εσωτερική και εξωτερική αναγνώρι-

ση κρύβοντας επιµελώς τις ισλαµικές του προτεραιότητες. Είναι όµως και η περίο-

δος όπου το ΑΚΡ ακολουθεί πολιτική κατευνασµού έναντι του κοσµικού κράτους 

ώστε να µπορέσει να επιβιώσει και να εδραιωθεί στην Τουρκία. Μπορεί να ειπωθεί 

ότι το ΑΚΡ σαν χαµαιλέοντας προσαρµόστηκε στο τουρκικό πολιτικό περιβάλλον 

χωρίς να απεµπολήσει τις πραγµατικές του επιδιώξεις και το όραµα του για τον 

µετασχηµατισµό της τουρκικής κοινωνίας.  

 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι το ΑΚΡ και η πολιτική του, δεν είναι 

προϊόν συλλογικών διεργασιών αλλά κυρίως εκφράζει τις απόψεις του ιδρυτή του 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι, αν και ιδρύθηκε από µία οµάδα ατόµων, µετατρά-

                                            
142 Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε επιτακτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
αποφανθεί µε σαφήνεια εάν τάσσεται υπέρ ή κατά της ένταξης της Τουρκίας στους κόλπους της, 
υπογραµµίζοντας ότι «το παιχνίδι έχει τελειώσει» κατά τη διάρκεια µιας οµιλίας που εκφώνησε ε-
νώπιον της Εθνοσυνέλευσης στην Άγκυρα την 01 Οκτ 16. Σταχυολογώντας κάποιες ρήσεις του 
από την συγκεκριµένη τοποθέτηση όπως οι παρακάτω : «δεν υπάρχει κανένα εµπόδιο προκειµέ-
νου η Τουρκία να γίνει ένα κράτος µέλος (κι) εάν η ΕΕ το επιθυµεί, εµείς είµαστε έτοιµοι». «Εκείνοι 
πρέπει να αποφασίσουν εάν θέλουν να συνεχίσουν µε ή χωρίς την Τουρκία» «Το γεγονός ότι µας 
άφησαν να περιµένουµε επί θύραις εδώ και 53 χρόνια µαρτυρά τις προθέσεις τους απέναντί µας» 
«Η συµπεριφορά της Ευρώπης είναι ίδια µε κάποιου που δεν θέλει να τηρήσει την υπόσχεσή του 
που έδωσε στην Τουρκία». (Αθηναικό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 2016) Οι δηλώσεις αυ-
τές είναι αρκετές για να κατανοήσουµε ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ιδρυτής του ΑΚΡ, έχει πλέ-
ον εµφανίσει αντιευρωπαϊκή συµπεριφορά θεωρώντας ότι δεν έχει πλέον ανάγκη την ΕΕ αφού αι-
σθάνεται ισχυρότερος από ποτέ. 
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πηκε σε ένα προσωποπαγές κόµµα δεδοµένου ότι τα υπόλοιπα ιδρυτικά µέλη α-

ποµακρύνθηκαν από την ηγετική οµάδα του κόµµατος όταν αυτά δεν συµφωνού-

σαν µε τις επιδιώξεις του Ερντογάν. Συνεπώς, η πολιτική που εφαρµόζεται από το 

ΑΚΡ και κατ’ επέκταση από την Τουρκία, εκπροσωπεί τις προσωπικές απόψεις 

του Ερντογάν αποδεικνύοντας για ακόµη µία φορά ότι είναι σηµαντικό για έναν 

πολιτικό σχηµατισµό και ένα κράτος να διαθέτει ηγέτη µε ισχυρή προσωπικότητα. 

 

 Στην ιστορική συνέχεια το ΑΚΡ στηριζόµενο στην ισχυροποίηση της οικονο-

µίας και στη µεγάλη λαϊκή αποδοχή άρχισε να απoδοµεί γρηγορότερα από πριν το 

κοσµικό κράτος. Σύµµαχο σ’ αυτή την προσπάθεια είχε και την οργάνωση του ιµά-

µη Φετουλάχ Γκιουλέν. Όταν πλέον κατάφερε να αποδηµήσει την στρατογραφειο-

κρατία και κυρίως τον Στρατό, στράφηκε εναντίον του πρώην συµµάχου του ώστε 

να κυριαρχήσει εντός του ισλαµικού κινήµατος στην γειτονική χώρα χωρίς να έχει 

ανταγωνιστές οι οποίοι εποφθαλµιούσαν τον πρωταγωνιστικό του ρόλο εντός του 

ισλαµικού κινήµατος. Αυτό έγινε µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα της 15 Ιουλίου 

2016 όταν κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτουργός ο Γκιουλέν και η οργάνωση του. Οι 

ενέργειες αυτές θυµίζουν το πώς αντέδρασε ο Κεµάλ ως προς του πρώην συ-

ντρόφους του όταν πληροφορήθηκε την συνωµοσία που εξυφαίνονταν εναντίον 

του143.   

 

 Στην µετάβαση της Τουρκίας από το κοσµικό κράτος προς την ισλαµοποίη-

ση της κοινωνίας και των δοµών της, σηµαντικό ρόλο εκτός από την οικονοµία έ-

παιξε και η παιδεία. Όταν ο Κεµάλ προωθούσε τις µεταρρυθµίσεις του άλλαξε βί-

αια τον προσανατολισµό της παιδείας καταργώντας τον θρησκευτικό προσανατο-

λισµό αυτής. Την περίοδο διακυβέρνησης από το ΑΚΡ παρατηρείται η αντίστροφη 

πορεία. Υποστηρίζεται η θρησκευτική παιδεία έναντι της κοσµικής. Παρατηρείται 

λοιπόν ότι ο έλεγχος της παιδείας δηµιουργεί πολίτες µε συγκεκριµένη στάση ζωής 

                                            
143  Το ιστορικό για τα γεγονότα αυτά που έχουν µείνει στην ιστορία ως δίκες της Σµύρνης  αρχίσαν 
την 15 Ιουνίου του 1926 όταν ο Μουσταφά Κεµάλ ταξίδευε µε τρένο προς τη Σµύρνη. Σύµφωνα µε 
την επίσηµη εκδοχή, σε κάποιον ενδιάµεσο σταθµό, πληροφορήθηκε ότι ετοιµαζόταν µεγάλη συ-
νωµοσία εις βάρος του. Αντί του Κεµάλ έφθασε στη Σµύρνη ένα έκτακτο στρατοδικείο που εντός 25 
ηµερών καταδίκασε µε συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς ιδιαίτερα αποδεικτικά στοιχεία 15 άτοµα 
σε θάνατο, τα οποία οδηγήθηκαν αµέσως στην αγχόνη. Οι δίκες εξπρές συνεχίσθηκαν στην Άγκυ-
ρα όπου κατηγορήθηκαν 21 µέλη του κοινοβουλίου και 50 µέλη της παλαιάς ηγεσίας των Νεότουρ-
κων. Οι καταδίκες συνεχίσθηκαν µέχρι την άνοιξη του 1927. Σήµερα γνωρίζουµε ότι στη συνωµο-
σία ήσαν αναµεµειγµένοι µόνον 3 παλαιοί πολιτικοί που είχαν προσλάβει 5 εγκληµατίες του κοινού 
ποινικού δικαίου. Ο Κεµάλ όµως βρήκε την ευκαιρία να εκκαθαρίσει όλους τους πολιτικούς του α-
ντιπάλους. (Συρίγος 2016) 
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και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο γι’ αυτό τον σκοπό. Αυτό πράττει και το 

ΑΚΡ. 

 

 Στην µεταβατική αυτή πορεία της Τουρκίας υπήρξαν και αντιδράσεις από το 

κεµαλικό κατεστηµένο. Οι αντιδράσεις αυτές εκδηλώνονταν µε στρατιωτικά πραξι-

κοπήµατα αλλά και µε δικαστικές πράξεις που οδηγούσαν στην αναστολή της λει-

τουργίας πολιτικών σχηµατισµών. Κατά το παρελθόν τέτοιες ενέργειες είχαν την 

λαϊκή υποστήριξη και γι’ αυτό είχαν και αποτέλεσµα. Αυτό όµως δεν συνέβη  και 

την περίοδο διακυβέρνησης της Τουρκίας από το ΑΚΡ. Το ΑΚΡ κατάφερε να επι-

βιώσει και από την προσπάθεια αναστολής λειτουργίας του µέσω δικαστικής από-

φασης το 2008 αλλά και ενός ένοπλου στρατιωτικού πραξικοπήµατος το 2016. Η 

δυνατότητα επιβίωσης του έναντι αυτών των ενεργειών οφείλεται κυρίως στην µε-

γάλη λαϊκή υποστήριξη που είχε. Ειδικότερα, όσον αφορά το στρατιωτικό πραξι-

κόπηµα, σηµαντικό είναι να ειπωθεί, ότι για πρώτη φορά δεν είχε οργανωθεί από 

την ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων η οποία παρέµεινε στην θέση της 

µετά τη διενέργεια του144 αλλά από στελέχη της µεσαίας βαθµίδας των τουρκικών 

ενόπλων δυνάµεων. 

 

 Η αποτυχία όµως αυτού του τελευταίου πραξικοπήµατος επέφερε τα αντίθε-

τα αποτελέσµατα από αυτά που επιδίωκαν οι πραξικοπηµατίες. Το ΑΚΡ και ιδιαί-

τερα ο ιδρυτής του κατάφερε να παρουσιάσει το δικό του αφήγηµα αντίστασης και 

ηρωισµού αυξάνοντας την δηµοτικότητα του145. Το γεγονός αυτό θα λειτουργήσει 

καταλυτικά για την µετατροπή της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας σε προεδρική αφού θε-

ωρείται σίγουρο ότι ο Ερντογάν, εκµεταλλευόµενος τη συγκυρία, θα προάγει την 

επιθυµία του αυτή. Η αύξηση της δηµοτικότητας του Προέδρου της Τουρκικής ∆η-

µοκρατίας αποδεικνύει για ακόµη µία φορά ότι σε περιόδους κρίσης ο πληθυσµός 

συσπειρώνεται γύρω από την πολιτική του ηγεσία αναζητώντας ασφάλεια. 

                                            
144 Στις κρίσεις που έγιναν τις 28 Ιουλίου, κατά τη σύνοδο του Ανώτατου Στρατιωτικού Συµβουλίου, 
µε προεδρεύοντα τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ παρέµεινε στη θέση του, όπως 
και οι άλλοι τρεις αρχηγοί του στρατού ξηράς, του πολεµικού ναυτικού και της πολεµικής αεροπο-
ρίας. (Καλεντερίδης, pontosnews 2016) 
145 Εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζει η δηµοτικότητα του προέδρου της Τουρκίας, µε το 50% των 
τούρκων πολιτών να εγκρίνει την πολιτική του µετά το αποτυχηµένο πραξικόπηµα της 15ης Ιουλί-
ου. Συγκεκριµένα, η δηµοσκόπηση της εταιρείας Metropoll δείχνει ότι το 68% των ερωτηθέντων 
δήλωσε "ικανοποιηµένο" από το έργο του ισχυρού άνδρα της Τουρκίας. Το ποσοστό αποδοχής του 
Ερντογάν είναι αυξηµένο κατά 21 µονάδες σε σύγκριση µε µια αντίστοιχη έρευνα του Ιουνίου. Είναι 
επίσης το δεύτερο µεγαλύτερο που έχει καταγραφεί από το 2012, όταν ο Ερνογάν ήταν ακόµη 
πρωθυπουργός της χώρας. (Orsal 2016) 
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 Εν κατακλείδι, εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι στην γειτονική χώρα έχει επιτε-

λεστεί µία µεταπολίτευση η οποία έχει δηµιουργήσει διαφορετικά δεδοµένα στο 

εσωτερικό της χώρας αυτής. Η πολιτική κυριαρχία του ΑΚΡ είναι πλέον απόλυτη 

και αδιαµφισβήτητη. Τουλάχιστον προς το παρόν. Η παράταση της κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης προσδίδει τη δυνατότητα στο κυβερνών κόµµα να ενεργεί όπως 

αυτό επιθυµεί ώστε να εξαλείψει πλήρως τις αντιδραστικές φωνές στο εσωτερικό 

του κράτους και να δροµολογήσει τις αλλαγές που θα µετασχηµατίσουν πλήρως 

την Τουρκία. Ο µετασχηµατισµός αυτός όπως διαφαίνεται, δεν θα είναι προς την 

πλευρά του εκδηµοκρατισµού αλλά προς την πλευρά του αυταρχισµού και της α-

λαζονείας. Η εξέλιξη αυτή δεν πρέπει να µας εφησυχάζει διότι τα όσα λαµβάνουν 

χώρα στο εσωτερικό της Τουρκίας πιθανότατα να επηρεάσουν και την χώρα µας 

άµεσα, διότι η Τουρκία είναι µία χώρα η οποία βρίσκεται στην γειτονιά µας και µε 

την οποία αντιµετωπίζουµε διαχρονικά προβλήµατα. Αυτό άλλωστε µας επιτάσσει 

και η ανάλυση των γεγονότων του παρελθόντος, από την οποία εξάγεται το συ-

µπέρασµα ότι σε περίοδο εσωτερικών διεργασιών και εντάσεων στην γειτονική 

µας χώρα αυτές βρίσκουν εκτόνωση στην εξωτερική της πολιτική. Η υπόθεση αυτή 

ενισχύεται και από τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκικής ∆ηµο-

κρατίας146 για την Συνθήκη της Λωζάνης, που µε τον πλέον εµφανή τρόπο δεικνύει 

ότι η Τουρκία περισσότερο από κάθε άλλη φορά εµφανίζει το αναθεωρητικό της 

πρόσωπο στην περιοχή.           

 

 

 

 

 
                                            
146 Ο Ερντογάν υποστήριξε, µιλώντας στην 27η σύναξη κοινοταρχών στην Άγκυρα την 29 Σεπτεµ-
βρίου 2016, πως κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οποία είχε 
υπογραφεί από τον Ισµέτ Ινονού, ως νίκη για την Τουρκία, αλλά όπως ο ίδιος κατέστησε σαφές 
αυτό είναι τουλάχιστον εσφαλµένο. Ειδικότερα ανέφερε : «Η 15η Ιουλίου είναι η επέτειος του δεύτε-
ρου πολέµου για την Ανεξαρτησία του Τουρκικού Έθνους. Και έτσι θα πρέπει να την θυµόµαστε. 
Μας απείλησαν µε τη Συνθήκη του 1920 και µας έπεισαν να αποδεχθούµε τη Συνθήκη της Λωζά-
νης το 1923. Κάποιοι προσπάθησαν να µας εξαπατήσουν, παρουσιάζοντας τη Λωζάνη ως νίκη. 
Αλλά στη Λωζάνη παραχωρήσαµε τα νησιά, που αν φωνάξεις από τις ακτές του Αιγαίου, θα ακου-
στείς απέναντι … Εξακολουθούµε να αγωνίζοµαστε για το ποια θα είναι η υφαλοκρηπίδα και ποια 
θα είναι τα όρια µεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας στον αέρα και στο έδαφος. Αιτία όλων αυτών είναι ε-
κείνοι που κάθισαν στο τραπέζι για να διαπραγµατευθούν τη συγκεκριµένη συνθήκη. Εκείνοι που 
κάθονταν σε αυτές τις θέσεις δεν µας δικαίωσαν και τώρα “δρέπουµε” τα προβλήµατα που η συν-
θήκη προκάλεσε … Εάν αυτό το πραξικόπηµα είχε πετύχει, θα µας είχαν αναγκάσει να υπογρά-
ψουµε µια συνθήκη που θα µας έκανε να αναπολούµε αυτή των Σεβρών». (Πρίφτη 2016) 
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