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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Π
εριοχή υψηλής προτεραιότητας για 
την εξωτερική πολιτική της Αγκυρας 
αποτέλεσαν και αποτελούν τα δυτι-

κά Βαλκάνια.
Η γείτονα χώρα εκµεταλλεύεται τους µου-

σουλµανικούς πληθυσµούς στην περιοχή και 
τα έξι εκατοµµύρια Τούρκων πολιτών βαλκανι-
κής καταγωγής που ζουν στην Τουρκία. Οι πλέ-
ον ισχυροί δεσµοί της Αγκυρας είναι µε τη Βο-
σνία-Ερζεγοβίνη, µε τον Βοσνιοµουσουλµάνο 
ηγέτη Μπακίρ Ιζετµπέκοβιτς να αποτελεί προ-
νοµιακό συνοµιλητή του Ταγίπ Ερντογάν, µε 
την Αλβανία (ο Εντι Ράµα διατηρεί επίσης το 
ίδιο στενούς δεσµούς µε τον Τούρκο Πρόεδρο) 
και µε το Κόσοβο, την ανεξαρτησία του οποί-
ου η Αγκυρα υποστήριζε εξαρχής.

Κύρια εργαλεία για την προώθηση των στό-
χων της τουρκικής πολιτικής στα Βαλκάνια, σύµ-
φωνα µε κορυφαίες διπλωµατικές πηγές, είναι: 
f Η Τουρκική Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξια-
κής Συνεργασίας (ΤΙΚΑ), η οποία χρηµατοδο-
τεί αναπτυξιακά έργα σε περιοχές µε µουσουλ-
µανικούς πληθυσµούς και διοργανώνει εκδη-
λώσεις µε τις οποίες προωθείται η θετική εικό-
να της Τουρκίας στο εξωτερικό.
f Η ∆ιεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων της 
Τουρκικής Πρωθυπουργίας (DIYANET), κύρια 
αποστολή της οποίας είναι η κάλυψη των θρη-
σκευτικών αναγκών των µουσουλµάνων (ανέ-
γερση και ανακαίνιση τεµενών, επιµόρφωση 
ιµάµηδων, λειτουργία κορανικών σχολείων). 
f Η Υπηρεσία Υποτροφιών του υπουργείου 
Παιδείας (ΥΤΒ), η οποία χορηγεί υποτροφίες 
σε σπουδαστές των κρατών της περιοχής για 
την πραγµατοποίηση σπουδών σε τουρκικά 
πανεπιστήµια. 
f Το πολιτιστικό ίδρυµα «Yumus Emre», το 
οποίο διοργανώνει τµήµατα εκµάθησης της 
τουρκικής γλώσσας και προωθεί τον πολιτισµό 
και τις παραδόσεις της χώρας.

Η τουρκική διείσδυση στα Βαλκάνια, σύµ-
φωνα µε µελέτες και εκθέσεις αρµόδιων υπη-
ρεσιών, που είναι σε γνώση της Realnews, έχει 
ανά χώρα της περιοχής ως εξής:

 Αλβανία
Η Τουρκία -και αξίζει αυτό να σηµειωθεί εξαρ-
χής- υποστηρίζει το κόµµα των Τσάµηδων 
(PDIU), παρέχοντας διακριτική υποστήριξη και 
διατηρώντας ειδική σχέση µε τον επικεφαλής 
Σπετίµ Ιντρίζι, αλλά και µε Τσάµηδες τοπικούς 
αξιωµατούχους, επιδιώκοντας αδελφοποίηση 
µε περιοχές της Τουρκίας, όπου δραστηριοποι-
ούνται οργανώσεις Τσάµηδων.

Σηµείο τριβής στις σχέσεις Αγκυρας -  Τιράνων 
αποτελεί η παρουσία γκιουλενικών δοµών στην 
Αλβανία. Ο Τούρκος Πρόεδρος, κατά τη διάρ-
κεια επίσκεψής του εκεί τον Μάιο του 2015, εί-
χε καταφερθεί εναντίον «της τροµοκρατικής ορ-
γάνωσης που απειλεί την Τουρκία και λειτουρ-
γεί και στην Αλβανία», αναφερόµενος, προφα-
νώς, στην οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν, 
που έχει δηµιουργήσει το µεγαλύτερο δίκτυο 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην χώρα. Παρά 

Τα ύποπτα 
παιχνίδια
του Ερντογάν 
στα Βαλκάνια
Η τουρκική διείσδυση 
στους µουσουλµανικούς 
πληθυσµούς που 
ζουν στις γειτονικές 
χώρες. Τι επιδιώκει ο 
«σουλτάνος» και ποιοι 
είναι οι προνοµιακοί 
συνοµιλητές του 

τις τουρκικές πιέσεις, τα ιδρύµατα αυτά εξα-
κολουθούν να λειτουργούν. Πρόκειται για πε-
ρίπου 14 σχολικές µονάδες-παραρτήµατα των 
(γκιουλενικών) τουρκικών εκπαιδευτικών ιδρυ-
µάτων «Mehmet Akif» και «Turgut Ozal» και για 
το ιδιωτικό Πανεπιστήµιο ΕΠΟΚΑ (γκιουλενι-
κή δοµή µε αµερικανικό εκπαιδευτικό σύστη-
µα). Τον Σεπτέµβριο του 2016 κυκλοφόρησε 
κατάλογος 12 αλβανικών εκπαιδευτηρίων, των 
οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για διάφο-
ρους λόγους, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγε-
ται και το ιεροδιδασκαλείο Ελµπασάν (Illirial), 
το οποίο ανήκε στο σύστηµα Γκιουλέν. Η από-
φαση αυτή όµως, σύµφωνα µε αρµόδιες πη-
γές, δεν θίγει τα κύρια εκπαιδευτήρια του συ-
στήµατος Γκιουλέν.

Σηµειώνεται, επίσης, ότι κατά την επίσκεψη 
του τότε Αλβανού Προέδρου Μπουγιάρ Νι-
σάνι στην Τουρκία (20-21/12/2016) ο Ερντο-
γάν τον ενηµέρωσε για τη δηµιουργία ιδρύµα-
τος, το οποίο θα αναλάβει -ως οµπρέλα- όλα τα 
ιδρύµατα Γκιουλέν στην Αλβανία.

Στην Αλβανία, πάντως, λειτουργούν και πα-
ραρτήµατα του τουρκικού πολιτιστικού κέντρου 
«Yumus Emre», καθώς και ιερατικές σχολές. Η 
τουρκική πλευρά προωθεί, ως ευθέως ανταγω-
νιστικά προς τα γκιουλενικά σχολεία, σχολεία 
του ιδρύµατος «Maarif» του τουρκικού υπουρ-
γείου Παιδείας.

Αν και η αλβανική κυβέρνηση δείχνει αξιο-
σηµείωτες αντιστάσεις σε τουρκικές πιέσεις για 
κλείσιµο γκιουλενικών σχολείων, δεν φαίνεται 
να ισχύει το ίδιο για άλλους τοµείς της οικονο-
µίας, όπως τον κατασκευαστικό, στον οποίο οι 
σχετικές πιέσεις του Τούρκου Προέδρου έδει-
ξαν να έχουν αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, 
τον Σεπτέµβριο του 2016 ακυρώθηκαν µεγά-
λες συµβάσεις τουρκικών εταιρειών (Vendeka 
και Suzer), οι οποίες είχαν κερδίσει σχετικούς 
διεθνείς διαγωνισµούς (οδικός άξονας ∆υρρα-
χίου - συνόρων µε Κόσοβο και υδροηλεκτρι-
κός σταθµός Skavica). Οι ανωτέρω εταιρείες 
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φέρονται ότι έχουν διασυνδέσεις µε την οργάνωση FETO.
Οι τουρκικές επενδύσεις στην Αλβανία ανήλθαν για το 

2016 σε 485 εκατ. ευρώ, έναντι 451 εκατ. ευρώ για το 
2015, ενώ οι συνολικές τουρκικές επενδύσεις στην Αλβα-
νία ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Αυτή τη στιγµή δραστη-
ριοποιούνται 453 τουρκικές επιχειρήσεις σε διάφορους 
τοµείς της οικονοµίας (τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, εκπαί-
δευση, υγεία και ενέργεια). Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί 

Μεταξύ Τουρκίας και Κοσόβου έχουν επί-
σης υπογραφεί πολλές συµφωνίες συνεργα-
σίας στους τοµείς της εκπαίδευσης (περίπου 
1 εκατ. Κοσοβάροι σπουδαστές φοιτούν σε 
τουρκικά πανεπιστήµια, στην πλειονότητά τους 
υπότροφοι του τουρκικού κράτους, στην πό-
λη Prizren λειτουργεί τουρκικό κολέγιο και στην 
Πρίστινα ιδιωτικό τουρκικό εκπαιδευτήριο, ενώ 
θρησκευτικά σχολεία-µεντρεσέδες υπάρχουν 
και στις δύο πόλεις), αλλά και του πολιτισµού 
(αναστήλωση µουσουλµανικών µνηµείων µέ-
σω ΤΙΚΑ κ.λπ.).

Οι δραστηριότητες της ΤΙΚΑ στο Κόσοβο εί-
ναι εντυπωσιακές (όπως, άλλωστε, και ο προ-
ϋπολογισµός της), κυρίως διά της ανάληψης-
χρηµατοδότησης έργων υποδοµής, αναστή-
λωσης µνηµείων κ.ο.κ. Για παράδειγµα, η ΤΙΚΑ 

χρηµατοδότησε την αγορά ιατρικού, οδοντια-
τρικού και µικροβιολογικού εξοπλισµού για το 
ιατρικό κέντρο του δήµου Shtime, ενώ παρεί-
χε γεωργικά µηχανήµατα σε αγρότες του δή-
µου Gjilan. Στο Κόσοβο, τέλος, δραστηριοποι-
είται και «επιτόπιο» προσωπικό της DIYANET.

 Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Η Αγκυρα, µε κύριο µοχλό την ΤΙΚΑ, αναπτύσ-
σει έντονη εκπαιδευτική, πολιτιστική και ανα-
πτυξιακή δραστηριότητα στη χώρα, κυρίως 
στη µουσουλµανική οντότητα. Προχωρεί στην 
αποκατάσταση οθωµανικών µνηµείων και τζα-
µιών (επί παραδείγµατι, στην ανακατασκευή 
του καταστραφέντος, το 1993, τεµένους Ferhat 
Pasha στην Banja Luka), στην κατασκευή νο-
σοκοµείων, καθώς και στην ίδρυση και την 
ανακατασκευή σχολείων. Η ΤΙΚΑ χρηµατοδό-
τησε, επίσης, την κατασκευή χηµικού-βιολογι-
κού εργαστηρίου στο ισλαµικό κέντρο σπου-
δών (Medresa) Cazin Cemaluddin Ef. Causevic.

Οσον αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης, 
σηµειώνεται πως η τουρκική γλώσσα αποτε-
λεί µάθηµα επιλογής ως δεύτερη διδασκόµε-
νη ξένη γλώσσα σε 5 καντόνια της FbiH. Προ-
σφάτως, σε ορισµένα σχολεία στο Σεράγεβο 
παρατηρήθηκαν δράσεις προώθησης για την 
επιλογή της τουρκικής γλώσσας µέσω της πα-
ροχής προνοµίων προς τους µαθητές, γεγο-
νός το οποίο προκάλεσε διαµαρτυρίες προς το 
υπουργείο Παιδείας από την πλευρά των γο-
νέων, που δεν συναινούν σε κάτι τέτοιο. Στη 
χώρα λειτουργούσαν, επίσης, τουρκικά σχο-
λεία κάθε βαθµίδας, δηλαδή 15 εκπαιδευτι-
κά ιδρύµατα, µεταξύ αυτών ένα ΑΕΙ, συµφε-
ρόντων της οργάνωσης «Bosna Sema» (οργά-
νωση που ιδρύθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
το 1998 από τον Γκιουλέν). Κατόπιν έντονων 
τουρκικών πιέσεων προς τη Βοσνία-Ερζεγοβί-
νη για τερµατισµό της λειτουργίας των εν λόγω 
ιδρυµάτων, η «Bosna Sema» µεταβίβασε όλα 
τα περιουσιακά της στοιχεία στην αµερικανι-
κή εταιρεία US Global Invest LLC. Η µεταβίβα-
ση αυτή δεν ικανοποίησε την Αγκυρα, που θε-
ωρεί την ανωτέρω εταιρεία βιτρίνα της οργά-
νωσης Γκιουλέν και επιµένει στο οριστικό κλεί-
σιµό της, µε αποτέλεσµα να ψυχρανθούν πα-
ροδικά οι σχέσεις του Τ. Ερντογάν µε τον Μπ. 
Ιζετµπέγκοβιτς.

Στον τοµέα των επενδύσεων συγκρατείται το 

και η εν εξελίξει χρεοκοπία της µεγαλύτερης µέχρι σήµε-
ρα τουρκικής επένδυσης στην Αλβανία (χαλυβουργία 
Kurum), που είχε αναλάβει την ιδιωτικοποίηση των τεσ-
σάρων υδροηλεκτρικών σταθµών της Αλβανίας (δύο εκ 
των οποίων βρίσκονται σε οµογενειακή περιοχή).

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε δηλώσεις του Αλβανού πρω-
θυπουργού Ε. Ράµα (κατά την επίσκεψή του στην Κων-
σταντινούπολη στις 9/7/2017), προχωρά το σχέδιο για 
το αεροδρόµιο Αυλώνας, καθώς και η δηµιουργία αλ-
βανικού εθνικού αεροµεταφορέα σε συνεργασία µε τις 
Τουρκικές Αερογραµµές.

Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι, τέλος, η δράση της Τουρκι-
κής Υπηρεσίας Συνεργασίας και Συντονισµού (ΤΙΚΑ), της 
οποίας η (κατά βάση απολύτως πολιτική) στόχευση υλο-
ποιείται διά της σύσφιξης των διµερών οικονοµικών σχέ-
σεων, της παροχής αναπτυξιακής βοήθειας στην Αλβα-
νία και της ανάδειξης της εκεί πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της εν λόγω δράσης είναι 
η συµφωνία που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2014 µετα-
ξύ του αλβανικού υπουργείου Πολιτισµού και της ΤΙΚΑ 
για την αποκατάσταση του ιστορικού κέντρου του Αργυ-
ροκάστρου. Επίσης, η ΤΙΚΑ χρηµατοδότησε έργα για την 
ανανέωση του εξοπλισµού πληροφορικής του αλβανικού 
ΥΠΕΞ, αλλά και για την κατασκευή χώρου αθλοπαιδιών 
και την ανακαίνιση της επίπλωσης σε Κέντρο Παιδιών µε 
προβλήµατα ακοής στα Τίρανα.

 Κόσοβο
Η τουρκική µειονότητα είναι επισήµως αναγνωρισµέ-
νη στο Κόσοβο και ανέρχεται σε περίπου 20.000 άτοµα, 
ενώ, σύµφωνα µε τις τουρκικές Αρχές, η τουρκική γλώσ-
σα οµιλείται συνολικά από 300.000 Κοσοβάρους. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, µε απόφαση δηµοτικών συµβουλίων, η 
τουρκική γλώσσα θα µπορούσε να καταστεί και επίση-
µη σε ορισµένες πόλεις.

Ορισµένα «γκιουλενικά» σχολεία εξακολουθούν να λει-
τουργούν στο Κόσοβο, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η 
στάση που τελικά θα υιοθετήσει η Πρίστινα εν προκειµέ-
νω. Σε περσινή (27-29/12/2016) επίσκεψή του στην Αγκυ-
ρα ο Κοσοβάρος «Πρόεδρος» Χασίµ Θάτσι έγινε αποδέ-
κτης παραπόνων από την τουρκική πλευρά αναφορικά 
µε την κρινόµενη ως µη ικανοποιητική στάση των κοσο-
βάρικων Αρχών απέναντι στη FETO.

Η εδραίωση της τουρκικής επιρροής στο Κόσοβο, σύµ-
φωνα µε τις εκθέσεις των ίδιων αρµόδιων υπηρεσιών, επι-
διώκεται και µέσω της ισχυρής οικονοµικής διείσδυσης, 
συµπεριλαµβανοµένων επενδύσεων, µε την Τουρκία να 
βρίσκεται στην τρίτη θέση -από πλευράς ξένων επενδυ-

τών- στο Κόσοβο, ενώ οι επενδύσεις στον το-
µέα των αναθέσεων ανήλθαν το 2016 πε-

ρίπου στο 1 δισ. ευρώ.
Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι Τούρκοι 

επενδυτές έχουν αναλάβει τη διαχείριση 
του αεροδροµίου της Πρίστινα (Limak, 
γαλλοτουρκική κοινοπραξία), την κα-
τασκευή του σιδηροδροµικού δικτύου 
µεταξύ Κοσόβου και Αλβανίας και του 

αυτοκινητόδροµου Morine - Merdare 
(Bechtel-Enka, αµερικανοτουρκική κοινο-

πραξία), ενώ µεγάλη δραστηριότη-
τα Τούρκων επιχειρηµατιών 

παρατηρείται και στον 
τοµέα της ενέργειας 
(εταιρείες διανοµής 
ηλεκτρικού ρεύµα-
τος). Προσφάτως, 
µεγάλες τουρκι-
κές επιχειρήσεις 
χρηµατοδότησαν, 
σε συνεργασία µε 
επιτόπια τουρκική 
αντιπροσωπεία, 
το νατοϊκό τουρ-
κικό στρατιωτικό 
απόσπασµα και 
λοιπούς τουρ-
κικούς φορείς 
για την παροχή 
γευµάτων iftar 
καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του Ρα-
µαζανίου. συνέχεια στη σελ. 28 »

ΤΣΑΜΗ∆ΕΣ
Η Τουρκία υπο-
στηρίζει το κόµµα 
των Τσάµηδων 
(PDIU), παρέχο-
ντας διακριτική 
υποστήριξη και 
διατηρώντας 
ειδική σχέση µε 
τον επικεφαλής 
κ. Ιντρίζι, αλλά 
και µε Τσάµη-
δες τοπικούς 
αξιωµατούχους, 
επιδιώκοντας 
αδελφοποίηση 
µε περιοχές της 
Τουρκίας, όπου 
δραστηριοποιού-
νται οργανώσεις 
Τσάµηδων

ΓΛΩΣΣΑ
Η τουρκική 
µειονότητα είναι 
επισήµως ανα-
γνωρισµένη στο 
Κόσοβο και ανέρ-
χεται σε περίπου 
20.000 άτοµα, 
ενώ, σύµφωνα µε 
τις τουρκικές Αρ-
χές, η τουρκική 
γλώσσα οµιλείται 
συνολικά από 
300.000 Κοσοβά-
ρους

Οι τουρκικές επενδύσεις 
στην Αλβανία ανήλθαν για το 
2016 σε 485 εκατ. ευρώ, 
έναντι 451 εκατ. ευρώ που 
ήταν το 2015

ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ ΧΑΣΙΜ ΘΑΤΣΙ ΜΠΑΚΙΡ ΙΖΕΤΜΠΕΚΟΒΙΤΣ
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λεί πλέον τον τρίτο µεγαλύτερο επενδυτή στην ΠΓ∆Μ (από την 
πέµπτη θέση που κατείχε το 2015), µε επενδύσεις ύψους 24,61 
εκατ. ευρώ. Αξιοσηµείωτο είναι, πάντως, ότι η αναφορά Τσαβού-
σογλου (κατά την επίσκεψή του στα Σκόπια στις 18 Ιουνίου) στις 
τουρκικές επενδύσεις 1,2 δισ. δολαρίων στην ΠΓ∆Μ διαφέρει 
αισθητά από τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της χώρας περί 
των τουρκικών επενδύσεων (214,6 εκατ. ευρώ). Σύµφωνα µε τη 
ΜΚΟ BIRN, η αξία των τουρκικών επενδυτικών σχεδίων στη χώ-
ρα ανέρχεται σε 941 εκατ. ευρώ, µε το ποσό αυτό να περιλαµ-
βάνει αφενός ήδη υλοποιηθείσες επενδύσεις και αφετέρου επεν-
δύσεις που έχουν ανακοινωθεί αλλά δεν έχουν -ακόµα τουλάχι-
στον- υλοποιηθεί.

Εκ των σηµαντικότερων τουρκικών επιχειρηµατικών οµίλων που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή είναι οι Ziraat Bank, AD Skopje, 
IK Banka Halkbarik A. D. Skopje (τραπεζικός τοµέας), TAV, Cevahir 
Holding, Pera Construction, Novatek, Tokar, Prodar (τοµέας κα-
τασκευών), Κurum Holding (τοµέας µεταλλουργίας), Acibadem 
Sistina (νοσοκοµειακός κλάδος). Η τουρκική εταιρεία TAV εκσυγ-
χρόνισε και έχει αναλάβει τη λειτουργία αµφότερων των διεθνών 
αεροδροµίων σε Σκόπια και Οχρίδα, επένδυση που αποτελεί τη 
δεύτερη µεγαλύτερη ΑΞΕ (άµεση ξένη επένδυση) µέχρι σήµερα 
στην ΠΓ∆Μ. Επίσης, έχει υπογραφεί συµφωνία διαχείρισης των 
σταθµών διοδίων στον αυτοκινητόδροµο 10 της ΠΓ∆Μ µεταξύ 
της τουρκικής εταιρείας Aselsan και της Κρατικής Εταιρείας Εθνι-
κών Οδών της ΠΓ∆Μ. Εσχάτως δε (Μάιος 2017) ανακοινώθηκε 
και επένδυση συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ από τουρκική εται-
ρεία-προµηθευτή ηλεκτρονικών συστηµάτων (Cagatay Kablo) για 
την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής καλωδίων για οχήµατα, 
το οποίο θα προµηθεύει µε ηλεκτρικά καλώδια βελγική βιοµη-
χανία κατασκευής λεωφορείων (Van Hool) που δραστη-
ριοποιείται στην ΠΓ∆Μ. Ως προς τις ανακοινωθείσες 
ΑΞΕ, η Τουρκία κατατάσσεται στην πρώτη θέση των 
χωρών προέλευσης, µε 23 επενδυτικά σχέδια, συ-
νολικής αξίας 941,02 εκατ. ευρώ. Η σηµαντικότε-
ρη, από πλευράς αξίας, τουρκική επένδυση θα εί-
ναι αυτή της εταιρείας Limak, ύψους 250 εκατ. ευ-
ρώ (ακόµα σε πρώιµο στάδιο υλοποίησης).

 Σερβία
Το Βελιγράδι αντιµετωπίζει θετικά τις κινήσεις 
της τουρκικής πλευράς για εξαγορά 
σερβικών τραπεζών, βελτίω-
ση της αεροπορικής σύνδε-
σης των δύο χωρών και συ-
νεργασία στον τουριστι-
κό τοµέα και στη συντή-
ρηση µνηµείων. Ειδικά 
στο πλαίσιο της Συµφω-
νίας Οικονοµικής Συ-
νεργασίας, λειτουρ-
γεί και σχετική επιτρο-
πή (Joint Economic 
Commission).

H τουρκική πλευρά επιδεικνύει επίσης ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον για οικονοµική διείσδυση στην 
περιοχή του Sandzak, λόγω ιστορικών και θρη-
σκευτικών δεσµών που δηλώνει ότι τη συνδέουν 
µε τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Πρόθεση 
να αναπτύξει δράση στην εν λόγω περιοχή έχει 
εκδηλώσει και η ΤΙΚΑ, ενώ στην επίσηµη ιστο-
σελίδα του τουρκικού ΥΠΕΞ, το Sandzak χαρα-
κτηρίζεται ως «γέφυρα φιλίας» Σερβίας-Τουρ-
κίας. Στις συνοµιλίες του αντιπροέδρου της ΤΙ-
ΚΑ, κ. Τσετίν, µε τον Σέρβο αναπληρωτή πρω-
θυπουργό στις 28 Φεβρουαρίου, δόθηκε έµ-

φαση στην αξιολόγηση της υλοποίησης επτά 
προγραµµάτων της ΤΙΚΑ στη Σερβία. Ο κ. Λιά-
τζιτς ζήτησε η δραστηριότητα της ΤΙΚΑ να µην 
περιορίζεται µόνο στο Sandzak, ενώ πρότεινε 
να αναλάβει την αναστήλωση του χριστιανικού 
µοναστηρίου Sopocani, πρόταση που έγινε δε-
κτή από τον κ. Τσετίν.

Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν κατά το 2016 
οι τουρκικές επενδύσεις στη Σερβία, µε το ύψος 
τους να εκτιµάται σε 80 εκατ. δολάρια. Υπενθυ-
µίζεται ότι ο αριθµός των τουρκικών επενδύ-
σεων στη σερβική αγορά υπερτριπλασιάστη-
κε κατά την τελευταία τετραετία. Το 2016 κα-
ταχωρήθηκαν 136 νέες τουρκικές επιχειρήσεις 
στη Σερβία, ενώ 23 επιπλέον εταιρείες έχουν 
ήδη καταγραφεί από το 2017. Η συνολική αξία 

των τουρκικών επενδύσεων στη Σερβία, 
από το 2006 µέχρι σήµερα, εκτιµά-

ται σε πάνω από 45 εκατ. δολάρια.
Η Σερβία, ωστόσο, δεν έχει ικα-

νοποιήσει το τουρκικό αίτηµα για 
λειτουργία γενικού προξενείου 
στο Novi Pazar, αίτηµα το οποίο 
εκκρεµεί τουλάχιστον µια πεντα-
ετία, προκειµένου να αποτραπεί 

ενδεχόµενη αύξηση της τουρκικής 
επιρροής στους εκεί διαβιούντες 

µουσουλµάνους.
Ενώπιον, τέλος, πιεστικών 

τουρκικών αιτηµάτων 
για την παύση λει-
τουργίας τριών σχο-
λείων του ιδρύµα-
τος Γκιουλέν στη 
Σερβία, το Βελιγρά-
δι έχει δηλώσει 
ότι δεν διαθέτει 
επαρκή στοιχεία 
για σχετικές πα-
ράνοµες δρα-
στηριότητες.

τουρκικό ενδιαφέρον για επέκταση του αερο-
δροµίου του Σεράγεβο, καθώς και η υπογρα-
φή µνηµονίου κατανόησης µεταξύ της τουρ-
κικής τράπεζας Ziraat και της βοσνιακής θυγα-
τρικής της (Ziraat Bank BH).

Στις 27 Οκτωβρίου 2016 ανακοινώθηκε η σύ-
σταση κοινού Γραφείου Εµπορικών-Οικονοµι-
κών Υποθέσεων της Σερβίας και της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης στην Τουρκία, ενώ στη συνέχεια 
συµφωνήθηκε ότι Σερβία και Βοσνία-Ερζεγο-
βίνη θα υλοποιήσουν, µε «τουρκική υποστή-
ριξη», πρόγραµµα κατασκευής υποδοµών και 
συγκεκριµένα αυτοκινητοδρόµου ή και τµηµά-
των σιδηροδροµικού δικτύου. Στη Βοσνία- Ερ-
ζεγοβίνη, τέλος, δραστηριοποιείται «επιτόπιο» 
προσωπικό της DIYANET.

 ΠΓ∆Μ
Αµέσως µετά την απόπειρα του πραξικοπήµα-
τος στην Τουρκία (Ιούλιος 2016), η Αγκυρα ζή-
τησε την αναστολή της λειτουργίας των γκιου-
λενικών ιδρυµάτων στην ΠΓ∆Μ, η ανταπόκρι-
ση όµως των Σκοπίων στα τουρκικά αιτήµατα 
δεν ικανοποίησε καθόλου την Τουρκία, γεγο-
νός που ίσως οφείλεται και στον τότε υπουργό 
Παιδείας, Pishtar Lutfiu, αλβανικής καταγωγής 
και στέλεχος του DUI. Η διπλωµατική αυτή πί-
εση εστιάσθηκε στα κολέγια Yayha Kemal (έξι 
παραρτήµατα) και το προσωπικό τους, καθώς 
και στη διαδικτυακή, πλέον, έκδοση του πα-
ραρτήµατος στα Σκόπια της απαγορευθείσης 
στην Τουρκία εφηµερίδας «Zaman». H προη-
γούµενη κυβέρνηση του VMRO-DPMNE απέ-
φυγε, αρχικά, να κλείσει τους εν λόγω φορείς, 
προβάλλοντας αρχικώς στην Αγκυρα το επιχεί-
ρηµα ότι θα κλείσουν σταδιακά από µόνοι τους, 
καθώς τα άτοµα τουρκικής καταγωγής θα στα-
µατήσουν να συναλλάσσονται µαζί τους µετά 
το πραξικόπηµα, λόγω της εκστρατείας πιέσε-
ων που ανέλαβαν οι φορείς της τουρκικής µειο-
νότητας στην ΠΓ∆Μ. Φαίνεται πάντως ότι, υπό 
την ασφυκτική τουρκική πίεση, η προηγούµε-
νη κυβέρνηση έλαβε τελικώς απόφαση για το 
κλείσιµό τους, την οποία όµως δεν εφάρµο-
σε. Η Αγκυρα καλεί τώρα την κυβέρνηση Ζά-
εφ να εφαρµόσει τις αποφάσεις της προηγού-
µενης κυβέρνησης περί κλεισίµατος των γκιου-
λενικών φορέων. Από τις 11 Φεβρουαρίου η 
Τουρκία αποφάσισε να ακυρώσει τη διµερή 
συµφωνία αναγνώρισης πτυχίων µε την ΠΓ∆Μ 
(ίσχυε από το 1998), πιθανόν ως «αντίποινα» 
για τη µη συµµόρφωση των Σκοπίων στο αί-
τηµα της Αγκυρας για κλείσιµο των γκιουλενι-
κών σχολείων.

Η τουρκική µειονότητα στην ΠΓ∆Μ αριθµεί 
περί τα 80.000 µέλη και αποτελεί την τρίτη µε-
γαλύτερη κοινότητα στην ΠΓ∆Μ (3,9% του πλη-
θυσµού κατά την απογραφή του 2002). Λαµ-
βάνει βοήθεια και από την Τουρκία, µέσω φο-
ρέων όπως η ΤΙΚΑ και ο πολιτιστικός οργανι-
σµός «Yunus Emre».

Στον τοµέα της πολιτιστικής συνεργασίας, η 
τουρκική παρουσία στην ΠΓ∆Μ είναι επίσης 
έντονη. Η Αγκυρα χορηγεί κρατικές υποτρο-
φίες σε άπορους µαθητές της ΠΓ∆Μ (ιδίως εκ 
της τουρκικής και αλβανικής µειονότητας ή εκ 
της κοινότητας των σλαβόφωνων µουσουλµά-
νων Τορµπεσί), συντηρεί οθωµανικά µνηµεία 
και τεµένη µε κονδύλια του τουρκικού αναπτυ-
ξιακού φορέα ΤΙΚΑ, ενώ στα Σκόπια λειτουργεί 
και παράρτηµα του «Yunus Emre». Υπάρχουν, 
επίσης, δεκάδες αδελφοποιηµένες πόλεις µε-
ταξύ των δύο κρατών. Τέλος, οι ιδιαίτερες σχέ-
σεις Τουρκίας - ΠΓ∆Μ στον πολιτιστικό τοµέα 
περιλαµβάνουν και την αρχαιολογική έρευνα.

Ως προς τις επενδύσεις, η Τουρκία αποτε-
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τρίτη
Η τουρκική 
µειονότητα 
στην ΠΓ∆Μ 
αριθµεί περί τα 
80.000 µέλη 
και αποτελεί την 
τρίτη µεγαλύτερη 
κοινότητα στην 
ΠΓ∆Μ (3,9% του 
πληθυσµού κατά 
την απογραφή του 
2002)

άρνηση
Η Σερβία δεν 
έχει ικανοποιήσει 
το τουρκικό 
αίτηµα για 
λειτουργία γενικού 
προξενείου στο 
Novi Pazar, 
αίτηµα το 
οποίο εκκρεµεί 
τουλάχιστον µια 
πενταετία
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