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Α. Διραγχγή 

 
     Ζ καςάοοεσρη ςηπ ΔΡΡΔ – και, καςά ρσμέπεια, ςξσ Αμαςξλικξϋ Λπλξκ – δημιξϋογηρε μέα 
δεδξμέμα και ιρξοοξπίεπ ρςημ πεοιξυή ςηπ Σπεοκασκαρίαπ –Ιεμςοικήπ Αρίαπ και ςχμ 
Βαλκαμίχμ. Ζ αμάδσρη μέχμ κοαςόμ ρςημ Ιεμςοική Αρία – ςξσ Ιαζακρςάμ, ςξσ 
Αζεομπαψςζάμ, ςξσ Ιιογιρςάμ, ςξσ ξσοκμεμιρςάμ και ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ – δημιξσογξϋρε 
ρημαμςικέπ ποξξπςικέπ για ςη μεςενέλινη ςηπ ξσοκίαπ ρε πεοιτεοειακή δϋμαμη. Οέοαμ ςχμ 
ξϋοκχμ κσβεομόμςχμ, κξοσταίξι νέμξι ανιχμαςξϋυξι με διεθμή ιρυϋ είυαμ σπξρςηοίνει ςημ 
άπξφη ϊςι ςξ «ξσοκικϊ Λξμςέλξ» μπξοξϋρε μα απξςελέρει έμα ετικςϊ μξμςέλξ 
διακσβέομηρηπ και αμάπςσνηπ· μεςανϋ ασςόμ ςχμ σπξρςηοικςόμ ήςαμ ξ Οοϊεδοξπ ςχμ ΖΟΑ, 
Bush, η Γεμική Γοαμμαςέαπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δσοόπηπ, Catherine Lalumière, καθόπ και 
ξι ίδιξι ξι ηγέςεπ ςχμ ποξαματεοθέμςχμ μεξρϋρςαςχμ κοαςόμ1. Έμαπ απϊ ςξσπ 
βαρικϊςεοξσπ λϊγξσπ πξσ έπαιναμ οϊλξ ρςημ απϊταρη για ςημ σπξρςήοινη ςξσ ξσοκικξϋ 
μξμςέλξσ, ήςαμ ξ τϊβξπ ςηπ εμδευϊμεμηπ εκμεςάλλεσρηπ ςξσ δσμαμικξϋ κεμξϋ πξσ 
δημιξσογήθηκε ρςξμ κεμςοξαριαςικϊ υόοξ απϊ ςξ  Θοάμ. Ξι σπάουξμςεπ γλχρρικξί, 
ιρςξοικξί και εθμξτσλεςικξί δερμξί ςηπ ξσοκίαπ με ςιπ Δημξκοαςίεπ ασςέπ δημιξσογξϋραμ 
ςημ εμςϋπχρη ϊςι ξι ςελεσςαίεπ θα μπξοξϋραμ μα ποξρδεθξϋμ ρςξ ςξσοκικϊ ιδεξλξγικϊ 
άομα, απξτεϋγξμςαπ επικίμδσμεπ παοεκκλίρειπ2. 
     Οαοά ςημ έμςξμη ςξσοκική κιμηςξπξίηρη ρςιπ αουέπ ςξσ 1990 και ςξ πξλϋ θεςικϊ κλίμα 
πξσ σπήουε ρςιπ διμεοείπ ρυέρειπ3, η εδοαίχρη ςξσ «ξσοκικξϋ Λξμςέλξσ» ρςιπ ξσοκικέπ 
Δημξκοαςίεπ4 απέςσυε, και έμαπ βαρικϊπ λϊγξπ γι’ ασςϊ ήςαμ η   μείχρη – αμ ϊυι η ενάλειφη 
ςηπ δσςικήπ σπξρςήοινηπ. Ξ Bal εμςξπίζει ςοειπ λϊγξσπ για ςη μεςαρςοξτή ασςή: καςά 
ποόςξμ, παοά ςιπ αουικέπ αμηρσυίεπ, η ιοαμική επιοοξή επί ςχμ ξσοκικόμ Δημξκοαςιόμ 
σπήονε πξλϋ πεοιξοιρμέμη, εμό καςά δεϋςεοξμ, επίρηπ αμςίθεςα με ϊ,ςι αμαμεμϊςαμ, η 
Πχρία επαμεδοαίχρε ςημ επιοοξή ςηπ ρςημ πεοιξυή ασςήμ. Έμαπ ςοίςξπ λϊγξπ ήςαμ ξ 
κίμδσμξπ αμάδσρηπ ςξσ Οαμςξσοκιρμξϋ, ϊπχπ ςξσλάυιρςξμ ποξβαλλϊςαμ απϊ ςιπ δηλόρειπ 
και ςημ πξλιςική κάπξιχμ ξϋοκχμ ανιχμαςξϋυχμ. Τσρικά, σπήουαμ ρξβαοξί λϊγξι και ρςξ 
ερχςεοικϊ ςηπ ξσοκίαπ, πξσ δεμ επέςοεπαμ ςημ αμάληφη εμϊπ ςέςξιξσ ηγεςικξϋ οϊλξσ, 
ϊπχπ ξι ενελίνειπ ρςξ Ιξσοδικϊ ζήςημα5 και η κακή καςάρςαρη ςηπ ςξσοκικήπ ξικξμξμίαπ 
καςά ςημ πεοίξδξ εκείμη· πέοαμ ςξϋςξσ, και ξι ίδιεπ ξι ξσοκικέπ Δημξκοαςίεπ έδειναμ 
ςελικά ϊςι δεμ ήςαμ διαςεθειμέμεπ μα απξδευθξϋμ έμα ακϊμα νέμξ μξμςέλξ, μεςά απϊ 
δεκαεςίεπ οχρικήπ κσοιαουίαπ6. 
     To γεγξμϊπ ϊςι η ιδέα για ςη ρσγκοϊςηρη κάπξιξσ είδξσπ πξλιςικήπ ή ξικξμξμικήπ 
έμχρηπ εγκαςαλείτθηκε, δεμ ρήμαιμε ϊςι εγκαςαλείτθηκαμ και ξι ποξρπάθειεπ ςξσ 
ςξσοκικξϋ κοάςξσπ μα επεκςείμει ςη ρταίοα επιοοξήπ ςξσ ρςξμ υόοξ ασςϊμ· ςξσμαμςίξμ, ξι 
ςξσοκικέπ εμέογειεπ επικεμςοόθηκαμ ρςημ αμάπςσνη πξλιςιρςικόμ και εκπαιδεσςικόμ 
δερμόμ, ϊπχπ επίρηπ και ρςημ αμάπςσνη ςξσ εμπξοίξσ και ςχμ επεμδϋρεχμ7. Ξι πξλϋ 

                                                 
1 İdris Bal, Turkey‟s relations with the West and the Turcic Republics. The rise and the fall of the 
“Turkish Model”, Ashgate Publishing Limited, Hampshire 2000, ρελ. 5. 
2 William Hale, Turkish Foreign policy, 1774 – 2000, Frank Cass, London – Portland 2002, ρελ. 290. 
3 Δμδεικςικϊ ςηπ μεγάληπ διπλχμαςικήπ κιμηςξπξίηρηπ ςηπ ξσοκίαπ είμαι ςξ ϊςι, μϊμξ ςξμ ποόςξ 
υοϊμξ ςηπ αμεναοςηρίαπ ςχμ ξσοκικόμ Δημξκοαςιόμ,  πεοιρρϊςεοεπ απϊ 1.200 ςξσοκικέπ 
αμςιποξρχπείεπ επιρκέτθηκαμ ςιπ πεοιξυέπ ασςέπ. Για ςημ πληοξτξοία ασςήμ, βλ. Mustafa Aydın, 
Foucault‟s Pendulum: Turkey in Central Asia and the Caucasus, Turkish Studies, Vol. 5 – No 2, 
Summer 2004, ρελ. 5   
4 Ξ ϊοξπ υοηριμξπξιείςαι καςά ρσμθήκη, ποξκειμέμξσ μα εκτοάρει ςξμ αγγλικϊ ϊοξ “Turcic 
Republics”, πξσ σπξδηλόμει ςημ εθμξτσλεςική ρσγγέμεια ςηπ ξσοκίαπ με ςα κοάςη ασςά. 
5 Bal, Turkey‟s relations with the West, ρελ. 129 – 131. 
6 Ηάμξσ Μςϊκξσ, Ο γεχρςοαςηγικόπ οόλξπ ςηπ Τξσοκίαπ, εκδ. ξσοίκη, Αθήμα 2001, ρελ. 56· Bülent 
Aras and Aylın Gorener, National role conceptions and foreign policy orientation: the ideational bases 
of the Justice and Development Party‟s foreign policy activism in the Middle East, Journal of Balkan 
and Near Eastern Studies, Vol. 12 – Num.1, March 2010, ρελ. 116. Για μία ικαμξπξιηςική αμάλσρη ςχμ 
λϊγχμ εναιςίαπ ςχμ ξπξίχμ απέςσυε ςξ διπλχμαςικϊ άμξιγμα ςηπ ξσοκίαπ ρςημ πεοιξυή, βλ. επίρηπ 
ςη μελέςη ςξσ Υαοάλαμπξσ ραοδαμίδη, Turkey and Central Asia: Alice in Asialand?, ΘΔΞΡ, Αθήμα 
1999, ρελ. 23 – 35   
7 Hale, Turkish Foreign policy, 1774 – 2000, ρελ. 293. Ξι Aras και Gorener ιρυσοίζξμςαι, ενάλλξσ, ϊςι η 
ρϋγυοξμη ξπςική ςηπ ξσοκίαπ για ςιπ γειςξμικέπ ςηπ πεοιξυέπ είμαι αοκεςά εσοϋςεοη απϊ εκείμημ ςξσ 
Özal· εμό ξ ςελεσςαίξπ είυε κσοίχπ ξικξμξμικϊ ποξραμαςξλιρμϊ, ξι ρϋγυοξμξι ξϋοκξι κσβεομόμςεπ 
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ποϊρταςεπ ενελίνειπ ρςιπ διπλχμαςικέπ ρυέρειπ ςηπ ξσοκίαπ με ςα ςξσοκϊτχμα κοάςη, 
ενάλλξσ, ποέπει μάλλξμ μα θεχοηθξϋμ ποξψϊμ ασςόμ ςχμ ποξρπαθειόμ, απξςελόμςαπ 
ςασςϊυοξμα έμα ρημαμςικϊ επίςεσγμα ςηπ ςξσοκικήπ διπλχμαςίαπ8. Ζ διάλσρη ςηπ 
Γιξσγκξρλαβίαπ και η ρσγκοϊςηρη μέχμ κοαςικόμ ξμςξςήςχμ επίρηπ δημιξϋογηρε εσκαιοίεπ 
για αμαβάθμιρη ςηπ ςξσοκικήπ διπλχμαςικήπ παοξσρίαπ ρςη Βαλκαμική. Ζ εμεογϊπ 
ρσμμεςξυή ςηπ ξσοκίαπ ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ΞΖΔ και ςξσ ΜΑΞ, ςϊρξ ρςημ πεοίπςχρη 
ςξσ Βξρμιακξϋ ποξβλήμαςξπ κσοίχπ, ϊρξ και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Ιξρϊβξσ9 είμαι εμδεικςική 
ςξσ μέξσ οϊλξσ πξσ διεκδικξϋρε η Άγκσοα καςά ςη δεκαεςία ςoσ 1990. 
     Ρκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ μελέςηπ δεμ είμαι μα ενεςάρει ςημ ενχςεοική πξλιςική ςηπ ξσοκίαπ 
μεςά ςξ ςέλξπ ςξσ Φσυοξϋ Οξλέμξσ. ξ θέμα ασςϊ, εκςϊπ ςξσ ϊςι θα απαιςξϋρε έμα μεγάλξ 
αοιθμϊ ρελίδχμ, έυει ήδη καλστθεί απϊ μελέςεπ έγκοιςχμ επιρςημϊμχμ. Άπξφη ςξσ 
γοάτξμςξπ, χρςϊρξ, είμαι ϊςι ξι μέεπ ρσμθήκεπ πξσ δημιξσογήθηκαμ μεςά ςξ ςέλξπ ςξσ 
Φσυοξϋ Οξλέμξσ ρε παγκϊρμιξ επίπεδξ, εσμϊηραμ ςημ αμάπςσνη και εδοαίχρη εμϊπ 
ποξωπάουξμςξπ είδξσπ διπλχμαςικήπ πξλιςικήπ πξσ λειςξσογεί παοάλληλα και 
ρσμπληοχμαςικά ποξπ ςημ «παοαδξριακή» διπλχμαςία, και ςξ ξπξίξ είμαι η «αμαπςσνιακή 
διπλχμαςία». ρξμ ατξοά ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ξσοκίαπ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ 
εμςάρρξμςαι ρςξ πλαίριξ ασςϊ, απεσθϋμξμςαι ςϊρξ ρςημ κξοστή ϊρξ και ρςη βάρη ςηπ 
κξιμχμικήπ πσοαμίδαπ ςχμ κοαςόμ, ϊπξσ λαμβάμξσμ υόοα. Ρε επίπεδξ κξοστήπ, ρςϊυξπ 
είμαι η διαςήοηρη εγκάοδιχμ ρυέρεχμ με αμόςαςα πξλιςικά και διπλχμαςικά ρςελέυη, 
πξλλέπ τξοέπ μάλιρςα, ρε ποξρχπικϊ επίπεδξ. Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ απεσθϋμξμςαι ρςη 
βάρη είμαι ρατόπ πξλσπληθέρςεοεπ και πξλϋ πιξ πξικίλεπ: πεοιλαμβάμξσμ, μεςανϋ άλλχμ, 
ςημ ποξρτξοά αμθοχπιρςικήπ βξήθειαπ και ςημ παοξυή σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ, ςημ 
σλξπξίηρη έογχμ σπξδξμήπ, ςημ εκπαίδεσρη διατϊοχμ επαγγελμαςικόμ ξμάδχμ ρε 
ρσγκεκοιμέμα γμχρςικά αμςικείμεμα μεσοαλγικήπ ρημαρίαπ, ςημ ίδοσρη ρυξλείχμ, 
μξρξκξμείχμ και άλλχμ ρσματόμ ιδοσμάςχμ, ςημ αμακαίμιρη σπαουϊμςχμ κέμςοχμ 
ςξσοκικξϋ πξλιςιρμξϋ, ςημ αμαρςήλχρη μμημείχμ ςηπ ξθχμαμικήπ πεοιϊδξσ, καθόπ και ςη 
διξογάμχρη εκδηλόρεχμ με ρκξπϊ ςημ ςϊμχρη ςχμ πξλιςιρςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ αμάμερα 
ρςημ ξσοκία και ςξ εκάρςξςε κοάςξπ.  
     Ξι ςξσοκικξί τξοείπ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ξπξίχμ μπξοξϋμ μα εμςαυθξϋμ ρςξ πλαίριξ 
ςηπ  αμαπςσνιακήπ διπλχμαςίαπ, είμαι κας’ ξσρίαμ ςοειπ: α) ξι επίρημξι κσβεομηςικξί 
τξοείπ, ϊπχπ ςα Σπξσογεία Οαιδείαπ και Οξλιςιρμξϋ (ϊυι διπλχμαςικξί τξοείπ), β) ςα 
ιρλαμικά ςάγμαςα και γ) ξι κοαςικέπ ξογαμόρειπ.  

Δμδεικςικϊ παοάδειγμα δοαρςηοιξςήςχμ αμαπςσνιακήπ διπλχμαςίαπ εκ μέοξσπ ςχμ 
επίρημχμ κσβεομηςικόμ τξοέχμ μπξοξϋμ μα θεχοηθξϋμ η υξοήγηρη σπξςοξτιόμ ρε νέμξσπ 
τξιςηςέπ, η υοημαςξδϊςηρη παμεπιρςημιακόμ εδοόμ, η ρϋρςαρη μξοτχςικόμ ιδοσμάςχμ ρε 
νέμεπ υόοεπ κ.ξ.κ. Θδιαίςεοα για ςημ πεοιξυή ςηπ Ιεμςοικήπ Αρίαπ, η ξσοκία, ήδη ςξ 2001, 
παοείυε εςηρίχπ 9.000 – 10.000 σπξςοξτίεπ ρε τξιςηςέπ, ποξκειμέμξσ μα ρπξσδάρξσμ ρε 
ςξσοκικά Οαμεπιρςήμια10· πέοαμ ςξϋςξσ, ςξ ςξσοκικϊ κοάςξπ ίδοσρε έμαμ αοιθμϊ ρυξλείχμ 
ρςιπ ξσοκικέπ Δημξκοαςίεπ11.  
     Ζ δοαρςηοιξπξίηρη ςχμ ιρλαμικόμ ςαγμάςχμ απξςελεί επίρηπ έμαμ πξλϋ εμδιατέοξμςα 
ςξμέα μελέςηπ· ςξσοκικέπ θοηρκεσςικέπ ξμάδεπ – ϊπχπ ασςέπ ςξσ İskenderpaşa και ςξσ 
Erenköy – κςίζξσμ ςζαμιά και ιρλαμικά κέμςοα και εκδίδξσμ ςξ Ιξοάμι και άλλα θοηρκεσςικά 
βιβλία ρε ποόημ ρξβιεςικά εδάτη. Ξ πιξ ρημαμςικϊπ ιρλαμικϊπ παοάγχμ, χρςϊρξ, είμαι ςξ 
κίμημα ςξσ Fethullah Gülen. Ήδη ςξ 1996, ξ Gülen είυε ιδοϋρει 113 ρυξλεία ρςιπ πεοιξυέπ 

                                                                                                                                            
επιδιόκξσμ μα ποξρδόρξσμ ρςημ ξσοκία ιρυσοϊ επιδιαιςηςικϊ οϊλξ· Aras and Gorener, National role 
conceptions and foreign policy orientation, ρελ. 83  
8 Ρςιπ 16 Ρεπςεμβοίξσ 2010 έλαβε υόοα ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη η 10η Ρϋμξδξπ ςχμ Οοξέδοχμ ςχμ 
ξσοκϊτχμχμ Ιοαςόμ. Ρςξ κξιμϊ αμακξιμχθέμ ςξμιζϊςαμ, μεςανϋ άλλχμ, ϊςι είυε πλέξμ ρσγκοξςηθεί 
η Γεμική Γοαμμαςεία ςξσ Ρσμβξσλίξσ Ρσμεογαρίαπ ςχμ ξσοκϊτχμχμ Ιοαςόμ, επικεταλήπ ςηπ ξπξίαπ 
εςίθεςξ ξ ξϋοκξπ Οοέρβηπ, Halil Akıncı. Οαοάλληλα, είυε επέλθει ρσμτχμία ρυεςικά με ςημ 
ποξξπςική ίδοσρηπ εμϊπ Ρσμβξσλίξσ Δπιυειοήρεχμ ςχμ ξσοκϊτχμχμ Ιοαςόμ, εμό ενεςαζϊςαμ ςξ 
εμδευϊμεμξ ίδοσρηπ μιαπ «οάπεζαπ Αμάπςσνηπ ςχμ ξσοκϊτχμχμ Ιοαςόμ». Δνίρξσ ρημαμςική είμαι η 
ρσμτχμία για αμξιβαία διπλχμαςική ρςήοινη ρε αοκεςά επίπεδα· γι’ ασςά, βλ. Declaration of 10th 
Summit of the Heads of the Turkic Speaking States (İstanbul, 16 September 2010), ρςημ ιρςξρελίδα 
ςξσ Σπξσογείξσ Δνχςεοικόμ ςηπ ξσοκίαπ (www.mfa.gov.tr)  
9 Aras and Gorener, National role conceptions and foreign policy orientation, ρελ. 261 – 266.  
10 Nςϊκξσ, Ο γεχρςοαςηγικόπ οόλξπ ςηπ Τξσοκίαπ, ρελ. 58· Hale, Turkish Foreign policy, 1774 – 2000, 
ρελ. 58. 
11 Bal, Turkey‟s relations with the West and the  Turcic Republics, ρελ.89. 

http://www.mfa.gov.tr/
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ασςέπ12. Ρε αμςίθερη, ενάλλξσ, με ςημ εσοέχπ διαδεδξμέμη αμςίληφη, ςα ρυξλεία ασςά ϊυι 
μϊμξ δεμ ποξβάλλξσμ ακοαίεπ ιρλαμικέπ απϊφειπ, αλλά αμςιθέςχπ, έυξσμ ςεθεί ρςημ 
σπηοερία ςξσ ςξσοκικξϋ κοάςξσπ. Θδιαιςέοχπ εμδεικςική χπ ποξπ ασςϊ, είμαι η αματξοά ςηπ 
Turam ρςημ ϋπαονη βιμςεξρκξπημέμχμ μςξκξσμέμςχμ, πξσ δείυμξσμ Ιαζακρςαμξϋπ, 
Ιιογίριξσπ και ξσοκμέμξσπ μαθηςέπ μα ςοαγξσδξϋμ ςξμ ςξσοκικϊ εθμικϊ ϋμμξ μέρα ρε 
ρσγκιμηριακά τξοςιρμέμη αςμϊρταιοα, πξσ ρσυμά ξδηγξϋρε ρε δάκοσα και εκρςαςικά 
υειοξκοξςήμαςα ςξσ κξιμξϋ13.  
     ξ 2007 λειςξσογξϋραμ πεοιρρϊςεοα απϊ 500 εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα – ςϊρξ γσμμάρια 
ϊρξ και Οαμεπιρςήμια – πξσ αμήκξσμ ρςξ κίμημα ςξσ Gülen·  πάμχ απϊ 100 γσμμάρια 
βοίρκξμςαι ρςημ ξσοκία, εμό ςα σπϊλξιπα ρε διάτξοεπ υόοεπ και ηπείοξσπ. Οξλϋ 
ρημαμςικϊ ποέπει μα θεχοηθεί ϊςι ρςξ κίμημα ςξσ Gülen αμήκξσμ δϋξ Οαμεπιρςήμια· ςξ 
Οαμεπιρςήμιξ «Süleyman Demirel» ρςξ Almati (Ιαζακρςάμ) και ςξ Οαμεπιρςήμιξ «Fatih» 
ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. Ξι καλϋςεοξι τξιςηςέπ εμθαοοϋμξμςαι μα επιδιόνξσμ 
μεςαπςσυιακέπ ρπξσδέπ ρε πξλϋ καλά Οαμεπιρςήμια ρςη Βϊοειξ Αμεοική, ϊπχπ ρςξ Harvard, 
ρςξ MIT, ρςξ Princeton, ρςξ McGill κ.ά., και μάλιρςα λαμβάμξσμ σπξρςήοινη, ποξκειμέμξσ 
μα ςξ κάμξσμ ασςϊ. 
     πχπ είμαι άλλχρςε αμαμεμϊμεμξ, ςα ρυξλεία ασςά δεμ έυξσμ απξκλειρςικά 
εκπαιδεσςικϊ οϊλξ· αμςιθέςχπ, ρσυμά η εμβέλειά ςξσπ εκςείμεςαι ρςξ πξλιςικϊ και 
ξικξμξμικϊ πεδίξ. Ρςξ Almati, επί παοαδείγμαςι, ςξ Ιαζακρςαμξ – ξσοκικϊ Ίδοσμα διαςηοεί 
ρςεμξϋπ δερμξϋπ ςϊρξ με ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ Δημξκοαςίαπ, ϊρξ και με εμςϊπιξσπ πξλιςικξϋπ14. 
Οαοάλληλα ςα ρυξλεία ασςά βξηθξϋμ ρςη δημιξσογία επιυειοημαςικόμ δικςϋχμ· ρςημ 
πεοίπςχρη ςξσ Ιαζακρςάμ, μάλιρςα, έυξσμ καςαρςεί τιλϊνεμξι ςϊπξι διαμξμήπ ςϊρξ για 
Θρλαμιρςέπ ϊρξ και για κξρμικξϋπ επιυειοημαςίεπ, πξσ επιρκέπςξμςαι ςιπ κεμςοξαριαςικέπ 
υόοεπ απϊ ςημ ξσοκία. α ρυξλεία παοέυξσμ, επίρηπ, διαρσμδέρειπ αμάμερα ρςξσ 
ξϋοκξσπ επιρκέπςεπ και ρςξσπ εμςϊπιξσπ15. Ζ εικϊμα ρυεςικά με ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ 
ςξσοκικόμ ιρλαμικόμ ςαγμάςχμ, ρςξ πλαίριξ ςηπ αμαπςσνιακήπ διπλχμαςίαπ, διεσοϋμεςαι 
ακϊμα πεοιρρϊςεοξ απϊ ςημ εμ γέμει κξιμχμική και ξικξμξμική ςξσπ παοξσρία ρε πεοιξυέπ 
εκςϊπ ξσοκίαπ. Σπ’ ασςϊ ςξ ποίρμα, είμαι πξλϋ ρημαμςικϊ μα ρημειχθεί ϊςι ξπαδξί ςξσ 
κιμήμαςξπ ςξσ Gülen διαθέςξσμ εςαιοείεπ, μξρξκξμεία, Λέρα Λαζικήπ Δμημέοχρηπ και 
αλσρίδεπ supermarket16.  
     Αμ ξι γμόρειπ μαπ για ςξσπ ποόςξσπ δϋξ τξοείπ ςηπ αμαπςσνιακήπ διπλχμαςίαπ μπξοξϋμ 
μα θεχοηθξϋμ χπ κάπξιξ βαθμϊ ικαμξπξιηςικέπ, απϊ αματξοέπ μελεςόμ πξσ 
επικεμςοόμξμςαι ρςημ αμάλσρη ςηπ ρϋγυοξμηπ ςξσοκικήπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ– έρςχ και αμ 
ασςέπ, ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ, είμαι ρπξοαδικέπ και πεοιρςαριακέπ – δεμ ρσμβαίμει ςξ ίδιξ 

                                                 
12 Bülent Aras, Turkey‟s policy in the former Soviet South: assets and options, Turkish Studies, Vol. 
1,-Num 1, Spring 2000, ρελ. 50. Ρϋμτχμα με επίρημα ρςξιυεία πξσ παοαθέςει ξ Aras, η κξιμϊςηςα ςξσ 
Gülen είυε ιδοϋρει 11 ρυξλεία ρςξ Αζεομπαψςζάμ, 27 ρςξ  Ιαζακρςάμ, 18 ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ, 11 ρςξ 
Ιιογιρςάμ, 5 ρςξ αςζικιρςάμ, 5 ρςξ Μςαγερςάμ, 12 ρςξ ξσοκμεμιρςάμ, 6 ρςξ αςαοιρςάμ, 3 ρςξ 
Λπαρκξσοςιρςάμ, 5 ρςη Ριβηοία, 1 ρςξ Ιαοαςζάι, 1 ρςη ζξσβαρία, 5 ρε άλλεπ πεοιξυέπ ςηπ Πχρικήπ 
Ξμξρπξμδίαπ και 2 ρςημ ασςϊμξμη Δημξκοαςία ςηπ Ιοιμαίαπ. Ηα ποέπει μα ρημειχθεί, πάμςχπ ϊςι 
εναιςίαπ ςξσ τϊβξσ ςξσ για ςσυϊμ ενάπλχρη ςηπ ιρλαμικήπ απειλήπ, ςξ Ξσζμπεκιρςάμ αμέρςειλε ςη 
λειςξσογία ςχμ ρυξλείχμ ςξσ Gülen ςξ 1999. Για ςημ πληοξτξοία ασςήμ, βλ. Berna Turam, Between 
Islam and the State. The politics of engagement, Stanford University Press, California 2007, ρελ. 92. 
Ζ Turam αματέοει επίρηπ ϊςι ςξ 2007 λειςξσογξϋραμ 29 ρυξλεία ρςξ Ιαζακρςάμ – 5 εκ ςχμ ξπξίχμ ρςξ 
Almati – 12 ρςξ Αζεομπαψςζάμ, 13 ρςξ ξσοκμεμιρςάμ και 12 ρςξ Ιιογιρςάμ.  
13Turam, Between Islam and the State, ρελ. 59. Για πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη δοαρςηοιξπξίηρη ςξσ 
κιμήμαςξπ ςξσ Gülen βλ. Hakan Yavuz, Islamic political identity in Turkey, Oxford University Press, 
New York 2003· Turkish Islam and the secular state: the Gülen Movement and its politics (ed. by M. 
Hakan Yavuz and John L. Esposito) Syracuse University Press, 2003. Eπίρηπ, βλ. Mücahit Bilici, The 
Fethullah Gulen Movement and Its Politics of Representation in Turkey, The Muslim World, Vol. 96 
(2006), ρελ. 1 – 20, Βayram Balcı, Fethullah Gülen‟s Missionary Schools in Central Asia and their Role 
in the Spreading of Turkism and Islam, Religion, State & Society, Vol. 31, No. 2, 2003, ρελ. 155 – 177. 
Για ςημ ενάπλχρη ςξσ κιμήμαςξπ ρςημ Θολαμδία, βλ. Jonathan Lacey, The Gülen Movement in Ireland: 
Civil Society Engagements of a Turkish Religio – cultural Movement, Turkish Studies,  Vol. 10 – No.2  
June 2009, ρελ. 295 – 315  
14Turam, Between Islam and the State., ρελ. 69 – 70. Ζ Turam παοαθέςει, μάλιρςα, δήλχρη αμόςαςξσ 
εκπαιδεσςικξϋ ανιχμαςξϋυξσ ρςξ Almati· ρϋμτχμα με ασςϊμ, «ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Ιαζακρςάμ δε θα μαπ 
απξγξήςεσε ξϋςε θα μαπ απέτεσγε πξςέ»  
15 ϊ. π., ρελ. 93. 
16 ϊ. π., ρελ. 69.  
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και για ςιπ κοαςικέπ ξογαμόρειπ. Ξι πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ αματξοέπ ρε ασςέπ κάμξσμ, ρςιπ 
πεοιρρϊςεοεπ ςχμ πεοιπςόρεχμ, γεμικά λϊγξ για ςξ οϊλξ και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ 
ξσοκικξϋ Γοατείξσ Ρσμεογαρίαπ και Αμάπςσνηπ (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı – TİKA 
ρςξ ενήπ)17, υχοίπ μα σπειρέουξμςαι ρε λεπςξμέοειεπ, πξσ παοξσριάζξσμ εμίξςε ιδιαίςεοξ 
εμδιατέοξμ. Δναίοερη, εμδευξμέμχπ, ρε ασςϊ μπξοεί μα θεχοηθεί ςξ άοθοξ δϋξ 
ανιχμαςξϋυχμ ςηπ TİKA, ςχμ Hakan Fidan και Rahman Nurdun, ρυεςικά με ςιπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ και ςξ οϊλξ ςηπ ξογάμχρηπ ασςήπ: ξι δϋξ ρσγγοατείπ δίμξσμ μεοικά πξλϋ 
ρημαμςικά – ξικξμξμικά κσοίχπ – ρςξιυεία για ςημ πεοίξδξ ποιμ ςξ 2006· κιμξϋμςαι, χρςϊρξ, 
αμαγκαρςικά ρε έμα γεμικϊ πλαίριξ18. Ηα ποέπει, πάμςχπ, μα ςξμιρθεί ϊςι κεοδίζει ρσμευόπ 
έδατξπ χπ έμα πξλϋ ρημαμςικϊ εογαλείξ ρςιπ ενχςεοικέπ ρυέρειπ ςηπ ξσοκίαπ. Θδιαιςέοχπ 
εμδεικςική ςξσ ιρυσοιρμξϋ ασςξϋ είμαι η ποϊρταςη ρϋρςαρη Γοατείξσ  για ςξσπ ξϋοκξσπ 
ςξσ Δνχςεοικξϋ και ςιπ ρσγγεμείπ Ιξιμϊςηςεπ (Yurdışı Türkler ve Ankraba Topluluklar 
Başkanlığı), ςξ ξπξίξ ςέθηκε σπϊ ςημ εμςξλή ςξσ σπεϋθσμξσ για ςημ TİKA, Σπξσογξϋ παοά 
ςχ ποχθσπξσογό, Faruk Çelik19.  
     Λε βάρη ςα δεδξμέμα ασςά, ρκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ μελέςηπ είμαι μα μελεςήρει ςημ εμ 
γέμει ρσμβξλή ςχμ κοαςικόμ ξογαμόρεχμ ρςημ άρκηρη ςηπ αμαπςσνιακήπ διπλχμαςίαπ, πξσ 
με ςη ρειοά ςηπ απξςελεί έμα πξλϋ ρημαμςικϊ βοαυίξμα ςηπ ρϋγυοξμηπ ςξσοκικήπ 
ενχςεοικήπ πξλιςικήπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊμ, θα ενεςαρθξϋμ αμαλσςικά ξι δοαρςηοιϊςηςεπ  
ςοιόμ εν ασςόμ ςχμ Ξογαμόρεχμ: ςηπ TİKA (για ςημ ξπξία έυξσμ ήδη αματεοθεί κάπξια 
ρςξιυεία), ςηπ Έμχρηπ Δήμχμ ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ (Türk Dünyası Belediyeler Birliği – TDBB 
ρςξ ενήπ) και ςξσ Ρσμδέρμξσ Οαοξυήπ Σπηοεριόμ ποξπ ςξσπ ξϋοκξσπ ςξσ Ιϊρμξσ και ςιπ 
Ρσγγεμείπ Ιξιμϊςηςεπ (Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmet Derneği – DT ρςξ ενήπ)· 
ρημειχςέξμ δε ϊςι ξι δϋξ ςελεσςαίεπ είμαι ρυεδϊμ άγμχρςεπ ρςημ ελλημική, ςξσλάυιρςξμ, 
βιβλιξγοατία.  
     Ζ παοξϋρα μελέςη βαρίζεςαι εν ξλξκλήοξσ ρςα αμακξιμχθέμςα ϋπξσ ςχμ ςοιόμ 
Ξογαμόρεχμ, ςα ξπξία έυξσμ δημξριεσθεί ρςιπ διαδικςσακέπ ρελίδεπ ςξσπ20· ρσγκεκοιμέμα 
ενεςάζεςαι η πεοίξδξπ απϊ ςιπ 11/9/2006 χπ ςιπ 25/1/2010 – ημεοξμημίεπ ςξσ παλαιϊςεοξσ 
και ςξσ μεόςεοξσ αμακξιμχθέμςξπ, καςά ςημ πεοίξδξ ρσλλξγήπ ςξσ σλικξϋ. Δναιςίαπ ςξσ 
μεγάλξσ ϊγκξσ ςξσ σπάουξμςξπ σλικξϋ, κάπξια ρςξιυεία έποεπε αμαγκαρςικά μα 
παοαλειτθξϋμ: σπϊ ςη  ρσμθήκη ασςή, δεμ γίμεςαι λϊγξπ για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ DT πξσ 
ατξοξϋμ νέμξσπ τξιςηςέπ, ξι ξπξίξι διαβιξϋμ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη· επίρηπ δεμ 
αματέοξμςαι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ταίμξμςαι μα έυξσμ απξρπαρμαςικϊ υαοακςήοα. 

                                                 
17 Ξ Μςϊκξπ, επί παοαδείγμαςι, κάμει λϊγξ για ςη δξμή και ςιπ αομξδιϊςηςεπ ςηπ TİKA, ςξμίζξμςαπ ϊςι 
ασςέπ «πεοιλαμβάμξσμ ποξρτξοά βξήθειαπ ποξπ αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ και ιδιαίςεοα ςιπ «ξσοκικέπ 
Δημξκοαςίεπ», καθόπ και ϊςι η ξογάμχρη ασςή δοαρςηοιξπξιείςαι ρε μία πεοιξυή πξσ εκςείμεςαι απϊ 
ςημ Αλβαμία μέυοι ςη Λξγγξλία, έυξμςαπ γοατεία ρσμςξμιρμξϋ ρε αοκεςέπ υόοεπ ςηπ Ιεμςοικήπ Αρίαπ· 
Μςϊκξσ, Ο γεχρςοαςηγικόπ οόλξπ ςηπ Τξσοκίαπ, ρελ. 44. Ξ Zürcher αματέοει ϊςι η TİKA ιδοϋθηκε με 
απξκλειρςικϊ υόοξ ερςίαρήπ ςηπ ςιπ ξσοκικέπ Δημξκοαςίεπ· Erik J.Zürcher, Σύγυοξμη Ιρςξοία ςηπ 
Τξσοκίαπ (μςτ Βαγγέλη Ιευοιόςη), εκδ. Αλενάμδοεια, Αθήμα 2004, ρελ. 417. Ξ Hale πεοιξοίζεςαι 
απλόπ ρςξ μα κάμει λϊγξ για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςιπ Δημξκοαςίεπ ασςέπ, πξσ απξρκξπξϋραμ 
ρςημ παοξυή ςευμικήπ βξήθειαπ, εκπαίδεσρηπ αλλά και ρςημ αμάπςσνη ςχμ μικοόμ βιξμηυαμιόμ και 
ςχμ πξλιςιρςικόμ ρυέρεχμ· ρημειόμει, ενάλλξσ, ϊςι η TİKA δοαρςηοιξπξιξϋμςαμ σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ 
ςξσοκικξϋ Σπξσογείξσ Δνχςεοικόμ, υχοίπ, ϊμχπ, μα αματέοει ξπξιαδήπξςε άλλη λεπςξμέοεια. 
Γι’ασςά, βλ. Hale, Turkish Foreign policy, 1774 – 2000, ρελ. 293. Ρε παοϊμξιξ μήκξπ κϋμαςξπ με ςξμ 
Hale κιμείςαι και ξ Bal· Bal, Turkey‟s relations with the West and the Turcic Republics, ρελ. 81-82. Ξ 
Bal ποξρθέςει απλόπ (ρελ. 72) ϊςι η TİKA ενέδχρε ςα πεοιξδικά  Avrasya Etüdleri (Δσοαριαςικέπ 
Ρπξσδέπ) και Avrasya Dosyası (Τάκελξπ “Δσοαρία”), καθόπ και ϊςι διξογάμχρε Ρσμδιάρκεφη με ςίςλξ 
Ο οόλξπ ςχμ ΜΜΕ ρςξσπ  αμαπςσρρόμεμξσπ δερμξύπ με ςιπ Τξσοκικέπ Δημξκοαςίεπ, ςημ πεοίξδξ 20 – 
21 Ξκςχβοίξσ 1993. Ξ ραοδαμίδηπ ,με ςη ρειοά ςξσ, επιρημαίμει ςη ρσμβξλή ςηπ TİKA ρςημ αμάπςσνη 
ςχμ ςξσοκικόμ επιυειοημαςικόμ ποξρπαθειόμ ρςημ πεοιξυή, υχοίπ ϊμχπ μα αματέοει πξλλά ρςξιυεία· 
ραοδαμίδη, Turkey and Central Asia, ρελ. 13 
18 Ξι αματξοέπ ρςξ 2006 – πξσ απξςελεί ςη υοξμική ατεςηοία για ςξ ενεςαζϊμεμξ σλικϊ ςηπ παοξϋραπ 
μελέςηπ – είμαι ελάυιρςεπ και πξλϋ γεμικέπ. Οέοαμ ςξϋςξσ, ξι ρσγγοατείπ απξτεϋγξσμ μα αρυξληθξϋμ 
αμαλσςικά με ςιπ εμέογειεπ ςηπ ξογάμχρηπ αμά υόοα και ςιπ πιθαμέπ ποξεκςάρειπ ςξσπ. Γι’ ασςά, βλ. 
Hakan Fidan and Rahman Nurdun, Turkey‟s role in the global development assistance community: the 
case of TİKA (Turkish International Cooperation and Development Agency), Journal of Southern 
Europe and the Balkans, Vol. 10 – Num. 1, April 2008, ρελ. 93 – 111  
19 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Devlet Bakanı Çelik‟e bağlandı, Haberler.com 21 
Nisan 2010 (21 Αποιλίξσ 2010). 
20 www.tika.gov.tr (TİKA), www.tdbb.org.tr (TDBB), www.dunyaturkleri.org.tr (DT) 

http://www.tika.gov.tr/
http://www.tdbb.org.tr/
http://www.dunyaturkleri.org.tr/
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ξσμαμςίξμ, έμταρη έυει δξθεί ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ πξσ λαμβάμξσμ 
υόοα ρε νέμεπ υόοεπ ή εμςϊπ ςηπ ξσοκίαπ, χπ ποξψϊμ διμεοξϋπ – εμίξςε και πξλσμεοξϋπ – 
ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρε ασςέπ και ρε νέμξσπ κοαςικξϋπ τξοείπ. Δϋλξγξ είμαι, επίρηπ, ϊςι 
ρςη μελέςη δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ςσυϊμ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ξογαμόρεχμ πξσ δεμ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ ιρςξρελίδεπ με ςα αμακξιμχθέμςα ςξσπ. 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ εκςείμξμςαι ρε ςοειπ ηπείοξσπ (Δσοόπη, 
Αρία, Ατοική), καλϋπςξμςαπ έμα εσοϋ τάρμα υχοόμ πέοαμ ςχμ ποξαματεοξμέμχμ 
ξσοκικόμ Δημξκοαςιόμ. Ξ ρσμξπςικϊπ πίμακαπ ςχμ υχοόμ (ή και πεοιξυόμ) ρςιπ ξπξίεπ 
γίμεςαι αματξοά ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ μελέςηπ, έυει χπ  ενήπ: 
 
Ι) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΙΑ & ΤΠΔΡΚΑΤΚΑΙΑ 
 
1. Ιιογιρςάμ 
2. Αζεομπαψςζάμ 
3. Ξσζμπεκιρςάμ 
4. ξσοκμεμιρςάμ 
5. Ιαζακρςάμ 
6. αςζικιρςάμ 
7. αςαοιρςάμ 
8. Ασςϊμξμη Δημξκοαςία ςηπ Ιοιμαίαπ   
9. Γεχογία 
10. Ατγαμιρςάμ 
11. Οακιρςάμ 
12. Λξγγξλία 
 
ΙΙ) ΜΔΗ  ΑΝΑΣΟΛΗ 
 
13. Οαλαιρςίμη 
14. Θοάκ 
 
ΙΙΙ) ΑΥΡΙΚΗ 
 
15. Λπξσοκίμα Τάρξ 
16. ζιμπξσςί 
17. Αιθιξπία 
18. Γξσψμέα 
19. Γξσψμέα Λπιράξσ 
20. Λάλι 
21. Ρεμεγάλη 
22. Μηριά Ιξμϊο 
23. Λαδαγαρκάοη 
24. αμζαμία 
25. Ιέμσα 
26. Πξσάμςα 
27. Ξσγκάμςα 
28. Μιγηοία 
29. Ιαμεοξϋμ  
30. ϊγκξ 
31. Γκάμα 
32. Κιβεοία 
33. Λπεμίμ 
34. Ριέοοα Κεϊμε 
35. Ρξσδάμ     
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ΙV) ΝΟΣΙΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ 
 
36. Λξλδαβία 
37. Ιϊρξβξ 
38. Οοόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Λακεδξμίαπ (ΟΓΔΛ) 
39. Βξρμία-Δοζεγξβίμη 
40. Λασοξβξϋμιξ 
41. Ρεοβία 
42. Αλβαμία 
43. Ιαςευϊμεμη Ιϋποξπ 
44. Δσςική Ηοάκη (Δλλάδα) 
 
     Λαζί με ασςά, θα γίμει επίρηπ λϊγξπ – ρε νευχοιρςή εμϊςηςα – για δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ 
έυξσμ εσοϋςεοξ βελημεκέπ και πξλσεθμικϊ υαοακςήοα. 
      Για καθαοά ποακςικξϋπ λϊγξσπ, η μελέςη διαιοείςαι ρε ςοία μέοη: ρςξ ποόςξ 
παοξσριάζξμςαι κάπξιεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη δξμή και ςξσπ ρκξπξϋπ καθεμιάπ  απϊ 
ςιπ ςοειπ Ξογαμόρειπ, εμό ρςξ δεϋςεοξ – πξσ απξςελεί και ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςηπ μελέςηπ 
– παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ αμά υόοα21. Ρςξ ςοίςξ μέοξπ 
παοξσριάζξμςαι ςα ρσμπεοάρμαςα ςηπ μελέςηπ· ενεςάζξμςαι καςά κϋοιξ λϊγξ η πξλιςική 
επιοοξή πξσ αρκξϋμ – ρςξ πλαίριξ ςηπ αμαπςσνιακήπ διπλχμαςίαπ – ξι εμέογειεπ ςχμ ςοιόμ 
Ξογαμόρεχμ, ξι κξιμχμικέπ ξμάδεπ ρςιπ ξπξίεπ απεσθϋμξμςαι, αλλά και ξ πξλϋ ρημαμςικϊπ 
ρσμπληοχμαςικϊπ ςξσπ οϊλξπ ποξπ ςημ επίρημη ςξσοκική διπλχμαςία.       

 

 

                                                 
21 Ξι υόοεπ ςηπ Ατοικήπ ενεςάζξμςαι χπ μία εμιαία εμϊςηςα, και γιαςί κάπξιεπ απϊ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
ασςέπ ατξοξϋμ ςασςϊυοξμα πεοιρρϊςεοα απϊ έμα κοάςη, αλλά και γιαςί ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ δεμ 
είμαι ςϊρξ πξλλέπ όρςε μα επιςοέπεςαι η καςάςμηρή ςξσπ αμά υόοα, ϊπχπ ρςιπ σπϊλξιπεπ 
πεοιπςόρειπ. 
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B) OI TΡΔΙ ΟΡΓΑΝΩΔΙ 

 

1. ΞΣΠΙΘΙΞ  ΓΠΑΤΔΘΞ  ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑΡ  ΙΑΘ  ΑΜΑΟΣΝΖΡ  

(İΙΑ) 

 
     H TİKA ιδοϋθηκε βάρει ςξσ Μϊμξσ 480 και καςϊπιμ απϊταρηπ ςξσ Σπξσογικξϋ 
Ρσμβξσλίξσ, πξσ ελήτθη ρςιπ 24/1/1992, χπ μία Ξογάμχρη σπαγϊμεμη ρςξ Σπξσογείξ 
Δνχςεοικόμ· η ιδοσςική ςηπ ποάνηπ δημξριεϋθηκε ρςξ τϋλλξ 21114 ςηπ 27ηπ Θαμξσαοίξσ 
1992, ςηπ ετημεοίδαπ ςηπ Ισβεομήρεχπ. Ρςιπ 28/5/1999, η İΙΑ σπήυθη ρςξ Γοατείξ ςξσ 
Οοχθσπξσογξϋ ςηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ. Ξ πξλιςικϊπ ποξψρςάμεμξπ ςηπ İΙΑ είμαι έμαπ 
Σπξσογϊπ παοά ςχ Οοχθσπξσογό. Αμέρχπ πιξ κάςχ ρςημ ιεοαουία βοίρκεςαι ξ Οοϊεδοξπ 
ςηπ İΙΑ και δϋξ Αμςιποϊεδοξι· η Ξογάμχρη διαθέςει επίρηπ Μξμικϊ Ρϋμβξσλξ, ξμάδα 
ερχςεοικόμ ελεγκςόμ και Διεϋθσμρη Ιξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ. Ρςξμ ποόςξ εκ ςχμ δϋξ 
Αμςιποξέδοχμ σπάγξμςαι η Διεϋθσμρη Οοξρχπικξϋ, Διξικηςικόμ και Ξικξμξμικόμ  
Σπξθέρεχμ  καθόπ και η Διεϋθσμρη Ξικξμξμικήπ, Δμπξοικήπ και ευμικήπ Ρσμεογαρίαπ· 
αμςιρςξίυχπ, σπϊ ςιπ εμςξλέπ ςξσ δεϋςεοξσ Αμςιποξέδοξσ σπάγεςαι η Διεϋθσμρη 
Δκπαιδεσςικήπ, Οξλιςιρμικήπ και Ιξιμχμικήπ Ρσμεογαρίαπ.  
     Ρςη Διεϋθσμρη Οοξρχπικξϋ, Διξικηςικόμ και Ξικξμξμικόμ Σπξθέρεχμ σπάγξμςαι ςα 
μήμαςα: Οοξμηθειόμ, Οοξρχπικξϋ και Δκπαίδεσρηπ, Ρσμςξμιρςικόμ Γοατείχμ 
Οοξγοάμμαςξπ, Δγγοάτχμ και Αουείχμ και, ςέλξπ, Διξικηςικόμ Σπξθέρεχμ. Αμςιρςξίυχπ, 
ρςη Διεϋθσμρη Ξικξμξμικήπ, Δμπξοικήπ και ευμικήπ Ρσμεογαρίαπ σπάγξμςαι ςα μήμαςα 
Ιεμςοικήπ Αρίαπ, Ιασκάρξσ και Αμαςξλικήπ Δσοόπηπ, Ατοικήπ, Βαλκαμίχμ, Λέρηπ Αμαςξλήπ 
και Ατγαμιρςάμ καθόπ και ςξ μήμα Ρσμεογαρίαπ με Διεθμείπ Ξογαμιρμξϋπ και ςξ μήμα 
Οεοιτεοειακόμ και Οξλσμεοόμ Οοξγοαμμάςχμ. Ζ Διεϋθσμρη Δκπαιδεσςικήπ, Οξλιςιρμικήπ 
και Ιξιμχμικήπ Ρσμεογαρίαπ έυει σπϊ ςημ επξπςεία ςηπ ςξ μήμα ξσοκξλξγίαπ, ςξ μήμα 
Ιξιμχμικόμ και Οξλιςιρμικόμ Ρυεδίχμ και Δοαρςηοιξςήςχμ, ςξ μήμα Ρσμεογαρίαπ με ςιπ 
ξσοκικέπ Έμξπλεπ Δσμάμειπ, ςξ μήμα Λέρχμ Λαζικήπ Δμημέοχρηπ και ςξ μήμα ςηπ 
Βιβλιξθήκηπ.   
     Οαοάλληλα, για ςημ σλξπξίηρη  ςχμ Οοξγοαμμάςχμ ςηπ, η İΙΑ διαθέςει ρσμξλικά 22 
Γοατεία Ρσμςξμιρμξϋ Οοξγοάμμαςξπ ρε 19 υόοεπ: 3 ρςξ Ατγαμιρςάμ και απϊ 1 ρςξ 
Ιαζακρςάμ, ρςξ Αζεομπαψςζάμ, ρςξ Ιιογιρςάμ ρςξ αςζικιρςάμ, ρςξ ξσοκμεμιρςάμ, ρςξ 
Ξσζμπεκιρςάμ, ρςη Γεχογία, ρςη Λξγγξλία, ρςημ Ξσκοαμία/ασςϊμξμη Δημξκοαςία ςηπ 
Ιοιμαίαπ, ρςημ Οαλαιρςίμη, ρςημ Λξλδαβία, ρςη Βξρμία-Δοζεγξβίμη, ρςξ Ιϊρξβξ, ρςημ 
ΟΓΔΛ, ρςξ Λασοξβξϋμιξ, ρςημ Αλβαμία, ρςημ Αιθιξπία, ρςξ Ρξσδάμ και ρςη Ρεμεγάλη. Ρε 
υόοεπ ϊπξσ η İΙΑ δε διαθέςει Γοατείξ Ρσμςξμιρμξϋ Οοξγοάμμαςξπ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ 
διεσθϋμξμςαι απϊ ςξ πληριέρςεοξ ρςημ εμ λϊγχ πεοιξυή Γοατείξ22.   
     Ρϋμτχμα με ςξ Μϊμξ 4668 ςξσ 2001 – με ςξμ ξπξίξμ αμαδιαμξοτόθηκαμ και 
διεσοϋμθηκαμ ξι ιδοσςικξί ρςϊυξι ςηπ ξογάμχρηπ – η İΙΑ ιδοϋθηκε ποξκειμέμξσ μα παοέυει 
αμαπςσνιακή βξήθεια ποχςίρςχπ ρε αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ με ςξσοκϊτχμξσπ πληθσρμξϋπ 
και υόοεπ πξσ ρσμξοεϋξσμ με ςημ ξσοκία, καθόπ και μα εμιρυϋει ςη ρσμεογαρία μέρχ 
ρυεδίχμ και ποξγοαμμάςχμ ρςξμ ξικξμξμικϊ, εμπξοικϊ, ςευμικϊ, κξιμχμικϊ, πξλιςιρμικϊ και 
εκπαιδεσςικϊ ςξμέα. Ρςξ πλαίριξ ςξσ οϊλξσ και ςχμ αομξδιξςήςχμ ςηπ İΙΑ 
πεοιλαμβάμξμςαι:  
 α) Ζ παοξυή ξικξμξμικήπ, εμπξοικήπ, ςευμικήπ, κξιμχμικήπ, πξλιςιρμικήπ και εκπαιδεσςικήπ 
ρσμεογαρίαπ και βξήθειαπ μέρχ ποξγοαμμάςχμ πξσ απξρκξπξϋμ ρςημ αμάπςσνη ςχμ 
υχοόμ ασςόμ. 
β) Ξ ποξρδιξοιρμϊπ ςχμ ςξμέχμ ξικξμξμικήπ, εμπξοικήπ, ςευμικήπ, κξιμχμικήπ, 
πξλιςιρμικήπ και εκπαιδεσςικήπ ρσμεογαρίαπ και βξήθειαπ, λαμβάμξμςαπ σπ’ ϊφιμ ςξσπ 
αμαπςσνιακξϋπ ρςϊυξσπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ αμαπςσρρϊμεμχμ υχοόμ και αμαπςϋρρξμςαπ ςα 
απαιςξϋμεμα ρυέδια ή διαρταλίζξμςαπ ςημ αμάπςσνη ασςόμ ςχμ ρυεδίχμ με ξογαμιρμξϋπ 
ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα.    

                                                 
22 Ξι Fidan και Nurdun ιρυσοίζξμςαι, ενάλλξσ, ϊςι ρςιπ πεοιξυέπ ϊπξσ δεμ στίρςαμςαι ρσμςξμιρςικά 
γοατεία, ςξ έογξ ςηπ İΙΑ διενάγεςαι μέρχ ςχμ ςξσοκικόμ Οοερβειόμ·  Fidan and Nurdun, Turkey‟s 
role in the global development assistance community, ρελ. 104 



Αμιυμεύξμςαπ ςημ ςξσοκική ενωςεοική πξλιςική |Οαμςελήπ ξσλξσμάκξπ 

 

 12 

γ) Ζ ίδοσρη κσβεομηςικόμ ξογαμόρεχμ ρςιπ αμαπςσρρϊμεμεπ υόοεπ, η ποξεςξιμαρία 
μξμξθεςικόμ διαςάνεχμ, ξ διξοιρμϊπ δημξρίχμ σπαλλήλχμ, η ποϊβλεφη για παοξυή ςηπ 
απαιςξϋμεμηπ βξήθειαπ καςά ςη διάοκεια ςηπ μεςάβαρηπ ρε ξικξμξμία ςηπ ελεϋθεοηπ αγξοάπ 
ρςξσπ ςξμείπ ςχμ καςαθέρεχμ, ςχμ αρταλίρεχμ, ςξσ διεθμξϋπ εμπξοίξσ, ςχμ ξικξμξμικόμ 
και ςηπ τξοξλϊγηρηπ, η παοαγχγή ειδικόμ ρςιπ υόοεπ ασςέπ, η παοξυή εογαριακήπ 
εμπειοίαπ και εκπαίδεσρηπ ρε εογαζϊμεμξσπ απϊ ςιπ υόοεπ ασςέπ, ϊπχπ και ξ απαιςξϋμεμξπ 
ρσμςξμιρμϊπ για ςη υοημαςξδϊςηρη ςχμ εογαζξμέμχμ ασςόμ. 
δ) Ζ διξογάμχρη ποξγοαμμάςχμ σπεοπϊμςιαπ ρσμεογαρίαπ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ εκπαίδεσρηπ 
και ςξσ πξλιςιρμξϋ, ρε ρσμεογαρία με ςα Ιέμςοα ξσοκικξϋ Οξλιςιρμξϋ. 
ε) Ζ ρσμεογαρία με άλλεπ μη κσβεομηςικέπ Ξογαμόρειπ, ςχμ ξπξίχμ ξ οϊλξπ και 
αομξδιϊςηςεπ ρσμβαδίζξσμ με εκείμεπ ςηπ İΙΑ.  
 
     Σπϊ ςξ Μϊμξ 4688, η İΙΑ έυει επιτξοςιρθεί με ακϊλξσθα καθήκξμςα και σπξυοεόρειπ: 
- Μα ποξρδιξοίζει ςιπ αμαπςσνιακέπ αμάγκεπ και ςξσπ ρςϊυξσπ, ϊπχπ και ϊλξσπ ςξσπ 
πιθαμξϋπ ςξμείπ ρσμεογαρίαπ και βξήθειαπ, λαμβάμξμςαπ σπ’ ϊφιμ ςιπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςξσ 
ςξσοκικξϋ έθμξσπ. 
- Μα ποξεςξιμάζει ςα απαιςξϋμεμα ποξγοάμμαςα και ρυέδια ή μα διεσκξλϋμει ςημ 
ποξεςξιμαρία ςξσ απϊ ξογαμιρμξϋπ ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα.  
- Μα εμιρυϋει ςημ ξικξμξμική, εμπξοική, ςευμική, κξιμχμική, πξλιςιρμική και 
εκπαιδεσςική ρσμεογαρία μέρχ ρυεδίχμ και ποξγοαμμάςχμ. 
- Μα εμδσμαμόμει ςιπ αμενάοςηςεπ κσβεομηςικέπ επιςοξπέπ και  
- Μα σπξρςηοίζει ςιπ ποξρπάθειεπ μεςάβαρηπ ρε ξικξμξμία ςηπ ελεϋθεοηπ αγξοάπ.  
 
Ζ σλξπξίηρη ςχμ παοαπάμχ ρςϊυχμ γίμεςαι με: 
 
1) ημ ίδοσρη ρχμαςειακόμ δξμόμ ρε ϊλξσπ ςξσπ ςξμείπ. 
2) ημ εμίρυσρη ςηπ γεχογίαπ και ςηπ κςημξςοξτίαπ. 
3) η βελςίχρη ςχμ σπξδξμόμ. 
4) ημ κξιμχμική αμάπςσνη και ςημ αμαβάθμιρη ςξσ επιπέδξσ ζχήπ. 
5) ημ παοξυή επαγγελμαςικήπ εκπαίδεσρηπ και εογαρίαπ. 
6) ημ αμαβάθμιρη ςχμ πξλιςιρμικόμ ρυέρεχμ. 
7) ημ ποξρςαρία ςχμ μμημείχμ ςηπ κξιμήπ πξλιςιρμικήπ κληοξμξμιάπ. 
8) ημ ενξικείχρη με ςα ρυέδια ασςά, μέρχ ςηπ παοξυήπ πληοξτξοιόμ, και ςηπ 

σλξπξίηρηπ δοαρςηοιξςήςχμ αλλά και εκδϊρεχμ. 
9) ημ παοξυή βξήθειαπ ρςα ποξγοάμμαςα διδαρκαλίαπ ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ. 
 
 

2. ΔΜΩΡΖ  ΔΖΛΩΜ  ΞΣΠΙΘΙΞΣ  ΙΞΡΛΞΣ   (TDBB) 

 
     Ζ TDBB ιδοϋθηκε ςξ 2003, με έδοα ςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη23, ποξκειμέμξσ μα διενάγει 
δοαρςηοιϊςηςεπ ρε υόοεπ και πεοιξυέπ ϊπξσ ξμιλείςαι η ςξσοκική γλόρρα και ξι διάλεκςξί 
ςηπ, καθόπ και ρε πϊλειπ πξσ έυξσμ ιρςξοικξϋπ και γεχγοατικξϋπ δερμξϋπ με ασςέπ ςιπ 
υόοεπ. Ζ διξικηςική ςηπ δξμή απξςελείςαι απϊ α) ςη Γεμική Ρσμέλεσρη  β) ςημ Δκςελερςική 
Δπιςοξπή  γ) ςξμ Οοϊεδοξ  και  δ) ςημ Δνελεγκςική Δπιςοξπή. Ζ Γεμική Ρσμέλεσρη 
απξςελείςαι απϊ ςα πλήοη μέλη ςηπ Έμχρηπ. α μέλη ςξσ Θδοσςικξϋ Ρσμβξσλίξσ είμαι ςα 
τσρικά μέλη ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ· ξι ξπικέπ Ασςξδιξικήρειπ και ξι Δμόρειπ ςχμ ςξπικόμ 
Ασςξδιξικήρεχμ εκποξρχπξϋμςαι ρςη Γεμική Ρσμέλεσρη απϊ ςξσπ επικεταλήπ ςξσπ ή απϊ 
ενξσριξδξςημέμξ ποϊρχπξ, πξσ έυει επιλεγεί απϊ ςξμ Οοϊεδοξ, εμό ξι ρσμδεϊμεμεπ υόοεπ 
και ςα επίςιμα μέλη έυξσμ θέρη παοαςηοηςή ρςη Γεμική Ρσμέλεσρη.  
     Ζ Δκςελερςική Δπιςοξπή απξςελείςαι απϊ ςξμ Οοϊεδοξ, (ξ ξπξίξπ εκλέγεςαι απϊ ςα μέλη 
ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ με μσρςική φητξτξοία κάθε ςοία υοϊμια),  15 μϊμιμα μέλη24, 6 

                                                 
23 πχπ ςξμίζεςαι, ρε πεοίπςχρη αμάγκηπ, η Έμχρη μπξοεί μα εκποξρχπηθεί απϊ ςξσπ Δήμξσπ – μέλη 
ςηπ και μπξοεί μα ιδοϋρει παοαοςήμαςα. 
24 Δκ ςχμ 15 επιρήμχμ μελόμ, ξι 12 είμαι παοάλληλα Αμςιποϊεδοξι ςηπ TDBB επιτξοςιρμέμξι αμά δϋξ 
με καθήκξμςα ρςξσπ ακϊλξσθξσπ ςξμείπ: α) διμεοείπ και πξλσμεοείπ ρυέρειπ β) Ξικξμξμικέπ Σπξθέρειπ, 
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αμαπληοχμαςικά μέλη και έμα Γεμικϊ Γοαμμαςέα. Ζ Δκςελερςική Δπιςοξπή ρσμέουεςαι 
ςακςικά για μα ρσζηςήρει, μα σπξρςηοίνει και λάβει απξτάρειπ αματξοικά με ζηςήμαςα και 
δοαρςηοιϊςηςεπ ρε «αδελτέπ υόοεπ», ρςημ Δσοόπη και ςημ Αρία, ρϋμτχμα με ςξ 
καςαρςαςικϊ ςηπ Έμχρηπ. 
     Ζ Δνελεγκςική Δπιςοξπή απξςελείςαι απϊ 3 ςακςικά και 3 αμαπληοχμαςικά μέλη και ξ 
Οοϊεδοϊπ ςηπ εκλέγεςαι απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη ςηπ Έμχρηπ. Ζ Δπιςοξπή ασςή διεμεογεί 
έλεγυξ ρε εςήρια βάρη, ποξκειμέμξσ μα διαπιρςόρει αμ ςα λξγιρςικά βιβλία ςηοξϋμςαι 
μξμϊςσπα, και αμ διεμεογξϋμςαι ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ Ιαςαρςαςικϊ 
ςηπ Έμχρηπ· ςα πξοίρμαςα ςηπ Δπιςοξπήπ καςαςίθεμςαι ρςημ Δκςελερςική Δπιςοξπή καθόπ 
και ρςη Γεμική Ρσμέλεσρη.   
     Ξ αοιθμϊπ  και ξ γεχγοατικϊπ εμςξπιρμϊπ ςχμ μελόμ ςηπ TDBB παοξσριάζει ιδιαίςεοξ 
εμδιατέοξμ: ρϋμτχμα με ςα επίρημα ρςξιυεία, χπ ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2008, η TDBB 
αοιθμξϋρε 1.104 Δήμξσπ – μέλη. Δν ασςόμ ςα 496 βοίρκξμςαμ ρςξ Ιιογιρςάμ, ςα 486 ρςξ 
Αζεομπαψςζάμ, 64 ρςημ ξσοκία, 19 ρςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ, 13 ρςημ ασςϊμξμη Δπαουία ςηπ 
Γκαγκαξσζίαπ25 (πξσ σπάγεςαι ρςη Δημξκοαςία ςηπ Λξλδαβίαπ), 9 ρςημ  Δημξκοαςία ςξσ 
Μςαγερςάμ πξσ σπάγεςαι ρςη Πχρική Ξμξρπξμδία), 4 ρςξ Ιϊρoβξ, 4 ρςημ ΟΓΔΛ, 3 Βξρμία – 
Δοζεγξβίμη, 3 ρςη Λξγγξλία, 2 ρςξ Ιαζακρςάμ και 1 ρςξ Θοάκ. 
     Ζ εικϊμα ςηπ TDBB – ϊπχπ ασςή διαμξοτόμεςαι μέρα απϊ ςξ καςαρςαςικϊ  ςηπ – είμαι 
ασςή μιαπ Ξογάμχρηπ πξσ επιδιόκει μα παοάρυει κάθε δσμαςή βξήθεια για ςημ αμάπςσνη 
ςχμ κξιμχμικόμ, επαγγελμαςικόμ, ξικξμξμικόμ και πξλιςιρμικόμ δξμόμ ςχμ Δήμχμ – 
μελόμ ςηπ. Αμάμερα ρςα καθήκξμςα ςηπ TDBB ποξβλέπξμςαι η ρσμβξσλεσςική και 
σλικξςευμική σπξρςήοινη για ςημ σλξπξίηρη ςχμ δημϊριχμ έογχμ, ςημ ποξρςαρία ςηπ 
αμθοόπιμηπ, ζχικήπ και πεοιβαλλξμςικήπ σγιειμήπ, ςημ εμίρυσρη ςχμ απϊοχμ, ςημ αμάπςσνη 
αθληςικόμ εκδηλόρεχμ, ςημ διατϋλανη ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ, αλλά και ςη 
βελςίχρη ςχμ σπηοεριόμ ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ. ξ καςαρςαςικϊ ποξβλέπει ενάλλξσ – 
και ασςϊ ποέπει μα θεχοηθεί πξλϋ ρημαμςικϊ – ϊςι η TDBB δϋμαςαι μα ιδοϋει, μα γίμεςαι 
ρσμεςαίοξπ ή μα αμαλαμβάμει λειςξσογξϋρεπ εμπξοικέπ επιυειοήρειπ. Οέοαμ ασςόμ, η TDBB 
ρσμεογάζεςαι με διεθμείπ εμόρειπ, ρσμδέρμξσπ, ιδοϋμαςα, δίκςσα επικξιμχμίαπ, 
εκπαιδεσςικξϋπ και εοεσμηςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ – ξι ξπξίξι δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρε επίπεδξ 
ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ – και σλξπξιεί κξιμά ποξγοάμμαςα. Δπιποϊρθεςα, ρσμμεςέυει ρε 
ρσμαμςήρειπ, ρεμιμάοια, ρσμδιαρκέφειπ και άλλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ διεθμόμ ξογαμιρμόμ 
ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ, εμό ςασςϊυοξμα, αμαπςϋρρει ςιπ πεοιτεοειακέπ και διεθμείπ ρυέρειπ 
μεςανϋ ςχμ Δήμχμ.  
     Ζ διεθμήπ παοξσρία ςηπ TDBB καςαδεικμϋεςαι καςά κϋοιξ λϊγξ απϊ ςη ρσμεογαρία με 
διεθμή και εθμικά ϊογαμα πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξ υόοξ ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ. α 
διεθμή ϊογαμα, με ςα ξπξία η TDBΒ έυει κάπξιξσ είδξσπ ρσμεογαρία, είμαι: ςξ Ρσμβξϋλιξ 
Δσοχπαψκόμ Δήμχμ και Οεοιτεοειόμ (CEMR), η Διαοκήπ Δπιςοξπή Δσοχμερξγειακήπ 
Ρσμεογαρίαπ ςχμ ξπικόμ και Οεοιτεοειακόμ Αουόμ (COPPEM), καθόπ και ςξ Ιέμςοξ 
Δοεσμόμ ςηπ Θρλαμικήπ Θρςξοίαπ, έυμηπ και Οξλιςιρμξϋ (ΘRCICA)· ςξ ςελεσςαίξ, μάλιρςα, 
λειςξσογεί σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ Ξογαμιρμξϋ Θρλαμικήπ Ρσμδιάρκεφηπ. Ξι εθμικξί ξογαμιρμξί 
με ςξσπ ξπξίξσπ ρσμεογάζεςαι η TDBB είμαι: o Ξογαμιρμϊπ Απαρυϊληρηπ Δογαςικξϋ 
Δσμαμικξϋ για ςξσπ Δήμξσπ ςξσ Σπξσογείξσ Δικαιξρϋμηπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ 
Αζεομπαψςζάμ, η Γεμική Διεϋθσμρη Οεοιτεοειακόμ Διξικήρεχμ ςξσ Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ 
ςηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ ξσοκίαπ, η Έμχρη Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ ςηπ ρευικήπ Δημξκοαςίαπ, 
η ξπική Ασςξδιξίκηρη ςηπ Δαμίαπ, η Έμχρη Δήμχμ ςξσ Αιγαίξσ, ξ Δθμικϊπ Ρϋμδερμξπ 
Θςαλικόμ Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ, η Έμχρη ξσοκικόμ Δήμχμ ςηπ Ιϋποξσ (εμμ. η καςευϊμεμη 
Ιϋποξπ), ςξ Σπξσογείξ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ και Οεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ καθόπ και η 
Έμχρη Δήμχμ ςξσ Ιιογιρςάμ, η Ιξιμϊςηςα ςηπ ξσοκικήπ Δοσθοάπ Ζμιρελήμξσ, η Λξγγξλική 
Έμχρη Αρςικόμ Ιέμςοχμ, η Έμχρη Οξλχμικόμ Οϊλεχμ, ςξ Σπξσογείξ Ασςξδιξίκηρηπ και 
Οεοιβάλλξμςξπ ςηπ Αοαβικήπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Ρσοίαπ, και ςέλξπ η İΙΑ. Υχοίπ μα 
παοαγμχοίζεςαι ρε καμμία πεοίπςχρη η ρημαρία ςχμ σπξλξίπχμ Ξογαμιρμόμ, η 

                                                                                                                                            
γ) Δημϊριεπ Ρυέρειπ δ) ρυέρειπ με ςξσ Δθμικξϋπ και Διεθμείπ Ξογαμιρμξϋπ, ε) ρυέρειπ με ςημ 
Δσοχπαψκή Έμχρη και ρς) ρυέρειπ με ςιπ ςξσοκϊτχμεπ υόοεπ. 
25 Ζ ασςϊμξμη πεοιξυή ςηπ Γκαγκαξσζίαπ – πξσ ςξ 2000 καςξικξϋμςαμ απϊ 200.000 Γκαγκαξϋζξσπ 
ξϋοκξσπ – αμακήοσνε ςημ ίδοσρη ςηπ δικήπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξ 1990, υχοίπ, χρςϊρξ, μα 
αμαγμχοίζεςαι απϊ καμέμα κοάςξπ· Türkkaya Ataöv, Turkey‟s expanding relations with the CIS and 
Eastern Europe, ρςξ Turkish foreign policy. New prospects, The Eothen Press, Cambridgeshire 1992, 
ρελ. 106 
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ρσμεογαρία ςηπ TDBB με ςημ İΙΑ παοξσριάζει ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ. Ρςξ καςαρςαςικϊ 
ςξμίζεςαι, μάλιρςα, ϊςι μεςανϋ ςχμ δϋξ Ξογαμόρεχμ έυει σπξγοατεί έμα Οοχςϊκξλλξ 
ευμικήπ Βξήθειαπ και Ρσμεογαρίαπ, καθόπ και ϊςι ξι πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ διεθμείπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TDBB διενάγξμςαι ρε ρσμεογαρία με ςημ İΙΑ. 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TDBB – ρϋμτχμα πάμςξςε με ςξ αομϊδιξ   καςαρςαςικϊ – 
διακοίμξμςαι ρςιπ ενήπ καςηγξοίεπ: 
α) Ρσμέδοια και ρσμαμςήρειπ  
β) Οαοξυή αμθοχπιρςικήπ και ςευμικήπ βξήθειαπ ρε διεθμέπ επίπεδξ 
γ) Δκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρε εθμικϊ και διεθμέπ επίπεδξ 
δ) Σπξρςήοινη εθμικόμ και διεθμόμ εκθέρεχμ 
ε) Διεθμείπ πξλιςιρμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
ρς) Δπιρκέφειπ ρε διπλχμαςικξϋπ και κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ κοαςόμ με ςα    
     ξπξία η TDBB διαςηοεί τιλικέπ ρυέρειπ και 
ζ) Δκδξςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 
     πχπ ςξμίζεςαι ρςξ καςαρςαςικϊ, η TDBB μπξοεί μα διξογαμόμει διεθμή Ρσμέδοια ή 
Ρσμδιαρκέφειπ ρε ρσμεογαρία με ςξ ςξσοκικϊ Σπξσογείξ Οξλιςιρμξϋ και ξσοιρμξϋ, ςη 
Γεμική Διεϋθσμρη Οεοιτεοειακόμ Διξικήρεχμ αλλά και ςημ İΙΑ· μπξοεί ενάλλξσ, μα 
σπξρςηοίζει ή μα ρσμδιξογαμόμει ρσμαμςήρειπ, ρεμιμάοια, ρσμδιαρκέφειπ και παοϊμξιεπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ θερμόμ και ςχμ ξογαμιρμόμ ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ. Ζ TDBB 
μπξοεί, επίρηπ μα κάμει ειρηγήρειπ ρε ρσμαμςήρειπ, ρεμιμάοια, ρσμδιαρκέφειπ και 
παοϊμξιεπ εκδηλόρειπ, πξσ απξςελξϋμ ποξψϊμ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ διεθμόμ θερμόμ ςηπ 
ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ. Οαοάλληλα – και ασςϊ θα ταμεί ρε μεγάλξ βαθμϊ καςά ςημ 
παοξσρίαρη ςχμ ςξσοκικόμ δοαρςηοιξςήςχμ – η TDBB ρσμαμςάςαι καςά πεοιξδικά 
διαρςήμαςα με ςξσπ Γεμικξϋπ Οοξνέμξσπ ρςημ ξσοκία ςχμ υχοόμ ςηπ Ιεμςοικήπ Αρίαπ, με 
ρςϊυξ ςημ αμάπςσνη ρυέρεχμ τιλίαπ και αδελτξρϋμηπ· επίρηπ, διεμεογεί ςακςικέπ 
ρσμαμςήρειπ γμχοιμίαπ με ςξσπ ρπξσδαρςέπ ςχμ ςξσοκϊτχμχμ υχοόμ πξσ έουξμςαι ρςημ 
ξσοκία για ρπξσδέπ.  
     Ζ παοξυή αμθοχπιρςικήπ και ςευμικήπ  βξήθειαπ ποαγμαςξπξιείςαι ρε ρσμεογαρία με 
εθμικξϋπ και διεθμείπ ξογαμιρμξϋπ και θερμξϋπ – κσοίχπ ςημ İΙΑ. Ζ αμθοχπιρςική βξήθεια 
ποξχθείςαι ρςιπ διάτξοεπ υόοεπ μέρχ ςηπ Δοσθοάπ Ζμιρελήμξσ· ακϊμα, η ςευμική βξήθεια 
απξρςέλλεςαι με ρκξπϊ ςημ σπξρςήοινη ςχμ δημξςικόμ σπηοεριόμ, βάρει ςξσ «Ρυεδίξσ 
Δμδσμάμχρηπ ςχμ ξπικόμ Ασςξδιξικήρεχμ». 
     Ξι εγυόοιεπ εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TDBB ατξοξϋμ θέμαςα ςξπικήπ 
ασςξδιξίκηρηπ ςξσ ςξσοκϊτχμξσ κϊρμξσ· ρςξ πλαίριξ ασςϊ, μπξοεί μα ιδοϋρει βιβλιξθήκεπ, 
μα διξογαμόρει εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια για δημξςικξϋπ σπαλλήλξσπ, ακϊμα και μα 
υξοηγήρει εοεσμηςικέπ και εκπαιδεσςικέπ σπξςοξτίεπ. Δπιμξοτχςικά ρεμιμάοια 
ποξβλέπξμςαι και ρςιπ διεθμείπ εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ Ξογάμχρηπ, ςξ 
πεοιευϊμεμξ ςχμ ξπξίχμ, μάλιρςα, διαμξοτόμεςαι με κοιςήοιξ ςιπ γεχγοατικέπ και 
διξικηςικέπ εσαιρθηρίεπ ςχμ υχοόμ ϊπξσ παοαδίδξμςαι. α μαθήμαςα αμαλαμβάμξσμ 
δημϊριξι θερμξί, εκποϊρχπξι και διακεκοιμέμξι ακαδημαψκξί ςηπ ξσοκίαπ· με ςημ 
ξλξκλήοχρη ςχμ κϋκλχμ ρπξσδόμ, ενάλλξσ, απξμέμξμςαι πιρςξπξιηςικά. Λία ακϊμα 
δοαρςηοιϊςηςα πξσ η TDBB σπξρςηοίζει ρε εθμικϊ και διεθμέπ επίπεδξ – ϊπξσ μπξοεί, 
μάλιρςα, μα έυει σπξρςηοικςικϊ οϊλξ – είμαι η διξογάμχρη εκθέρεχμ, πξσ παίζξσμ 
ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ ξικξμξμική αμάπςσνη ςχμ υχοόμ.  
     Ρςξ πλαίριξ ςχμ διεθμόμ πξλιςιρμικόμ ςηπ δοαρςηοιξςήςχμ, η TDBB διξογαμόμει  
εκδηλόρειπ με ςίςλξ «βοαδιέπ για ςα αδελτά κοάςη» και «καοαβάμι ςηπ Ατθξμίαπ» 
ποξκειμέμξσ μα αμαπςϋνει ςξ κλίμα τιλίαπ και αδελτξρϋμηπ, μα ασνήρει ςιπ πξλιςιρμικέπ και 
κξιμχμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ και μα αμαπςϋνει ςη διμεοή ρσμεογαρία ρε κάθε κλάδξ, αμάμερα 
ρςημ ξσοκία και ςιπ υόοεπ ςηπ Ιεμςοικήπ Αρίαπ, ςχμ Βαλκαμίχμ και ςξσ Ιασκάρξσ. Ξι 
εκδηλόρειπ ασςέπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι με ςη ρσμμεςξυή ςχμ εθμικόμ και διεθμόμ θερμόμ 
ςηπ πεοιξυήπ. 
     Λία ακϊμα πξλϋ εμδιατέοξσρα πςσυή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ TDBB ατξοά ρςιπ 
επιρκέφειπ ανιχμαςξϋυχμ ςηπ ρςιπ ποξνεμικέπ αουέπ ςχμ υχοόμ με ςιπ ξπξίεπ βοίρκεςαι ρε 
ρσμεογαρία· ϊπχπ θα ταμεί και πιξ κάςχ, ξι επιρκέφειπ ασςέπ γίμξμςαι με μεγάλη 
ρσυμϊςηςα και, χπ κάπξιξ βαθμϊ, αμτίδοξμα.  
     Αματξοικά με ςιπ εκδξςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TDBB, αμ και ςξ καςαρςαςικϊ κάμει λϊγξ 
για θέμαςα ρυεςικά με ςη διξίκηρη ςχμ πϊλεχμ, εκ ςχμ ςοιόμ εκδεδξμέμχμ έογχμ, μϊμξ ςξ 
έμα εμςάρρεςαι ασρςηοά ρςξ πλαίριξ ασςϊ: Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası, İstanbul 
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2007 (Βιβλιξγοατία για ςξ Τξσοκερςάμ και ςξμ Καύκαρξ), Selçukludan Cumhuriyete Şehir 
Yönetimi, İstanbul 2008 (Η διξίκηρη ςχμ πόλεχμ από ςξσπ Σελςζξύκξσπ χπ ςη Δημξκοαςία), 
και Osmanlı Arşiv Belgelerinde Avrasya, İstanbul 2008 (Η Εσοαρία ρύμτχμα με ξθχμαμικά 
αουειακά μςξκξσμέμςα).  
 
 

3. ΡΣΜΔΔΡΛΞΡ  ΟΑΠΞΥΖΡ  ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ  ΟΠΞΡ  ΞΣΡ  

ΞΣΠΙΞΣΡ  ΞΣ  ΙΞΡΛΞΣ  ΙΑΘ  ΘΡ  ΡΣΓΓΔΜΔΘΡ  ΙΞΘΜΞΖΔΡ  

( DT ) 

 
     Oι πληοξτξοίεπ πξσ δίμξμςαι  ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ DT είμαι ρατόπ πιξ λιςέπ ρε ρϋγκοιρη 
με εκείμεπ για  ςημ İΙΑ και ςημ TDBB· εμδεικςικϊ ςηπ διαπίρςχρηπ ασςήπ είμαι ςξ ϊςι δεμ 
αματέοεςαι η ιδοσςική ποάνη ή η ημεοξμημία ρϋρςαρηπ ςξσ Ρσμδέρμξσ. Οαο’ ϊλα ασςά, 
ςξμίζεςαι ϊςι ποϊκειςαι για μία Ξογάμχρη πξσ σπάγεςαι ρςη Μξμαουία Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ· 
γι’ ασςϊ, άλλχρςε, απξκαλείςαι και «Ρσμςξμιρςικϊ ογαμξ ςηπ Μξμαουίαπ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ για ςξμ ξσοκικϊ Ιϊρμξ και  ςιπ Ρσγγεμείπ Ιξιμϊςηςεπ», ή απλόπ 
«Ρσμςξμιρςικϊ ογαμξ».  
     H DT απαοςίζεςαι απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη, ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ, ςημ Δνελεγκςική 
Δπιςοξπή, ςξ Γμχμξδξςικϊ Ρσμβξϋλιξ και ςιπ Βξηθηςικέπ Δπιςοξπέπ. Ζ Γεμική Ρσμέλεσρη 
ρσγκοξςείςαι απϊ ϊρα μέλη έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε ασςήμ, ρϋμτχμα με ςξ 
Ιαςαρςαςικϊ ςξσ Ρσμδέρμξσ26, εμό ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ απξςελείςαι απϊ 13 ςακςικά (ςξμ 
Οοϊεδοξ και άλλα 12 μέλη) και 13 αμαπληοχμαςικά μέλη. Ζ Δνελεγκςική Δπιςοξπή 
απξςελείςαι απϊ 3 ςακςικά και 3 αμαπληοχμαςικά μέλη, εμό για ςξ Γμχμξδξςικϊ Ρσμβξϋλιξ, 
αμ και ρςξ Ιαςαρςαςικϊ δεμ ποξβλέπεςαι αοιθμϊπ μελόμ, ξ ξμξμαρςικϊπ καςάλξγξπ ςχμ 
μελόμ ςξσ αοιθμεί 30 άςξμα. Οοέπει μα ρημειχθεί, ενάλλξσ, ϊςι αμ και ποξβλέπεςαι η 
λειςξσογία βξηθηςικόμ επιςοξπόμ, δεμ γίμεςαι κάπξια άλλη αματξοά ρε ασςέπ. Κϊγξπ 
γίμεςαι επίρηπ για ςξ δικαίχμα ίδοσρηπ παοαοςημάςχμ εκ μέοξσπ ςηπ DT – ςχμ ξπξίχμ, 
μάλιρςα, ςξ Ιαςαρςαςικϊ οσθμίζει ςιπ δξμέπ και ςη λειςξσογία ςξσπ – υχοίπ ϊμχπ μα 
επιρημαίμεςαι η ϋπαονη ςσυϊμ παοαοςημάςχμ. 
     Οοξκειμέμξσ μα παοάρυει με ςξμ καλϋςεοξ δσμαςϊ ςοϊπξ ςιπ σπηοερίεπ ςηπ ποξπ ςξμ 
ξσοκικϊ Ιϊρμξ, η DT: 
1) Ρσμβάλλει με κάθε ςοϊπξ ρςημ επίλσρη ςχμ σλικόμ ποξβλημάςχμ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ 

ξι νέμξι τξιςηςέπ, ξι ξπξίξι ποξέουξμςαι απϊ ςιπ ξσοκικέπ Δημξκοαςίεπ και ςιπ 
ρσγγεμείπ  Ιξιμϊςηςεπ και ξι ξπξίξι ρπξσδάζξσμ ρςα Οαμεπιρςήμια ςηπ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. 

2) Οαοέυει σπξρςήοινη ρςξσπ νέμξσπ τξιςηςέπ για μα γιξοςάζξσμ ςιπ εθμικέπ γιξοςέπ ςξσπ 
ρςημ  Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. 

3) Ρσμβάλλει με ςξμ δέξμςα ςοϊπξ ρςημ σλξπξίηρη πξλιςιρμικόμ και καλλιςευμικόμ 
εκδηλόρεχμ, ρσμδιαρκέφεχμ, ρεμιμαοίχμ, επιρκέφεχμ νέμχμ επιρςημϊμχμ, 
δοαρςηοιξςήςχμ αθληςικόμ και εκδοξμικόμ ξμάδχμ, καθόπ και ρςη διξογάμχρη 
εκθέρεχμ.  

4) Διενάγει δημξρκξπήρειπ καθόπ και διαγχμιρμξϋπ πξίηρηπ, τχςξγοατίαπ, ζχγοατικήπ, 
μξσρικήπ, θεάςοξσ, αθληςικέπ αμαμεςοήρειπ κςλ· με ςημ έγκοιρη ςηπ Μξμαουίαπ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, ενάλλξσ, εκδίδει ετημεοίδα, πεοιξδικϊ και εμημεοχςικϊ δελςίξ.  

5) Ιαςαγοάτει και εοεσμά ςα πάρηπ τϋρεχπ ποξβλήμαςα ςχμ νέμχμ τξιςηςόμ, ρσζηςά με 
ςξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ και εναρταλίζει ςη ρσμμεςξυή ςχμ νέμχμ τξιςηςόμ ρε 
πξλιςιρςικέπ, καλλιςευμικέπ, αθληςικέπ, εκπαιδεσςικέπ και επιμξοτχςικέπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ. 

6) Οοξβαίμει  ρςιπ απαιςξϋμεμεπ ποξρπάθειεπ και ρσμςξμιρμϊ ςχμ εμεογειόμ για ςημ 
παοξυή σλικήπ βξήθειαπ ποξπ ςα άςξμα ασςά · παοάλληλα , δημιξσογεί δσμαςϊςηςεπ 
επαγγελμαςικήπ απαρυϊληρηπ για ςξσπ απξτξιςήραμςεπ νέμξσπ τξιςηςέπ  ρςη δική ςξσπ 
υόοα και παοέυει εμίρυσρη ρε ασςξϋπ πξσ επιυειοξϋμ ςέςξιεπ ποξρπάθειεπ.  

                                                 
26 Ζ DT δίμει έμαμ ξμξμαρςικϊ καςάλξγξ 138 μελόμ, υχοίπ χρςϊρξ μα διεσκοιμίζει αμ δικαίχμα 
ρσμμεςξυήπ ρςη Γεμική Ρσμέλεσρη έυξσμ ϊλξι ξι καςαγεγοαμμέμξι. 
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7) Για μα μη μέμξσμ ξι νέμξι τξιςηςέπ απξκξμμέμξι απϊ ςημ παςοίδα ςξσπ και ςιπ 
πξλιςιρςικέπ και καλλιςευμικέπ ςξσπ ανίεπ, έυει ιδοϋρει βιβλιξθήκη, εμό εμιρυϋει και ςα 
ιδοϋμαςα με αμάλξγεπ βιβλιξθήκεπ.  

8) Ρσμβάλλει ρςημ εμϊςηςα ςχμ ςξσοκξγεμόμ πληθσρμόμ, σλξπξιόμςαπ ςα ρσμβξσλεσςικά 
ρσμπεοάρμαςα ςχμ ρσμεδοίχμ, πξσ διξογαμόμξμςαι με ρςϊυξ ςημ αμάπςσνη ςχμ 
ρυέρεχμ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςξσ ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ.  

9) Οοαγμαςξπξιεί εκδοξμέπ ρςιπ – εκςϊπ ξσοκίαπ – πεοιξυέπ ςχμ ξσοκικόμ Δημξκοαςιόμ 
και ςχμ Ρσγγεμόμ Ιξιμξςήςχμ, καςά ςη διάοκεια ςχμ ξπξίχμ διξογαμόμει και 
σπξρςηοίζει ρσμδιαρκέφειπ, ρεμιμάοια, ημεοίδεπ, εκθέρειπ και μαθήμαςα· 
ποαγμαςξπξιεί επίρηπ εκδοξμέπ εμςϊπ ξσοκίαπ για νέμξσπ τξιςηςέπ, καςά ςη διάοκεια 
ςχμ ξπξίχμ επίρηπ διξογαμόμει και σπξρςηοίζει ρσμδιαρκέφειπ, ημεοίδεπ, ρεμιμάοια, 
εκθέρειπ και μαθήμαςα. 

10) Αμξίγει ξικξμξμικέπ επιυειοήρειπ εμςϊπ και εκςϊπ  ξσοκίαπ. 
11) Οοξβαίμει ρςιπ απαοαίςηςεπ διξικηςικέπ εμέογειεπ πξσ ατξοξϋμ ρςιπ εκπαιδεσςικέπ, 

επιμξοτχςικέπ, πξλιςιρμικέπ, επιρςημξμικέπ και άλλεπ κξιμχμικέπ επιδιόνειπ· ιδοϋει 
ρυξλεία, ςάνειπ, νεμόμεπ, βιβλιξθήκεπ, αμαγμχρςήοια, πξλιςιρςικέπ και καλλιςευμικέπ 
ερςίεπ. Οαοάλληλα, διεμεογεί καλλιςευμικέπ, πξλιςιρςικέπ, ςξσοιρςικέπ, αθληςικέπ και 
άλλεπ κξιμχμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ· διξογαμόμει μαθήμαςα γλόρραπ, λαξγοατικά, 
θεαςοικά, εθμικά και άλλα παοϊμξια δοόμεμα, καθόπ και εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια για 
πξλλξϋπ κλάδξσπ. Ρσμεογάζεςαι, ενάλλξσ, με ςξσπ τξοείπ και ςα ιδοϋμαςα πξσ είμαι 
αομϊδια για ςα ζηςήμαςα ασςά, και απξμέμει ρε επιςσυϊμςεπ διακοίρειπ, βοαβεία και 
σπξςοξτίεπ.  

12) Για ςημ κάλσφη ςχμ ενϊδχμ, διξογαμόμει εκθέρειπ, αθληςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, 
παοαδξριακξϋπ υξοξϋπ, καλλιςευμικέπ και εξοςαρςικέπ εκδηλόρειπ, ρσμδιαρκέφειπ 
εκδοξμέπ εμςϊπ και εκςϊπ ξσοκίαπ, γεϋμαςα, ρσμερςιάρειπ και παμηγϋοειπ. Λπξοεί, 
επίρηπ, μα  ιδοϋει θεοιμά ρυξλεία, καςαρκημόρειπ, μαγειοεία, βοετξκξμεία, 
γηοξκξμεία, μξμάδεπ σγείαπ και εογαρςήοια.  

13) Για ςημ σλξπξίηρη ςχμ ρκξπόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ Ιαςαρςαςικϊ, μπξοεί μα 
ρσμμεςέυει ρε διεθμείπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ρσμεογαρίεπ, και μα ιδοϋει αμςιποξρχπείεπ, 
ρσμδέρμξσπ  ή αμόςαςα ιδοϋμαςα ρςξ ενχςεοικϊ, καθόπ και μα ρσμμεςέυει ρε 
ρσμδέρμξσπ ή ιδοϋμαςα ςξσ ενχςεοικξϋ. 

14) Οοαγμαςξπξιεί έοεσμεπ και αμαλϋρειπ, και παοξσριάζει και εκδίδει μελέςεπ για κάθε 
είδξσπ θέμα πξσ άπςεςαι ςξσ εογαριακξϋ βίξσ και ςηπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ κσοίχπ, 
αλλά και ςχμ πξλιςικόμ, κξιμχμικόμ και εογαριακόμ δξμόμ ςχμ υχοόμ ςξσ 
ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ.  

15) Δςξιμάζει και σπξβάλλει ειρηγήρειπ για ρυέδια ρυεςικά με δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ξσοκίαπ 
και ςχμ υχοόμ ςξσ ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ, ςηπ ΔΔ και ςξσ ΞΖΔ · σλξπξιεί ςα ρυέδια ασςά 
με ϊλα ςα καςάλληλα μέρα. Δπιποξρθέςχπ, παοέυει εκπαίδεσρη ρυεςικά με ςημ 
σλξπξίηρη και εκςέλερη ςχμ ρυεδίχμ και τοξμςίζει για ςημ καςάοςιρη ςχμ μελόμ ςξσ.  
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Γ) ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΑΝΑ ΦΩΡΑ 

 

Θ) ΙΔΜΠΘΙΖ ΑΡΘΑ ΙΑΘ ΣΟΔΠΙΑΣΙΑΡΘΑ 

 

1. ΙΘΠΓΘΡΑΜ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ ρςη Δημξκοαςία ςξσ Ιιογιρςάμ μπξοξϋμ μα 
ρσμξφιρθξϋμ ρςιπ ενήπ  καςηγξοίεπ: 
      
     α) Σλικξςευμική βξήθεια ρε  εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα. 
     β)  Οαοξυή βξήθειαπ ρε κοαςικξϋπ τξοείπ και ιδοϋμαςα.  
     γ)   Οξλιςιρςικέπ επατέπ 
     δ)  Διπλχμαςικέπ επατέπ 
 
α) Τλικξςευμική βξήθεια ρε  εκπαιδεσςικά ιδούμαςα. 
 
     Ρυεςικά με ςημ παοξυή σλικξςευμικήπ βξήθειαπ ρε εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα ςηπ υόοαπ 
ασςήπ, ιδιαίςεοα εμδιατέοξμ παοξσριάζει η δχοεά 10 ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ και 5 
μηυαμημάςχμ (τχςξςσπικόμ, ραοχςόμ-εκςσπχςόμ) ρςξ Αμόςαςξ Ίδοσμα Δθμικήπ Οαιδείαπ. 
Ρςημ ςελεςή παοάδξρήπ ςξσπ ήςαμ παοόμ και ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Θδοϋμαςξπ, ξ ξπξίξπ ενέτοαρε 
ςα εσυαοιρςήοιά ςξσ ποξπ  ςξμ «αδελτϊ λαϊ ςηπ ξσοκίαπ»27. Ξ ςξμέαπ ςηπ πληοξτξοικήπ 
ταίμεςαι ϊςι ρσγκεμςοόμει ρημαμςική μεοίδα εμδιατέοξμςξπ, με δεδξμέμξ ϊςι η İΙΑ 
ποξυόοηρε ρε ίδοσρη εογαρςηοίχμ ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ ρε δϋξ ρυξλεία· ίρχπ ϊυι 
ςσυαία, και ςα δϋξ απξςελξϋμ κιογιζξ – ςξσοκικά εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα. Οοϊκειςαι για ςξ 
κιογιζξ – ςξσοκικϊ λϋκειξ “Murat Subakovoyev”, ρςημ επαουία Narin28, καθόπ και για ςξ 
δημξςικϊ ρυξλείξ ςχμ ξϋοκχμ Ahiska, ρςξ υχοιϊ Bağiş, ςηπ επαουίαπ Celalabad29.  
     Ρςημ επαουία Narin εμςξπίζξμςαι δϋξ ακϊμα δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ İΙΑ: ςξ ίδοσμα ασςϊ 
ποξυόοηρε ρε εκρσγυοξμιρμϊ ςξσ ποξγοάμμαςξπ θέομαμρηπ, ρε 43 δημξςικά ρυξλεία ςηπ 
πεοιξυήπ, πξσ παοαμέμξσμ εκςϊπ ςξσ δικςϋξσ ηλεκςοξδϊςηρηπ30· παοάλληλα, 
ποαγμαςξπξίηρε δχοεά μαθηςικξϋ ενξπλιρμξϋ ρε 500 ρσμξλικά μαθηςέπ31. Λία ακϊμα 
δοαρςηοιϊςηςα ςηπ İΙΑ ρυεςίζεςαι με ςημ παοξυή σλικξςευμικήπ βξήθειαπ ρςξ 

                                                 
27 Kırgızistan Yüksek Eğitim Kuruluna domanım desteği (İΙΑ, 15/6/2009). 
28 Kırgız – Türk Lisesi‟ ne Bilgisayar Laboratuvarı, (İΙΑ, 25/3/2008). Ρςημ ίδια αμακξίμχρη 
ρημειόμξμςαι, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, ϊςι ρςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ παοίρςαμςξ ξ Ρσμςξμιρςήπ ςξσ 
Οοξγοάμμαςξπ ςηπ İΙΑ για ςξ Bişkek, Dr Bekir Demir, ξ Μξμάουηπ ςξσ Narin,  Acibek  Kasmaliyev, ξ 
Δήμαουξπ ςξσ Narin,  Beyşenali Bogaçiyev, ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Μξμαουιακξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Narin,  
Amantur Abdikerimov και άλλξι ανιχμαςξϋυξι ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ. Υάοιμ ςχμ σπηοεριόμ πξσ 
έυει ποξρτέοει η TİKA, ρςξμ Bekir Demir απξδϊθηκε ξ ςίςλξπ ςξσ επίςιμξσ δημϊςη.  
29 Ahiska Türkleri İlköğretim Okulu‟ na bilgisayar laboratuvarı, (İΙΑ, 17/1/2007). Ρςξ έγγοατξ 
επιρημαίμεςαι, ενάλλξσ, η δοαρςηοιξπξίηρη ρςημ πεοιξυή ςξσ “Καψκξϋ Ρσμδέρμξσ ξϋοκχμ Ahiska” 
(Ahiska Türkleri Kamu Derneği)· ρςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ, ενάλλξσ, παοίρςαςξ ξ Οοϊεδοξπ ςηπ,  
Süleyman Sariyev, απϊ κξιμξϋ με ςξμ Dr Bekir Demir, ςξ Μξμάουη ςξσ  Celalabad, İskender Aydaraliev 
και άλλξσπ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ. 
30 Kırgızistan‟ da 43 okulun ısıtma sistemi yenilendi, (İΙΑ, 11/02/2009). Δμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ 
ςα ϊρα αμάτεοαμ ρςιπ ξμιλίεπ ςξσπ – καςά ςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ – η Αμςιμξμάουηπ ςξσ Μarin, 
Saltanat Esemanova, και ξ Δήμαουξπ Almaz Kulmatov: η ξσοκία έυει παοάρυει πξλϋπλεσοη βξήθεια 
ρςιπ εκπαιδεσςικέπ δξμέπ ςξσ Ιιογιρςάμ. Οαοάλληλα, ενέτοαραμ ςημ εσγμχμξρϋμη ςξσπ ποξπ ςη 
Δημξκοαςία ςηπ ξσοκίαπ και ςημ  İΙΑ, για  ςξ ξσοκικϊ Ιέμςοξ Οξλιςιρμoϋ – ςξ ξπξίξ άμξινε ρςξ 
κοαςικϊ Οαμεπιρςήμιξ ςξσ Narin και ρςξ ξπξίξ ποϊκειςαι μα τξιςξϋμ πεοίπξσ 1000 άςξμα εςηρίχπ – 
ϊπχπ και για ςημ ςξσοκική σπξρςήοινη ποξπ ςξμ Ιϋκλξ Λαθημάςχμ Δπαγγελμαςικξϋ 
Οοξραμαςξλιρμξϋ. 
31Kırgız öğrencilere yeni eğitim döneminde kırtasiye yardımı, (İΙΑ, 21/10/2008). Oι 500 μαθηςέπ 
επελέγηραμ απϊ ςα 135 ρυξλεία πξσ διαθέςξσμ ξι 6 επαουίεπ ςξσ Μξμξϋ Narin. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι 
ρςιπ ςράμςεπ πξσ δχοίρθηκαμ, αμαγοατϊςαμ ϊςι ασςέπ απξςελξϋμ δόοξ ςχμ παιδιόμ ςηπ ξσοκίαπ 
ποξπ ςξσπ Ιιογιρίξσπ αδελτξϋπ ςξσπ.  
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ξοταμξςοξτείξ και ρςξ ρυξλείξ παιδιόμ με ειδικέπ αμάγκεπ, ςηπ πϊληπ Oş· η παοευϊμεμη 
βξήθεια, μάλιρςα, εκςείμεςαι απϊ έπιπλα και μηυαμήμαςα, μέυοι κξσβέοςεπ32.  
 
β) Παοξυή βξήθειαπ ρε κοαςικξύπ τξοείπ και ιδούμαςα. 
 
     Ξι κοαςικξί τξοείπ και ιδοϋμαςα είμαι έμαπ ακϊμα ςξμέαπ, ρςξμ ξπξίξμ παοαςηοξϋμςαι 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ İΙΑ. Δμδεικςική χπ ποξπ ασςϊ είμαι η δχοεά 15 σπξλξγιρςόμ, 11 
εκςσπχςόμ και εμϊπ ραοχςή ποξπ ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ ςξσ Ιιογιρςάμ, ςξμ Αποίλιξ ςξσ 
200833· ακξλξϋθηρε μέα δχοεά ποξπ ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ςξ Ρεπςέμβοιξ ςξσ επϊμεμξσ 
υοϊμξσ34. 
     Ρε άλλεπ δϋξ πεοιπςόρειπ, η İΙΑ ρσμεογάρθηκε με ςξσοκικξϋπ κοαςικξϋπ τξοείπ, 
ποξκειμέμξσ μα σλξπξιηθξϋμ ρσγκεκοιμέμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. Ανιχμαςξϋυξι ςηπ İΙΑ 
ρσμμεςείυαμ ρε ςξσοκική αμςιποξρχπεία – απξςελξϋμεμη, εκςϊπ ασςόμ, και απϊ 
ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ Γεμικήπ Αρταλείαπ και ςηπ Ακαδημίαπ ςηπ Αρςσμξμίαπ – πξσ είυε 
ρσμάμςηρη με ςξμ Σπξσογϊ Δρχςεοικόμ ςξσ Ιιογιρςάμ, B. Nogoybaev, ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ 
Ακαδημίαπ ςηπ Αρςσμξμίαπ, B. İşimov, ςξμ επικεταλήπ ςηπ Διεϋθσμρηπ Αρταλείαπ ςξσ 
Bişkek, M. Kongatiev, καθόπ και με άλλξσπ Ιιογίριξσπ ανιχμαςξϋυξσπ. Αμςικείμεμξ 
ρσζήςηρηπ ςηπ ρσμάμςηρηπ ασςήπ ήςαμ η σλξπξίηρη ςξσ Ρυεδίξσ πξσ εκπϊμηρε ςξ Ιέμςοξ 
Διεθμξϋπ Αρςσμξμικήπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ ξσοκίαπ. ξ Ρυέδιξ ποξέβλεπε ςημ εκπαίδεσρη 
αρςσμξμικόμ σπαλλήλχμ διατϊοχμ υχοόμ ρςημ ξσοκία, ρε μία πληθόοα ρυεςικόμ 
γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ, εμό χπ «πιλξςικϊ κοάςξπ» είυε επιλεγεί ςξ Ιιογιρςάμ35. Δνάλλξσ, 
ρε ρσμεογαρία με ςξ Σπξσογείξ Γεχογίαπ και Αγοξςικόμ Σπξθέρεχμ ςηπ ξσοκίαπ, η İΙΑ 
νεκίμηρε εογαρίεπ απξκαςάρςαρηπ ςξσ Ρςαθμξϋ Θυθσξπαοαγχγήπ ςηπ λίμμηπ Θssik, ρςξ 
Ιιογιρςάμ36.  
     Ξι γεχογικέπ  καλλιέογειεπ απξςελξϋμ έμα ακϊμα πεδίξ ρσμεογαρίαπ αμάμερα  ρςημ 
TİKA και ςξσπ αομϊδιξσπ τξοείπ ςξσ Ιιογιρςάμ. Ρϋμτχμα με ςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ ςξσ 
Θξσμίξσ ςξσ 2008, ανιχμαςξϋυξι ςξσ αομϊδιξσ Σπξσογείξσ ςξσ Ιιογιρςάμ ήοθαμ ρςημ 
ξσοκία, για εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ πάμχ ρε θέμαςα ρπξοάπ37. ξ 2009, ενάλλξσ, η TİKA 
ρσμεογάρθηκε με ςξ Ίδοσμα Διεθμξϋπ Ρσμεογαρίαπ και Αμάπςσνηπ ςηπ Ρξσηδίαπ (SIDA) 
καθόπ και με ςξ αομϊδιξ Σπξσογείξ ςξσ Ιιογιρςάμ, με ρςϊυξ ςημ αμάπςσνη ςευμικόμ 
καλλιέογειαπ ρςξ Ιιογιρςάμ· ρςξ πλαίριξ ασςϊ, παοαυχοήθηκαμ ενειδικεσμέμα αγοξςικά 
μηυαμήμαςα, εμό ρε κάπξιεπ πεοιξυέπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ και ξι ποόςεπ δξκιμαρςικέπ 
καλλιέογειεπ38. 
 
γ) Πξλιςιρςικέπ επατέπ 
 
     Έμα πξλϋ ρημαμςικϊ μέοξπ ςχμ ςξσοκικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςξμ πξλιςιρςικϊ ςξμέα έυει 
λάβει υόοα ρςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ «βοαδιέπ για ςα αδελτά    κοάςη – ςξσοκξ-
κιογιζικέπ πξλιςιρμικέπ ημέοεπ» (Kardeş ülke geceleri – Türk-Kırgız Kültür günleri), πξσ 
διξογαμόμξμςαι απϊ ςημ TDBB. ξ ποϊγοαμμα ασςϊ πεοιελάμβαμε πληθόοα δοχμέμχμ, με 
αμθοχπιρςικϊ κσοίχπ υαοακςήοα: καςά ςη διάοκεια ςξσ Παμαζαμιξϋ (24 Ρεπςεμβοίξσ – 22 
Ξκςχβοίξσ 2006) ρςημ αίθξσρα ςξσ θεάςοξσ “Mahac” διαμέμξμςαμ – ρε καθημεοιμή βάρη – 
ζερςά πιάςα ρε 600 άςξμα, καθόπ και ςοϊτιμα ρε 400 άςξμα. Οαοάλληλα, ρε ςοειπ επαουίεπ 
ςξσ Ιιογιρςάμ, ρε Ιέμςοξ αςϊμχμ ρε ειδικέπ αμάγκεπ ρςξ   Bişkek, καθόπ και ρςξ υχοιϊ 
Sternoya ςχμ ξϋοκχμ Ahiska έγιμε διαμξμή ςοξτίμχμ ρε 1500 ρσμξλικά ξικξγέμειεπ. 
Γεϋμαςα, ενάλλξσ, παοαυχοήθηκαμ απϊ ςημ TDBB ποξπ ςιμήμ πξλιςικόμ και 

                                                 
32 Kırgızistan‟ da Oş yetimhanesi ve özürlüler okulu‟ na yardım, (TİKA, 16/8/2007). 
33 Kırgızistan Sayıştay‟ ına ekipman desteği, (TİKA, 8/4/2008). 
34Kırgızistan Sayıştay‟ ına teknik yardım, (TİKA, 29/9/2009). Ρςημ ξμιλία πξσ εκτόμηρε ρςημ ςελεςή 
παοάδξρηπ ςξσ σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ, ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Δλεγκςικξϋ Ρσμεδοίξσ, İskender 
Gayipkulov, σπεμθϋμιρε ϊςι η TİKA έυει ρσμδοάμει ςξ Ρσμέδοιξ και καςά ςα ποξηγξϋμεμα υοϊμια · 
αμςιρςξίυχπ, ξ Ρσμςξμιρςήπ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA για ςξ Bişkek, Vekili Polat, ςϊμιρε ϊςι θα 
ενακξλξσθήρει η σπξρςήοινη ςξσ Ιιογιρςάμ απϊ ςημ TİKA. 
35 Kırgızistan‟ da Polis Eğitimi İşbirliği Projesi başladı, (TİKA, 20/9/2007). 
36 Kırgızistan‟ da balık üretim istasyonu rehabilite ediliyor, (TİKA, 27/5/2008). 
37 Kırgız uzmanlar tohumculuk konusunda eğitim, (TİKA, 11/7/2008). 
38 Kırgızistan’ da sırta ekim projesinde ilk deneme ekimi yapıldı, (TİKA, 19/10/2009). Ανίζει μα 
ρημειχθεί ϊςι ρςημ ςελεςή πξσ εγκαιμίαρε ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ, μίληρε και ξ Στσπξσογϊπ Γεχογίαπ, 
Σδάςχμ και Βιξμηυαμιόμ Δπενεογαρίαπ οξτίμχμ ςξσ Ιιογιρςάμ, D. B. Kencebayev. 
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επιυειοημαςιόμ· επιποξρθέςχπ, σπεγοάτη ποχςϊκξλλξ αδελτξπξίηρηπ αμάμερα ρςξ Δήμξ 
ςξσ  Beykoz ρςημ  Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, και ρε εκείμξμ ςξσ Özgen (Ιιογιρςάμ)39.  
     Αμάλξγεπ δοαρςηοιϊςηςεπ με πξλιςιρμικϊ υαοακςήοα διξογαμόθηκαμ και ςξ 2007· για 
ςημ ποξεςξιμαρία ςχμ επικείμεμχμ δοαρςηοιξςήςχμ, μάλιρςα, αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB 
επιρκέτθηκε ςξμ Οοϊεδοξ ςξσ Δλεγκςικξϋ Ρσμεδοίξσ ςξσ Ιιογιρςάμ  και Αμςιποϊεδοξ ςηπ 
TDBB, İskender Gayipkulov40, ςημ πεοίξδξ 10 – 12 Ρεπςεμβοίξσ 2007. Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊμ, 
ενάλλξσ, η αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB ρσμαμςήθηκε με ςξμ Οοέρβη ςηπ ξσοκίαπ ρςξ Bişkek, 
Serpil Aleman, ϊρξ και με ςξμ Ρσμςξμιρςή ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA για ςξ Bişkek, Dr 
Bekir Samir41. O αμθοχπιρςικϊπ υαοακςήοαπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ήςαμ κσοίαουξπ και ρ’ 
ασςήμ ςημ πεοίπςχρη· η TDBB ποξυόοηρε ρε δχοεά αμαπηοικόμ αμανιδίχμ ρε άςξμα με 
ειδικέπ αμάγκεπ, καθόπ και ρε υοημαςική δχοεά ρςιπ πϊλειπ Bişkek, Karabalta και 
Tokmok42. Ξι ίδιεπ πξλιςιρμικέπ εκδηλόρειπ επαμαλήτθηκαμ – για ςοίςη τξοά – ςξ 2008· 
ϊπχπ, μάλιρςα, επιρημαίμεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, η αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB δόοιρε 
και πάλι αμαπηοικά αμανίδια ρε άςξμα με ειδικέπ αμάγκεπ, εμό διξογαμόθηκαμ και πάλι 
λαψκά ρσρρίςια43. 
     Ζ πξλιςιρςική δοαρςηοιϊςηςα ςηπ ξσοκίαπ ρςξ Ιιογιρςάμ πεοιλαμβάμει, πέοαμ ςχμ 
άλλχμ, και ςημ ποξβξλή και διάδξρη ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, και με ςημ 
σπξρςήοινη ςηπ TİKA, ςξ Οαμεπιρςήμιξ Bilkent, ςξ κιογιζξ – ςξσοκικϊ Οαμεπιρςήμιξ ςξσ 
Manas (Ιιογιρςάμ) και η Ακαδημία Δπιρςημόμ ςξσ Ιιογιρςάμ, ςξ 2007, διξογάμχραμ ςξ Β΄ 
Διεθμέπ Ρσμέδοιξ για ςημ ξσοκική Γλόρρα ρςημ ποχςεϋξσρα ςξσ Ιιογιρςάμ, ςξ Bişkek. Ρ’ 
ασςϊ μίληραμ 54 επιρςήμξμεπ απϊ ςημ ξσοκία, ςημ Αλβαμία, ςξ Αζεομπαψςζάμ, ςη Βξρμία – 
Δοζεγξβίμη, ςξ Θοάκ, ςξ Ιϊρξβξ, ςημ ΟΓΔΛ, ςξ ξσοκμεμιρςάμ, ςημ ασςϊμξμη Δημξκοαςία 
ςηπ Ιοιμαίαπ και ςημ Ξσκοαμία, καθόπ και απϊ ςη Γιακξσςία44. Οαοάλληλα, ρε αμακξιμχθέμ 
ςηπ  TİKA αματέοεςαι ϊςι εξοςάρθηκε με λαμποϊςηςα ςξ Γ΄ Ρσμπϊριξ Οαοαδξριακόμ 
ξσοκικόμ ρςξ Bişkek· ρςξ πλαίριξ ςχμ εξοςαρμόμ ασςόμ, απξμεμήθηκαμ ςα πιρςξπξιηςικά 
εκμάθηρηπ ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ ρε 916 ρπξσδαρςέπ, πξσ ξλξκλήοχραμ ςημ εκπαίδεσρή 
ςξσπ45.  
     Ξι ποξρπάθειεπ ενξικείχρηπ – εκ μέοξσπ ςχμ ςξσοκικόμ τξοέχμ – ςχμ Ιιογιρίχμ με ςημ 
ςξσοκική γλόρρα και ςξμ πξλιςιρμϊ, δεμ πεοιξοίζεςαι μϊμξ ρε μαθήμαςα ςξσοκικήπ 
γλόρραπ· ασςϊ καθίρςαςαι ιδιαιςέοχπ ρατέπ απϊ ρυεςική αμακξίμχρη ςηπ TDBB, ρϋμτχμα 
με ςημ ξπξία, διξογαμόθηκε επίρκεφη Ιιογιρίχμ μαθηςόμ και τξιςηςόμ – διάοκειαπ μιαπ 
εβδξμάδαπ – ρςημ ξσοκία. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ξ Οοϊεδοξπ ςηπ TDBB και Δήμαουξπ ςξσ 
Pendik, Erol Kaya, εκτόμηρε ξμιλία ποξπ ςξσπ μεαοξϋπ Ιιογιρίξσπ, μιλόμςαπ ρςα 
ςξσοκικά46· ςξ ρςξιυείξ ασςϊ είμαι εμδευξμέμχπ εμδεικςικϊ ςξσ βαθμξϋ διείρδσρηπ ςηπ 
ςξσοκικήπ γλόρραπ ρςιπ εκπαιδεσςικέπ δξμέπ ςξσ Ιιογιρςάμ. 
     Ρυεςικά με ςξ υόοξ ςξσ πξλιςιρμξϋ και ςχμ ευμόμ, σπάουξσμ δϋξ ακϊμα ρςξιυεία, για 
ςα ξπξία θα μπξοξϋρε μα γίμει εδό λϊγξπ – υχοίπ ασςά μα έυξσμ, χρςϊρξ μεγάλη ρσμάτεια 
με ςιπ ποξαματεοθείρεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. ξ ποόςξ ατξοά μία δχοεά ςηπ TİKA ποξπ ςημ 

                                                 
39 Kardeş Ülke Geceleri – Türk-Kırgız Kültür Günleri, (TDBB, 26 Ekim 2006). 
40 Ζ διπλή ασςή ιδιϊςηςα ςξσ Ιιογιρίξσ  κοαςικξϋ ανιχμαςξϋυξσ ρσμιρςά απϊ μϊμη ςηπ έμα ρςξιυείξ με 
ιδιαίςεοη ρημαρία· ξ πεοαιςέοχ ρυξλιαρμϊπ ςξσ, χρςϊρξ, εκπίπςει απϊ ςα εμδιατέοξμςα ςηπ 
παοξϋραπ μελέςηπ. 
41 Türk Dünyası Belediyeler Birliği Heyeti, II. Kardeş Ülke Geceleri, ön çalışmasını yapmak üzere 10 – 
12 Eylül 2007 tarihlerinde Kırgız Cumhuriyetinde…(TDBB, 10 Eylül 2007). ρξμ ατξοά ςημ επίρκεφη 
ςηπ αμςιποξρχπείαπ ςηπ TDBB ρςξμ Gaipkulov, βλ. επίρηπ ςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ με ςίςλξ K. C. 
Sayıştay Başkanı ve TDBB Başkan Yardımcısı Sayın İskender Gaipkulov ziyaret edildi (TDBB, 24 Eylül 
2007)· για ςημ επίρκεφη ςηπ αμςιποξρχπείαπ ρςξ γοατείξ ςηπ TİKA ρςξ Ιιογιρςάμ, βλ. και άλλξ 
αμακξιμχθέμ, με ςίςλξ: 2007 yılı Kırgız – Türk Kardeşlik kültür geceleri etkinlikleri kapsamında 
heyetimiz TİKA  Bişkek ofisini ziyarett etti (TDBB, 31 Ocak 2007). Bλ. επίρηπ νευχοιρςϊ αμακξιμχθέμ 
με ςίςλξ: 2007 yılı “Kırgız-Türk” Kardeşlik Kültür Geceleri etkinlikleri kapsamında T. C. Bişkek 
Büyükelçisi  Sepril Alpman ziyaret, (TDBB, 24 Eylül 2007). 
42 2007 Kırgız – Türk Kardeşlik Kültür Geceleri etkinlikleri gerçekleştirildi, (TDBB, 24 Eylül 2007) 
43 TDBB Başkan Erol Kaya ve beraberindeki heyet 2008 yılı III Kardeş Ülke Günleri kapsamında 
Kırgızistan‟ ı ziyaret etti (TDBB, 3 Eylül 2008). 
44 II. Uluslararası Türk Dil Kumultayı Bişkek‟ te gerçekleştiridi, (TİKA, 23/11/2007). 
45 Kırgızistan‟ da 3, Geleneksel Türkçe mezuniyet şöleni coşkuyla kutlandı, ( TİKA, 3/7/2008). Ρςξ 
ίδιξ έγγοατξ αματέοεςαι, επίρηπ, ϊςι ασςξϋ ςξσ είδξσπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ έυξσμ νεκιμήρει και 
λαμβάμξσμ υόοα ρςξ Ιιογιρςάμ, ήδη απϊ ςξ 1996. 
46 Kırgızistan öğrenciler Türkiye‟ de, (TDBB, 18 Temmuz 2008). 



Αμιυμεύξμςαπ ςημ ςξσοκική ενωςεοική πξλιςική |Οαμςελήπ ξσλξσμάκξπ 

 

 20 

Ξμξρπξμδία Ιαοάςε ςξσ Ιιογιρςάμ47, εμό ςξ δεϋςεοξ είμαι κάςι διατξοεςικϊ: ρε ρυεςικϊ 
διαγχμιρμϊ πξσ διεμήογηρε ςξ πεοιξδικϊ “Şookum” ςξσ Ιιογιρςάμ, «άμδοαπ ςηπ υοξμιάπ» 
αμαδείυθηκε ξ Σπξσογϊπ παοά ςχ Οοχθσπξσογό – και σπεϋθσμξπ για ςημ TİKA - Faruk 
Çelik· ξ λϊγξπ για ςη βοάβεσρή ςξσ – ϊπχπ ςξμίζεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ – είμαι η 
ρσμβξλή ςξσ ρςημ αμάπςσνη ςχμ ρυέρεχμ αμάμερα ρςημ ξσοκία και ςξ Ιιογιρςάμ48.  
 
ε) Διπλχμαςικέπ επατέπ 
 
     Ξι διπλχμαςικέπ επατέπ με κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ Ιιογιρςάμ αμήκξσμ ρυεδϊμ 
κας’ απξκλειρςικϊςηςα ρςξμ ςξμέα δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ TDBB. Ρυεςικά με ςξ βαθμϊ 
ρημαρίαπ πξσ έυξσμ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ, αοκεί μα αματεοθεί ϊςι ρςημ ςελεςή 
εγκαιμίχμ ςξσ παοαοςήμαςξπ ςηπ TDBB ρςξ Ιιογιρςάμ, παοίρςαμςξ – εκςϊπ ςχμ άλλχμ – ξ 
Οοϊεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Ιιογιρςάμ, Kurmanbek Bakiev, ξ Σπξσογϊπ Δνχςεοικόμ,  
Cenşenkulov49. Ρςξ ίδιξ πλαίριξ μπξοεί μα ςξπξθεςηθεί η επίρκεφη Ιιογιρίχμ βξσλεσςόμ 
ρςξμ Οοϊεδοξ ςηπ TDBB,  Erol Kaya, ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 200950.  
     Αοκεςέπ είμαι, ενάλλξσ, ξι επιρκέφειπ πξσ αμςαλλάρρξσμ αμόςαςα ρςελέυη ςηπ DΒΒ με 
ςιπ Οοξνεμικέπ αουέπ ςξσ Ιιογιρςάμ, είςε μεμξμχμέμα, είςε ρςξ πλαίριξ ςχμ «βοαδιόμ για ςα 
αδελτά κοάςη», για ςιπ ξπξίεπ έυει ήδη γίμει λϊγξπ. ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2007, ςα Ιεμςοικά 
ςηπ DBB επιρκέτθηκε ξ Οοερβεσςήπ ςξσ Ιιογιρςάμ ρςημ Άγκσοα, Mambet Junus Abilov· η 
ιδιαίςεοη ρημαρία ςηπ ρσμάμςηρηπ ασςήπ καςαδεικμϋεςαι απϊ ςξ γεγξμϊπ  ϊςι ρ’ ασςήμ 
παοίρςαςξ και ξ Οοέρβηπ ςξσ Ιιογιρςάμ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, Ruslan Kazakbaev51· είυε 
ποξηγηθεί επίρκεφη αμςιποξρχπείαπ ςηπ DBB ρςξμ Οοέρβη ςξσ Ιιογιρςάμ ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη52.  
     Δμδιατέοξμ παοξσριάζει, ρε κάθε πεοίπςχρη, η απξυαιοεςιρςήοια επίρκεφη ςξσ μέυοι 
ςϊςε Γεμικξϋ Οοξνέμξσ ςξσ Ιιογιρςάμ, Ruslan Kazakbaev – ξ ξπξίξπ εγκαςέλειπε ςη θέρη ςξσ 
ποξκειμέμξσ μα αμαλάβει ασςήμ ςξσ Σπξσογξϋ ςχμ Δνχςεοικόμ53· ξ  διάδξυϊπ ςξσ, Mirlan 
Arstanbaev, επιρκέτθηκε ςα Ιεμςοικά ςηπ TDBB. Δπίρκεφη ρςξ μέξ Οοέρβη ποαγμαςξπξίηρε 
ξ (επίρηπ μέξπ) Οοϊεδοξπ  ςηπ  TDBB – και δήμαουξπ ςξσ Denizli – Nihat Zeybekçi, ςξ 
Μξέμβοιξ ςξσ 2009· ρςιπ ρσζηςήρειπ πξσ είυαμ – ϊπχπ ςξσλάυιρςξμ αματέοεςαι ρςξ ρυεςικϊ 
αμακξιμχθέμ – ςξμίρθηκε η αμάγκη εμδσμάμχρηπ ςχμ ρυέρεχμ αμάμερα ρςξσπ θερμξϋπ 
ςξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ ςχμ δϋξ υχοόμ54. 
     Αμςίρςξιυεπ ποξρπάθειεπ εμδσμάμχρηπ παοαςηοξϋμςαι επίρηπ ρςξσπ δερμξϋπ μεςανϋ ςηπ 
TDBB και ςχμ Δήμχμ ςξσ Ιιογιρςάμ, πξσ είμαι μέλη ςηπ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, η TDBΒ 
ρσμεογάρθηκε με ςημ TİKA ςξ 2006 για ςη διεκπεοαίχρη εμϊπ ποξγοάμμαςξπ ςευμικήπ 
σπξρςήοινηπ ποξπ ςξσπ δήμξσπ ασςξϋπ. Για ςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ, μάλιρςα, ξ 
Αμςιποϊεδοξπ ςηπ TDBΒ – και ξ Δήμαουξπ ςξσ Hendek – Ali İnci, ςξ μέλξπ ςξσ Διξικηςικξϋ 
Ρσμβξσλίξσ ςηπ  TDBB,  Hüsamettin Koçak, και ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ, Dr Ertuğrul Gazi 
Sağlam επιρκέτθηκαμ ςξ Ιιογιρςάμ ςημ πεοίξδξ 24 – 27 Ασγξϋρςξσ 2006, σπϊ ςημ 
καθξδήγηρη ςξσ Ρσμςξμιρςή Οοξγοάμμαςξπ ςηπ  TİKA για ςξ Bişkek, Dr Bekir Demir55. 
     ξ 2007, ενάλλξσ, ρςξ πλαίριξ ςχμ «βοαδιόμ για ςα αδελτά κοάςη», σπεγοάτη 
ποχςϊκξλλξ αδελτξπξίηρηπ αμάμερα ρςξ Δήμξ ςξσ alas ρςξ Ιιογιρςάμ, και ρε εκείμξμ ςξσ 

                                                 
47 “Kırgızistan Karate Federasyonuna destek (TİKA, 17/4/2008). 
48 Devlet Bakanı Faruk Çelik, Kırgızistan‟ da “Yıl‟ ın Adamı” seçildi (TİKA, 21/12/2009). 
49 TDBB Genel Merkezi, Kırgız Cumhurbaşkanı Bakiev’ in katımıyla hizmete açıldı”, (TDBB, 11 Eyül 
2006). 
50 Kırgız Cumhuriyeti‟ nden milletvekilleri TDBB‟ yi ziyaret etti, (TDBB, 19 Şubat 2009). 
51 Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Mambet Junus Abilov TDBB Merkezi‟ ni ziyaret etti, (22 Ocak 2007).  
52 TDBB heyeti, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Ruslan Kazakbaev‟ i makamında ziyaret etti, (TDBB, 
20 Ocak 2007). 
53 Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu TDBB Başkanı Erol Kaya‟ ya veda ziyaretinde bulundu, 
(TDBB, 27  Şubat 2009). 
54 Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mirlan Arstanbaev TDBB Genel Merkezine nezaket 
ziyaretinde bulundu (TDBB, 22 Mayıs 2009). Οάμςχπ εδό θα ποέπει μα επιρημαμθεί και η επίρκεφη 
αμςιποξρχπείαπ σφηλϊβαθμχμ ανιχμαςξϋυχμ ςηπ DT ρςξ Οοξνεμείξ ςξσ Ιιογιρςάμ, ποξκειμέμξσ μα 
εκτοάρξσμ ςη θλίφη ςξσπ για ςξ θάμαςξ ςξσ Ιιογίριξσ διαμξξσμέμξσ και πξλιςικξϋ Cengiz Aytmatov· 
γι’ ασςϊ, βλ. Koordinatörümüzden Kırgızistan Başkonsolosluğu‟ na taziye ziyareti…, (DT, 24/6/2008).  
55“Kırgız Cumhuriyeti Belediyeleri’ne teknik destek”,(TDBB, 5 Eyül 2006).  
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alas, ρςημ Ιαιράοεια ςηπ ξσοκίαπ56. Ξι ποξρπάθειεπ ρϋρτιγνηπ ςχμ δερμόμ μάλλξμ θα 
ποέπει μα θεχοηθξϋμ αμτίδοξμεπ· ποξπ ασςήμ ςημ καςεϋθσμρη, ςξσλάυιρςξμ, 
ποξραμαςξλίζει, η επίρκεφη, ρςα Ιεμςοικά ςηπ TDBΒ, ςξσ Δημάουξσ ςξσ Karakol (ρςημ 
επαουία ςξσ Issıkgöl) – ςξ ξπξίξ είμαι μέλξπ ςηπ  TDBB – Nurbek Aliev57. 
     Δϋξ ακϊμα δοαρςηοιϊςηςεπ υοήζξσμ πεοαιςέοχ επιρήμαμρηπ: η ποόςη απϊ ασςέπ ατξοά 
ρςημ επίρκεφη ρςημ  TDBB, αμθοόπχμ ςξσ ϋπξσ απϊ ςξ Ιιογιρςάμ· μεςανϋ ασςόμ ήςαμ έμα 
αμόςαςξ ρςέλευξπ ςηπ κοαςικήπ οαδιξςηλεϊοαρηπ και δϋξ ρςελέυη ετημεοίδχμ58. Ξι επατέπ 
ςηπ TDBB είμαι έμα μέξ – και αοκεςά διατξοεςικϊ ρε ρυέρη με  ςα ποξαματεοθέμςα – 
ρςξιυείξ, και ρε κάθε πεοίπςχρη, εναιοεςικά εμδιατέοξμ, με δεδξμέμη ςημ ιρυϋ και ςημ 
επιοοξή ςξσ ϋπξσ ρςιπ ρϋγυοξμεπ κξιμχμίεπ. Ζ παοξσρία, ενάλλξσ, ρςελέυξσπ ςξσ 
κοαςικξϋ οαδιξςηλεξπςικξϋ τξοέα, σπξδηλόμει ρατέρςαςα και κοαςική αμάμεινη ρςιπ 
διακοαςικέπ ασςέπ επατέπ.  
     ξ δεϋςεοξ ατξοά ρςημ επίρκεφη μελόμ ςξσ Δ.Ρ. ςξσ Ρσμδέρμξσ Οξλιςιρμξϋ και 
Αλληλεγγϋηπ ςχμ Ιιογιρίχμ ξϋοκχμ (Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği) ρςξ 
Ρσμςξμιρςικϊ ϊογαμξ ςχμ ξϋοκχμ ςξσ Ιϊρμξσ59. Ζ ιδιαίςεοη ρημαρία ςξσ γεγξμϊςξπ ασςξϋ, 
είμαι η ϋπαονη απεσθείαπ επατόμ και ρυέρεχμ αμάμερα ρε μειξμξςικξϋπ Ρσλλϊγξσπ ςξσ 
ενχςεοικξϋ, και ρε Ρσμδέρμξσπ πξσ – μξλξμϊςι έυξσμ ςημ έδοα ςξσπ ρςημ ξσοκία – 
δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςιπ εμ λϊγχ υόοαπ.  
 

2. ΑΕΔΠΛΟΑΪΕΑΜ  

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ ρςξ Αζεομπαψςζάμ μπξοξϋμ μα 
διακοιθξϋμ ρε 4 καςηγξοίεπ:   
      
     α) Οαοξυέπ και ρσμδοξμή ρςξμ εκπαιδεσςικϊ ςξμέα. 
     β)  Σλικξςευμική σπξρςήοινη. 
     γ)  Διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 
     δ)  Οξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ.  
 
α) Παοξυέπ και ρσμδοξμή ρςξμ εκπαιδεσςικό ςξμέα. 
 
     Ωπ μία απϊ ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ εμέογειεπ ρςξμ ςξμέα ςχμ εκπαιδεσςικόμ δξμόμ ςξσ 
Αζεομπαψςζάμ, θα ποέπει μα θεχοηθεί η δχοεά – εκ μέοξσπ ςηπ TİKA – ηλεκςοξμικξϋ 
ενξπλιρμξϋ ρε εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα ςηπ υόοαπ, κάπξια εκ ςχμ ξπξίχμ έυξσμ ρατή 
ςξσοκικϊ υαοακςήοα. Αμαλσςικϊςεοα, η TİKA ποξέβη ρε δχοεά 23 σπξλξγιρςόμ, 2 
εκςσπχςόμ και 2 ραοχςόμ ρςξ λϋκειξ Αtatürk – ςξ ξπξίξ αμήκει ρςξ Ίδοσμα Δοεσμόμ ςξσ 
ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ ρςξ Λπακξϋ. Ξμξίχπ, 10 σπξλξγιρςέπ, 1 ποξςζέκςξοαπ, 1 ξθϊμη 
ποξςζέκςξοα, 1 switch-network καθόπ και έπιπλα για σπξλξγιρςή παοαδϊθηκαμ ρςξ 
ξσοκικϊ Κϋκειξ – πξσ  αμήκει ρςξ «Ηοηρκεσςικϊ Ίδοσμα ςηπ ξσοκίαπ» (ürkiye Diyanet 
Vakfı) – επίρηπ ρςξ Λπακξϋ. Ρςημ ποχςεϋξσρα ςξσ Αζεομπαψςζάμ βοίρκεςαι, ενάλλξσ, ςξ 
«ξσοκικϊ Κϋκειξ ςηπ Αμαςξλίαπ»· ρςξ Κϋκειξ ασςϊ η  TİKA ποξςίθεςαι μα ιδοϋρει Λξμάδα 
Ζλεκςοξμικόμ Σπξλξγιρςόμ, γι’ ασςϊ άλλχρςε, και ποξυόοηρε ρε δχοεά πλήθξσπ 
μηυαμημάςχμ για ςημ επάμδοχρή ςηπ ρε ενξπλιρμϊ. Δχοεά ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ και 
επίπλχμ γοατείξσ έγιμαμ ποξπ ςη Ηεξλξγική Ρυξλή ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςξσ Λπακξϋ, καθόπ 
και ποξπ ςξ Δ.Ρ. ςχμ τξιςηςόμ ςηπ Οαιδαγχγικήπ Ακαδημίαπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ60. Οοξπ ςημ 
Οαιδαγχγική Ακαδημία είυε λάβει υόοα μία ακϊμη δχοεά εκ μέοξσπ ςηπ TİKA, ασςήμ ςη 
τξοά, ϊμχπ, με πεοιρρϊςεοξ «εθμικϊ» υαοακςήοα. Λε ρςϊυξ ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ ςχμ 
λειςξσογικόμ δξμόμ, ςϊρξ ςηπ ξσοκικήπ Δρςίαπ ϊρξ και ςξσ Ιέμςοξσ ξσοκικόμ 
Δπιρςημξμικόμ Δοεσμόμ – πξσ λειςξσογξϋμ εμςϊπ ςηπ Οαιδαγχγικήπ Ακαδημίαπ – 

                                                 
56 Kırgızistan – Talas Belediyesi ile Türkiye Kayseri – Talas Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokol‟ 
ü” imzalandı, (TDBB, 32 Ocak 2007). 
57Üyelerimizden Kırgızistan Issıkgöl eyaleti Karakol şehri Belediye Başkanı Nurbek Aliev ve 
beraberindeki heyet TDBB ziyaret etti, (TDBB, 29 Temmuz 2008).   
58 Kırgız basın grubu TDBB Merkezi‟ni ziyaret etti, (TDBB, 26 Şubat 2007). 
59 Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetimi Kurulu üyeleri Koordinatörlüğümüzü 
ziyaret ettiler (DT 28/4/2008). 
60 Azerbaycan‟a eğitim desteğine devam (TİKA, 11/8/2009).  
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παοαδϊθηκε ηλεκςοξμικϊπ ενξπλιρμϊπ, καθόπ και έπιπλα σπξλξγιρςή61.  
     Οέοαμ ςηπ δχοεάπ ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ καθόπ και επίπλχμ, η TİKA ρσμβάλλει ρςημ 
εμίρυσρη ςχμ  εκπαιδεσςικόμ ποαγμάςχμ με ποαγμαςξπξίηρη επιμξοτχςικόμ Ρεμιμαοίχμ 
ρε ενειδικεσμέμξσπ γμχρςικξϋπ ςξμείπ. Έμαπ απ’    ασςξϋπ – με ιδιαίςεοη ρημαρία, μάλιρςα – 
είμαι η αμςιμεςόπιρη ςηπ μερξγειακήπ αμαιμίαπ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ξϋοκξι γιαςοξί 
αμελάμβαμαμ ςημ καςάοςιρη ςχμ Αζέοχμ ρσμαδέλτχμ ςξσπ αματξοικά με ςη διάγμχρη αλλά 
και ςη θεοαπεία ςηπ αρθέμειαπ ασςήπ62. Αμάλξγη ρσμεογαρία ποαγμαςξπξιήθηκε και ρςξμ 
ςξμέα ςξσ ςξσοιρμξϋ: χπ ρσμέπεια ςξσ Ρυεδίξσ ξσοιρςικήπ Δκπαίδεσρηπ – πξσ απεςέλερε 
καοπϊ ςηπ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςα Σπξσογεία Οξλιςιρμξϋ και ξσοιρμξϋ ςηπ ξσοκίαπ και 
ςξσ Αζεομπαψςζάμ – 120 Αζέοξι ςξσοιρςικξί ποάκςξοεπ παοακξλξϋθηραμ 10ήμεοξ 
εκπαιδεσςικϊ Ρεμιμάοιξ, λαμβάμξμςαπ, μάλιρςα και πιρςξπξιηςικϊ καςάοςιρηπ63. 
 
β) Τλικξςευμική σπξρςήοινη 
 
     Ζ σλικξςευμική σπξρςήοινη ποξπ ςξ Αζεομπαψςζάμ είμαι μάλλξμ πεοιξοιρμέμη, ρε 
ρϋγκοιρη με ςημ παοευϊμεμη βξήθεια ποξπ άλλεπ κοαςικέπ ξμςϊςηςεπ · επιπλέξμ έυει διςςϊ 
υαοακςήοα, ποξραμαςξλιζϊμεμη ατεμϊπ ποξπ ςημ παοξυή αμθοχπιρςικήπ ρσμδοξμήπ, και 
ατεςέοξσ ποξπ ςημ εμίρυσρη ςηπ τσρικήπ παοαγχγήπ ςηπ υόοαπ. Ωπ εμέογειεπ με καθαοά 
αμθοχπιρςικϊ υαοακςήοα μπξοξϋμ μα θεχοηθξϋμ η ίδοσρη Ιέμςοξσ Οεοίθαλφηπ για ςιπ 
υήοεπ ςχμ περϊμςχμ ρςξμ πϊλεμξ ςξσ Ιαοαμπάυ64, καθόπ και η δχοεά minibus ρςξ Ιέμςοξ 
Δογαρίαπ Οαιδιόμ με ειδικέπ αμάγκεπ, ςξσ Λπακξϋ65.  
     Οαοάλληλα, η TİKA ποξέβη ρε δχοεά 25 ςϊμχμ αζχςξϋυξσ λιπάρμαςξπ ρςξ υχοιϊ 
Αhiska, ςηπ πεοιξυήπ Sabirabaad· ρϋμτχμα με εκςιμήρειπ αομϊδιξσ παοάγξμςα, ενάλλξσ, η 
πξρϊςηςα ασςή θα επέτεοε πεοίπξσ 50% αϋνηρη ςηπ σπάουξσραπ γεχογικήπ παοαγχγήπ66. 
Αμςίρςξιυη ρσμδοξμή έλαβε υόοα και ρςξμ ςξμέα ςηπ μελιρρξκξμίαπ, με ςημ TİKA μα 
ποξυχοά ρε δχοεά ςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ ποξπ ςξμ αομϊδιξ τξοέα ςξσ Αζεομπαψςζάμ67. 
 
γ) Διπλχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Θδιαίςεοξ εμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ ξι επατέπ αμάμερα ρε ρςελέυη ςχμ ςξσοκικόμ 
Ξογαμόρεχμ, και ρε κξοσταίξσπ πξλιςικξϋπ και διπλχμαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ 
Αζεομπαψςζάμ. Ξι επατέπ ασςέπ είμαι αμτίδοξμεπ και ρσυμά νεπεομξϋμ ςξ πλαίριξ μιαπ 
εθιμξςσπικήπ επίρκεφηπ: ασςϊ, άλλχρςε, απξδεικμϋεςαι ςϊρξ απϊ ςημ πσκμϊςηςα ςχμ 
εκαςέοχθεμ επιρκέφεχμ, ϊρξ και απϊ ςξ εϋοξπ ςχμ πεδίχμ, ρςξ ξπξίξ εκςείμξμςαι ξι 
διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ Ξογαμόρεχμ 68. 
     Ζ ποξρπάθεια διαςήοηρηπ εγκάοδιχμ ρυέρεχμ με ςξ Οοξνεμείξ ςξσ Αζεομπαψςζάμ 
καςαδεικμϋεςαι ςϊρξ απϊ ςημ επίρκεφη ςξ 2009 ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα, Dr Ertuğrul Gazi 
Sağlam και ςξσ Γεμικξϋ Ρσμςξμιρςή  ςηπ TDBB, Türkan Tezbulur, ρςξμ Αζέοξ Γεμικϊ 
Οοϊνεμξ69, ϊρξ και απϊ ςη ρσμμεςξυή αμςιποξρχπείαπ ςηπ Ξογάμχρηπ ασςήπ ρε δενίχρη 

                                                 
61 Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi bünyesindeki Türk Odası donatıldı, (TİKA, 11/2/2009). Ρ’ 
ασςά μπξοεί μα ποξρςεθεί η δχοεά σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ εκ μέοξσπ ςηπ TİKA, ρςξ πλαίριξ 
ποξγοάμμαςξπ επιμϊοτχρηπ – ρςξμ ςξμέα ςηπ πληοξτξοικήπ – ξοταμόμ παιδιόμ, ποξεουξμέμχμ απϊ 
ςημ πεοιξυή ςξσ Μαγκϊομξ – Ιαοαμπάυ και ςηπ Αομεμίαπ. Γι’ ασςϊ, βλ. Αzerbaycan‟ daki göçmen 
çocuklara bilgisayar kursu, (TİKA, 24/1/2008). 
62 Azerbaycan‟a sağlık alanında destek, (TİKA, 8/4/2008).  
63 Azerbaycanlı turizmcilere eğitim programı, (TİKA, 30/7/2008) 
64 Azerbaycan‟ da savaş gazisi kadınlara geçim hizmeti merkezi, (TİKA, 8/9/2009). 
65 Azerbaycanlı özürlü çocuklara minibüs edildi, (TİKA, 6/3/2009). ξ ρσγκεκοιμέμξ Ιέμςοξ, μάλιρςα, 
πεοιθάλπει 143 παιδιά.  
66 Azerbaycanlı çiftçilere gübre yardımı, (TİKA, 14/4/2009). 
67 Azerbaycan‟da Damizlik Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi, (TİKA, 29/9/2009). 
68 Λία ανιξρημείχςη πςσυή ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ασςόμ – πξσ εμταμίζεςαι και ρε άλλεπ πεοιπςόρειπ 
πλημ ασςήπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ – είμαι ξ ρσμςξμιρμϊπ ςηπ δοάρηπ μεςανϋ ςχμ ενεςαζξμέμχμ 
Ξογαμόρεχμ. Δμ ποξκειμέμχ, ςξ Λάοςιξ ςξσ 2007, αμςιποξρχπεία ςηπ DΒΒ επιρκέτθηκε ςξ 
Ρσμςξμιρςή ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA για ςξ Αζεομπαψςζάμ, Serhat Küçükkurt· για ςημ πληοξτξοία 
ασςήμ, βλ. TDBB heyeti, TİKA Bakü Program Koordinatörü Serhat Küçükkurt‟u ziyaret etti (TDBB, 14 
Mart 2007). 
69 TDBB, Azerbaycan Başkonsolosluğuna nezaket ziyaretinde bulundu, (TDBB, 23 Ocak 2009). Δδό θα 
ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι αμάλξγεπ εγκάοδιεπ ρυέρειπ επιδιόκει μα διαςηοεί η DBB  και με ςημ 
ποερβεία ςηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ ρςξ Λπακξϋ, ςξσ Αζεομπαψςζάμ. Για ςξμ λϊγξ ασςϊμ, ενάλλξσ, 
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πξσ παοέθεραμ ξι ποξνεμικέπ αουέπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, για ςξμ εξοςαρμϊ ςηπ επεςείξσ ςηπ 
αμεναοςηρίαπ ςξσ70. Δμδεικςικϊ ςξσ καλξϋ επιπέδξσ ςχμ διμεοόμ ρυέρεχμ είμαι ϊςι, μεςανϋ 
ςχμ καλερμέμχμ – ρςξ απξυαιοεςιρςήοιξ γεϋμα πξσ παοαςέθηκε ποξπ ςιμήμ ςηπ 
απξυχοξϋραπ Οξλιςιρςικήπ Ακξλξϋθξσ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, Günay Efendiyeva – παοίρςαμςξ 
και αμόςαςξι ανιχμαςξϋυξι ςξσ DT71. 
     Οαοάλληλα με ςιπ επίρημεπ διπλχμαςικέπ ςξσπ επατέπ, ξι δϋξ Ξογαμόρειπ ταίμξμςαι μα 
διεκδικξϋμ έμαμ εσοϋςεοξ οϊλξ ρςιπ ςξσοκξ – αζεοικέπ πξλιςικέπ και ξικξμξμικέπ ρυέρειπ. 
Δμδεικςική χπ ποξπ ασςϊ είμαι η ρσμμεςξυή ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ TDBB ρςξ 
Δπιυειοημαςικϊ forum ξσοκίαπ- Αζεομπαψςζάμ, πξσ διξογαμόθηκε απϊ ςξ Ρσμβξϋλιξ 
Διεθμόμ Ξικξμξμικόμ Ρυέρεχμ (Dış Δkonomik İlişkiler Kurulu – DEİK)72. Οαοάλληλα με ασςϊ, 
θα ποέπει μα ρημειχθεί η επίρκεφη δϋξ αμχςάςχμ ρςελευόμ ςξσ DT ρςξ Αζεομπαψςζάμ, ρςξ 
διάρςημα 20-28 Λαΐξσ 2007, ϋρςεοα απϊ ςημ ποϊρκληρη ςξσ Οοξέδοξσ ςξσ Ρσμδέρμξσ 
Οξλιςιρμξϋ και Αλληλεγγϋηπ ξϋοκχμ  Ahiska, Rüstem Λürseloğlu73. 
     H ποαγμαςξπξίηρη επιρκέφεχμ εκ μέοξσπ Αζέοχμ κοαςικόμ ανιχμαςξϋυχμ ρςιπ εμ λϊγχ 
ξογαμόρειπ, καςαδεικμϋει ςημ ιδιαίςεοη ρημαρία ςξσπ ρςημ άρκηρη και ςημ εμβέλεια ςηπ 
ςξσοκικήπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ ρςξ Αζεομπαψςζάμ. ξ 2007, ςα Ιεμςοικά ςηπ TDBB 
επιρκέτθηκε ξ επικεταλήπ ςξσ Ιέμςοξσ Ρσμεογαρίαπ με ςξσπ Δήμξσπ, ςξσ Σπξσογείξσ 
Δικαιξρϋμηπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, Λehti I. Salimzadeh74 · ξ ίδιξπ ανιχμαςξϋυξπ ρσμμεςείυε ρε 
5μελή αμςιποξρχπεία σπϊ ςξμ Στσπξσογϊ Δικαιξρϋμηπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, Vilayat Zahirov, η 
ξπξία ποαγμαςξπξίηρε μέα επίρκεφη ρςημ TDBB, δϋξ υοϊμια αογϊςεοα, ρςιπ 14 Μξεμβοίξσ 
2009. πχπ ςξμίζεςαι μεςανϋ άλλχμ ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, ξι δϋξ πλεσοέπ αμςάλλαναμ 
απϊφειπ ρυεςικά με ςημ πιθαμή διεναγχγή κξιμόμ δοαρςηοιξςήςχμ75. 
      Αμάλξγεπ επιρκέφειπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ και ποξπ ρςξσπ «ξϋοκξσπ ςξσ Ιϊρμξσ». Ρςιπ 
18 Θαμξσαοίξσ 2007, ςξμ Αμςιμξμάουη ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, Murat Kocabaş, επιρκέτθηκε 
ξ Γεμικϊπ Οοϊνεμξπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη76· λίγξσπ μήμεπ αογϊςεοα, ςξ 
Ρσμςξμιρςικϊ ογαμξ ςξσ DT επιρκέτθηκαμ ξ Οοϋςαμηπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςξσ 
Αζεομπαψςζάμ και ποόημ βξσλεσςήπ, Selahaddin Halilov, καθόπ και ξ Αμςιποϊεδοξπ ςηπ 
Έμχρηπ Ιξιμχμιξλϊγχμ ςξσ ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ (Türk Dünyası Sosyologlar Birliği), Ebulfez 
Süleymanov77. 
 
δ) Πξλιςιρςικέπ  δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Ισοίαουη θέρη ρςιπ πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςξσοκικόμ ξογαμόρεχμ ρςξ 
Αζεομπαψςζάμ έυει ξ θερμϊπ ςχμ «βοαδιόμ για ςα αδελτά κοάςη» · ρςξ πλαίριξ ςξσ θερμξϋ 
ασςξϋ, διξογαμόθηκαμ «ςξσοκξ-αζεοικέπ βοαδιέπ», ςϊρξ ςξ 2006 ϊρξ και ςξ 2007. ιπ 

                                                                                                                                            
ανιχμαςξϋυξι ςηπ Ξογάμχρηπ ασςήπ επιρκέτθηκαμ δϋξ τξοέπ, μέρα ρςξ 2007, ςξμ ξϋοκξ Οοέρβη. 
Για ςημ πληοξτξοία ασςήμ βλ. TDBB‟den T.C. Bakü Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu‟na ziyaret 
(TDBB, 15 Mart 2007), καθόπ και Türk Dünyası Belediyeler Birliği T.C. Baku Büyükelçiğini ziyaret etti 
(TDBB, 16 Kasım 2007).  
70TDBB Heyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin Bağımsızlık Günü münasebetiyle Azerbaycan 
Başkonsolosluğu tarafından Conrad Otel‟ de düzenlenen resepsiyona katıldı (TDBB, 27 Mayıs 2009).  
Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ςημ ποξηγξϋμεμη υοξμιά (2008), εν ατξομήπ ςηπ ρσμπλήοχρηπ 90 υοϊμχμ απϊ 
ςημ ίδοσρη ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, ξι αζεοικέπ Οοξνεμικέπ αουέπ είυαμ διξογαμόρει 
εξοςαρςική εκδήλχρη και πάλι ρςξ ίδιξ νεμξδξυείξ. Ρςημ εκδήλχρη εκείμη παοίρςαμςξ αμόςαςα 
ρςελέυη ςξσ DT· γι’ ασςϊ βλ. Azerbaycan Cumhuriyeti 90 yaşında… (DT, 30/5/2008).  
71 Αzerbaycan’ ın İstanbul‟ daki Kültür Elçisini uğrladık…”, (TD, 12/9/2008).   
72 TDBB heyeti DEİK tarafindan düzenlenen Türk – Azerbaycan İş Konseyi toplantısına katıdı, (TDBB, 
24 Ekim 2007).  
73 İstanbul Valiliği‟ nden Azerbaycan ziyareti (DT, 5/6/2007). Ζ πληοξτξοία ασςή θέςει επί ςάπηςξπ 
έμα πξλϋ ρημαμςικϊ ζήςημα: ςιπ επατέπ ςηπ TİKA ςηπ TDBB  και ςξσ DT με ςξσπ ςξσοκικξϋπ 
μειξμξςικξϋπ Ρσμδέρμξσπ ςχμ υχοόμ ρςιπ ξπξίεπ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ξι ςοειπ ποξαματεοθείρεπ 
ξογαμόρειπ. Ρςξ βαθμϊ πξσ στίρςαμςαι ξι επατέπ ασςέπ, αμαδεικμϋεςαι και η αδιαμτιρβήςηςη 
ρσμβξλή ςχμ ενεςαζξμέμχμ ξογαμόρεχμ ρςημ άρκηρη ςηπ  ςξσοκικήπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ. 
74 Azerbaycan Cumhuriyeti, Adalet Bakanlığı, Belediyerlerle İş Merkezi Başkanı Mehti I. Salımzadeh 
Birlik Merkezini nezaket ziyaretinde bulundu. (TDBB, 1 Ağustos 2007).  
75Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Başkanlığındaki Heyet Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği‟ ni  ziyaret etti (TDBB, 14 Kasım 2009).  
76 Vali Yardımcısı Murat Kocabaş‟ a nezaket ziyareti, (DT, 21/3/2007).  
77Azerbaycan Üniversitesi Rektörü ve milletvekili Ebulfez Süleymanov, İstanbul Valiliği Türk Dünyası 
ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü‟nü ziyaret etti, (DT, 20/6/2007). 
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«ςξσοκξ – αζεοικέπ βοαδιέπ» διξογάμχραμ ρςξ Λπακξϋ, ςημ πεοίξδξ 11-14 Ξκςχβοίξσ 
2006, ξι δήμξι ςξσ Λaltepe και ςξσ Ümraniye, ςηπ Μξμαουίαπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. ημ 
ποόςη μέοα ςχμ εκδηλόρεχμ, παοαςέθηκε γεϋμα ρε 1800 άςξμα· παοάλληλα, ϊμχπ, ξι 
εκδηλόρειπ ασςέπ απεςέλεραμ μία καλή ατξομή για επατέπ με αμόςαςα κοαςικά ρςελέυη 
ςξσ Αζεομπαψςζάμ. πχπ αματέοεςαι ρςη ρυεςική αμακξίμχρη, επίρημξ γεϋμα παοαςέθηκε 
και ρε 600 σφηλϊβαθμξσπ Αζέοξσπ και ξϋοκξσπ ανιχμαςξϋυξσπ, μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ ξ 
ποόςξπ ςη ςάνει αμαπληοχςήπ Οοϊεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, Ιαθηγηςήπ Αli 
Hasanov, Αζέοξι βξσλεσςέπ και πξλλξί δήμαουξι78.  
     Ξ Δήμξπ ςξσ Ümraniye διξογάμχρε εκ μέξσ ςιπ «βοαδιέπ για ςα αδελτά κοάςη» ςξ 2007. 
Ρςξ πλαίριξ ςχμ εκδηλόρεχμ ασςόμ, ξ Αμαπληοχςήπ Οοϊεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ 
Αζεομπαψςζάμ, Ιαθηγηςήπ Αli Hasanov, επιρκέτθηκε ςϊρξ ςξμ ξϋοκξ ποέρβη ρςξ 
Αζεομπαψςζάμ, Hüseyin Avni Karslıoğlu, ϊρξ και ςξμ Ρσμςξμιρςή Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA για 
ςξ Αζεομπαψςζάμ, Serhat Küçükkürt. Δπιποϊρθεςα, ποαγμαςξπξιήθηκε δχοεά αμαπηοικόμ 
αμανιδίχμ ρε αμαπήοξσπ καθόπ και η παοξυή νηοάπ ςοξτήπ ρε απϊοξσπ79. 
     Οαοάλληλα με ςα δοόμεμα ασςά, ςημ πεοίξδξ 16 – 20 Μξεμβοίξσ 2007, ρςξ Αζεομπαψςζάμ 
έλαβε υόοα ςξ «11ξ Ρσμέδοιξ Τιλίαπ, Αδελτϊςηςαπ και Ρσμεογαρίαπ ξσοκικόμ Ιοαςόμ και 
Ιξιμξςήςχμ». Δκςϊπ απϊ ςημ αμςιποξρχπεία ςηπ TİKA, ρςξ Ρσμέδοιξ ρσμμεςείυαμ ξ 
Οοχθσπξσογϊπ ςηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ, Recep Tayyip Erdoğan, o Yπξσογϊπ παοά ςχ 
Οοχθσπξσογό και σπεϋθσμξπ για ςημ TİKA, Λustafa Said Yazıcıoğlu καθόπ και εκποϊρχπξι 
30 υχοόμ80. «Γεϋμα Οξλιςιρμξϋ, Τιλίαπ και Αδελτϊςηςαπ αμάμερα ρςημ ξσοκία και ςξ 
Αζεομπαψςζάμ» παοέθερε ρςιπ 18/11/2009 και η DT ποξπ ςιμήμ ςξσ Οοξέδοξσ  Mübariz  
Αşırlı,  και ςξσ Αμςιποξέδοξσ, Taryal Faziloğlu, ςηπ Έμχρηπ Ιξιμχμικήπ Αμάπςσνηπ ςξσ 
Muassir (Aζεομπαψςζάμ). Ρςξ γεϋμα ρσμμεςείυαμ σφηλϊβαθμξι κοαςικξί ανιχμαςξϋυξι, 
καθόπ και ακαδημαψκξί απϊ ςημ ξσοκία81. 
     Λία ρειοά δοαρςηοιξςήςχμ πξσ εμςάρρξμςαι ρςξμ εσοϋςεοξ πξλιςιρμικϊ υόοξ, 
καςαδεικμϋξσμ ςξ μέγεθξπ ςηπ ςξσοκικήπ επιοοξήπ ρςξμ κεμςοξαριαςικϊ υόοξ. Δμδεικςική 
χπ ποξπ ασςϊ είμαι η 7η Γεμική Ρσμέλεσρη ςηπ Έμχρηπ Διδηρεξγοατικόμ Οοακςξοείχμ ςχμ 
ξσοκϊτχμχμ Ιοαςόμ, πξσ έλαβε υόοα ρςξ Λπακξϋ, με ςημ σπξρςήοινη ςηπ TİKA. Ρςη 
Ρσμέλεσρη, πξσ διήοκερε ςοειπ ημέοεπ, ρσμμεςείυαμ διεσθσμςέπ και εκποϊρχπξι 
ποακςξοείχμ απϊ ςξ Ιαζακρςάμ, ςξ Ιιογιρςάμ, ςξ αςαοιρςάμ, ςη Λπαρκιοία82, και ςημ 
Ιοιμαία83. Ζ ϋπαονη μιαπ ςέςξιαπ Έμχρηπ, καθόπ και ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι Ρσμελεϋρειπ ςηπ 
λαμβάμξσμ υόοα και εκςϊπ ξσοκίαπ, σπξδεικμϋει ϊςι η ξσοκία – ρε ξοιρμέμξσπ ςξμείπ, 
ςξσλάυιρςξμ – επιυειοεί μα παίνει ςξ οϊλξ εμϊπ «μηςοξπξλιςικξϋ πξλιςιρμικξϋ κέμςοξσ». 
Ρσματήπ χπ κάπξιξ βαθμϊ – αμ και ρατόπ σπξλειπϊμεμη ρε ρημαρία, ρσγκοιμϊμεμη με ςα 
ποξηγξϋμεμα    ρςξιυεία – είμαι η διξογάμχρη Ρσμδιάρκεφηπ ρςξ Λπακξϋ απϊ ςημ TİKA, ρε 

                                                 
78 Kardeş Ülke Geceleri – Türk-Azeri Geceleri (TDBB, 11 Ekim 2006). 
79Türk Dünyası Belediyeler Birliği Koordinatörlüğünde, “Kardeş Ülke Geceleri” etkinlikleri 
Azerbaycan‟ da Birlik Üyeleri‟ nden İstanbul Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlendi (DΒΒ, 5 
Ekim 2007) 
80Türk Dünyası Belediyeler Birliği Azerbaycan Cumhuriyetinde gerçekleştirilen “11 Türk Devlet ve 
Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirlirliği Kurultayı‟ nda, (TDBB, 16 Kasım 2007). Ρςξ πλαίριξ ςξσ 
Ρσμεδοίξσ ασςξϋ, απξμεμήθηκε βοαβείξ ρςημ «Δπιςοξπή ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ και Δικαιξρϋμηπ  
(Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonu) ςξσ Ρσμεδοίξσ εκ μέοξσπ ςηπ TDBB, για ςιπ «εναιοεςικέπ 
σπηοερίεπ» ςηπ· βοαβείξ απξμεμήθηκε και ρςξ Ίδοσμα Τιλίαπ, Αδελτϊςηςαπ και Ρσμεογαρίαπ ςχμ 
ξσοκικόμ Kοαςόμ και Ιξιμξςήςχμ (Τürk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı-
TÜDEV) και πάλι απϊ ςημ TDBB, για ςημ επιςσυή διξογάμχρη ςξσ Ρσμεδοίξσ. Για ςιπ πληοξτξοίεπ 
ασςέπ, βλ. αμςιρςξίυχπ Toplum Yönetimi ve Hukuk Komisyonuna „11 Türk Devlet ve Toplulukları 
Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultay‟ ında gösterdikleri üstün hizmetten dolayı TDBB heyeti 
tarafından hediye takdim edildi (TDBB, 16 Kasım 2007) και 11 Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, 
Kardeşlik ve İşbirliği Kurultay organizasyonunda gösterdikleri başarı dolasıyla TDBB heyeti tarafından 
TÜDEV Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmetçay‟a hediye takdim edildi, (TDBB, 16 
Kasım 2007). Ανίζει μα ρημειχθεί, ενάλλξσ, ϊςι ρςξ πλαίριξ ςηπ ίδιαπ διξογάμχρηπ, αμςιποξρχπεία ςηπ 
TDBB απέμειμε βοαβείξ ρςξμ Σπξσογϊ παοά ςχ Οοχθσπξσογό και σπεϋθσμξ για ςημ TİKA, Mustafa 
Said Yazıcıoğlu· T.C. Devlet Bakanı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı‟ ndan sorumlu Devlet 
Bakanı Sayın Mustafa Said Yazıcıoğlu‟na TDBB heyeti tarafından hediye takdim edildi, (TDBB, 16 
Kasım 2007). 
81 Azerbaycan – Türkiye Kültür, Dostluk ve Kardeşlik yemeği, (DT, 19/11/2009). 
82 Δημξκοαςία σπαγϊμεμη ρςη Πχρική Ξμξρπξμδία. Για ςξ γεγξμϊπ ϊςι ρε ασςήμ στίρςαμςαι 
ςξσοκϊτχμξι πληθσρμξί, βλ. Ataöv, Turkey‟s expanding relations with the CIS, ρελ. 100 
83 TİKA‟ nin 7. Genel Kunul Toplantısı Bakü‟de yapıldı (TİKA, 12/5/2008). 
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ρσμεογαρία με ςημ Έμχρη Τιλξρξτικόμ, Ιξιμχμικόμ και Οξλιςικόμ Δπιρςημόμ ςξσ 
Αζεομπαψςζάμ. Ρςη Ρσμδιάρκεφη – η θεμαςική ςηπ ξπξίαπ επικεμςοχμϊςαμ ρςημ αμάπςσνη 
ςχμ μέχμ ιδεόμ ρςξ ρϋγυοξμξ κϊρμξ – ρσμμεςείυαμ ακαδημαψκξί και διαμξξϋμεμξι ςϊρξ απϊ 
ςημ ξσοκία, ϊρξ και απϊ ςξ Αζεομπαψςζάμ84.  

3. ΞΣΕΛΟΔΙΘΡΑΜ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ επικεμςοόμξμςαι καςά 
κϋοιξ λϊγξ ρςξσπ ςξμείπ:  
 
α) ςηπ εκπαίδεσρηπ 
β) ςηπ γεχογίαπ και 
γ) ςηπ σγείαπ 
 
Δμςϋπχρη ποξκαλεί, ϊςι έμα μέοξπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ασςόμ έυει λάβει υόοα και ρςξ 
Ιαοακαλπακιρςάμ85, μία ρυεςικά άγμχρςη, ασςϊμξμη Δημξκοαςία, σπαγϊμεμη ρςξ κοάςξπ 
ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ.      
 
α) Δκπαίδεσρη 
 
     Ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ ξσζμπεκικήπ εκπαίδεσρηπ δεμ πεοιξοίζξμςαι 
ρςξ υόοξ ςηπ ρυξλικήπ και παμεπιρςημιακήπ εκπαίδεσρηπ, αλλά επεκςείμξμςαι και ρε 
εκείμξμ ςηπ εκπαίδεσρηπ ςχμ δημξρίχμ σπαλλήλχμ: ασςϊ απξδεικμϋεςαι απϊ ςξ 
εκπαιδεσςικϊ Ρεμιμάοιξ – πξσ διξογάμχρε η İΙΑ ρε ρσμεογαρία με ςξ Οαοάοςημα ςξσ 
ξσοκικξϋ Ξογαμιρμξϋ σπξπξίηρηπ – με αμςικείμεμξ διδαρκαλίαπ ςξ Ρϋρςημα Διαυείοιρηπ 
Οξιϊςηςξπ ISO 9000-2000, ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Δμπξοικξϋ και Βιξμηυαμικξϋ Δπιμεληςηοίξσ 
ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ86. 
     ρξμ ατξοά ςη ρυξλική εκπαίδεσρη, παοαςηοείςαι – ϊπχπ και ρςιπ πεοιπςόρειπ άλλχμ 
υχοόμ – ςξ εμδιατέοξμ ςηπ İΙΑ για ςξμ ςξμέα  ςηπ πληοξτξοικήπ: ρε 6 ρυξλεία ιδοϋθηκαμ 
εογαρςήοια πληοξτξοικήπ, καθέμα απϊ ςα ξπξία έυει απϊ 15 σπξλξγιρςέπ και έμαμ 
εκςσπχςή · ςα εογαρςήοια ασςά θα καλϋφξσμ ςιπ μαθηριακέπ αμάγκεπ 3.000 ρσμξλικά 
μαθηςόμ87.  άνη πληοξτξοικήπ, χρςϊρξ, ιδοϋθηκε και ρςξ ρυξλείξ Οαιδιόμ με 
ποξβλήμαςα ϊοαρηπ· για ςημ ίδοσρήπ ςηπ, μάλιρςα η İΙΑ ρσμεογάρθηκε με ςξσπ Δήμξσπ 
ςξσ Beykoz, ςξσ  Sariyer, και ςξσ Hendek, πξσ είμαι μέλη ςηπ TDBB. Ζ ςάνη ασςή είμαι 
ενξπλιρμέμη με σπξλξγιρςέπ, εκςσπχςέπ, μηυαμήμαςα αμάγμχρηπ βιβλίχμ, ξθϊμη με 
τχμηςικέπ εμςξλέπ, καθόπ και με άλλα μηυαμήμαςα· σπξλξγίζεςαι δε ϊςι θα ενσπηοεςεί 
ςοιακϊριξσπ μαθηςέπ. Οαοάλληλα, ποαγμαςξπξιήθηκε δχοεά 50 αμαπηοικόμ αμανιδίχμ88, 
εμό ρε δϋξ άλλα ρυξλεία για παιδιά με ποξβλήμαςα ακξήπ, ιδοϋθηκαμ – εκ μέοξσπ ςηπ İΙΑ 
– εογαρςήοια νσλξσογικήπ, οαπςικήπ, αλλά και πληοξτξοικήπ, παοέυξμςαπ επαγγελμαςική 
καςάοςιρη ρε πεοίπξσ 500 παιδιά89. Ξι εμέογειεπ ασςέπ αμαμτιρβήςηςα αμαδεικμϋξσμ ςξ 
αμθοχπιρςικϊ και κξιμχμικά εσαίρθηςξ ποξτίλ ςηπ İΙΑ· ρςξ πλαίριξ ασςϊ θα ποέπει μα 
εμςαυθεί και η δχοεά – με ςη μξοτή αςξμικόμ πακέςχμ – γοατικήπ ϋληπ ρε 300 αμάπηοα 
και ξοταμά παιδιά, ρςξ Ιαοακαλπακιρςάμ90. 
     Αοκεςά διατξοεςική, ρε ρυέρη με ςιπ ποξαματεοθείρεπ δοαρςηοιϊςηςεπ –εμδεικςική, 
χρςϊρξ ςηπ εμβέλειαπ και ςηπ ρημαρίαπ ςχμ  δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ    İΙΑ – θα ποέπει μα 

                                                 
84 Bakü‟ de muasır dünyada yeni düşünceye bakış Konferansı (TİKA, 23/6/2009). Ρςξ πλαίριξ ςηπ 
ρϋρτιγνηπ ςχμ πξλιςιρμικόμ ρυέρεχμ αμάμερα ρςημ ξσοκία και ςξ Αζεομπαψςζάμ θα ποέπει μα 
θεχοηθεί η έκθερη ζχγοατικήπ με έογα Αζέοχμ ζχγοάτχμ, πξσ διξογαμόθηκε ρςημ Αγία Ρξτία, 
ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. Ρςα εγκαίμια ςηπ έκθερηπ, πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςιπ 25/6/2008, 
ρσμμεςείυαμ ξ Αμςιμξμάουηπ, Λurat Kocabaş, μαζί με αμόςαςξσπ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ  DT. Για ςημ 
πληοξτξοία ασςήμ, βλ. Azerbaycanlı ressamların resim sergisi…(DT, 4/7/2008). 
85 Για ςξ εμδιατέοξμ ςηπ Άγκσοαπ ρυεςικά με ςξ Ιαοακαλπακιρςάμ, βλ Türkkaya Ataöv, Turkey‟s 
expanding relations with the CIS, ρελ. 100 
86 Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Personeline ISO 9000 – 2000 Eğitimi, (TİKA, 25/6/2008).  
87 Özbekistan‟da 6 okula bilgisayar laboratuvarı kuruldu, (TİKA, 21/10/2008). 
88 Özbekistan‟da Görme Engelliler Okulu‟ na bilişim sınıfı açıldı, (TİKA, 13/11/2008). 
89 Özbekistan‟da özürlü ögrencilere meslek edindirmme Kursu, (TİKA, 28/4/2008).                                                                                                                                                                         
90 Karakalpakistanlı 300 çocuğa eğitim yardımı, (TİKA, 20/9/2007).  



Αμιυμεύξμςαπ ςημ ςξσοκική ενωςεοική πξλιςική |Οαμςελήπ ξσλξσμάκξπ 

 

 26 

θεχοηθεί η ίδοσρη ςξσ δεϋςεοξσ Ιέμςοξσ ξσοκικήπ Γλόρραπ, ρςξ Οαμεπιρςήμιξ Γλχρρόμ 
ςξσ Ιϊρμξσ, εμϊπ απϊ  ςα ςοιςξβάθμια εκπαιδεσςικά ιδοϋμαςα ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ· ανίζει μα 
ρημειχθεί, ενάλλξσ, ϊςι ςξ ποόςξ Ιέμςοξ ξσοκικήπ Γλόρραπ είυε ιδοσθεί μϊλιπ 1,5 υοϊμξ 
ποιμ ςη θεμελίχρη ςξσ δεϋςεοξσ91.   
     Ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ ξσζμπεκικήπ εκπαίδεσρηπ δεμ πεοιξοίζεςαι 
ρςξ υόοξ ςηπ ρυξλικήπ και παμεπιρςημιακήπ εκπαίδεσρηπ, αλλά επεκςείμξμςαι και ρε 
εκείμξμ ςηπ εκπαίδεσρηπ ςχμ δημξρίχμ σπαλλήλχμ: ςξ 2008, η İΙΑ διξογάμχρε, ρε 
ρσμεογαρία με ςξ Οαοάοςημα ςξσ ξσοκικξϋ Ξογαμιρμξϋ σπξπξίηρηπ, εκπαιδεσςικϊ 
Ρεμιμάοιξ με αμςικείμεμξ διδαρκαλίαπ ςξ Ρϋρςημα Διαυείοιρηπ Οξιϊςηςαπ  ISO 9000 – 2000, 
ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Δμπξοικξϋ και Βιξμηυαμικξϋ Δπιμεληςηοίξσ ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ92.     
 
β) Γεχογία 
 
     Ζ πιξ ρημαμςική δοαρςηοιϊςηςα ςηπ İΙΑ ρςξ γεχογικϊ ςξμέα, είμαι αμαμτιρβήςηςα ςξ 
Ρυέδιξ Γεχογικήπ Αμάπςσνηπ, η εταομξγή ςξσ ξπξίξσ νεκίμηρε ρςξ   Ιαοακαλπακιρςάμ. Ρςξ 
πλαίριξ ασςϊ, αμςιποξρχπεία 12 Ιαοακαλπακιρςαμόμ γαιξκςημϊμχμ – σπϊ ςημ ηγερία ςξσ 
Οοξέδοξσ ςηπ Έμχρηπ Γαιξκςημϊμχμ ςξσ  Ιαοακαλπακιρςάμ, Dr Azat Tileumuratov – 
ποαγμαςξπξίηρε επίρκεφη διαοκείαπ μιαπ εβδξμάδαπ ρςημ ξσοκία. Ζ αμςιποξρχπεία 
νεμαγήθηκε ρε ρσμεςαιοιρμξϋπ, εοεσμηςικά ιμρςιςξϋςα και επιυειοήρειπ ςχμ επαουιόμ 
Bergama, Torbalı, Kemalpaşa, Tire και Ödemiş ςηπ Ρμϋομηπ, καθόπ και ςχμ επαουιόμ Söke 
και Nazilli ςξσ Αψδιμίξσ. Ανίζει, επίρηπ μα ρημειχθεί, μεςανϋ άλλχμ, ϊςι η αμςιποξρχπεία 
ενέτοαρε ςη διάθερη ςξσ Ιαοαλπακιρςάμ για κάθε είδξσπ ρσμεογαρία ρςξμ γεχογικϊ ςξμέα 
με ςη Δημξκοαςία ςηπ ξσοκίαπ93. 
     Ξι ενελίνειπ ασςέπ θα ποέπει μα θεχοηθξϋμ χπ ςξ όοιμξ ποξψϊμ ποξωπάουξσραπ 
ρσμεογαρίαπ  μεςανϋ ςχμ πλεσοόμ, ϊπχπ σπξδεικμϋξσμ ακϊμη δϋξ δοαρςηοιϊςηςεπ, πξσ 
ποξηγήθηκαμ ςξσ Ρυεδίξσ ασςξϋ. Ζ ποόςη ατξοά ρςη δξκιμαρςική καλλιέογεια 
ζαυαοϊςεσςλχμ ρςημ ποχςεϋξσρα ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ, ςημ αρκέμδη ·για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 
εγυειοήμαςξπ ασςξϋ, μάλιρςα, η İΙΑ ρσμεογάρθηκε με ςξ Σπξσογείξ Γεχογίαπ και Σδάςχμ 
ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ, αλλά και με αομϊδιξ Ρσμεςαιοιρμϊ ςηπ ξσοκίαπ (ςημ PANKOBİRLİK). H 
ρσμεογαρία ασςή απέτεοε ςελικά 90 ςϊμξσπ ζαυαοϊςεσςλχμ ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ94. Ιαοπϊπ 
ςηπ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ İΙΑ και ρςξ ξσζμπεκικϊ Σπξσογείξ Γεχογίαπ είμαι, 
ενάλλξσ, η ίδοσρη ςξσ ποόςξσ, ηλεκςοξμικά σπξρςηοιζϊμεμξσ θεομξκηπίξσ ρςξ 
Ξσζμπεκιρςάμ, με δσμαςϊςηςεπ παοαγχγήπ 170 ςϊμχμ εςηρίχπ95. Ζ ποόςη ρξδειά ςξσ  
θεομξκηπίξσ ρσμελέγη ρςιπ αουέπ ςξσ 2009, ϊπχπ ςξμίζεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ96.  
 
γ) Τγεία 
 
     Ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ  παοξσριάζξσμ πξικιλία χπ ποξπ ςξ 
πεοιευϊμεμϊ ςξσπ. Λεςανϋ ασςόμ, δερπϊζξσρα θέρη έυει η ίδοσρη – εκ  Αιμαςξλξγικξϋ 
Θμρςιςξϋςξσ,  ρςημ αρκέμδη97. Ξ ρσγκεκοιμέμξπ κλάδξπ ταίμεςαι ϊςι απξςελεί ερςία 
εμδιατέοξμςξπ για ςημ İΙΑ, αμ κοίμξσμε απϊ ςξ ϊςι ςξ Ίδοσμα ασςϊ ξογάμχρε 
επιμξοτχςικϊ Ρεμιμάοιξ πάμχ ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ μεςαμϊρυεσρηπ μσελξϋ ςχμ ξρςόμ, ςξ 
ξπξίξ παοακξλξϋθηραμ πεοίπξσ 40 Ξσζμπέκξι αιμαςξλϊγξι. Δνάλλξσ, ςξ ιαςοικϊ και 
μξρηλεσςικϊ ποξρχπικϊ πξσ παοακξλξϋθηρε ςξ Ρεμιμάοιξ, θα ρσμέυιζε ςημ καςάοςιρή ςξσ 

                                                 
91 Cihan Dilleri Üniversitesi‟nde 2. Türk Dili Merkezi açıldı, (TİKA, 24/9/2008). 
92 Özbekistan Τicaret ve Sanayi Odası Personeline ISO 9000 – 2000 Eğitimi (TİKA, 25/6/2008) 
93 Karakalpakistan‟da Tarımın geliştirmesi projesi başlıyor, (TİKA, 11/5/2009).  
94 Özbekistan‟da şeker pancarının ilk hasatı yapıldı, (TİKA, 17/12/2007). 
95 Άνιξ επιρήμαμρηπ είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι ρςημ ξμιλία πξσ εκτόμηρε ρςα εγκαίμια ςξσ θεομξκηπίξσ, ξ 
ξϋοκξπ Σπξσογϊπ παοά ςχ Οοχθσπξσογό, Σazıcıoğlu, ποξρτόμηρε ςξ Ξσζμπεκιρςάμ χπ    «μηςέοα – 
παςοίδα». Γι’ ασςϊ βλ. Özbekistan‟in ilk modern serası açıldı, (TİKA, 25/4/2008). 
96 Özbekistan seralarından ilk ürün alındı, (TİKA, 28/1/2009).  
97 Sağlık Balkanı Recep Akdağ‟ dan Özbek – Türk Kemik İligi Nakli Merkezine ziyaret, (TİKA, 
10/12/2009). Ζ πληοξτξοία ϊςι ςξ Ιέμςοξ ασςϊ ιδοϋθηκε απϊ ςημ  TİKA, δίμεςαι έμμερα, εν ατξομήπ 
ςηπ επίρκεφηπ ςξσ ξϋοκξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ, Recep Akdağ, ρςξ Ιέμςοξ ασςϊ. Δμδιατέοξμ 
παοξσριάζξσμ, πάμςχπ, ξι δηλόρειπ ςξσ Ξσζμπέκξσ Σπξσογξϋ Σγείαπ, Adham İkramov, ϊςι ϊπχπ και 
ρε πξλλξϋπ άλλξσπ ςξμείπ, έςρι και ρςξμ ςξμέα ςηπ Σγείαπ, η ξσοκία παοέυει πξλϋ ρημαμςική 
σπξρςήοινη ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ. 
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ρςημ ξσοκία, ρςξ πλαίριξ 3μημηπ επαγγελμαςικήπ μεςεκπαίδεσρηπ98. Ζ İΙΑ ποξέβη, 
επίρηπ, ρε αμακαίμιρη ςξσ γοατείξσ ςξσ Θδοϋμαςξπ Αμαιμίαπ και Κεσυαιμίαπ ςξσ 
Ξσζμπεκιρςάμ, ςξ ξπξίξ ρςεγάζεςαι ρςξ κςίοιξ ςξσ Αιμαςξλξγικξϋ Θμρςιςξϋςξσ· ρςξ πλαίριξ 
ασςϊ, ποξυόοηρε ρε δχοεά σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ99. 
     Ξι ποξαματεοθείρεπ δοαρςηοιϊςηςεπ έυξσμ μάλλξμ «εμδξψαςοικϊ» πεοιευϊμεμξ, ετϊρξμ 
ατξοξϋμ ασρςηοά ςη βελςίχρη ςχμ ποξρτεοξμέμχμ σπηοεριόμ σγείαπ. Οαοάλληλα, 
χρςϊρξ, έλαβαμ υόοα εμέογειεπ πξσ ατξοξϋμ ρςιπ πλαςιέπ μάζεπ ςχμ Ξσζμπέκχμ. 
Υαοακςηοιρςική, χπ ποξπ ασςϊ, είμαι η δχοεά 600.000 δϊρεχμ ςξσ  εμβξλίξσ BGC, ρςξ 
πλαίριξ καμπάμιαπ εμβξλιαρμξϋ ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ, πξσ διενήυθη απϊ ςημ İΙΑ ρε 
ρσμεογαρία με ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ ςηπ ξσοκίαπ. Ζ δχοεά ασςή απξςελεί μέοξπ μιαπ 
εσοϋςεοηπ ςξσοκικήπ εκρςοαςείαπ εμβξλιαρμόμ ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ, πξσ νεκίμηρε ςξ 2008. 
Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊμ, είυαμ ήδη παοαδξθεί ςξ 2008, 500.000 εμβϊλια AKDS (για ςημ 
αμςιμεςόπιρη ςηπ διτθεοίςιδαπ, ςξσ κξκκϋςη και ςξσ ςεςάμξσ), 400.000 εμβϊλια MMR (για 
ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ ιλαοάπ,  ςηπ παοχςίςιδαπ και ςηπ εοσθοάπ)· ςξ 2009, ενάλλξσ, 
παοαδϊθηκαμ 300.000 εμβϊλια BCG και  500.000 εμβϊλια για ςημ ηπαςίςιδα Β100.  
     Οαοάλληλα, ςϊρξ ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ ϊρξ και ρςξ Ιαοακαλπακιρςάμ ςέθηκε ρε εταομξγή 
έμα Ρυέδιξ Δπεμβάρεχμ Ολαρςικήπ Υειοξσογικήπ ρε παιδιά. Ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ, 39 παιδιά, 
ηλικίαπ 1 έχπ 15 εςόμ, σπξβλήθηκαμ ρε εγυείοηρη, για ςημ αμςιμεςόπιρη εγκασμάςχμ, 
λαγόυειλχμ και καςαγμάςχμ ρςη γμάθξ. Αμςιρςξίυχπ, ρςξ Ιαοακαλπακιρςάμ, ρε διάρςημα 5 
ημεοόμ, ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρσμξλικά 44 επεμβάρειπ ρε 39 παιδιά πξλϋ μικοήπ ηλικίαπ101. 

4. ΞΣΠΙΛΔΜΘΡΑΜ 

 
     Ζ ιδιξοοσθμία πξσ παοξσριάζει η πεοίπςχρη ςξσ ξσοκμεμιρςάμ – ρε ρϋγκοιρη με άλλεπ 
πεοιξυέπ ϊπξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ξι ςξσοκικέπ ξογαμόρειπ – είμαι η εμταμήπ απξσρία 
δοαρςηοιξςήςχμ ρςξμ ςξμέα ςηπ σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ. Οοάγμαςι, καςά ςημ 
ενεςαζϊμεμη πεοίξδξ εμςξπίζεςαι μϊλιπ μία δοαρςηοιϊςηςα ςέςξιξσ είδξσπ, και ατξοά ρε 
δχοεά ενξπλιρμξϋ ρε γηοξκξμείξ, πξσ σπάγεςαι ρςημ Έμχρη Αμαπήοχμ ςξσ 
ξσοκμεμιρςάμ102. Οέοαμ ςξϋςξσ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ Ξογαμόρεχμ μπξοξϋμ μα 
ςανιμξμηθξϋμ ρςιπ ενήπ καςηγξοίεπ:  
 
α) Δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εσοϋςεοηπ εκπαίδεσρηπ και  
β) Οξλιςιρμικέπ και διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 
 
α) Δοαρςηοιόςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εσούςεοηπ εκπαίδεσρηπ 
 
     Ξι εμέογειεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ αμήκξσμ απξκλειρςικά ρςημ TİKA, και ατξοξϋμ 
ρςημ καςάοςιρη επαγγελμαςικόμ ξμάδχμ ρε ενειδικεσμέμα γμχρςικά αμςικείμεμα ςχμ 
εογαριακόμ ςξσπ καθηκϊμςχμ. Ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Δογαρίαπ 2008-2010, πξσ 
σπεγοάτη αμάμερα ρςημ Ρςαςιρςική Σπηοερία ςηπ ξσοκίαπ και ρε εκείμη ςξσ 
ξσοκμεμιρςάμ, έλαβαμ υόοα δϋξ εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια ςξ 2008 και 2009, αμςιρςξίυχπ. 
Ρςημ ποόςη πεοίπςχρη, ξϋοκξι ανιχμαςξϋυξι επιρκέτθηκαμ ςξ ξσοκμεμιρςάμ, ϊπξσ 
διξογάμχραμ εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ με αμςικείμεμξ ςιπ γεχογικέπ ρςαςιρςικέπ· η επίρκεφη 
ασςή ρσμξδεϋθηκε απϊ δχοεά ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ ποξπ ςημ Ρςαςιρςική Σπηοερία ςξσ 
ξσοκμεμιρςάμ103. Έμα υοϊμξ αογϊςεοα, διξογαμόθηκε – και πάλι ρςξ    ξσοκμεμιρςάμ – 

                                                 
98 Taşkent‟te Κemik İliği Nakli Semineri (TİKA, 5/5/2008). 
99 Özbekistan Anemi ve Lösemi Vakfı‟na destek (İΙΑ, 12/9/2007). 
100 Özbekistan‟a aşı desteği, (TİKA, 3/11/2009). Ρε ξμιλίεπ πξσ εκτόμηρε καςά ςημ ςελεςή παοάδξρηπ 
ςχμ εμβξλίχμ, ξ Στσπξσογϊπ Yγείαπ ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ, Bahtiyar Niyazmatov, έκαμε λϊγξ για ςημ 
«αδελτή ςξσοκική κσβέομηρη» και ςξμ «αδελτϊ ςξσοκικϊ λαϊ» πξσ θα ρσμέδοαμαμ ςημ σγεία ςχμ 
παιδιόμ ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ (“Kardeş Türk Hükümeti ve halkı tarafından yapıllan bu yardım ülkemizde 
çocuk sağlılına önemli bir katkı sağlayacak”). 
101 Türk doktorlardan Özbeklere plastik cerrahi ameliyatı (TİKA, 6/7/2009). 
102 Türkmenistan Maluller Birliği‟ne malzeme desteği (TİKA, 12/8/2008).  
103 Türkmenistan‟la istatistik alanında işbirliği (İΙΑ, 10/9/2008). Για ςη σλξπξίηρη ςξσ ρεμιμαοίξσ 
ασςξϋ, είυε ποξηγηθεί – λίγξσπ μήμεπ ποιμ – επίρκεφη ανιχμαςξϋυχμ ςηπ Ρςαςιρςικήπ Σπηοερίαπ ςηπ 
ξσοκίαπ ρςημ αμςίρςξιυη Σπηοερία ςξσ ξσοκμεμιρςάμ, ποξκειμέμξσ μα ρσζηςήρξσμ ρυεςικά με ασςϊ. 
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πεμθήμεοξ ρεμιμάοιξ με αμςικείμεμξ ςημ ρςαςιρςική για ςημ κςημξςοξτική και τσςική 
καλλιέογεια104. 
     Αμάλξγη ρσμεογαρία ποαγμαςξπξιήθηκε και ρςξμ ςξμέα ςξσ ςξσοιρμξϋ, χπ ρσμέπεια ςξσ 
Οοξγοάμμαςξπ Αμάπςσνηπ ςξσ ξσοιρμξϋ ρςξ ξσοκμεμιρςάμ, πξσ απξςελεί καοπϊ 
ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ  TİKA, ςξ Σπξσογείξ Οξλιςιρμξϋ και ξσοιρμξϋ ςηπ ξσοκίαπ και 
ςημ Ιοαςική Δπιςοξπή ξσοιρμξϋ και Αθληςιρμξϋ ςξσ ξσοκμεμιρςάμ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, 
διξογαμόθηκε πεμθήμεοξ ρεμιμάοιξ επιμϊοτχρηπ ρε θέμαςα νεμξδξυειακόμ σπηοεριόμ, 
για 40 άςξμα, ςα ξπξία εποϊκειςξ μα επαμδοόρξσμ αμάλξγεπ θέρειπ. Οαοάλληλα, η TİKA 
ποξρέτεοε ςη δσμαςϊςηςα ρε απξτξίςξσπ ςηπ ςξσοιρςικήπ ρυξλήπ ςξσ Aşkabat μα 
παοακξλξσθήρξσμ 20ήμεοξ εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ ρςημ ξσοκία, ϊπξσ θα είυαμ ςημ 
εσκαιοία πεοαιςέοχ καςάοςιρηπ ρε ρσγκεκοιμέμεπ πςσυέπ ςξσ επαγγέλμαςϊπ ςξσπ105. 
     οειπ ακϊμα δοαρςηοιϊςηςεπ, ρε διατξοεςικξϋπ επαγγελμαςικξϋπ ςξμείπ, παοξσριάζξσμ 
ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ, ςϊρξ χπ ποξπ ςημ πξικιλξμξοτία ςξσπ, ϊρξ και χπ ποξπ ςιπ 
ρσγκεκοιμέμεπ επαγγελμαςικέπ καςηγξοίεπ πξσ απεσθϋμξμςαι. Ζ ποόςη απϊ ασςέπ ατξοά 
ρςη διδαρκαλία ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ ρε δημξρίξσπ σπαλλήλξσπ ςξσ ξσοκμεμιρςάμ, ςξ 
2008. Ρςξ Οοϊγοαμμα ασςϊ ρσμμεςείυαμ ρσμξλικά 29 άςξμα, ποξεουϊμεμα απϊ ςξ Σπξσογείξ 
Δμπξοίξσ και Δνχςεοικόμ Ξικξμξμικόμ Ρυέρεχμ, απϊ ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ και Βιξμηυαμίαπ 
Ταομάκχμ, ςημ Δθμική Βιβλιξθήκη, ςξ Δθμικϊ Λξσρείξ, ςημ Οαιδική Βιβλιξθήκη και ςξ 
μξσρείξ Ιαλόμ ευμόμ· ςα μαθήμαςα ήςαμ ρε επίπεδξ αουαοίχμ και ξλξκληοόθηκαμ με 
επίρημη ςελεςή, καςά ςημ ξπξία απξμεμήθηκαμ ςα πιρςξπξιηςικά εκμάθηρηπ ςηπ γλόρραπ106.  
     Ασςή, χρςϊρξ, δεμ ήςαμ η ποόςη τξοά πξσ διδαρκϊςαμ η ςξσοκική γλόρρα ρε 
ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ ξσοκμεμικξϋ κοάςξσπ. πχπ ποξκϋπςει απϊ ρυεςικϊ δελςίξ ϋπξσ ςηπ 
TİKA, αμάλξγξ εγυείοημα είυε λάβει υόοα και καςά ςξ 2007· ςξμ κϋκλξ μαθημάςχμ είυαμ 
παοακξλξσθήρει, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, και ξσοκμέμξι γιαςοξί, ξι ξπξίξι – μεςά ςημ 
ξλξκλήοχρη ςχμ μαθημάςχμ – παοακξλξϋθηραμ ποξγοάμμαςα stage ρςημ Άγκσοα. α 
ποξγοάμμαςα ασςά είυαμ χπ ρκξπϊ ςημ καςάοςιρη ςχμ γιαςοόμ ρςξσπ γμχρςικξϋπ ςξμείπ 
ςηπ ςοασμαςξλξγίαπ, ςηπ ξοθξπαιδικήπ, ςχμ υειοξσογικόμ επεμβάρεχμ ρςη ρπξμδσλική 
ρςήλη και ςηπ εμδξρκξπικήπ υειοξσογικήπ, και διήοκεραμ πεοίπξσ έμα  μήμα. Ρσγυοϊμχπ 
εςξιμάζξμςαμ αμάλξγα ποξγοάμμαςα stage για ςιπ ειδικϊςηςεπ ςηπ μεσοξυειοξσογικήπ και 
ςηπ αγγειξυειοξσογικήπ107. 
     Aοκεςά διατξοεςική χπ ποξπ ασςά ήςαμ η εκπαίδεσρη  ξσοκμέμχμ αρςσμξμικόμ ρε 
διάτξοα γμχρςικά αμςικείμεμα, πξσ σλξπξιήθηκε χπ καοπϊπ ρσμεογαρίαπ ςηπ  TİKA με ςιπ 
αομϊδιεπ αουέπ ςξσ ξσοκμεμιρςάμ. Ρςημ ξσοκία εκπαιδεϋθηκαμ ρσμξλικά 59 αρςσμξμικξί 
ρε αμςικείμεμα ϊπχπ η διαυείοιρη κοίρεχμ και πεοιπςόρεχμ ξμηοίαπ, αλλά και η ρσλλξγή 
πληοξτξοιόμ για ςημ ερχςεοική αρτάλεια. Δπιπλέξμ, 20 αρςσμξμικξί παοακξλξϋθηραμ 
ρεμιμάοιξ πξσ διξογαμόθηκε ρςξ ξσοκμεμιρςάμ, με αμςικείμεμξ διδαρκαλίαπ ςιπ ςακςικέπ 
αρςσμξμικήπ ποξρςαρίαπ108. 
 
β) Πξλιςιρμικέπ και διπλχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Αοκεςέπ απϊ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ εμςάρρξμςαι ρςξ υόοξ ςξσ πξλιςιρμξϋ έυξσμ, 
παοάλληλα, ρατή διπλχμαςικϊ υαοακςήοα, εμςαρρϊμεμεπ πεοιρρϊςεοξ ρςη ρταίοα πξσ θα 
μπξοξϋρε μα ξμξμαρθεί «πξλιςιρμική διπλχμαςία» · ασςϊπ είμαι, άλλχρςε, και ξ λϊγξπ για 
ςξμ ξπξίξμ ενεςάζξμςαι απϊ κξιμξϋ, με ςιπ αμιγόπ διπλχμαςικέπ εμέογειεπ.  
     Θδιαιςέοχπ εμδεικςικϊ ςξσ ιρυσοιρμξϋ ασςξϋ, είμαι η διξογάμχρη τερςιβάλ με ςίςλξ «Ξι 
Υοσρέπ Γεμιέπ ςξσ Υοσρξϋ αιόμα» ρςξ ξσοκμεμιρςάμ. ξ τερςιβάλ ασςϊ – ςξ ξπξίξ 
διξογαμχμϊςαμ για ςοίςη τξοά – απξςελξϋρε καοπϊ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ UNICEF, ςημ 
UNESCO, ςημ TİKA και ςα Σπξσογεία Οαιδείαπ και Οξλιςιρμξϋ ςξσ ξσοκμεμιρςάμ· διήοκερε 

                                                                                                                                            
Για ςημ πληοξτξοία ασςήμ, βλ. Türkmenistan‟la istatistik alanında İşbirliği Projesi, (TİKA, 
17/6/2008). 
104 Türkmen uzmanlara hayvansal ve bitkisel üretim istatistikleri konusunda danışmanlık hizmeti, 
(TİKA, 30/3/2009).   
105 Türkmenistan‟da Turizmin Geliştirmesi Projesi başladı, (TİKA, 27/7/2009).  
106 Eğitimlerini tamamlayan Türkmen Kamu görevlileri sertifikalarını aldı, (TİKA, 17/4/2008).  
107 Türkkmenistanlı doktorlara Ankara‟da staj imkanı, (TİKA, 17/10/2007).   
108Türkmen polislere Savunma Taktikleri Eğitimi, (TİKA, 11/8/2009). 
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μία εβδξμάδα και ρε ασςϊ ρσμμεςείυαμ 500 παιδιά απϊ 22 υόοεπ109. Αμάλξγη ρσμεογαρία – 
ασςή ςη τξοά μεςανϋ ςηπ TİKA και ςχμ Σπξσογείχμ Οξλιςιρμξϋ και ϋπξσ ςξσ 
ξσοκμεμιρςάμ – είυε λάβει υόοα με ρςϊυξ ςημ σλξπξίηρη εμϊπ διεθμξϋπ μξσρικξϋ τερςιβάλ 
ρςξ ξπξίξ ρσμμεςείυαμ 300 πεοίπξσ καλλιςέυμεπ απϊ 15 υόοεπ110. 
     Λία ακϊμα δοαρςηοιϊςηςα – ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ ξπξίαπ, χρςϊρξ, είμαι αοκεςά 
διατξοεςικϊ απϊ ςα ποξαματεοϊμεμα – παοξσριάζει ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ: ςξ 2007 η TİKA, 
ρε ρσμεογαρία με ςξ Γοατείξ για ςα Μαοκχςικά και ςξ Έγκλημα ςξσ ΞΖΔ, διξογάμχρε 
διεθμή Ρσμδιάρκεφη για ςξμ αγόμα καςά ςχμ Μαοκχςικόμ ρςξ Aşkabat. Ζ Ρσμδιάρκεφη 
διήοκερε 4 ημέοεπ και, πέοαμ ςχμ ξσοκμέμχμ ανιχμαςξϋυχμ ρσμμεςείυαμ ειδικξί απϊ ςξ 
Ατγαμιρςάμ, ςξ Αζεομπαψςζάμ, ςξ Θοάμ, ςημ ξσοκία, ςη Πχρία, ςξ Ξσζμπεκιρςάμ, ςξ 
Ιαζακρςάμ και ςξ αςζικιρςάμ111.  

5. ΙΑΕΑΙΡΑΜ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ενεςαζξμέμχμ Ξογαμόρεχμ ρςξ Ιαζακρςάμ μπξοξϋμ μα 
διακοιθξϋμ ρε 3 καςηγξοίεπ:  
 
α) Οξλιςικέπ και διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ  
β) Δοαρςηοιϊςηςεπ και σπξρςήοινη ρςξμ ςξμέα  ςηπ εκπαίδεσρηπ 
γ) Οξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ  
 
α) Πξλιςικέπ και διπλχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ. 
 
     ξ σφηλϊ επίπεδξ επικξιμχμίαπ αμάμερα ρςιπ Ξογαμόρειπ και ρε κξοσταίξσπ πξλιςικξϋπ 
και διπλχμαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ Ιαζακρςάμ, καςαδεικμϋεςαι απϊ μία ρειοά 
επιρκέφεχμ και δοαρςηοιξςήςχμ μεςανϋ ςχμ δϋξ πλεσοόμ. Ισοίαουη θέρη αμάμερα ρςα 
δοόμεμα ασςά έυει αμαμτιρβήςηςα, η επίρκεφη ξμάδαπ βξσλεσςόμ ςξσ Ιξιμξβξσλίξσ ςξσ 
Ιαζακρςάμ ρςα κεμςοικά ςηπ TİKA. Ρςξ πλαίριξ ςηπ επίρκεφηπ ασςήπ, διξογαμόθηκε 
Ρσμδιάρκεφη, ρςημ ξπξία, μεςανϋ άλλχμ, εκτοάρθηκε η επιθσμία μα ασνηθεί ξ ϊγκξπ ςχμ 
εμπξοικόμ ρσμαλλαγόμ μεςανϋ ςχμ δϋξ  υχοόμ ρςα 10 διρ. δξλλάοια112. Δπίρκεφη 
ποαγμαςξπξιήθηκε, χρςϊρξ, και απϊ ςξμ Σπξποϊνεμξ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Ιαζακρςάμ ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, Aaskhat Dautov, ρςα κεμςοικά ςηπ TDBB, ϊπξσ είυε ρσμάμςηρη με ςξμ 
Οοϊεδοξ, Erol Kaya · ρςημ επίρκεφη ρσζηςήθηκαμ ξι κξιμχμικέπ και πξλιςιρμικέπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ Δήμχμ – μελόμ ςηπ  TDBB, ρςξ Ιαζακρςάμ113. Δπίρκεφη σφηλϊβαθμχμ 
ρςελευόμ ποαγμαςξπξιήθηκε, χρςϊρξ, και απϊ ςημ ξσοκία ρςξ Ιαζακρςάμ: ςξ 2008, ξ 
Σπξσογϊπ παοά ςχ Οοχθσπξσογχ – και ςϊςε σπεϋθσμξπ για ςημ TİKA, Said Yazıcıoğlu, μαζί 
με ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ ξσοκίαπ, Αbdullah Gül, επιρκέτθηκαμ ςξμ Οοϊεδοξ 
ςξσ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Ιαζακρςάμ, Μursultan Nazarbayev, ϋρςεοα απϊ ποϊκληρη ςξσ 
ςελεσςαίξσ. Ξ Yazıcıoğlu είυε επίρημεπ ρσμξμιλίεπ και επατέπ ρςημ ποχςεϋξσρα ςηπ υόοαπ, 
ρςημ Astana114. ξμ Ξκςόβοιξ ςξσ ίδιξσ έςξσπ νεκίμηρε μα λειςξσογεί ρςημ Astana μέξ 
Γοατείξ Ρσμςξμιρμξϋ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA· ςα εγκαίμιά ςξσ, χρςϊρξ, ςελέρθηκαμ ςξ 
2009, απϊ ςξ μέξ Σπξσογϊ παοά ςχ Οοχθσπξσογχ και σπεϋθσμξ για ςημ TİKA, Faruk Çelik. 

                                                 
109Altın Asrın Altın Nesilleri Festivalı, (TİKA, 24/9/2009). Λεςανϋ ςχμ υχοόμ πξσ ρσμμεςείυαμ ρςξ 
Τερςιβάλ ήςαμ αοκεςέπ, ρςιπ ξπξίεπ δοαρςηοιξπξιείςαι η  TİKA, ϊπχπ ςξ Ιαζακρςάμ, ςξ Ιιογιρςάμ, ςξ 
Ξσζμπεκιρςάμ, και η Λξλδαβία· ασςϊ μπξοεί μα ενηγεί, εμδευξμέμχπ, χπ κάπξιξ βαθμϊ ςξ εμδιατέοξμ 
ςηπ TİKA για ςιπ εκδηλόρειπ ασςέπ. Δμδεικςική, ενάλλξσ, ςηπ ρημαρίαπ πξσ απέδιδαμ ρςα δοόμεμα 
ασςά ξι πξλιςικέπ αουέπ ςξσ ξσοκμεμιρςάμ, είμαι η παοξσρία ρε ασςά ςξσ Αμςιποξέδοξσ ςξσ Ιοάςξσπ 
και Σπξσογξϋ Δνχςεοικόμ, Raşit Meredov, ςηπ Οοξέδοξσ ςξσ ξσοκμεμικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ, Akca 
Nurbediyeva,  καθόπ και άλλχμ σφηλϊβαθμχμ ανιχμαςξϋυχμ.  
110Türkmenistan‟da Müzik Festivalı, (TİKA, 5/5/2008).   
111Aşkabat‟ta uyuşturucuyla Mücadele Konferansı, (TİKA, 23/11/2007). Kάμξμςαπ λϊγξ για ςιπ 
διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ Ξογαμόρεχμ, θα ποέπει μα αματεοθεί και η επίρκεφη ςξσ Γεμικξϋ 
Γοαμμαςέα ςηπ TDBB, Dr Ertuğrul Gazi Sağlam, ρςξ Γεμικϊ Οοϊνεμξ ςξσ ξσοκμεμιρςάμ ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, Orazmukhamet Chariev, ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2009. Γι’ασςϊ, βλ. TDBB, 
Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğuna nezaket ziyaretinde bulundu (TDBB, 5 Şubat 2009).  
112 Κazakistan Parlamenter grubu heyetinden TİKA‟ ya ziyaret, (TİKA, 3/2/2009). 
113 Κazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Müsteşarı Askhat Davutov TDBB Başkanı Erol 
Kaya‟yı ziyaret ettı (TDBB, 23 Ocak 2009).  
114 Devlet Bakanı Yazıcıoğlu‟ndan Almati Ofisimize ziyaret (TİKA, 3/1/2008).  
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Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ επίρκεφήπ ςξσ ρςξ Ιαζακρςάμ, ξ Çelik ρσμμεςείυε επίρηπ ρςξ 3ξ 
Ρσμέδοιξ Ζγεςόμ ςχμ Οαοαδξριακόμ Λξμξθεψρςικόμ θοηρκειόμ115. 
     Οαοάλληλα με ςιπ επιρκέφειπ ασςέπ, επιρημαίμξμςαι επατέπ με πιξ υαμηλϊβαθμξσπ 
ανιχμαςξϋυξσπ, ή με άςξμα πξσ έυξσμ ιδιαίςεοξ οϊλξ ρςα πξλιςικά και κξιμχμικά δοόμεμα 
ςξσ Ιαζακρςάμ. ξ 2008, ξμάδα Ιαζακρςαμόμ δημξριξγοάτχμ – μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ ξ 
Αμςιποϊεδοξπ ςηπ Έμχρηπ Δημξριξγοάτχμ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Ιαζακρςάμ, Talertan 
Ahmetoan – επιρκέτθηκαμ ςημ ξσοκία, και τιλξνεμήθηκαμ απϊ ςξ Δήμξ ςξσ Βağcılar, ςξ 
ξπξίξ είμαι και μέλξπ ςηπ TDBB. Ρε γεϋμα πξσ παοαςέθηκε ποξπ ςιμήμ ςξσπ, εκςϊπ ςχμ 
άλλχμ, παοακάθηραμ ξ βξσλεσςήπ Feyzullah Kıyıklık, ξ Δήμαουξπ ςξσ Bağcılar, Lokman 
Çağırıcı, καθόπ και ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ςηπ TDBB, Ertuğrul Gazi Sağlam116. Ρε αμάλξγξ 
μήκξπ κϋμαςξπ θα ποέπει μα θεχοηθξϋμ ϊςι κιμξϋμςαι ξι επιρκέφειπ αμςιποξρχπείαπ απϊ ςξ 
Ιαζακρςάμ, με επικεταλήπ ςξμ Οοϊεδοξ ςξσ Θδοϋμαςξπ “Darul Ercam”, και Γεμικϊ Διεσθσμςή 
Έκδξρηπ ςηπ ετημεοίδαπ “Rumani Hazine” (“Ομεσμαςικϊπ θηρασοϊπ”),  Halilullah 
Madcanov117, καθόπ και ςξσ Αμςιμξμάουη ςξσ Çimkent (Ιαζακρςάμ), Joldasbek 
Kuzdenbayev118· ςημ TDBB επιρκέτθηκε, ενάλλξσ, και η Διεσθϋμςοια ςξσ Θδοϋμαςξπ Δοεσμόμ 
Ρσγκοιςικήπ Ιξιμχμιξλξγίαπ ςξσ Ιαζακρςάμ, Botagöz Rakişeva119. 
     Θδιαίςεοη αματξοά ποέπει μα γίμει ρε δϋξ πεοιπςόρειπ βοάβεσρηπ ςχμ ςξσοκικόμ 
Ξογαμόρεχμ απϊ σφηλϊβαθμξσπ κοαςικξϋπ τξοείπ ςξσ Ιαζακρςάμ. Ζ ποόςη απ’ ασςέπ 
ατξοά ρςημ απξμξμή Λεςαλλίξσ ιμήπ απϊ ςξ Σπξσογείξ Δρχςεοικόμ ςξσ Ιαζακρςάμ  ρςξ 
Ρσμςξμιρςή ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ  TİKA για ςξ Ιαζακρςάμ, Dr Öner Kocaman, για ςιπ 
σπηοερίεπ πξσ παοείυε ποξπ ςξ κοάςξπ ασςϊ120. Αμςιρςξίυχπ, εσυαοιρςήοια πλακέςα 
απξμεμήθηκε απϊ ςξμ Οοϊνεμξ και Λξοτχςικϊ Ακϊλξσθξ ςξσ Ιαζακρςάμ, Askhat Dautov, 
ποξπ ςημ D για ςξ εμδιατέοξμ πξσ έυει επιδείνει «ποξπ  ςξσπ Ιαζακρςαμξϋπ μαθηςέπ»121.  
 
β) Δοαρςηοιόςηςεπ και παοξυή σπξρςήοινηπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ 
 
     Έμα ρημαμςικϊ μέοξπ ςχμ ςξσοκικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςξμ εκπαιδεσςικϊ ςξμέα ατξοά 
ρςημ ίδοσρη μαθημάςχμ ςξσοκικήπ γλόρραπ ρε Οαμεπιρςήμια ςξσ Ιαζακρςάμ. Ρϋμτχμα με 
ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ ςχμ αουόμ ςξσ 2008, ςάνειπ ξσοκικόμ ιδοϋθηκαμ ρςξ Οαμεπιρςήμιξ 
Νέμχμ Γλχρρόμ και Δπαγγελμαςικήπ Απξκαςάρςαρηπ – ρςξ ξπξίξ τξιςξϋμ 750 τξιςηςέπ – 
καθόπ και ρςξ Οαμεπιρςήμιξ “Süleyman Demirel” – ρςξ ξπξίξ τξιςξϋμ 1.200 τξιςηςέπ – ςξσ 
Ιαζακρςάμ122. Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ ασνήθηκαμ ςξμ επϊμεμξ υοϊμξ· ρςξ Οαμεπιρςήμιξ El 
Farabi – πξσ βοίρκεςαι ρςημ παλαιά ποχςεϋξσρα ςξσ Ιαζακρςάμ, ςημ  πϊλη Almati -  
ιδοϋθηκε ςάνη ξσοκικόμ καθόπ και ςάνη σπξλξγιρςόμ123. Οαοάλληλα, με ςημ σπξρςήοινη 
ςηπ TİKA αμαδιξογαμόθηκαμ ςξ Ιέμςοξ και η Βιβλιξθήκη ξσοκικήπ Γλόρραπ, ςηπ Ρυξλήπ 
Αμαςξλικόμ Γλχρρόμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Γλχρρόμ ςξσ Ιϊρμξσ και Διεθμόμ Ρυέρεχμ 
“Abilayhan”, επίρηπ ρςξ Almati124. Θδιαίςεοη μμεία θα ποέπει μα γίμει, πάμςχπ, ρε 
ποχςϊκξλλξ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ TİKA και ςξ ρημαμςικϊςεοξ κοαςικϊ Οαμεπιρςήμιξ 
ςξσ Ιαζακρςάμ, ςξ Δθμικϊ Οαμεπιρςήμιξ Δσοαρίαπ, “L.N.Gumilev”. H ρσμεογαρία ασςή 
ποξβλέπει, μεςανϋ άλλχμ, ςημ ίδοσρη μήμαςξπ ξσοκικήπ Γλόρραπ και Κξγξςευμίαπ· 
ρσμτχμήθηκε, επίρηπ, μα νεκιμήρξσμ εογαρίεπ για ςημ ίδοσρη Έμχρηπ Οαμεπιρςημιακόμ 
Θδοσμάςχμ ςχμ ξσοκϊτχμχμ Υχοόμ125. 
     Δκςϊπ ασςόμ, η  TİKA ποξυόοηρε ρςημ ίδοσρη εκπαιδεσςικξϋ εογαρςηοίξσ επιπλξπξιίαπ 

                                                 
115 Devlet Bakanı Faruk Çelik Kazakistan‟da (TİKA, 7/7/2009). 
116 Türk Dünyası Belediyeler Birliği Kazakistanlı gazetecileri ağırladı (TDBB, 28 Harizan 2008). 
117 Kazakistan Darul Erkam Vakfı Başkanı Halillulah Madcanov TDBB‟yi ziyaret etti (TDBB, 9 Nisan 
2009).  
118 Kazakistan Çimkent İli Vali Yardımcısı Joldasbek Kuzdeubayev TDBB‟ yi ziyaret etti (TDBB, 8 
Temmuz 2009).  
119 Kazakistan Karşılaştırmalı Sosyal Araştırmalı Enstitüsü Müdürü Botagöz Rakişeva Türk  Dünyası 
Belediyeler Birliği‟ ni ziyaret etti (3 Harizan 2008).  
120 Kazakistan İçişleri Bakanlığından TİKA‟ ya Devlet Şeref Madalyası, (TİKA, 9/10/2009). 
121 Kazakistan Konsolosluğu‟ ndan Koordinatörlüğümüze teşekkür plaketi (DT. 27/6/2008).  
122 Kazakistan‟ daki iki Üniversiteye Türkçe sınıfı (TİKA, 24/1/2008).  
123 Kazakistan El – Farabi Üniversitesine Türkçe sınıf (TİKA, 3/11/2009). 
124Kazakistan Abilayhan Dünya Dilleri ve Uluslararası İlişkiler Üniversitesı‟ne Dil Sınıfı ve Kütüphanesi 
(TİKA, 14/4/2009). 
125 Avrasya Gumilev Milli  Üniversitesi ile Protokol (TİKA, 6/7/2009). 
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ρςξ Διεθμέπ ξσοκξ-Ιαζακρςαμικϊ Οαμεπιρςήμιξ Hoca Ahmet Yesevi126· παοάλληλα, ποξέβη 
ρε δχοεά ενξπλιρμξϋ ποξπ ςξ μεξψδοσθέμ Ιέμςοξ Δπιρςημξμικόμ Δοεσμόμ ςηπ Αstana, πξσ 
απεσθϋμεςαι καςά κϋοιξ λϊγξ ρε μεαοξϋπ Ιιογίριξσπ επιρςήμξμεπ. Ιάμξμςαπ λϊγξ για ςξμ 
εσοϋςεοξ εκπαιδεσςικϊ ςξμέα, ποέπει μα αμαγεοθεί η επικείμεμη αμέγεορη – απϊ ςημ  TİKA, 
ρε ρσμεογαρία με άλλξσπ τξοείπ – ρϋγυοξμξσ λσκείξσ για ςξσπ ξϋοκξσπ Αhiska, ςηπ 
επαουίαπ Tolgar (ρςξ Almati)127, αλλά και η ποξρτξοά 20.000 εκπαιδεσςικόμ 
ρσγγοαμμάςχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Ιαζακρςαμόμ μαθηςόμ128. 
     Ρςξ εσοϋςεοξ πλαίριξ ςηπ εκπαίδεσρηπ θα ποέπει μα εμςαυθξϋμ, επίρηπ, ςέρρεοα 
Ρσμέδοια πξσ έλαβαμ υόοα ρςξ Ιαζακρςάμ καςά ςημ πεοίξδξ 2007-2008, με ςη ρσμδοξμή ή 
ςημ σπξρςήοινη ςηπ TİKA. ξ πιξ ρημαμςικϊ απϊ ασςά, εμδευξμέμχπ, ήςαμ ςξ Β΄ Διεθμέπ 
Ρσμέδοιξ Κξιμχδόμ Μξρημάςχμ ςηπ Ιεμςοικήπ Αρίαπ, πξσ έλαβε υόοα χπ ποξψϊμ 
ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ  TİKA, ςημ Θαςοική Ρυξλή ςξσ Ιαζακρςάμ, καθόπ και ςξ Ίδοσμα 
Ιλιμικήπ Λικοξβιξλξγίαπ και Κξιμχδόμ Μξρημάςχμ ςηπ Λαϋοηπ Ηάλαρραπ· ρςξ Ρσμέδοιξ 
έλαβαμ μέοξπ επιρςήμξμεπ και ακαδημαψκξί κσοίχπ απϊ ςημ ξσοκία και ςξ Αζεομπαψςζάμ, 
αλλά και απϊ αοκεςά κοάςη ςηπ Ιεμςοικήπ Αρίαπ129. Οαοάλληλα, ρςξ Almati 
ποαγμαςξπξιήθηκε η Δ΄ Διεθμήπ Ρσμδιάρκεφη Οληοξτξοικήπ και Ζλεκςοξμικόμ 
Σπξλξγιρςόμ Ιαζακρςάμ-Ιιογιρςάμ, καθόπ και μία Ρσμδιάρκεφη για ςιπ απειλέπ καςά ςηπ 
Αρτάλειαπ και ςξ οϊλξ ςχμ Διεθμόμ Ξογαμιρμόμ ρςημ Ιεμςοική Αρία130. Ρ’ ασςά θα ποέπει 
μα ποξρςεθεί και μία Ρσμδιάρκεφη με ρατόπ «ςξσοκικϊ» υαοακςήοα, ατξϋ ςξ θέμα ςηπ 
ήςαμ η αμςαγχμιρςικϊςηςα ςχμ εθμικόμ ξικξμξμιόμ ςξσ ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ, και 
διξογαμόθηκε απϊ ςημ TİKA, ρε ρσμεογαρία με ςξ Ξικξμξμικϊ Οαμεπιρςήμιξ και ςξ 
Οαμεπιρςήμιξ Νέμχμ Γλχρρόμ και Δπαγγελμαςικήπ Ρςαδιξδοξμίαπ ςξσ Ιαζακρςάμ131. 
 
γ) Πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Ξι πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ αματξοικά με ςξ Ιαζακρςάμ είμαι δϋξ, με εσοϋςεοη, 
χρςϊρξ, εμβέλεια και ρημαρία: ςξ 2006 έλαβαμ υόοα ξι «Βοαδιέπ για ςα αδελτά κοάςη» ρε 
ςέρρεοειπ μεγάλεπ πϊλειπ ςξσ Ιαζακρςάμ. ημ εσθϋμη για ςη διξογάμχρή ςξσπ είυαμ 
αμαλάβει ξι Δήμξι ςξσ Bağcılar και Zeytinburnu (Ιχμρςαμςιμξϋπξλη) και ρ’ ασςέπ είυαμ 
ποξρκληθεί, μεςανϋ άλλχμ, βξσλεσςέπ, κοαςικξί ανιχμαςξϋυξι, αμςιδήμαουξι, 
δημξριξγοάτξι, επιυειοημαςίεπ αλλά και καλλιςέυμεπ απϊ ςημ ξσοκία. Ρςξ πλαίριξ ςχμ 
εκδηλόρεχμ, παοαρυέθηκαμ γεϋμαςα ρε πεοίπξσ 10.000 άςξμα, εμό διαμεμήθηκε νηοά 
ςοξτή ρςξσπ απϊοξσπ πληθσρμξϋπ132. Κίγξσπ μήμεπ αογϊςεοα, ξ Οοϊνεμξπ ςξσ Ιαζακρςάμ 
ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη παοέθερε γεϋμα ρςξ πλαίριξ ςχμ «Ζμεοόμ Οξλιςιρμξϋ ςξσ Αλμάςι», 
ρςξ ξπξίξ παοακάθηραμ ξ Οοϊεδοξπ ςηπ TDBB, Erol Kaya, αλλά και ξ βξσλεσςήπ Feyzullah 
Kıyıklık133.  

6. ΑΕΘΙΘΡΑΜ 

 
     Ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξ αςζικιρςάμ αμήκξσμ απξκλειρςικά ρςημ TİKA· ξ 
αοιθμϊπ ςξσπ, χρςϊρξ, είμαι ρυεςικά πεοιξοιρμέμξπ, και μπξοξϋμ μα διακοιθξϋμ ρε δϋξ 
βαρικέπ καςηγξοίεπ: 
 
α) Αμθοχπιρςική βξήθεια και σλικξςευμική σπξρςήοινη και  
β) Διμεοήπ ρσμεογαρία και εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 

                                                 
126 Kazakistan‟da Mesleki Eğitim Atölyesi Kuruldu (TİKA, 11/2/2009). 
127 Kazakistan‟da Ahiska Türkleri için Lise kuruluyor (TİKA, 23/6/2009). 
128Kazakistanlı öğrencilere kitap desteği (TİKA, 6/12/2007). Oπχπ αματέοεςαι ρςξ ρυεςικϊ 
αμακξιμχθέμ, με ςημ παοξυή ασςήμ, ξ αοιθμϊπ ςχμ βιβλίχμ πξσ είυαμ απξρςαλεί ρσμξλικά απϊ ςημ 
ξσοκία ποξπ ςξ Ιαζακρςάμ ςξ 2007 αμεουϊςαμ ρε 30.000.  
129 II Uluslararası Orta Asya Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi Almati‟ da gerçekleştirildi, (TİKA, 
28/4/2008). πχπ επιρημαίμεςαι ρςξ αμακξιμχθέμ, ςξ Α΄ Ρσμέδοιξ είυε λάβει υόοα ρςξ Bişkek 
(Αζεομπαψςζάμ)· αματέοεςαι, ακϊμα, ϊςι ςξσ ςοιημέοξσ Ρσμεδοίξσ ποξηγήθηκε εκπαιδεσςική ημεοίδα 
για ςη υοήρη αμςιμικοξβιακόμ και αμςιβιξςικόμ ταομάκχμ.  
130 Kazakistanlı öğrencilere Kitap desteği.  
131 Türk Dünyasının İktisadi  meseleleri Almati‟da tartışıldı, (TİKA, 17/6/2008). 
132 Kardeş Ülke Geceleri” Kazakistan ve Türkistan‟da gerçekleşti, (TDBB, 10 Ekim 2006) 
133 Almati Medeni Günleri İftar Yemeği (TDBB, 31 Ocak 2007) 
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α) Αμθοχπιρςική βξήθεια και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
 
     Για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ρξβαοόμ ποξβλημάςχμ πξσ δημιξσογήθηκαμ εναιςίαπ ςχμ 
δσρμεμόμ καιοικόμ ρσμθηκόμ, η TİKA ποξυόοηρε δϋξ τξοέπ ρε απξρςξλή αμθοχπιρςικήπ 
βξήθειαπ ποξπ ςξ αςζικιρςάμ, ςξ 2008 και 2009 αμςιρςξίυχπ. Ρςημ ποόςη πεοίπςχρη, 2,4 
ςϊμξι κξμρεοβόμ – πξσ πεοιείυαμ καβξσομά – παοαδϊθηκαμ  ρςημ Δπιςοξπή Έκςακςηπ 
Βξήθειαπ, ςξσ αςζικιρςάμ134. Ρςη δεϋςεοη πεοίπςχρη ςξ ρσμξλικϊ βάοξπ ςηπ απξρςαλείραπ 
βξήθειαπ, πξσ παοαδϊθηκε ρςημ ίδια Δπιςοξπή, αμεουϊςαμ ρε 40 ςϊμξσπ και πεοιείυε μία 
πξικιλία θοεπςικόμ ξσριόμ (αλεϋοι, λάδι, ζάυαοη, οϋζι και ςράι). πχπ ςξμίζεςαι, μάλιρςα, 
ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, ρςϊυξπ ήςαμ η κάλσφη ςχμ αμαγκόμ  1.800 αςϊμχμ135. 
     Οέοαμ ςηπ αμθοχπιρςικήπ βξήθειαπ, ξι παοξυέπ ςηπ TİKA ρςξμ σλικξςευμικϊ ςξμέα 
καλϋπςξσμ έμα εσοϋ τάρμα, ρε ϊ,ςι ατξοά ςϊρξ  ςξμ ςελικϊ απξδέκςη, ϊρξ και ςξ είδξπ ςχμ 
καλσπςϊμεμχμ αμαγκόμ. Λεςανϋ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ασςόμ, δϋξ ποέπει μα θεχοηθξϋμ χπ 
καςέυξσρεπ ιδιαίςεοη ρημαρία. ξ Λάιξ ςξσ 2009, η TİKA ποξυόοηρε ρε  δχοεά 4 μηυαμόμ 
ρπξοάπ και 5 ςϊμχμ βαμβακϊρπξοξσ, ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Αμάπςσνηπ ςξσ 
Βαμβακξπαοαγχγικξϋ κλάδξσ. Ζ ρημαρία ςηπ εμέογειαπ ασςήπ καθίρςαςαι ιδιαιςέοχπ 
αιρθηςή, με δεδξμέμξ ϊςι – ρϋμτχμα με ςα ϊρα αματέοξμςαι ρςξ ρυεςικϊ δελςίξ ϋπξσ – η 
παοαγχγή βαμβακιξϋ ρσμιρςά ςξ 60% ςηπ γεχογικήπ παοαγχγήπ ςξσ αςζικιρςάμ και με 
ασςήμ αρυξλείςαι ςξ 75%  ςχμ καςξίκχμ  ςχμ αγοξςικόμ πεοιξυόμ. Ανίζει μα ρημειχθεί, 
ενάλλξσ, ϊςι ρςημ ςελεςή παοάδξρηπ ςχμ μηυαμημάςχμ και ςχμ ρπϊοχμ, εσυαοιρςήοιξ λϊγξ 
εκτόμηρε μεςανϋ άλλχμ, ξ Στσπξσογϊπ Γεχογίαπ και Οοξρςαρίαπ ςξσ Οεοιβάλλξμςξπ, 
Şükrüllah Rahimnazarov136. Σπξσογική παοξσρία χρςϊρξ, - και μάλιρςα, ασςή ςξσ 
Στσπξσογξϋ Σγείαπ ςξσ αςζικιρςάμ – σπήουε και καςά ςημ ςελεςή παοάδξρηπ 
ηλεκςοξγεμμηςοιόμ χπ δχοεά ςηπ TİKA ποξπ ςα 6 μξρξκξμεία ςηπ ποχςεϋξσραπ ςξσ 
αςζικιρςάμ, Duşanbe137.  
     Δϋξ ακϊμα δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA εμςάρρξμςαι μεμ ρςξ πλαίριξ ςηπ σλικξςευμικήπ 
σπξρςήοινηπ, παοάλληλα ϊμχπ έυξσμ έμςξμη διπλχμαςική ρημαρία. ξ Λάιξ ςξσ 2008 η 
TİKA ξλξκλήοχρε ςιπ εογαρίεπ επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ ξοταμξςοξτείξσ ρςημ 
πεοιξυή Çorboh· με ςημ επαμαλειςξσογία ςξσ, ςξ ξοταμξςοξτείξ θα κάλσπςε ςιπ αμάγκεπ 
225 παιδιόμ. Ρε μία, καςά ςα άλλα μέςοιαπ ρημαρίαπ δοαρςηοιϊςηςα ϊπχπ ασςή, η 
παοξσρία, ρςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ, ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ αςζικιρςάμ, 
Emorol Rahmanov138, δεμ μπξοεί παοά μα ποξνεμεί ιδιαίςεοη εμςϋπχρη, ποξβάλλξμςαπ ςξ 
βελημεκέπ ςηπ επιοοξήπ ςηπ TİKA. Δπιποϊρθεςα, η TİKA ποξέβη ρε δχοεά ηλεκςοξμικξϋ 
ενξπλιρμξϋ ποξπ ςη Διπλχμαςική Σπηοερία ςξσ Σπξσογείξσ Δνχςεοικόμ ςξσ αςζικιρςάμ. Ζ 
παρίδηλη πξλιςική ρημαρία ςηπ εμέογειαπ ασςήπ επιβεβαιόμεςαι και απϊ ςξ Ρσμςξμιρςή 
Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA ρςξ Duşanbe, Cavit Köseoğlu· ρςημ ξμιλία πξσ ξ ςελεσςαίξπ 
εκτόμηρε καςά ςημ ςελεςή παοάδξρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ, ςϊμιρε ϊςι θα ενακξλξσθήρει με 
ασναμϊμεμξ οσθμϊ η ρσμεογαρία αμάμερα ρςξ αςζικιρςάμ και ςημ ξσοκία139. 
 
β) Διμεοήπ ρσμεογαρία και εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     ξ Λάοςιξ ςξσ 2008, η TİKA σπέγοαφε ςξ Οοχςϊκξλλξ ευμικήπ Ρσμεογαρίαπ με ςξ 
Διεθμέπ Διδηρεξγοατικϊ Οοακςξοείξ “Hovar” ςξσ αςζικιρςάμ · απϊ κξιμξϋ με ςημ 
σπξγοατή ςξσ Οοχςξκϊλλξσ, ενάλλξσ, ποξέβη ρε δχοεά ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ και 
ενξπλιρμξϋ γοατείξσ ποξπ ςξ Οοακςξοείξ. Ηα ποέπει μα ςξμιρθεί, επίρηπ, ϊςι υάοη ρςημ 
σπξρςήοινη ςηπ TİKA, ςξ Οοακςξοείo “Hovar” θα νεκιμήρει μα δημξριεϋει ςημ ιρςξρελίδα ςξσ 
και ρςημ ςξσοκική γλόρρα140.  

                                                 
134 Tacikistan‟a insani yardim, (TİKA, 11/8/2009).  
135 Tacikistan halkına gıda yardımı, (TİKA,5/5/2008).  
136 Tacikistan‟da pamuk üretimine destek, (TİKA, 25/5/2009). TİKA  
137 Tacikistan‟da 6 numaralı hastaneye Jeneratör desteği, (TİKA,17/3/2009). πχπ ςξμίζεςαι ρςξ εμ 
λϊγχ έγγοατξ, εναιςίαπ ςξσ δοιμέξπ υειμόμα, παοαςηοξϋμςαι πξλϋχοεπ διακξπέπ οεϋμαςξπ, πξσ 
επιτέοξσμ ποξβλήμαςα ρςημ ξμαλή λειςξσογία ςχμ μξρξκξμείχμ. 
138 Onarımı tamamlanan Çorboh yetimhanesi törenle açıldı (TİKA, 9/5/2008).  Ρςξ έγγοατξ, μάλιρςα, 
ςξμίζεςαι ϊςι ξ Rahmanov εσυαοίρςηρε θεομϊςαςα ςξσπ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ TİKA για ςημ επιρκεσή ςξσ 
ξοταμξςοξτείξσ. 
139 Tacikistan Diplomatik Hizmetler Birimi‟ne destek (TİKA, 24/9/2008).  
140 Tacikistan Haber Ajansı ile teknik işbirliği protokolü (TİKA, 11/3/2008).   
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     Kξμςά ρε ασςά, εμδεικςική ςξσ πξλϋπλεσοξσ – πξλιςικξϋ και διπλχμαςικξϋ – οϊλξσ ςηπ 
TİKA είμαι η παοξσρία ςηπ ρε κξιμή έκθερη ποξψϊμςχμ απϊ εςαιοείεπ ςηπ ξσοκίαπ και ςξσ 
αςζικιρςάμ, πξσ διξογαμόθηκε απϊ ςξμ ξσοκξ – αςζικιρςαμικϊ Ρϋμδερμξ Βιξμηυάμχμ και 
Δπιυειοημαςιόμ ρςξ Duşanbe. Ρςξ πλαίριξ ςηπ έκθερηπ ασςήπ, η TİKA διαςηοξϋρε πεοίπςεοξ, 
ρςξ ξπξίξ ποξέβαλλε ςιπ – ξλξκληοχμέμεπ και ρε ενέλινη – δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξ αςζικιρςάμ. 
Θδιαιςέοχπ ρημαμςικϊ θα ποέπει μα θεχοηθεί ϊςι καςά ςημ ςοιήμεοη διάοκεια ςηπ έκθερηπ, 
ςξ πεοίπςεοξ ςηπ TİKA επιρκέτθηκαμ, μεςανϋ άλλχμ, ξ Σπξσογϊπ Δογαρίαπ, καθόπ και ξι 
Στσπξσογξί Ξικξμξμικόμ, Δογαρίαπ και Ιξιμχμικόμ Αρταλίρεχμ, και πλήθξπ 
σφηλϊβαθμχμ ανιχμαςξϋυχμ ςξσ αςζικιρςάμ· ξι ποξαματεοθέμςεπ ενέτοαραμ ςημ 
εσαοέρκειά ςξσπ για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςϊρξ ςηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ ϊρξ και ςηπ TİKA 
ρςη υόοα ςξσπ141.   
     Ξι εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςξ αςζικιρςάμ, αμ και μϊλιπ δϋξ, 
παοξσριάζξσμ ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ, κσοίχπ λϊγχ ςχμ πεδίχμ ρςα ξπξία κιμξϋμςαι, ξ 
2007, η TİKA, ρε ρσμεογαρία με ςημ Ρςαςιρςική Σπηοερία ςηπ ξσοκίαπ, διξογάμχρε 
εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ πάμχ ρε θέμαςα ρςαςιρςικήπ, ςξ ξπξίξ παοακξλξϋθηραμ ρςελέυη 
ςηπ Ρςαςιρςικήπ Δπιςοξπήπ ςξσ αςζικιρςάμ· ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι μεςά ςη λήνη ςξσ 
ρεμιμαοίξσ, η αμςιποξρχπεία απϊ ςξ αςζικιρςάμ επιρκέτθηκε ςημ TİKA142. Έμα υοϊμξ 
αογϊςεοα, καοπϊ ςηπ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ TİKA και ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςξσ Maltepe 
απεςέλερε η διξογάμχρη εμϊπ εκπαιδεσςικξϋ ρεμιμαοίξσ διάοκειαπ 2 εβδξμάδχμ για 10 
ρςελέυη ςξσ ςηλεξπςικξϋ καμαλιξϋ,  “Safina TV, ςξσ αςζικιρςάμ143.  
  

7. ΑΑΠΘΡΑΜ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ ρςημ – σπαγϊμεμη ρςη Πχρική 
Ξμoρπξμδία – Δημξκοαςία ςξσ αςαοιρςάμ είμαι ρυεςικά λίγεπ, και ατξοξϋμ ρςξσπ υόοξσπ : 
            
α) ςξσ πξλιςιρμξϋ και  
β) ςηπ διπλχμαςίαπ. 
 
α) Πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ. 
 
     Λία ρειοά δοχμέμχμ ρςξ υόοξ ςξσ πξλιςιρμξϋ έυει χπ κϋοια επιδίχνη ςη ρϋρτιγνη ςχμ 
ρυέρεχμ μεςανϋ ςχμ δϋξ λαόμ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ διξογαμόθηκαμ ςξ 2006 και ςξ 2007 ξι 
λεγϊμεμεπ «μϋυςεπ πξλιςιρμξϋ», έμαπ θερμϊπ πξσ έυει ήδη  επιρημαμθεί και ρςιπ 
πεοιπςόρειπ άλλχμ υχοόμ. Αμαλσςικϊςεοα, ςημ πεοίξδξ 15-16 Ξκςχβοίξσ 2006 έλαβαμ 
υόοα ξι «Μϋυςεπ για ςα αδελτά κοάςη – ημέοεπ ξσοκξ-αςαοικξϋ Οξλιςιρμξϋ», πξσ 
διξογαμόθηκαμ απϊ ξσπ Δήμξσπ ςξσ Düzce και ςξσ   Bahçelievler (Ιχμρςαμςιμξϋπξλη) ρςημ 
πϊλη Kazan ςξσ αςαοιρςάμ. Οξλϋ ρημαμςική θα ποέπει μα θεχοηθεί, ρε κάθε πεοίπςχρη, η 
παοξσρία ρςιπ εκδηλόρειπ ασςέπ βξσλεσςόμ ςξσ ςξσοκικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ144.  
     Ξι δϋξ ποξαματεοθέμςεπ Δήμξι, με ςη ρσμβξλή ςξσ Δήμξσ ςξσ Çekmeköy 
(Ιχμρςαμςιμξϋπξλη) διξογάμχραμ έμα υοϊμξ αογϊςεοα ςιπ «Βοαδιέπ Οξλιςιρμξϋ για ςα 
αδελτά κοάςη ξσοκίαπ – αςαοιρςάμ». Ρςιπ εκδηλόρειπ ασςέπ ρσμμεςείυαμ, εκςϊπ ςχμ 
άλλχμ, ξι βξσλεσςέπ ςξσ κσβεομόμςξπ ξσοκικξϋ κϊμμαςξπ ςηπ Δικαιξδϋμηπ και Αμάπςσνηπ, 
Σaşar Yakış (ξ ξπξίξπ είμαι επίρηπ ποόημ Σπξσογϊπ Δνχςεοικόμ ςηπ ξσοκίαπ), Celal Erbay 
και Metin Koşıkoğlu, αλλά και ανιχμαςξϋυξι ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ ςηπ ξσοκίαπ. Ξ 
Yakış, μάλιρςα, ήςαμ επικεταλήπ ςηπ ςξσοκικήπ αμςιποξρχπείαπ, η ξπξία είυε εθιμξςσπικέπ 
ρσμαμςήρειπ με ςξμ Οοϊνεμξ ςηπ ξσοκίαπ ρςξ αςαοιρςάμ, Kemal Demirciler, ςξμ Δήμαουξ 
ςξσ Vahidov, Ruslan Sakirov, ςξ Λξστςή ςξσ Kazan, Mansur Celalettin, αλλά και ςημ 

                                                 
141 Tacikistan‟da Türk Fuarına Katılım (TİKA, 14/4/2009).  
142 Tacikistan ile istatistik alanındaki  işbirliğinde yeni adım (TİKA, 17/3/2007).  
143 Filistin ve Tacikistanlı gazetecilere eğitim semineri (TİKA, 25/3/2008).  
144 Kardeş-Ülke Geceleri – Türk - Tatar Kültür Günleri (TDBB, 15 Ekim 2006).  Οοέπει μα ρημειχθεί ϊςι, 
μάλλξμ εκ παοαδοξμήπ, χπ ημεοξμημία δημξρίεσρηπ ςξσ εμ λϊγχ δελςίξσ ϋπξσ δίμεςαι η 15η 
Ξκςχβοίξσ 2006, εμό γίμεςαι λϊγξπ – και μάλιρςα με ςη υοήρη παοελθϊμςξπ υοϊμξσ – για ςιπ 
εκδηλόρειπ πξσ έλαβαμ υόοα ςημ 16η Ξκςχβοίξσ. 
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Αμςιμξμάουη ςξσ  Kazan, Zukhra Nihmatulina145. 
     Ζ «γιξοςή ςξσ Αοϊςοξσ» (Sabantuy/Saban Toyu) έυει επίρηπ σπάονει ρημαμςική ατξομή 
για διξογάμχρη πξλιςιρμικόμ δοαρςηοιξςήςχμ. Ζ αμςιποξρχπεία ςξσ αςαοιρςάμ ρςημ 
ξσοκία διξογάμχρε ςξ Λάιξ ςξσ 2008 πξλιςιρςικέπ εκδηλόρειπ  εμςϊπ ςηπ επικοάςειαπ ςξσ 
Δήμξσ ςξσ Sarıyer, και μέλξσπ ςηπ TDBB· ρςιπ εκδηλόρειπ ρσμμεςείυαμ μάλιρςα ςϊρξ ξ 
Δήμαουξπ ςξσ  Sarıyer, Yusuf Tülün, ϊρξ και ξ Αμαπληοχςήπ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ςηπ TDBB, 
Emre Bikçakçıoğlu146. Κίγξσπ μήμεπ αογϊςεοα, ξι εκδηλόρειπ για ςη «γιξοςή ςξσ Αοϊςοξσ» 
επαμαλήτθηκαμ απϊ ςξσπ αςάοξσπ ξϋοκξσπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. Ρςιπ εκδηλόρειπ 
ασςέπ έλαβαμ μέοξπ αμόςαςα ρςελέυη ςηπ DT, ξ Δήμαουξπ ςξσ Sarıyer, αμόςαςξι κοαςικξί 
ανιχμαςξϋυξι ςηπ ξσοκίαπ, αλλά και ξ Οοέρβηπ και ξ Γεμικϊπ Οοϊνεμξπ ςηπ Πχρικήπ 
Ξμξρπξμδίαπ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη147. 
     Ξι εκδηλόρειπ για ςη «γιξοςή ςξσ Αοϊςοξσ» ςξ 2009 παοξσριάζξσμ αιρθηςή αμαβάθμιρη, 
ςϊρξ ρε επίπεδξ ποξρκεκλημέμχμ, ϊρξ και ρε ϊ,ςι ατξοά ςξμ ςϊπξ διξογάμχρήπ ςηπ, ρε 
ρυέρη με ςα ποξηγξϋμεμα υοϊμια. α πξλιςιρςικά δοόμεμα έλαβαμ υόοα ρςξ πάοκξ ςξσ 
Topkapı, με ρσμμεςξυή ςηπ Αμαπληοόςοιαπ Οοχθσπξσογξϋ και Σπξσογξϋ Οξλιςιρμξϋ ςξσ 
αςαοιρςάμ, Εilya Valeeva148. 
 
β) Διπλχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Ξι  διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ Ξογαμόρεχμ πεοιξοίζξμςαι κας’ ξσρίαμ ρε 
επιρκέφειπ αμχςάςχμ ρςελευόμ ςξσπ ρςιπ ποξνεμικέπ αουέπ ςξσ αςαοιρςάμ, ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. ξμ Θξϋμιξ ςξσ 2008, ξ Αμςιμξμάουηπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, Murat 
Kocabaş και ξ Ρσμςξμιρςήπ ςηπ DT, Metin Özkan επιρκέτθηκαμ ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ 
αςαοιρςάμ, Radik Gıymatdınov· ακξλξϋθηρε γεϋμα ρε ερςιαςϊοιξ, πξσ παοέθερε ξ 
Gıymatdınov ρςξσπ ξϋοκξσπ επιρκέπςεπ ςξσ149. 
     Λεοικξϋπ μήμεπ αογϊςεοα, ξ Gıymatdınov δέυθηκε ςημ επίρκεφη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα 
ςηπ TDBB, Dr Ertuğrul Gazi Sağlam· ξι δϋξ άμςοεπ ρσζήςηραμ μεςανϋ άλλχμ ςιπ δσμαςϊςηςεπ 
ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ δϋξ  πλεσοόμ150. ξ αςαοιρςάμ ταίμεςαι μα απξςελεί γεμικϊςεοα 
ερςία εμδιατέοξμςξπ για ςημ TDBB, ϊπχπ απξδεικμϋει η δεϋςεοη επίρκεφη ρςελέυξσπ ςξσ – 
ασςήμ ςη τξοά ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ, Nihat Zeybekçi – εμςϊπ ςξσ 2009. Ρςη ρσμάμςηρη 
αμςηλλάγηραμ απϊφειπ ρυεςικά με ςημ ποξξπςική εμδσμάμχρηπ ςχμ ρυέρεχμ μεςανϋ ςχμ 
ςξπικόμ ασςξδιξικήρεχμ ςχμ δϋξ υχοόμ151.  

8. ΑΣΞΜΞΛΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ ΖΡ ΙΠΘΛΑΘΑΡ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ ρςημ ασςϊμξμη Δημξκοαςία ςηπ Ιοιμαίαπ 
παοξσριάζξσμ εμδιατέοξμ, ϊυι μϊμξ λϊγχ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσπ καθ’ εασςξϋ, αλλά και 
εναιςίαπ ςξσ ϊςι ξι Ξογαμόρειπ δεμ ταίμξμςαι μα εμδιατέοξμςαι για ςημ Ξσκοαμία, ρςημ 
κσοιϊςηςα ςηπ ξπξίαπ σπάγεςαι η Ιοιμαία152. Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ μπξοξϋμ μα 
ςανιμξμηθξϋμ ρςιπ ενήπ καςηγξοίεπ: 

                                                 
145 İstanbul Bahçelievler, İstanbul Çekmeköy ve Düzce Belediyeleri tarafından “Türk – Tatar Kardeş 
Ülke Kültür Geceleri” düzenlendi (TDBB, 27 Eyül 2007). 
146 Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti‟nin Türkiye Cumhuriyeti Yetkilin Temsilciği tarafından 
her yıl düzenlenen Sabantuy Bayramı Sarıyer‟ de kutlandı (TDBB, 31 Mayis 2008).  
147 Tatar Türkleri‟ nin İstanbul‟da Saban Toyu kutlamaları, (DT, 11/6/2008). 
148TDBB Heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Tataristan Başbakan Yardımcısı 
ve Kültür Bakanı Zilya Valeeva‟ nın katılımıyla gerçekleştirilen Tatar Halkının geleneksel  Sabantuy 
bayramı kutlamalarına katıldı (TDBB, 6 Haziran 2009). 
149 Tataristan‟in İstanbul Temsilcilği‟ne nezaket  ziyareti…. (DT, 24/6/2008).  
150TDBB, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti‟ nin Türkiye‟deki Yetkili Temsiliğine nezaket 
ziyaretinde bulundu, (TDBB, 30 Ocak 2009).  
151TDBB Başkanı ve Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekҫi Rusya Federasyonu Tataristan 
Cumhuriyeti Temsilcisi Radik Gimatdinov‟u makamında ziyaret etti (TDBB, 11 Kasım 2009). 
152 Eίμαι εμδεικςικϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι καςά ςημ ενεςαζϊμεμη πεοίξδξ, σπάουει μία μϊμξ δοαρςηοιϊςηςα εκ 
μέοξσπ ςχμ Ξογαμόρεχμ, και ατξοά ρςημ επίρκεφη ςξσ Γεμικξϋ  Γοαμμαςέα ςηπ TDBB, Ertuğrul Gazi 
Sağlam, ρςξ Γεμικϊ Οοϊνεμξ ςηπ Ξσκοαμίαπ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, Volodymyr Puzylko,ςημ 1η Λαΐξσ 
2007. Γι’ ασςά, βλ. TDBB Genel Sekreteri Sağlam, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Puzyrko‟yu 
makamında ziyaret etti (TDBB, 1 Mart 2007) 
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α) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
β) Οξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
γ) Διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
 
α) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
 
     ξμ Θξϋμιξ ςξσ 2009 η TİKA αμακξίμχρε ϊςι ςξ έογξ σδοξδϊςηρηπ ςξσ Οοξςϋπξσ ευμικξϋ 
Κσκείξσ ρςημ πεοιξυή Bahçesaray, ςξ ξπξίξ ενσπηοεςξϋρε 205 μαθηςέπ153. Κίγξ αογϊςεοα 
ξλξκληοόθηκε η ςοξτξδϊςηρη ςξσ υχοιξϋ Kuprino με τσρικϊ αέοιξ· η TİKA υοημαςξδϊςηρε 
ςιπ εογαρίεπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, ρσμεογαζϊμεμη παοάλληλα με ςξ Οοϊγοαμμα 
Αμάπςσνηπ ςξσ ΞΖΔ (UNDP), ςξ Γοατείξ Διεθμξϋπ Αμάπςσνηπ ςξσ Ιαμαδά (CIDA), αλλά και 
ςξ επαουιακϊ Ρσμβξϋλιξ ςξσ Şirokoye154. Ζ ρσμεογαρία με ςξ Οοϊγοαμμα ςξσ ΞΖΔ 
παοξσριάζει ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ, ετϊρξμ είμαι εμδεικςική ςξσ βελημεκξϋπ πξσ έυξσμ ξι 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA. Ακϊμα πιξ εμδιατέοξμ θα ποέπει μα θεχοηθεί ϊςι ξι δϋξ τξοείπ 
έυξσμ ρσμεογαρθεί μία ακϊμα τξοά, με ρςϊυξ ςημ σλξπξίηρη εμϊπ έογξσ σπξδξμήπ ρςημ 
Ιοιμαία. ξ 2007, η TİKA παοείυε σπξρςήοινη – απϊ κξιμξϋ με ςξ UNDP – ρςα Ρυέδια 
Σδοξδϊςηρηπ ςηπ Ιοιμαψκήπ κσβέομηρηπ· υάοη ρςημ σπξρςήοινη ασςήμ, σδοξδξςήθηκαμ με 
πϊριμξ μεοϊ ςα υχοιά Kamış Kora (Dobroye) και Partizanskoye (Petrovskiy), ρςημ πεοιξυή 
ςξσ Simferopol ενσπηοεςόμςαπ πεοίπξσ 3.000 άςξμα155.  
     Δϋξ ακϊμα πεοιξυέπ ρςξμ ςξμέα ςηπ σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ ποέπει μα αματεοθξϋμ 
εδό. Ζ ποόςη ατξοά ρςη δχοεά σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ ρςξ ρυξλείξ ςξσ Dobroye – πξσ 
ενσπηοεςεί πεοίπξσ 1.000 μαθηςέπ156, εμό η δεϋςεοη ρςη δχοεά σλικξςευμικξϋ και 
ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ, καθόπ και επίπλχμ, ρςξμ παιδικϊ ρςαθμϊ “Fidanlar”, ρςξ 
Bahçesaray157. 
 
β) Πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
      
     οειπ πξλϋ ρημαμςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ εσοϋςεοξ πξλιςιρςικϊ υόοξ είυαμ χπ κϋοιξ 
ρκξπϊ ςημ αμάδεινη ςχμ ρςεμόμ δερμόμ μεςανϋ ςχμ δϋξ κοαςόμ, αλλά και ςιπ στιρςάμεμεπ 
δσμαςϊςηςεπ μιαπ διμεοξϋπ ρσμεογαρίαπ. ξ 2007 – ρςξ πλαίριξ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ 
Δβδξμάδαπ Τιλίαπ και Οξλιςιρμξϋ ςηπ Δσοαρίαπ – ρςημ Ιοιμαία έλαβε υόοα έμα Διεθμέπ 
Ρσμπϊριξ ξσοκξ – Ιοιμαψκξϋ Οξλιςιρμξϋ. Για ςημ σλξπξίηρή ςξσ, η TİKA ρσμεογάρθηκε με 
ςξ Σπξσογείξ Οξλιςιρμξϋ και Οεοιβάλλξμςξπ ςηπ ασςϊμξμηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Ιοιμαίαπ, με 
παμεπιρςημιακξϋπ  
τξοείπ ςηπ υόοαπ ασςήπ, αλλά και με ςξ Ίδοσμα Τιλίαπ και Οξλιςιρμξϋ ςηπ Δσοαρίαπ· ανίζει 
μα ρημειχθεί, ακϊμα, ϊςι ρςξ Ρσμπϊριξ έλαβαμ μέοξπ πξλσάοιθμξι επιρςήμξμεπ απϊ ςημ 
Ιοιμαία, ςημ ξσοκία αλλά και ςξ Αζεομπαψςζάμ158.  
     ξμ ίδιξ υοϊμξ – και πάλι ρςημ Ιοιμαία – διξογαμόθηκαμ απϊ ςημ DΒΒ ξι «μϋυςεπ για ςα 
αδελτά κοάςη», με ρκξπϊ «ςη γμχοιμία με ςιπ αδελτέπ πϊλειπ και ςξσπ αδελτξϋπ λαξϋπ 
πξσ μιλξϋμ ςξσοκικέπ γλόρρεπ και διαλέκςξσπ». ημ εσθϋμη για ςημ σλξπξίηρη ςχμ 
δοαρςηοιξςήςχμ είυαμ αμαλάβει Ξι Δήμξι ςξσ Üsküdar, ςξσ Çavuşbaşı (και ςα δϋξ ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη), ςξσ Gazi (ρςη Ραμφξϋμςα) απϊ κξιμξϋ – και ασςϊ έυει ιδιαίςεοη 

                                                 
153Kırım Üstün Yetenekli Çocuklar Yatılı fen Lisesi‟ne temiz içme suyu (TİKA, 15/6/2009)  
154Kırım‟ın Kuprino Köyü doğalgaza kavuştu (TİKA, 16/7/2009) 
155Kırım‟da iki yeni sulama sistemi daha tamamlandı (TİKA, 5/11/2007). Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ρςημ 
ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ για ςημ σδοξδϊςηρη ςχμ δϋξ υχοιόμ, μεςανϋ ςχμ άλλχμ παοεσοίρκξμςαμ 
σφηλϊβαθμξι κοαςικξί ανιχμαςξϋυξι ςξσ κοιμαψκξϋ κοάςξσπ.   
156 Kırım Dobroye okuluna malzeme desteği, (TİKA, 11/2/2009). Ρςημ ξμιλία πξσ εκτόμηρε ξ 
Ρσμςξμιρςήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA για ςημ Ξσκοαμία, Λ. Şakır Yılmaz                                                                                                        
αμέτεοε ϊςι χπ ςϊςε είυαμ επιρκεσαρθεί 7 ρυξλεία, εμό ρε κάπξια καςαρκεσάρθηκαμ και 
ρσμπληοχμαςικξί  υόοξι. ϊμιρε, επίρηπ, ϊςι ασςξϋ ςξσ είδξσπ ςα έογα ρσμβάλλξσμ ρςη δημιξσογία 
ιρςξοικόμ και πξλιςικόμ γετσοόμ αμάμερα ρςημ ξσοκία και ςημ Ξσκοαμία. 
157Bahçesaray Fidanlar çocuk merkezin donanım desteği, (TİKA, 24/8/2009). Ρςξ έγγοατξ ρημειόμεςαι 
ϊςι ρςημ πεοιξυή ςξσ Bahçesaray διαμέμει σφηλϊ πξρξρςϊ αςάοχμ ξϋοκχμ.  
158Uluslarası Türk – Kırım Semposyumu (TİKA, 3/9/2007).  
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ρημαρία – με ςξ βξσλεσςή Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, İrfan Gündüz159. Ξι δϋξ Δήμξι είυαμ ςημ 
εσθϋμη για μία ρειοά αμάλξγχμ δοχμέμχμ πξσ έλαβαμ υόοα ρςημ Ιοιμαία έμα υοϊμξ 
αογϊςεοα, σπϊ ςξμ ςίςλξ «ξσοκξ – Ιοιμαψκέπ Ζμέοεπ»160.  
 
γ) Διπλχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Ξι διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, αμ και λίγεπ, είμαι χρςϊρξ, εμδεικςικέπ ςξσ σφηλξϋ 
επιπέδξσ επικξιμχμίαπ πξσ στίρςαςαι αμάμερα ρςξσπ Ξογαμόρειπ, ατεμϊπ, και ρε 
κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ ασςϊμξμηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Ιοιμαίαπ. Θδιαιςέοχπ εμδεικςική 
χπ ποξπ ασςϊ, ήςαμ η διήμεοη επίρκεφη ςξσοκικήπ αμςιποξρχπείαπ ρςημ Ιοιμαία, ςξμ Λάιξ 
ςξσ 2009, ρςημ ξπξία ρσμμεςείυαμ ξ σπεϋθσμξπ για ςημ TİKA Σπξσογϊπ, Faruk Çelik, και ξ 
Οοϊεδοξπ ςηπ  TİKA, Musa Kulaklıkaya. Ρ’ ασςξϋπ θα ποέπει μα ποξρςεθξϋμ, ξ Αμςιποϊεδοξπ 
ςξσ ςξσοκικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ, Meral Akşener καθόπ και άλλξι ξϋοκξι βξσλεσςέπ. 
     Tημ ποόςη ημέοα ςηπ επίρκεφηπ, η αμςιποξρχπεία με ςξ σπξσογικϊ ρσμβξϋλιξ και με 
βξσλεσςέπ ςξσ Ιξιμξβξσλίξσ ςηπ ασςϊμξμηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Ιοιμαίαπ. Ρςιπ επατέπ, ςϊρξ ξ 
Οοϊεδοξπ ςξσ Ιοιμαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ, Anatoly Gritsenko, ϊρξ και ξ Οοχθσπξσογϊπ, Viktor 
Plakida, ενήοαμ ςη ρσμβξλή ςηπ ξσοκίαπ – μέρχ ςηπ TİKA – ρςημ επίλσρη ςοευϊμςχμ 
ποξβλημάςχμ ςξσ Ιοιμαψκξϋ κοάςξσπ. Ιαςά ςη δεϋςεοη ημέοα ςηπ επίρκεφήπ ςξσπ, ξι 
Akşener και Çelik ρσμμεςείυαμ ρςημ ςελεςή έμαονηπ ςξσ Α΄ Οαγκξρμίξσ Ρσμεδοίξσ ςχμ 
αςάοχμ ςηπ Ιοιμαίαπ161. 
     Αμάλξγη επίρκεφη ρςημ Ιοιμαία – αμ και ϊυι ρε ςϊρξ σφηλϊ επίπεδξ – ποαγμαςξπξίηραμ 
ρςελέυη ςηπ DT, καςά ςξ υοξμικϊ διάρςημα 20 – 27 Θξσμίξσ 2007, Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ 
διαμξμήπ ςξσπ, είυαμ ρσμαμςήρειπ με ςξμ Οοϊεδοξ ςξσ Δθμικξϋ Ρσμβξσλίξσ αςάοχμ ςηπ 
Ιοιμαίαπ και επικεταλήπ ςχμ ξϋοκχμ ςηπ Ιοιμαίαπ, Mustafa Cemiloğlu, και με ρςελέυη απϊ 
ςξμ παμεπιρςημιακϊ υόοξ· ασςϊ πξσ ποέπει μα αματεοθεί ρε κάθε πεοίπςχρη, άλλχρςε, 
είμαι η επίρκεφη ςηπ αμςιποξρχπείαπ ασςήπ ρςξ Ρσμςξμιρςικϊ ϊογαμξ ςηπ  TİKA ρςημ 
Ιοιμαία162. 

9. ΓΔΩΠΓΘΑ 

 
     Ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ αματξοικά με ςημ Γεχογία είμαι, ξϋςχπ ή άλλχπ ελάυιρςεπ 
και αμήκξσμ κας’ απξκλειρςικϊςηςα ρςημ TDBB· απξςελξϋμςαι, κας’ ξσρίαμ, απϊ ςη 
διξογάμχρη δϋξ «βοαδιόμ για ςα αδελτά  κοάςη», ςξ 2006 και 2007, και ςημ επίρκεφη 
αμςιποξρχπείαπ ςηπ TDBB ρςξ Οοξνεμείξ ςηπ Γεχογίαπ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. Ασςϊ πξσ, 
χρςϊρξ, παοξσριάζει ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ, ρςιπ «βοαδιέπ για ςα αδελτά κοάςη» είμαι η 
διεναγχγή – και ςιπ δϋξ τξοέπ –τιλαμθοχπικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςημ ασςϊμξμη Δημξκοαςία 
ςηπ Αζαοίαπ – η ξπξία σπάγεςαι ρςη Δημξκοαςία ςηπ Γεχογίαπ· ςξ γεγξμϊπ ασςϊ, ρε 
ρσμδσαρμϊ με επατέπ πξσ είυαμ ςα μέλη ςηπ TDBB με κξοσταίξσπ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ 
Αζαοίαπ, αμ μη ςι άλλξ υοήζξσμ πεοαιςέοχ μελέςηπ. 
     Oι ποόςεπ «βοαδιέπ για ςα αδελτά κοάςη» διξογαμόθηκαμ ςημ πεοίξδξ 9-12 Ξκςχβοίξσ 
2006, με ρσμμεςξυή αοκεςόμ Δήμχμ – μελόμ ςηπ TDBB. Ρςξ πλαίριξ ςχμ πξλιςιρςικόμ 
εκδηλόρεχμ, διαμεμήθηκαμ ςοϊτιμα και οξϋυα ρςξσπ τςχυξϋπ ςηπ Αζαοίαπ· οξσυιρμϊπ και 
παιυμίδια, μαζί με ρυξλικά βιβλία, ρξκξλάςεπ και γκξτοέςεπ διαμεμήθηκαμ επίρηπ ρε 
ξοταμξςοξτεία ςηπ πεοιξυήπ ασςήπ, ςα ξπξία επιρκέτθηκε η ςξσοκική αμςιποξρχπεία.  
     Οαοάλληλα, ξι ανιχμαςξϋυξι ςηπ TDBB επιρκέτθηκαμ ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ κσβέομηρηπ ςηπ 
ασςϊμξμηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Αζαοίαπ, ςξμ Οοϊεδοξ ςξσ Αμχςάςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςξ Δήμαουξ 

                                                 
159TDBB‟nin organize ettiği “Kardeş – Ülke Geceleri” etkinlikleri Ukrayna – Kırım‟da Birlik Üyeleri 
İstanbul Üsküdar Belediyesi, İstanbul Çavuşbaşı Belediyesi ve Samsun Gazi Belediyesi tarafından 
düzenlendi (TDBB, 5 Ekim 2007) 
160Ukrayna – Kırım‟da Türk – Kırım Günlerini gerçekleştirdi (TDBB, 14 Ekim 2006). Ρςξμ ςξμέα ςχμ 
πξλιςιρςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ μπξοεί μα αματεοθεί η αμαρςήλχρη ςξσ Λεμςοερέ ςξσ Zincirli  καθόπ 
και ςξσ Λασρχλείξσ ςξσ Hacı Giray Han, ρςημ Ιοιμαία. Ξι εογαρίεπ αμαρςήλχρηπ είυαμ νεκιμήρει ςξ 
2006 και ξλξκληοόθηκαμ ςξ 2009. Γι’ ασςά, βλ. Zincirli Medrese ve Haci Giray Han Türbesinin 
restoasyonu tamamlandı (TİKA, 11/8/2009). 
161Devlet Bakanı Faruk Çelik‟ten Kırım‟a (TİKA, 25/5/2009). H αμςιποξρχπεία ξλξκλήοχρε ςημ 
επίρκεφή ςηπ ρςημ Ιοιμαία, ςελόμςαπ ςα εγκαίμια εμϊπ ρυξλείξσ ρςξ Belogosk, ςξσ ξπξίξσ ςημ 
αμακαίμιρη και ςξμ ενξπλιρμϊ σλξπξίηρε η TİKA. 
162İstanbul Valiliği‟nden Kırım ziyareti (DT, 4/7/2007).  
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ςξσ Batum, καθόπ και διάτξοεπ Λη Ισβεομηςικέπ Ξογαμόρειπ· ξι ποξαματεοθέμςεπ 
ανιχμαςξϋυξι, μαζί με θοηρκεσςικξϋπ ςαγξϋπ και ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ Δημξρίξσ και 
εκποξρόπξσπ ςξσ ϋπξσ, παοακάθηραμ ρε δείπμξ πξσ παοέθερε η  TDBB163. 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ έλαβαμ υόοα καςά ςη διάοκεια ςχμ «βοαδιόμ  πξλιςιρμξϋ για ςα 
αδελτά κοάςη ξσοκίαπ – Γεχογίαπ» ςξσ 2007, παοξσριάζξσμ ρημαμςικϊ βαθμϊ ξμξιϊςηςαπ 
με εκείμεπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ έςξσπ: και ρ’ ασςήμ ςημ πεοίπςχρη διαμεμήθηκε επιριςιρςική 
βξήθεια, ϊπχπ επίρηπ και οξσυιρμϊπ ρε 2 ξοταμξςοξτεία ςηπ Αζαοίαπ164. Ιάμξμςαπ λϊγξ για 
ςιπ διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TDBB, ενάλλξσ θα ποέπει μα αματεοθεί η επίρκεφη 
ςξσ Γεμικξϋ ςηπ Γοαμμαςέα, Dr Ertuğrul Gazi Sağlam, ρςξ Γεμικϊ Οοϊνεμξ ςηπ Γεχογίαπ, 
Zviad Kvatchantirad, ςξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2008165. 
  

10. ΑΤΓΑΜΘΡΑΜ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ ρςξ Ατγαμιρςάμ μπξοξϋμ μα διακοιθξϋμ 
ρςιπ ενήπ καςηγξοίεπ: 
 
α) Αμθοχπιρςική βξήθεια και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
β) Οξλιςιρςικέπ και εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
γ) Διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ. 
 
α) Αμθοχπιρςική βξήθεια και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
 
     Λε δεδξμέμεπ ςιπ εναιοεςικά δϋρκξλεπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξϋμ ρςξ Ατγαμιρςάμ, η 
παοευϊμεμη αμθοχπιρςική βξήθεια εκ μέοξσπ ςξσ ςξσοκικξϋ κοάςξσπ θα ποέπει μα 
θεχοηθεί πξλϋ ρημαμςική. Ήδη ςξ 2007, η TİKA απέρςειλε βξήθεια ποξπ ςιπ 2.147 
ξικξγέμειεπ πξσ βοίρκξμςαμ ρςξ ρςοαςϊπεδξ Deşt – i – Bythakta. Ζ βξήθεια ασςή απξςελείςξ 
απϊ 17,5 ςϊμξσπ ςοξτίμχμ, 500 αμςίρκημα και  3.000 κξσβέοςεπ166. ξμ επϊμεμξ υοϊμξ, η 
αμθοχπιρςική ρσμδοξμή ςηπ TİKA έλαβε έμαμ πιξ ξλξκληοχμέμξ υαοακςήοα με ςημ 
εταομξγή ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Αμθοχπιρςικήπ Βξήθειαπ. Ρςξ πλαίριξ  ασςϊ, ποαδϊθηκαμ 
πακέςα με τάομακα και οξσυιρμϊ ρςξ Σπξσογείξ Σγείαπ ςηπ Θρλαμικήπ Δημξκοαςίαπ ςξσ 
Ατγαμιρςάμ· ρςημ ςελεςή παοάδξρηπ ςχμ πακέςχμ παοίρςαμςξ, μάλιρςα, ςϊρξ ξ Ατγαμϊπ 
Σπξσογϊπ Σγείαπ, Seyid Muhammed Amin Fatimi, ϊρξ και ξ Ρσμςξμιρςήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 
ςηπ TİKA ρςημ Ιαμπξϋλ, Salih Polat. Οέοαμ ασςόμ, η TİKA απέρςειλε 5.000 πακέςα με 
επιριςιρςική βξήθεια ρςιπ πεοιξυέπ Wardak, Belh, Faryab, Cevizan και Saripul167. Μέα 
απξρςξλή άλλχμ 5.000 πακέςχμ επιριςιρςικήπ βξήθειαπ έλαβε υόοα και ςξ 2009, ςξ ξπξία 
διαμεμήθηκαμ ρε 9 πϊλειπ ςξσ Ατγαμιρςάμ168.  
     Eπιποϊρθεςα η TİKA ποξυόοηρε ρςημ σλξπξίηρη ςοιόμ πξλϋ ρημαμςικόμ έογχμ 
σπξδξμήπ: ρςημ πεοιξυή Wardak ιδοϋθηκε απξθήκη – φσγείξ υχοηςικϊςηςαπ 500 ςϊμχμ· 
ενάλλξσ, ρςημ πεοιξυή Meydan καςαρκεσάρθηκαμ  μία δεναμεμή μεοξϋ – η δεϋςεοη  απϊ 40 
υοϊμια – αλλά και αθληςικέπ εγκαςαρςάρειπ. Για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ 
ϋδοεσρηπ ρυεδιαζϊςαμ, επίρηπ η καςαρκεσή μιαπ δεναμεμήπ υχοηςικϊςηςαπ 400 ςϊμχμ, 
καθόπ εμϊπ τοέαςξπ βάθξσπ 1.600 μέςοχμ. Ρ’ ασςά θα ποέπει μα ποξρςεθεί ςξ ρυέδιξ για 
ςημ αμέγεορη ποξςϋπξσ αρςσμξμικξϋ ςμήμαςξπ, ξι εογαρίεπ για ςημ καςαρκεσή ςξσ ξπξίξσ 
έυξσμ ήδη νεκιμήρει169. Ξι αμάγκεπ για ςημ ϋπαονη φσγείχμ – απξθηκόμ δεμ πεοιξοίρθηκαμ 

                                                 
163“Kardeş Ülke Geceleri” Gürcistan‟da (TDBB, 9 Ekim 2006).  
164Pendik Beyoğlu, ve Giresun Belediyeleri “Gürü – Türk kardeş Ülke kültür Geceleri” kapsamında 
sosyal ve Kültürel etkinliklerde bulundu, (TDBB, 25 Eylül 2007). 
165TDBB Genel Sekreteri Dr Ertuğrul Gazi Sağlam Gürcistan Başkonsolosu Zvıad Kvatchantiradze‟yi 
makamında ziyaret etti (TDBB, 8 Ağustos 2008) 
166 TİKA Afganistanlı mültecilerin yamında (TİKA, 16/8/2007).  
167 Afganistan halkınα insani yardım (TİKA,10/6/2008).  
168 Afganistan‟da 5.000 aileye gıda yardımı (TİKA, 30/3/2009).  
169 Afganistan‟da 3 Proje tamamlandı 1 Projenin de temeli aldı (TİKA, 3/10/2007). πχπ ςξμίζεςαι 
ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, η καςαρκεσή μιαπ απξθήκηπ-φσγείξσ ταίμεςαι μα καλϋπςει μία μεσοαλγική 
αμάγκη ςηπ πεοιξυήπ ασςήπ: η αδσμαμία ρσμςήοηρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ ςξσπ, αμάγκαζε ςξσπ εμςϊπιξσπ 
παοαγχγξϋπ μήλχμ μα ςα πχλξϋμ ρε πξλϋ τςημέπ ςιμέπ ρε Οακιρςαμξϋπ εμπϊοξσπ. Ζ δσμαςϊςηςα 
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μϊμξ ρςημ πεοιξυή ςξσ Wardak, ϊπχπ απξδεικμϋει η καςαρκεσή δϋξ ακϊμα ςέςξιχμ 
φσγείχμ, δϋξ υοϊμια αογϊςεοα: έμα ρςημ πϊλη Meydan – υχοηςικϊςηςαπ 500 ςϊμχμ και έμα 
ακϊμα – υχοηςικϊςηςαπ 1.000 ςϊμχμ – ρςημ πϊλη Seyid Abad170. 
     Ιάμξμςαπ λϊγξ για ςιπ παοξυέπ ςηπ TİKA, θα ποέπει ρε κάθε πεοίπςχρη μα αματεοθεί η 
ρσμβξλή ςηπ ρςημ ίδοσρη κλιμικήπ ρςημ πεοιξυή Bagrami.  Δμδεικςική ςηπ ρημαρίαπ και ςξ 
κϋοξσπ πξσ απξλαμβάμξσμ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςημ πεοιξυή, θα ποέπει μα 
θεχοηθεί ςξ γεγξμϊπ ϊςι ρςα εγκαίμια ςηπ κλιμικήπ παοίρςαςξ και ξ Σπξσογϊπ Σγείαπ ςξσ 
Ατγαμιρςάμ· ρςξ λϊγξ πξσ εκτόμηρε, ξ Ατγαμϊπ Σπξσογϊπ ενέτοαρε ςημ εσγμχμξρϋμη 
ςξσ κας’ αουήμ ποξπ ςημ TİKA, αλλά και ποξπ ςξμ ςξσοκικϊ λαϊ και ςη Δημξκοαςία ςηπ 
ξσοκίαπ171. 
 
β) Πξλιςιρςικέπ και εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Ξι πξλιςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA απξκαλϋπςξσμ ρε αοκεςέπ πεοιπςόρειπ, 
εμδιατέοξμςα ρςξιυεία για ςιπ ποξρπάθειεπ επέκςαρηπ ςηπ ςξσοκικήπ ρταίοαπ επιοοξήπ και 
ρ’ ασςϊμ ςξμ ςξμέα, αλλά και ςιπ διαρσμδέρειπ ςηπ TİKA με κξοσταίεπ πξλιςικέπ 
ποξρχπικϊςηςεπ ςηπ ξσοκίαπ. ρξμ ατξοά ςξ Ατγαμιρςάμ, εμςξπίζξμςαι με εσδιάκοιςξ 
ςοϊπξ δϋξ ςέςξιεπ εκδηλόρειπ, πξσ έλαβαμ υόοα  ςξ 2008. Ζ ποόςη ατξοά ρε μία 
τχςξγοατική έκθερη, πξσ διξογαμόθηκε απϊ ςημ TİKA, ρε ρσμεογαρία με ςξ Σπξσογείξ 
Δνχςεοικόμ ςηπ ξσοκίαπ: ξι τχςξγοατίεπ ασςέπ – 100 ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ – απεικξμίζξσμ 
διάτξοα έογα ςηπ TİKA ρςξ Ατγαμιρςάμ· εμδεικςικϊ ςηπ ρημαρίαπ πξσ απξδιδϊςαμ ρςημ 
έκθερη ασςή, είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςα εγκαίμιά ςηπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ απϊ ςξμ 
Οοχθσπξσογϊ ςηπ ξσοκίαπ, Recep Tayyip Erdoğan172. Έμα υοϊμξ αογϊςεοα, ενάλλξσ, ξ 
ςϊςε  Σπξσογϊπ Δνχςεοικόμ ςηπ ξσοκίαπ, Ali Babacan, ρσμξδεσϊμεμξπ απϊ ςξμ Οοϊεδοξ 
ςηπ TİKA, Musa Kulaklıkaya, επιρκέτθηκε ςημ ςξ Ατγαμιρςάμ, ϊπξσ είυε ρειοά επατόμ. 
Λεςανϋ  άλλχμ, ξ Babacan επιρκέτθηκε ςξ ςξσοκξ – ατγαμικϊ λϋκειξ θηλέχμ, εμό 
εγκαιμίαρε και ςιπ αθληςικέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςηπ Ιabul, πξσ είυε κςίρει η 
TİKA173. 
     Λία ρειοά άλλχμ δοαρςηοιξςήςχμ έυει χπ κϋοιξ ποξραμαςξλιρμϊ ςη ρϋρτιγνη ςξμ 
πξλιςιρμικόμ ρυέρεχμ μεςανϋ ςχμ δϋξ λαόμ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ςξ 2009 διξογαμόθηκε για 
πέμπςη τξοά ρςξ Ατγαμιρςάμ η Δβδξμάδα Ατγαμξ-ςξσοκικήπ Τιλίαπ· ήςαμ, χρςϊρξ, η 
ποόςη τξοά πξσ έδχρε παοαρςάρειπ, ξμάδα ρςοξβιλιζϊμεμχμ δεοβίρηδχμ απϊ ςημ 
ξσοκία. Ξι εκδηλόρειπ διξογαμόθηκαμ απϊ ςημ TİKA, ρε ρσμεογαρία με ςξ Σπξσογείξ 
Οληοξτϊοηρηπ και Οξλιςιρμξϋ ςηπ Θρλαμικήπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Ατγαμιρςάμ, και ςα ςξσοκικά 

                                                                                                                                            
ρσμςήοηρήπ ςξσπ θα είυε χπ βαρικϊ πλεξμέκςημα ςη δσμαςϊςηςα αϋνηρηπ ςηπ ςιμήπ πόληρηπ ςχμ 
τοξϋςχμ ασςόμ. 
170Afganistan Meydan Şehir soğuk hava deposu törenle açıldı (TİKA, 10/12/2009).  
171 Afganistan‟da klinik açıldı (TİKA, 23/11/2007). 
172 Başbakan Erdoğan‟ın açtığı Afganistan fotograf sergisi (TİKA,15/1/2008). Λε ατξομή ςα 
απεικξμιζϊμεμα ρςιπ εμ λϊγχ τχςξγοατίεπ, ςξ αμακξιμχθέμ ςηπ TİKA παοέυει ρημαμςικέπ 
λεπςξμέοειεπ για ςη δοαρςηοιϊςηςα ςηπ ρςη υόοα ασςήμ. Ρϋμτχμα με ςα ϊρξ ιρυσοίζεςαι ξ ρσμςάκςηπ 
ςξσ, ρςξ πλαίριξ ςχμ  υχοξςανικόμ ρυεδίχμ, μέυοι ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2008 είυαμ κςιρθεί 27 ρυξλεία. 
Δνίρξσ έμςξμη ήςαμ και η δοαρςηοιϊςηςα ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ: καςά ςημ πεοίξδξ 2005 – 2007, 
ςέθηκαμ ρε λειςξσογία 5 μξρξκξμεία και 2 κιμηςέπ μξμάδεπ σγείαπ· παοάλληλα, αμεγέοθηκαμ 7 κέμςοα 
σγείαπ, 1 μξρξκξμείξ αμακαιμίρθηκε και ρε 5 άλλα παοαρυέθηκε ξικξμξμική σπξρςήοινη. Ρημαμςικά 
έογα έγιμαμ και ρςξμ ςξμέα ςηπ σδοξδϊςηρηπ με πϊριμξ μεοϊ: μέυοι ςϊςε η TİKA είυε σλξπξιήρει ςη 
διάμξινη 77 τοεάςχμ. Οαοάλληλα, καςαρκεσάρθηκε μία γέτσοα, και μία ακϊμα αμακαιμίρθηκε.                                                                                                                                                                                                       
                                   
173 Dışişleri Bakanı Ali Babacan Afganistan‟da çeşitli açılışlarda bulundu (TİKA, 5/11/2008). Ξ  
Babacan μίληρε ρςιπ μαθήςοιέπ ςξσ ςξσοκξ – ατγαμικξϋ λσκείξσ ρςα ςξσοκικά· έμα κξοίςρι πξσ 
απεσθϋμθηκε ρςξμ Babacan, ενάλλξσ, αμάτεοε ϊςι υάοη ρςημ παοευϊμεμη εκπαίδεσρη γμόοιρε ςημ 
ξσοκία καλϋςεοα, και ςημ εσυαοίρςηρε για ςημ σφηλήπ πξιϊςηςαπ παιδεία πξσ παοέυει ρ’ ασςήμ.  
     Ρςξ αμακξιμχθέμ ςξμίζξμςαι ακϊμα, ξι πληοξτξοίεπ πξσ έδχρε ξ Kulaklıkaya για ςιπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςξ Ατγαμιρςάμ. Ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ρυξλείχμ ςχμ ξπξίχμ η 
αμέγεορη ήςαμ ρε ενέλινη, μέυοι ςϊςε είυαμ ποαγμαςξπξιηθεί καςαρκεσαρςικέπ εογαρίεπ και  δχοεά 
ενξπλιρμξϋ ρε 53 ρυξλεία, πξσ έυξσμ πάμχ απϊ 500 ςάνειπ, και ενσπηοεςξϋμ πάμχ απϊ 50.000 
μαθηςέπ. Ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ, άλλχρςε, εςξιμάζξμςαι μα ςεθξϋμ ρε λειςξσογία 4 ιδοϋμαςα σγείαπ, 
εμό πξλϋ ρημαμςικέπ είμαι ξι εογαρίεπ ρςα ξδικά και μεςατξοικά δίκςσα: ήδη, εποϊκειςξ μα 
νεκιμήρξσμ εογαρίεπ αρταλςϊρςοχρηπ ςξσ ξδικξϋ δικςϋξσ ςηπ Ιαμπξϋλ, καλϋπςξμςαπ ρσμξλικά 100 
υλμ· ρσγυοϊμχπ, είυε ξλξκληοχθεί έμα μέοξπ απϊ ςημ καςαρκεσή μιαπ γέτσοαπ. 
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κξλλέγια ςηπ υόοαπ ασςήπ. Ρςιπ εκδηλόρειπ ρσμμεςείυαμ σφηλϊβαθμξι ανιχμαςξϋυξι ςξσ 
ατγαμικξϋ κοάςξσπ, ϊπχπ ξ Στσπξσογϊπ Οξλιςιρμξϋ και ξσοιρμξϋ, Mubariz Tabrizi, και ξ 
Αμςιποϊεδοξπ ςξσ Ατγαμικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ174.  
     Ωπ μία δοαρςηοιϊςηςα με πεοιρρϊςεοξ θοηρκεσςική απϊυοχρη, θα ποέπει μα θεχοηθεί, 
ενάλλξσ, η ςέλερη πεοιςξμήπ ρε ρσμξλικά 4.900 ξοταμά και άπξοα παιδιά. Οέοαμ ςξσ 
θοηρκεσςικξϋ πεοιευξμέμξσ ςηπ, η δοαρςηοιϊςηςα ασςή παοξσριάζει μεοικέπ 
εμδιατέοξσρεπ, παοάπλεσοεπ πςσυέπ: ϊπχπ ςξμίζεςαι ρςξ αμακξιμχθέμ, ξι επεμβάρειπ 
ασςέπ έγιμαμ ρε δϋξ μξρξκξμεία και δϋξ κλιμικέπ. ξ ποόςξ απϊ ςα μξρξκξμεία ασςά ήςαμ 
ςξ «Μξρξκξμείξ Ατγαμξ-ξσοκικήπ Τιλίαπ Meymene» ρςημ επαουία Faryab, εμό ςξ 
δεϋςεοξ, ςξ Ατγαμικϊ-ξσοκικϊ Μξρξκξμείξ Οαίδχμ Şıbırgan», ρςημ επαουία ςξσ 
Cevizgan175.  
     Δμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ και ξι ςξσοκικέπ εμέογειεπ ρςξμ εκπαιδεσςικϊ υόοξ. ξ 2006 
απετξίςηραμ ξι ποόςξι 14 ρπξσδαρςέπ ςξσ μήμαςξπ ξσοκικήπ Γλόρραπ και Κξγξςευμίαπ – 
πξσ λειςξσογεί με ςημ σπξρςήοινη ςηπ TİKA – ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςηπ Kabul, ϋρςεοα απϊ 
ςεςοαεςή τξίςηρη ρςξ ςμήμα· έμα υοϊμξ αογϊςεοα, απετξίςηραμ άλλξι 13 ρπξσδαρςέπ. Ρςη 
δεϋςεοη ςελεςή απξτξίςηρηπ, μάλιρςα, ήςαμ παοόμ και ξ Στσπξσογϊπ Οαιδείαπ ςξσ 
Ατγαμιρςάμ, Dr Abdurrahim Hüseyinyan, ξ ξπξίξπ ενήοε ςιπ ποξρπάθειεπ ςηπ TİKA176.     
     Ρ’ ασςά θα ποέπει μα ποξρςεθεί η διξογάμχρη εκπαιδεσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ – διάοκειαπ 
πεοίπξσ εμϊπ μήμα – για Ατγαμξϋπ γιαςοξϋπ. Ρςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ασςξϋ, 40 
Ατγαμξί γιαςοξί ήοθαμ ρςημ ξσοκία, ϊπξσ παοακξλξϋθηραμ μαθήμαςα ρε διάτξοα 
μξρξκξμεία ςηπ Άγκσοαπ. Ξι ειδικϊςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ έλαβε υόοα η εκπαίδεσρη ήςαμ καςά 
κϋοιξ λϊγξ η γεμική υειοξσογική και η παθξλξγία, αλλά και η μαιεσςική, παιδιαςοική και η 
ξδξμςιαςοική. Ανίζει μα ρημειχθεί, ενάλλξσ, ϊςι έμα μέοξπ ςχμ Ατγαμόμ γιαςοόμ πξσ 
ρσμμεςείυαμ ρςξ ποϊγοαμμα, ποξέουξμςαμ απϊ ςα Μξρξκξμεία Ατγαμξ – ξσοκικήπ Τιλίαπ 
Meymene και Şıbırgan. ξ ποϊγοαμμα ξλξκληοόθηκε με ςημ απξμξμή ςχμ ρυεςικόμ 
πιρςξπξιηςικόμ, απϊ ςξμ Αμςιποϊεδοξ ςηπ TİKA, Metin Arslabaş177. 
 
γ) Διπλχμαςικέπ Δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Ρε αμςίθερη με άλλεπ πεοιπςόρειπ, εδό απξσριάζξσμ ξι επατέπ με επίρημεπ ποξνεμικέπ ή 
εμ γέμει διπλχμαςικέπ αουέπ· αμςιθέςχπ, η έμταρη δίμεςαι ρςημ καλλιέογεια ρςεμόμ 
ρυέρεχμ με κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ και άςξμα με επιοοξή. Δμδεικςική ςξσ ιρυσοιρμξϋ 
ασςξϋ θα ποέπει μα θεχοηθεί η επίρκεφη αμςιποξρχπείαπ κξοσταίχμ ποξρχπικξςήςχμ ςξσ 
Ατγαμιρςάμ ρςημ ξσοκία ςξ 2008, ρςημ σλξπξίηρη ςηπ ξπξίαπ ρσμέδοαμε και η TİKA. ημ 
εμμεαμελή αμςιποξρχπεία απξςελξϋραμ ξ Στσπξσογϊπ Οξλιςιρμξϋ, ξ Διεσθσμςήπ ςξσ 
Οξλιςικξϋ Γοατείξσ ςηπ Οοξεδοίαπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Ατγαμιρςάμ, βξσλεσςέπ, πξλιςικξί 
ανιχμαςξϋυξι καθόπ και ξι γεμικξί Διεσθσμςέπ εκδϊρεχπ δϋξ μεγάλχμ ετημεοίδχμ. Ιαςά ςη 
διάοκεια ςηπ επςαήμεοηπ επίρκεφηπ, η αμςιποξρχπεία επιρκέτθηκε ςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, 
ςημ Άγκσοα, ςξ Θκϊμιξ και ςημ Οοξϋρα, ϊπξσ είυε ρειοά επίρημχμ επατόμ· ρσμάμςηρη είυε 
ενάλλξσ, και με ςξμ Αμςιποϊεδοξ ςηπ TİKA, Dr Mustafa Şahin178. 
     Αμάλξγη επίρκεφη είυε ποαγμαςξπξιήρει έμα υοϊμξ μχοίςεοα ρςημ ξσοκία, 
αμςιποξρχπεία Μξμαουόμ και ρςελευόμ απϊ ςξμ Οαμεπιρςημιακϊ υόοξ ςξσ Ατγαμιρςάμ. Ζ 
ατγαμική αμςιποξρχπεία έγιμε δεκςή ρςιπ 18/12/2007 απϊ ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ Δημξκοαςίαπ 
ςηπ ξσοκίαπ, Abdulllah Gül· καςϊπιμ, νεμαγήθηκε ρςιπ ιρςξοικέπ πεοιξυέπ ςηπ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ απϊ ςξμ Αμςιμξμάουη, Murat Kocabaş, και ςξ Ρσμςξμιρςή ςηπ DT, Metin 
Özkan179.   

11. ΟΑΙΘΡΑΜ 

 
     Ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξ Οακιρςάμ – ξϋςχπ ή άλλχπ ελάυιρςεπ ρε  αοιθμϊ – 
αμήκξσμ κας’ απξκλειρςικϊςηςα ρςημ TDBB· είμαι, ενάλλξσ, ρατήπ ξ διπλχμαςικϊπ ςξσπ 

                                                 
174Afgan – Türk Dostluk Haftası Kutlamaları, (TİKA, 23/6/2009).  
175Afganistan‟da sünnet şöleni, (TİKA, 7/1/2009).  
176Kabul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ikinci mezunlarını verdi, (TİKA, 24/1/2008).  
177Afgan doktorlara Türkiye‟de eğitim (TİKA, 23/12/2008). Ξι σπϊλξιπξι γιαςοξί πξσ ρσμμεςείυαμ ρςξ 
ποϊγοαμμα ποξέουξμςαμ απϊ ςιπ κλιμικέπ ςξσ Talokan και ςξσ Hoca Bahauddin.  
178Afgan bürokrat ve gazetecilerden Türkiye‟ye ziyaret (TİKA, 12/5/2008).  
179Afganistanlı Valiler, İstanbul‟da (DT, 25/12/2007).  
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ποξραμαςξλιρμϊπ. ξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2008, ρςα Ιεμςοικά ςηπ DBB έλαβε υόοα έμα 
εκπαιδεσςικϊ Ρεμιμάοιξ για ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ ξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ ςξσ Οακιρςάμ180· ςξ 
ξλιγξήμεοξ ασςϊ Ρεμιμάοιξ ξλξκληοόθηκε με ςημ απξμξμή ςχμ ρυεςικόμ πιρςξπξιηςικόμ 
ρςξσπ Οακιρςαμξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ181. 
     Οαοάλληλα, ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2009, αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB επιρκέτθηκε ςξ Γεμικϊ 
Οοϊνεμξ ςηπ Θρλαμικήπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Οακιρςάμ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, Wahid 
Khursheed Kunwar182. Αμαμτιρβήςηςα, χρςϊρξ, πξλϋ πιξ ρημαμςική θα ποέπει μα θεχοηθεί 
η επίρκεφη – λίγξσπ μήμεπ αογϊςεοα – ςξσ Σπξσογξϋ Οαιδείαπ ςηπ Δπαουίαπ Sind ςξσ 
Οακιρςάμ, Pir Mazharul Haq, ρςα Ιεμςοικά ςηπ DBB· ρςη ρσμάμςηρη πξσ είυε με ςξσπ 
ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ TDBB, o Haq ρσμξδεσϊςαμ και απϊ ςξ Γεμικϊ Οοϊνεμξ ςξσ Οακιρςάμ, 
Kunwar183.  

12. ΛΞΓΓΞΚΘΑ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ μπξοξϋμ μα ςανιμξμηθξϋμ ρςιπ ενήπ 
καςηγξοίεπ: 
 
α) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη.  
β) Δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξ υόοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ 
γ) Διπλχμαςικέπ επατέπ  
δ) Οξλιςιρμικά δοόμεμα 
 
α) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
 
     ξ 2009 η TİKA σλξπξίηρε ρυέδιξ τχςαγόγηρηπ ςχμ δξμόμ και ςχμ λεχτϊοχμ ςηπ 
πϊληπ – ρσμξλικήπ έκςαρηπ 1.700 ς. υλμ. – η ξπξία βοίρκεςαι κξμςά ρςημ ποχςεϋξσρα ςηπ 
Λξγγξλίαπ. Ανίζει μα ρημειχθεί – ϊπχπ ςξμίζεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ – ϊςι η 
ρσμςοιπςική πλειξφητία ςχμ καςξίκχμ ςηπ Βayan Ulgii είμαι Ιαζακρςαμικήπ ποξέλεσρηπ, 
γεγξμϊπ πξσ δεμ ποέπει μα θεχοηθεί χπ άρυεςξ με ςημ σλξπξίηρη ςξσ εμ λϊγχ ρυεδίξσ 
ρςημ πεοιξυή ασςήμ. Οοέπει μα ρημειχθεί, ενάλλξσ, ϊςι ρε λϊγξ πξσ εκτόμηρε καςά ςημ 
ςελεςή παοάδξρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ τχςαγόγηρηπ, ξ Μξμάουηπ ςηπ Βayan Ulgii Khaval, 
ςϊμιρε ϊςι ςα ρυέδια ασςά εμδσμαμόμξσμ ςξσπ δερμξϋπ αμάμερα ρςξσπ αδελτξϋπ λαξϋπ ςηπ 
ξσοκίαπ και ςηπ Λξγγξλίαπ184. 
     Οξλϋ ρημαμςική – ςϊρξ για ςη ρϋρτιγνη ςχμ διμεοόμ ρυέρεχμ, ϊρξ και για ςξσπ ίδιξσπ 
ςξσπ ξϋοκξσπ – θα ποέπει μα θεχοηθεί η καςαρκεσή απϊ ςημ TİKA ςξσ ασςξκιμηςξδοϊμξσ 
Bilge Kağan, ρσμξλικξϋ μήκξσπ 46 υλμ., ξ ξπξίξπ εναρτάλιζε άμεςη ποϊρβαρη ρςα μμημεία 
ςξσ Orhun, ςα ξπξία έυξσμ μεγάλη ρημαρία για ςημ Θρςξοία ςξσ ξσοκικξϋ έθμξσπ – με 
δεδξμέμξ ϊςι απξςελξϋμ ςα ποόςα ςεκμήοια ςξσοκικήπ γοατήπ. Ξ ασςξκιμηςϊδοξμξπ – ςα 
θεμέλια ςξσ ξπξίξσ ςέθηκαμ ςξ 2005 απϊ ςξμ Οοχθσπξσογϊ ςηπ ξσοκίαπ, Recep Tayyip 
Erdoğan – ξλξκληοόθηκε ςελικά ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2008. Οαοάλληλα με ςημ ςελεςή ςχμ 
εγκαιμίχμ ςξσ ασςξκιμηςξδοϊμξσ – ρςημ ξπξία παοέρςηραμ, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, ξ 
Αμαπληοχςήπ Οοχθσπξσογϊπ ςηπ ξσοκίαπ, Ζayati Yazıcı, ξ σπεϋθσμξπ για ςημ TİKA 
Σπξσογϊπ, Σazıcıoğlu και ξ Οοϊεδοξπ ςηπ  TİKA, Kulaklıkaya – ςελέρθηκαμ και ςα εγκαίμια 
ςξσ Λξσρείξσ ςξσ Orhun. Δμδεικςικϊ ςηπ ρημαρίαπ και ςηπ εσοϋςεοηπ αμςαμάκλαρηπ πξσ 
είυε ςξ έογξ ασςϊ, είμαι ςξ ϊςι ρςξ  Ulanbator, έμα ρυξλείξ έλαβε ςξ ϊμξμα “Mustafa Kemal 
Atatürk”, ποξςξμή ςξσ ξπξίξσ επίρηπ ςξπξθεςήθηκε εκεί · ρσγυοϊμχπ , ξ δοϊμξπ πξσ 

                                                 
180 Pakistan İslam Cumhuriyeti‟ nden gelen Yerel Yönetim temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen 
“Uluslararası Yerel Yönetimler Eğitim Merkezi” 2008 yılı IV dönem eğitim programı Birlik Merkezinde 
başlatıldı (TDBB, 24 Aralık 2008) 
181 Pakistan İslam Cumhuriyeti‟ nden gelen Yerel Yönetim temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen 
“Uluslararası Yerel Yönetimler Eğitim Merkezi” 2008 yılı IV dönem eğitim programının sertifika 
töreni Birlik Merkezinde yapıldı (TDBB, 26 Aralık 2008) ) 
182TDBB heyeti, Pakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wahid Khursheed Kunwar‟ ı makamında 
ziyaret etti (TDBB, 11 Şubat 2009) 
183 Pakistan İslam Cumhuriyeti Sind Hükümeti Eğitim Bakanı Pir Mazharul Haq Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği‟ ni ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Pakistan İstanbul Başkonsolosu Wahid Khursheed 
Kunwar hazır bulundu (TDBB 6 Mayıs 2009) 
184 Moğolistan Bayan Ulgii Vilayeti‟nin caddeleri ışıklandırıldı (TİKA, 11/8/2009). 
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πεομξϋρε μποξρςά απϊ ςξ ρυξλείξ ασςϊ μεςξμξμάρθηκε, λαμβάμξμςαπ ςξ ϊμξμα ςηπ 
ςξσοκικήπ ποχςεϋξσραπ, ςηπ Άγκσοαπ185.  
     Ρςξμ ςξμέα ςηπ σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ παοαςηοείςαι μία πξικιλία, ςϊρξ χπ ποξπ ςα 
πεδία πξσ παοέυεςαι η ρσμδοξμή ςχμ Ξογαμόρεχμ, ϊρξ και χπ ποξπ ςξ είδξπ ςηπ 
παοευϊμεμηπ βξήθειαπ. Δμδεικςική χπ ποξπ ασςϊ είμαι η διαμξμή πακέςχμ ςοξτίμχμ ρε 
1.000 Λξγγϊλξσπ τξιςηςέπ εκ μέοξσπ ςηπ TİKA, ρε ρσμεογαρία με εμςϊπιξ ίδοσμα· ϊπχπ 
ενάλλξσ ρημειόμεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, η  TİKA είυε παοάρυει αμάλξγη βξήθεια και 
ςξ 2006, ασςήμ ςη τξοά ρε 2.000 τξιςηςέπ186. Ξι παοξυέπ ρςξμ εσοϋςεοξ υόοξ ςηπ παιδείαπ 
δεμ ρςαμαςξϋμ εδό, χρςϊρξ · ςξ 2008 η TİKA ποξέβη ρε δχοεά ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ 
και επίπλχμ γοατείξσ ποξπ ςξ Κϋκειξ ςηπ πϊληπ arialan – η ξπξία απέυει πεοίπξσ 1.400 
υλμ απϊ ςξ Ulanbator. Ρημαμςικϊ χπ ποξπ ςη δχοεά ασςή, θα ποέπει μα θεχοηθεί ςξ 
γεγξμϊπ ϊςι ρε μία πϊλη 5.000 καςξίκχμ – εκ ςχμ ξπξίχμ ςξ ¼  είμαι μαθηςέπ – ςξ Κϋκειξ 
ασςϊ είμαι ςξ μξμαδικϊ ςηπ πεοιξυήπ187. Αμάλξγη δχοεά ποαγμαςξπξιήθηκε και ποξπ ςξ 
Ιέμςοξ Δπαγγελμαςικήπ Ιαςάοςιρηπ και Οαοαγχγήπ – πξσ βοίρκεςαι ρςημ πεοιξυή Βor-
Undur, 500 υλμ ΜΑ ςξσ Ulanbator – ρςξ ξπξίξ η TİKA ίδοσρε εογαρςήοιξ ηλεκςοξμικόμ 
σπξλξγιρςόμ188.  
     Οεοιρρϊςεοξ κξιμχμικϊ υαοακςήοα έυξσμ ςοειπ ακϊμα δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA: η ποόςη 
ατξοά ρςημ ηλεκςοξδϊςηρη παιδικήπ καςαρκήμχρηπ ρςημ πϊλη Zost, ρςημ πεοιξυή ςξσ 
Bayan Ulgii· η ηλεκςοξδϊςηρη επιςεϋυθηκε με ςημ παοξυή μικοήπ ηλεκςοικήπ γεμμήςοιαπ189. 
Ρσγυοϊμχπ, η TİKA ποξυόοηρε ρε επιρκεσή ςξσ Ιέμςοξσ Τοξμςίδαπ Ζλικιχμέμχμ ςηπ 
πεοιξυήπ Ton – 50 υλμ απϊ ςημ ποχςεϋξσρα Ulanbator. ξ Ιέμςοξ ασςϊ, πξσ παλαιϊςεοα 
ενσπηοεςξϋρε ρσμξλικά 240 άςξμα, είυε κλείρει, ατξϋ αμςιμεςόπιζε ρξβαοά ποξβλήμαςα  
ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ · καςϊπιμ ςχμ εογαριόμ απξκαςάρςαρήπ ςξσ, ϊμχπ, θα μπξοξϋρε μα 
ποξρτέοει εκ μέξσ σπηοερίεπ190. Αμακαίμιρη ποαγμαςξπξιήθηκε –ρε ρσμεογαρία με ςξ 
Σπξσογείξ Σγείαπ ςηπ Λξγγξλίαπ – και ρςη γσμαικεία πςέοσγα ςξσ μξρξκξμείξσ πξσ 
ενσπηοεςεί ςξ ριδηοξδοξμικϊ δίκςσξ ςξσ Ulanbator191. 
     Ρ’ ασςά θα ποέπει μα ποξρςεθξϋμ και κάπξιεπ άλλεπ εμέογειεπ ςηπ TİKA, με ιδιαίςεοξ 
κξιμχμικϊ και πξλιςικϊ βελημεκέπ: ςξ 2009 η TİKA ποξυόοηρε ρε δχοεά αςξμικξϋ 
ενξπλιρμξϋ – για 64 ρσμξλικά άςξμα – ποξπ ςξ μήμα Άμερηπ Δοάρηπ, ςηπ Γεμικήπ 
Διεϋθσμρηπ Αρταλείαπ ςηπ Λξγγξλίαπ192. Οαοάλληλα, η TİKA αμέλαβε ςημ αμακαίμιρη και 
ενξπλιρμϊ ςηπ αίθξσραπ Ρσμδιαρκέφεχμ ςξσ Σπξσογείξσ Δνχςεοικόμ ςηπ Λξγγξλίαπ, έμα 
έογξ με αμαμτιρβήςηςεπ διπλχμαςικέπ ποξεκςάρειπ, εμδεικςικέπ ςξσ πξλϋ καλξϋ κλίμαςξπ 
μεςανϋ ςχμ δϋξ υχοόμ. Ρε μία άλλη πεοίπςχρη, ενάλλξσ, ρε έμδεινη εσγμχμξρϋμηπ για ςη 
δχοεά σδοξτϊοχμ ξυημάςχμ ρςημ επαουία Harhorin, ξ μέξπ Οοϊεδοξπ ςηπ TİKA, Hakan 
Fidan, αμακηοϋυθηκε επίςιμξπ δημϊςηπ193. 
 
β) Δοαρςηοιόςηςεπ ρςξ υώοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ 
 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ εκπαιδεσςικϊ ςξμέα ατξοξϋμ απξκλειρςικά ςημ καςάοςιρη 
επαγγελμαςικόμ ξμάδχμ ρε ρσγκεκοιμέμα γμχρςικά αμςικείμεμα, και ϊυι ςιπ ρυξλικέπ ή 
επαγγελμαςικέπ δξμέπ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, η TİKA, ρε ρσμεογαρία με ςιπ διξικηςικέπ αουέπ 
ςηπ Λξγγξλίαπ, διξογάμχρε εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ για 24 αρςσμξμικξϋπ, με αμςικείμεμξ 
καςάοςιρηπ ςημ καςαπξλέμηρη ςξσ λαθοεμπξοίξσ και ςξσ ξογαμχμέμξσ εγκλήμαςξπ194. Ζ 
ρσμεογαρία μεςανϋ ςχμ τξοέχμ ασςόμ ςχμ δϋξ κοαςόμ επαμαλήτθηκε λίγξσπ μήμεπ 

                                                 
185 Yapımı tamamlanan Bilge Kağan Karayolu hizmete açıldı (TİKA, 9/10/2008). 
186 Ulanbador‟da 1.000 öğrenciye gıda yardımı (TİKA, 5/11/2007). 
187Μξğξlistan Τarialan okuluna ekipman desteği (İΙΑ, 13/2/2008) 
188Moğolistan‟da mesleki Eğitim ve Üretim Merkezi‟ne bilgisayar laboratuvarı (TİKA, 19/10/2009). 
πχπ αματέοεςαι ρςξ αμακξιμχθέμ, ςξ εογαρςήοιξ ασςϊ ενξπλίρθηκε με 25 σπξλξγιρςέπ, 38 
ςοαπέζια, 20 καοέκλεπ, 5 τχςξςσπικά μηυαμήμαςα, και 2 ραοχςέπ.  
189Moğolistan Ζξst çocuk kampı elektrik hattı çekildi (TİKA, 3/10/2007).   
190Moğolistan Yaşlı Bakım Merkezi‟ ne destek (TİKA, 3/9/2007). 
191Ulanbator Demiryolu Hastanesi kadın hastalıkları bölümü yenilendi (TİKA, 16/7/2009). 
192Moğolistan Emniyetine destek (TİKA,,30/3/2009).  
193Moğolistan Dışişleri Bakanlığı Toplantı Salonu teslim edildi (TİKA, 6/8/2007). Δίμαι εμδιατέοξμ, ρε 
κάθε πεοίπςχρη, μα ρημειχθεί ϊςι πλέξμ ξ Hakan Fidan είμαι – απϊ ςιπ 27 Λαΐξσ 2010 – ξ μέξπ Αουηγϊπ 
ςηπ Δθμικήπ Σπηοερίαπ Οληοξτξοιόμ ςηπ ξσοκίαπ (Λİ)· για ςημ πληοξτξοία ασςήμ, βλ. 
Πξμξκέταλξι Άγκσοαπ με ρςοαςιχςικξύπ, Ιροαήλ, Δλεσθεοξςσπία, 2 Ασγξϋρςξσ 2010 
194Moğol polislere kaçakçılık ve organize şuçlarla mücadele eğittimi (TİKA, 5/6/2009). 
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αογϊςεοα, ασςήμ ςημ τξοά για έμα μεγαλϋςεοηπ κλίμακαπ ρυέδιξ: ςημ εκπαίδεσρη 
αρςσμξμικόμ ςηπ Άμερηπ Δοάρηπ ρε μεθϊδξσπ Δπέμβαρηπ· ςξ εκπαιδεσςικϊ ποϊγοαμμα 
διήοκερε 2 εβδξμάδεπ και ρε ασςϊ ρσμμεςείυαμ ρσμξλικά 120 άςξμα195. Οαοάλληλα, 
διξογαμόθηκε εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ διάοκειαπ επίρηπ δϋξ εβδξμάδχμ για ςη ρσρςαθείρα 
Ξμάδα Έοεσμαπ και Διάρχρηπ ςηπ Λξγγξλίαπ, απϊ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ 
Οξλιςικήπ Άμσμαπ ςηπ ξσοκίαπ196.   
     Θδιαίςεοξ εμδιατέοξμ παοξσριάζει μία δοαρςηοιϊςηςα ςηπ TİKA πξσ ταίμεςαι μα 
λειςξσογεί ρσμπληοχμαςικά ποξπ ςημ επίρημη διπλχμαςική γοαμμή ςηπ ξσοκίαπ έμαμςι ςηπ 
Λξγγξλίαπ. Ρςξ πλαίριξ Οοχςξκϊλλξσ ρσμεογαρίαπ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ Δκπαίδεσρηπ, ςηπ 
ευμξγμχρίαπ, ςξσ Οξλιςιρμξϋ και ςξσ Αθληςιρμξϋ μεςανϋ ςχμ δϋξ υχοόμ, ςξ Σπξσογείξ 
Δθμικήπ Οαιδείαπ ςηπ ξσοκίαπ ποξυόοηρε ρςημ ίδοσρη Δκπαιδεσςικξϋ Δογαρςηοίξσ 
Οαοαγχγήπ Δνξπλιρμξϋ, Δπίπλχμ και Λεςαλλικόμ Αμςικειμέμχμ, εμςαρρϊμεμξσ ρςξ 
Οαμεπιρςήμιξ Δθμικήπ Οαιδείαπ ςηπ Λξγγξλίαπ. Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ, η TİKA επιμελήθηκε ςξμ 
ενξπλιρμϊ ςξσ εογαρςηοίξσ ασςξϋ197.  
 
γ) Διπλχμαςικέπ επατέπ  
 
     Δμδεικςικέπ ςξσ βελημεκξϋπ αλλά και ςηπ ιρυϋξπ πξσ έυξσμ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ 
ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ ρςη Λξγγξλία, είμαι ξι επιρκέφειπ αμόςεοχμ κοαςικόμ 
ανιχμαςξϋυχμ ςηπ υόοαπ ασςήπ ρςα γοατεία ςχμ ρσμδέρμχμ, ρςημ ξσοκία. Λεςανϋ 
ασςόμ, κσοίαουη θέρη έυει η επίρκεφη αμςιποξρχπείαπ ρςα κεμςοικά ςηπ  TDBB, πξσ έλαβε 
υόοα ρςα ςέλη ςξσ 2007· η αμςιποξρχπεία ασςή απαοςιζϊςαμ απϊ ςξμ Αουιμξστςή ςηπ 
Λξγγξλίαπ, Şerman Döşten, ςξ διαυειοιρςικϊ Διεσθσμςή ςηπ Ξμξρπξμδίαπ Λξσρξσλμαμικόμ 
Ξογαμόρεχμ ςηπ Λξγγξλίαπ, Batirbek Khadis,                  ςξμ Αμόςαςξ Ρϋμβξσλξ επί 
θοηρκεσςικόμ θεμάςχμ ςηπ Ξμξρπξμδίαπ, Musaffer Örtük. Ζ αμςιποξρχπεία είυε ρσμάμςηρη 
με ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ TDBB, Erol Kaya198. 
    Οαοάλληλα, χπ απξςέλερμα ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ TİKA και ςξ Σπξσογείξ Δθμικήπ 
Οαιδείαπ ςηπ ξσοκίαπ, 21μελήπ αμςιποξρχπεία ανιχμαςξϋυχμ απϊ ςξ αμςίρςξιυξ Σπξσογείξ 
ςηπ Λξγγξλίαπ ποαγμαςξπξίηρε επίρκεφη ρςημ ξσοκία, με ρκξπϊ μα λάβει πληοξτξοίεπ 
για ςιπ εκπαιδεσςικέπ δξμέπ ςηπ υόοαπ ασςήπ. Ζ αμςιποξρχπεία, εκςϊπ ςχμ άλλχμ 
επιρκέτθηκε ρυξλεία ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη και ρςημ Άγκσοα, εμό παοακξλξϋθηρε και 
ρυεςική παοξσρίαρη με ςίςλξ «ξ ςξσοκικϊ εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα», πξσ διξογαμόθηκε απϊ 
τξοείπ ςξσ ξσοκικξϋ Σπξσογείξσ Οαιδείαπ199. 
 
δ) Πξλιςιρςικά δοώμεμα 
 
     Ξι πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ Ξογαμόρεχμ καςά ςξ ενεςαζϊμεμξ υοξμικϊ 
διάρςημα, αμ και πξλϋ πεοιξοιρμέμεπ χπ ποξπ ςξμ αοιθμϊ ςξσπ – μϊλιπ δϋξ – επιδεικμϋξσμ 
ςιπ ποξρπάθειεπ πξσ καςαβάλλξμςαι για ςημ ποξβξλή ςξσ ςξσοκικξϋ πξλιςιρμξϋ ρςη 
Λξγγξλία, αλλά και για ςη ρϋρτιγνη ςχμ ρυέρεχμ μεςανϋ ςχμ δϋξ λαόμ. ξ 2009 η  TİKA 
δημιξϋογηρε έμα Οάοκξ ξσοκξ – Λξγγξλικήπ Τιλίαπ ρςημ ποχςεϋξσρα Ulanbator. Ανίζει μα 
ρημειχθεί ϊςι ρςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ παοίρςαμςξ, πέοαμ ςχμ άλλχμ, ξ Σπξσογϊπ 
Οεοιβάλλξμςξπ και ξσοιρμξϋ ςηπ Λξγγξλίαπ, Gansukh Luimed,  ξ Σπξσογϊπ Οεοιβάλλξμςξπ 
και Δαρόμ ςηπ ξσοκίαπ, Veysel Eroğlu, ξ Οοέρβηπ ςηπ ξσοκίαπ ρςη Λξγγξλία Ahmet Asim 

                                                 
195Moğol polislere toplumsal olaylarda Çevik Kuvvet müdahale eğitimi (TİKA, 18/9/2009). Ανίζει μα 
ρημειχθεί ϊςι, ρςημ ξμιλία πξσ εκτόμηρε καςά ςημ απξμξμή ςχμ διπλχμάςχμ, ξ επικεταλήπ ςξσ 
μήμαςξπ Άμερηπ Δοάρηπ ςηπ Γεμικήπ Αρτάλειαπ ςηπ Λξγγξλίαπ, Batchulum Tseren,            ενέτοαρε 
ςημ εσαοέρκειά ςξσ για ςη διαοκόπ ασναμϊμεμη ρσμεογαρία ςχμ δϋξ κοαςόμ ρςξμ ςξμέα ςηπ 
αρτάλειαπ. 
196Moğolistan ODGM uzmanlarına Arama ve Kurtarma Eğitim (TİKA, 12/8/2008).   
197Moğolistan‟da Eğitim Araç Gereç Mobilya ve Metal İşleri Üretim Atölyesi Kuruldu (TİKA, 
24/11/2008). 
198Moğolistan Baş Müftüsü Şerhan Döşten, Moğolistan Müslüman Teşkilatları Federasyonu İdari 
Müdürü Batırbek Khadıs, Federasyon Dını Baş Müşaviri Musaffer Öztürk Birlik Merkezinde Birlik 
Başkanı & Pendik Belediye Başkanı Sayın Erol Kaya‟ yı ziyayet etti (TDBB, 15 Aralık 2007).  
199Moğolistan Eğitim Bakanlığı yetkilileri Türkiye‟de (TİKA, 5/5/2008). 
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Asar καθόπ και ξ Ρσμςξμιρςήπ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA Ulanbator Erol Çetin200.  
     Ρσγυοϊμχπ, ρςημ πεοιξυή Bayan Ulgii – ϊπξσ ϊπχπ έυει ήδη αματεοθεί – η TİKA 
ποξυόοηρε ρε αμαρςήλχρη κςιοίξσ, ςξ ξπξίξ μεςέςοεφε καςϊπιμ ρε Ιέμςοξ ξσοκικξϋ 
Οξλιςιρμξϋ· μεοίμμηρε, ενάλλξσ, για ςξμ σλικξςευμικϊ ενξπλιρμϊ ςξσ υόοξσ ασςξϋ. Ρςξ 
ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ ςξμίζεςαι με έμταρη, μάλιρςα, ϊςι πλέξμ ξι «Ιαζακρςαμξί ξϋοκξι» θα 
είυαμ ςημ εσκαιοία μα ποαγμαςξπξιήρξσμ κάθε είδξσπ πξλιςιρμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ.  
 

ΘΘ) ΛΔΡΖ ΑΜΑΞΚΖ 

1. ΟΑΚΑΘΡΘΜΖ201 

 
     Ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςημ Οαλαιρςίμη αμήκξσμ απξκλειρςικά ρςημ İΙΑ· Ζ  
ιδιξοοσθμία ασςή θα ποέπει μα απξδξθεί ρςξ ιδιαίςεοξ διξικηςικϊ καθερςόπ ςηπ πεοιξυήπ 
και ρςξ είδξπ ςχμ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ. Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ μπξοξϋμ μα 
διακοιθξϋμ ρςιπ ενήπ καςηγξοίεπ: 
 
α) Οαοξυή σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
β) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
γ) Δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ 
δ) Οξλιςιρμικά δοόμεμα 
  
α) Παοξυή αμθοχπιρςικήπ βξήθειαπ 
 
     Ζ αμθοχπιρςική βξήθεια ποξπ ςημ Οαλαιρςίμη ρσμίρςαςαι κας’ ξσρίαμ ρςημ παοξυή 
ιαςοξταομακεσςικξϋ σλικξϋ και πεοίθαλφηπ, καθόπ και ρςημ απξρςξλή ςοξτίμχμ. ξ 2008, 
εναιςίαπ ςχμ επιδειμξϋμεμχμ κξιμχμικόμ ρσμθηκόμ ρςημ πεοιξυή, η  İΙΑ ποξέβη ρε 
επείγξσρα απξρςξλή 130 ςϊμχμ ςοξτίμχμ και 4,5 ςϊμχμ ταομάκχμ, ςα ξπξία 
μεςατέοθηκαμ ρςημ Οαλαιρςίμη με 8 τξοςηγά και παοαδϊθηκαμ ρςξ Σπξσογείξ Ιξιμχμικήπ 
Βξήθειαπ ςηπ Οαλαιρςιμιακήπ αουήπ202. Δϋξ μέεπ απξρςξλέπ ςοξτίμχμ ακξλξϋθηραμ 
μεοικξϋπ μήμεπ αογϊςεοα· ρςημ ποόςη πεοίπςχρη, η İΙΑ – ρε ρσμεογαρία με κάπξιξ 
τιλαμθοχπικϊ Ίδοσμα – απέρςειλε ςοϊτιμα ρε 1.000 ρσμξλικά ξικξγέμειεπ πξσ διαβιξϋμ ρε 
ρςοαςϊπεδα ποξρτϋγχμ, ρςη λχοίδα ςηπ Γάζαπ203. Ζ δεϋςεοη ρσμδοξμή ρε ςοϊτιμα 
ποαγμαςξπξιήθηκε εν ατξομήπ ςηπ εξοςήπ ςξσ Kurban· ρςημ πεοίπςχρη ασςήμ 
διαμεμήθηκαμ μεοίδεπ κοέαςξπ ρε 42.200 παλαιρςιμιακέπ ξικξγέμειεπ, ρσμξλικά204.  
     Οαοάλληλα με ασςά, ξ Οοϊεδοξπ ςηπ İΙΑ ρσμμεςείυε ρε ρσμάμςηρη Ιξοστήπ ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη – πξσ διξογαμόθηκε με ποχςξβξσλία ςηπ ρσζϋγξσ ςξσ ξϋοκξσ 
Οοχθσπξσογξϋ, Δmine Erdoğan, και με ρσμμεςξυή ςχμ Οοόςχμ Ισοιόμ ςχμ υχοόμ ςηπ 
Λέρηπ Αμαςξλήπ – με ρκξπϊ ςημ παοξυή βξήθειαπ ποξπ ςη Γάζα. Ρςη ρσμάμςηρη ρσμμεςείυαμ 

                                                 
200Türk – Moğol Parkı törenle açıldı (TİKA, 16/11/2009). Ξ Σπξσογϊπ Οεοιβάλλξμςξπ και Δαρόμ, 
Eroğlu, μάλιρςα, νεκίμηρε ςημ ξμιλία ςξσ μεςατέοξμςαπ ςξ υαιοεςιρμϊ, ςϊρξ ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ 
ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ,  Abdullah Gül, ϊρξ και ςξσ ξϋοκξσ Οοχθσπξσογξϋ, Recep Tayyip Erdoğan. 
201 ξ γοατείξ ρσμςξμιρμξϋ ςηπ İΙΑ ρςημ Οαλαιρςίμη ιδοϋθηκε ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2004· Fidan and 
Nurdun, Turkey‟s role in the global development assistance community, ρελ. 107. Δμδεικςικϊ ςηπ 
ρημαρίαπ πξσ απξδίδεςαι ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςημ Οαλαιρςίμη, είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ 2007 
επιρκέτθηκε ςα γοατεία ςηπ ρςη Παμάλλα – ρςξ πλαίριξ επατόμ ςξσ ρςημ Οαλαιρςίμη – ξ ςϊςε 
Σπξσογϊπ Δνχςεοικόμ ςηπ ξσοκίαπ, Αli Babacan. Ρςημ επίρκεφη ασςή ρσμμεςείυαμ, ενάλλξσ, ξ 
ρημεοιμϊπ Σπξσογϊπ Δνχςεοικόμ – ςϊςε Αμόςαςξπ Ρϋμβξσλξπ ςξσ ξϋοκξσ Οοχθσπξσογξϋ – Αhmet 
Davutoğlu, ξ μέξπ Οοϊεδοξπ ςηπ TİKA, Dr Hakan Fidan, καθόπ και ξ ποέρβηπ ςηπ ξσοκίαπ ρςημ 
Θεοξσραλήμ, Ercan Özer. Γι’ ασςά, βλ. Dışişleri Bakanı Ali Babacan Ramallah Ofisimizi ziyaret etti 
(TİΙΑ, 26/10/2007).  
202 Filistin‟e 8 TIR‟lik Acil İnsani yardım (TİKA, 17/4/2003). Ρςξ αμακξιμχθέμ ρημειόμεςαι, ενάλλξσ, 
ϊςι Οαλαιρςίμιξι ςοασμαςίεπ μεςατέοθηκαμ – ρε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ με ειδικϊ   αεοξρκάτξπ – ρε 
ςξσοκικά μξρξκξμεία, ποξκειμέμξσ μα ςξσπ παοαρυεθεί η απαιςξϋμεμη ιαςοική πεοίθαλφη.  
203Βatı Şeria‟ya TİKA‟dan şefkat eli (TİKA, 21/10/2008). 
141 Filistin‟de 42 bin aileye kurban yardım (TİKA, 16/12/2008). 
 
. 
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η Βαρίλιρρα ςηπ Θξοδαμίαπ, Rania, η ρϋζσγξπ ςξσ Οοχθσπξσογξϋ ςηπ Ρσοίαπ, Esma Esad, η 
ρϋζσγξπ ςξσ Δμίοη ςξσ Ιαςάο, Nasser Al-missned, η κϊοη  ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ Κιβϋηπ, Aisha 
Muammer Al Kaddafi, η ρϋζσγξπ ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Κιβάμξσ, Wafa 
Sleiman, η ρϋζσγξπ ςξσ Οοχθσπξσογξϋ ςξσ Οακιρςάμ, Begüm Fauzia Yusuf Rıza Gılanı, η 
Αμςιποϊεδοξπ ςξσ Ιξιμξβξσλίξσ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, Bahar Muradova, και αμόςαςξι ξϋοκξι 
κοαςικξί ανιχμαςξϋυξι, Απϊ ςημ πλεσοά ςξσ, ξ Kulaklıkaya αμέτεοε ϊςι ξλξκληοόμξμςαμ ξι 
εςξιμαρίεπ για ςημ απξρςξλή ρςημ Οαλαιρςίμη βαρικξϋ ενξπλιρμξϋ, ϊπχπ ηλεκςοξγεμμήςοιεπ 
και ιαςοικϊπ ενξπλιρμϊπ205.  
 
β) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
 
     α έογα σπξδξμήπ ςηπ TİΙΑ ρςημ Οαλαιρςίμη είμαι δϋξ, και ρυεςίζξμςαι αμτϊςεοα με ςξ 
δίκςσξ ϋδοεσρηπ. ξ 2008, κας’ εταομξγήμ ςξσ «Ρυεδίξσ Δκρσγυοξμιρμξϋ ςξσ Δικςϋξσ 
Όδοεσρηπ» ρςημ πεοιξυή Al-Danya ςηπ Nablus, η  TİΙΑ ποξυόοηρε ρςημ ςξπξθέςηρη 
αςράλιμχμ ρχλήμχμ μεοξϋ ρσμξλικξϋ μήκξσπ 700 μέςοχμ, καλϋπςξμςαπ, με ασςϊμ ςξμ 
ςοϊπξ, ςιπ αμάγκεπ 10.000 αςϊμχμ206. Έμα υοϊμξ αογϊςεοα, έλαβε υόοα έμα έογξ 
μεγαλϋςεοξσ βελημεκξϋπ – και αμαμτιρβήςηςα, μεγαλϋςεοηπ ρημαρίαπ: για ςημ 
ενσπηοέςηρη ςχμ Οαλαιρςιμίχμ πξσ αμςιμεςόπιζαμ ποξβλήμαςα ρςξμ ετξδιαρμϊ ςξσπ με 
μεοϊ, η  TİΙΑ ποξυόοηρε ρςη διάμξινη τοεάςχμ ρςιπ  πϊλειπ ςηπ Γάζαπ, ςηπ Cebaliye και ςηπ 
Ham Yunus· υάοη ρςιπ εμέογειεπ ασςέπ, εναρταλίρθηκε η παοξυή πϊριμξσ μεοξϋ, ρε 24χοη 
βάρη, για 80.000 άςξμα207. 
     Ρςξμ ςξμέα ςηπ σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ παοαςηοείςαι μία πξικιλία δοαρςηοιξςήςχμ, 
εκ μέοξσπ ςηπ TİΙΑ, και μάλιρςα ρε διάτξοξσπ ςξμείπ. Ζ διαρπξοά ασςή – ϊρξμ ατξοά ςξσπ 
ςξμείπ εμδιατέοξμςξπ – είμαι εμδευξμέμχπ εμδεικςική ςξσ πξλσδιάρςαςξσ βελημεκξϋπ πξσ 
διακοίμει ςιπ εμέογειέπ ςηπ. Δμδεικςική χπ ποξπ ασςά είμαι η δχοεά 15 πλήοχπ 
ενξπλιρμέμχμ αρθεμξτϊοχμ (10 για ςα μξρξκξμεία ςηπ Δσςικήπ υθηπ και 5 για μξρξκξμεία 
ρςη Κχοίδα ςηπ Γάζαπ), πξσ παοαδϊθηκαμ ρςξ Σπξσογείξ Σγείαπ ςηπ Οαλαιρςιμιακήπ 
Αουήπ208. ημ ίδια, πεοίπξσ, πεοίξδξ, δχοήθηκαμ 9 ηλεκςοξγεμμήςοιεπ ρςξ παλαιρςιμιακϊ 
Σπξσογείξ Σγείαπ · ϊπχπ ςξμίζεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, ενάλλξσ, η μία εν ασςόμ 
εποϊκειςξ μα ςξπξθεςηθεί ρςη ταομακαπξθήκη, εμό ξι σπϊλξιπεπ 8 θα καλϋπςξσμ ςιπ 
αμάγκεπ αμςίρςξιυχμ παλαιρςιμιακόμ μξρξκξμείχμ. Ζ δχοεά ασςή απξκςά ιδιαίςεοη 
ρημαρία, με δεδξμέμξ ϊςι ξι διακξπέπ οεϋμαςξπ είμαι έμα ρσυμά παοαςηοξϋμεμξ ταιμϊμεμξ 
ρςημ πεοιξυή ςηπ Οαλαιρςίμηπ209. Ρ’ ασςά μπξοεί μα ποξρςεθεί η παοξυή ηλεκςοξμικξϋ 
ενξπλιρμξϋ καθόπ και επίπλχμ γοατείξσ, ρςξ παοάοςημα ςηπ Δοσθοάπ Ζμιρελήμξσ ρςξ 
Βetlehem210. Οαοξυή ενξπλιρμξϋ εκ μέοξσπ ςηπ TİΙΑ ποαγμαςξπξιήθηκε και ποξπ ςημ 
Οξλσκλιμική ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Al Najah, εμϊπ απϊ ςα μεγαλϋςεοα ςηπ Οαλαιρςίμηπ211. 
     Οαοάλληλα με ασςά, η TİΙΑ εγκαςέρςηρε ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα αρταλείαπ ρςξ 
Οαλαιρςιμιακϊ Ιέμςοξ Απξκαςάρςαρηπ ςηπ Θρςξοικήπ Ιληοξμξμιάπ και Θρλαμικόμ Δοεσμόμ 
ςηπ Θεοξσραλήμ· η διατϋλανη ςξσ υόοξσ ασςξϋ παοξσριάζει ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ για ςξ 
ςξσοκικϊ κοάςξπ, ατξϋ εκεί τσλάρρξμςαι – μεςανϋ άλλχμ – υιλιάδεπ έγγοατα, υειοϊγοατα 
βιβλία και καςάρςιυα ςηπ ξθχμαμικήπ πεοιϊδξσ212. Δχοεά, χρςϊρξ, ποαγμαςξπξιήθηκε και 
ποξπ ςξμ Αθληςικϊ  Ρϋλλξγξ “Hilal”(Ζμιρέλημξπ) ςηπ Οαλαιρςίμηπ· πέοαμ ςχμ ξογάμχμ 
γσμμαρςικήπ πξσ παοαυχοήθηκαμ, δημιξσογήθηκε και ςάνη ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ 

                                                 
205Gazze‟ye destek icin İstanbul Buluşması zirvesi (TİKA, 16/1/2009).   
206Nablus-Al Danya su sistemi yenilendi (TİKA, 2/6/2008).  
20780 bin Gazzeliye temiz için suyu (TİKA, 16/11/2009). 
208Filistin‟deki hastanelere ambulans (TİKA, 7/1/2009). Ηα ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ρςημ ςελεςή 
παοάδξρηπ, ςξ κλίμα μεςανϋ ςχμ δϋξ πλεσοόμ ήςαμ ιδιαιςέοχπ θεομϊ: ξ Σπξσογϊπ Σγείαπ ςηπ 
Οαλαιρςιμιακήπ Αουήπ, Dr Fethi Ebu Muğli, ιρυσοίρθηκε ϊςι η δχοεά ςχμ αρθεμξτϊοχμ ασςόμ είμαι 
δείγμα ςχμ αιρθημάςχμ αδελτϊςηςαπ μεςανϋ ςχμ δϋξ κοαςόμ, αλλά και ςηπ ςξσοκικήπ σπξρςήοινηπ 
ρςιπ ποξρπάθειεπ ίδοσρηπ Οαλαιρςιμιακξϋ κοάςξσπ. Απϊ ςημ πλεσοά ςξσ, ξ Σπξποϊνεμξπ ςηπ ξσοκίαπ 
ρςημ Οαλαιρςίμη, Ali Güney, ςϊμιρε ϊςι «θα είμαρςε πξλϋ εσςσυιρμέμξι, αμ, με ςα αρθεμξτϊοα ασςά, 
μπξοέρξσμε μα ρσμβάλξσμε ρςημ επίλσρη ςχμ ποξβλημάςχμ ρςξμ ςξμέα ςηπ Σγείαπ, πξσ 
αμςιμεςχπίζξσμ ξι Οαλαιρςίμιξι αδελτξί μαπ». 
209 Gazze‟deki hastanelere Jeneratör desteği (TİKA, 26/2/2009).  
210 Filistin Kızılayı‟na ofis ekipmanı (TİKA, 10/12/2009).  
211 Filistin Nablus Al Najah Üniversitesi Polikliniği açıldı (TİKA, 3/1/2008).  
212 Kudüs Tarihi İhya ve İslami Araştırmalar Merkezi‟ ne güvenlik sistemi (TİKA, 17/3/2009).   



 
Ιείμεμξ Δογαρίαπ 13/2010 

 

 45 

ρςημ αίθξσρα άθληρηπ ςξσ Ρσλλϊγξσ213. 
 
γ) Δοαρςηοιόςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ 
 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİΙΑ ρςξμ εκπαιδεσςικϊ ςξμέα πεοιλαμβάμξσμ ςημ εκπαίδεσρη 
επαγγελμαςικόμ ξμάδχμ πάμχ ρε ενειδικεσμέμα γμχρςικά αμςικείμεμα ςηπ ειδικϊςηςάπ 
ςξσπ, αλλά και ςημ ίδοσρη εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, διξογαμόθηκε 
εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ διάοκειαπ μιαπ εβδξμάδαπ για 10 Οαλαιρςιμίξσπ δημξριξγοάτξσπ 
και μέλη ςξσ ϋπξσ214. Κίγξ μεγαλϋςεοξ ρε διάοκεια ήςαμ ςξ εκπαιδεσςικϊ Ρεμιμάοιξ πξσ 
διξογάμχρε η TİΙΑ ρε ρσμεογαρία με ςξ Γοατείξ Δλέγυξσ και Δπίβλεφηπ ςξσ οαπεζικξϋ 
ρσρςήμαςξπ ςηπ ξσοκίαπ (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – BDDK), για 20 
Οαλαιρςιμίξσπ ειδικξϋπ, με θέμα “International Banking Standards and Basel”. Ρςξσπ 
απξτξίςξσπ δϊθηκε πιρςξπξιηςικϊ εκπαίδεσρηπ απϊ ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ TİΙΑ, Musa 
Kulaklıkaya215. Δκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ διάοκειαπ 4 εβδξμάδχμ – ποξψϊμ ρσμεογαρίαπ 
αμάμερα ρςημ TİΙΑ και ςη Γεμική Διεϋθσμρη Λεςεχοξλξγικόμ Σπξθέρεχμ ςηπ ξσοκίαπ – 
ποαγμαςξπξιήθηκε και για Οαλαιρςιμίξσπ  μεςεχοξλϊγξσπ· ανίζει μα ρημειχθεί, μάλιρςα, ϊςι 
ρςξ πλαίριξ ςξσ ρεμιμαοίξσ ασςξϋ δίδαναμ 35 ξϋοκξι ειδικξί, καλϋπςξμςαπ έμα εσοϋ 
γμχρςικϊ τάρμα216.  
     Eναιοεςικά εμδιατέοξσρα θα ποέπει μα θεχοηθεί η ίδοσρη ςξσ «ξσοκικξϋ Ρυξλείξσ 
Rasim Kemal» ρςιπ  7 ςάνειπ ςξσ ξπξίξσ θα τξιςξϋμ 350 άςξμα. Λαζί με ςξ ρυξλείξ, ιδοϋθηκε 
εογαρςήοιξ σπξλξγιρςόμ καθόπ και βιβλιξθήκη· παοάλληλα, η İΙΑ ποξέβη ρε δχοεά 
σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ και επίπλχμ γοατείξσ γοατείξσ, ςα ξπξία παοέδχρε ρςξσπ 
σπεϋθσμξσπ ςξσ ρυξλείξσ217. Οαοάλληλα, ρε ρσμεογαρία με μία τιλαμθοχπική επιςοξπή ςηπ 
Οαλαιρςίμηπ, η TİΙΑ ίδοσρε ρυξλείξ για κχτάλαλα παιδιά ρςημ πεοιξυή Al – Bireh, ρςξμ 
ςξμέα ςηπ Δσςικήπ υθηπ· ρςξ ρυξλείξ ασςϊ – πξσ, ϊπχπ ςξμίζεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, 
είμαι ςξ ποόςξ και μξμαδικϊ ρςημ πεοιξυή – θα τξιςήρξσμ 80 παιδιά. πχπ και ρςημ 
πεοίπςχρη ςξσ «ξσοκικξϋ Ρυξλείξσ», και εδό η İΙΑ ποξέβη ρε δχοεά σλικξςευμικξϋ 
ενξπλιρμξϋ ποξπ  ρυξλείξ ασςϊ218. 
 
δ) Πξλιςικά δοώμεμα 
 
     ξ 2007 η TİΙΑ ποξυόοηρε ρςημ αμαρςήλχρη δϋξ ιρςξοικόμ κςιοίχμ ςηπ Οαλαιρςίμηπ, ςα 
ξπξία και μεςέςοεφε καςϊπιμ ρε Ιέμςοα ξσοκικξϋ Οξλιςιρμξϋ, ρςιπ πεοιξυέπ Selfit και 
Samua. ξ ποόςξ απ’ ασςά – γμχρςϊ και χπ “Dar Al Masrı - είμαι έμα ςοιόοξτξ κςίοιξ, ςξ 
ξπξίξ ποξξοιζϊςαμ για διάτξοεπ παοάλληλεπ δοαρςηοιϊςηςεπ: ρ’ ασςϊ θα λειςξσογξϋραμ 
Ιέμςοξ Δκμάθηρηπ Παπςικήπ και Υειοξςευμίαπ, Ιέμςοξ για παιδιά,  Ρσμεδοιακϊ Ιέμςοξ, 
καθόπ και υόοξπ για επιμέοξσπ κξιμχμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ219. ξ δεϋςεοξ, ρςημ πεοιξυή 
Samua, ρσμπεοιελάμβαμε – ρςξ πλαίριξ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ – αίθξσρα Ρσμδιαρκέφεχμ 
καθόπ και εογαρςήοιξ ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ· για ςιπ αμάγκεπ ςχμ υόοχμ ασςόμ, 
ενάλλξσ, η TİΙΑ ποξέβη ρε δχοεά ςξσ αμςίρςξιυξσ ενξπλιρμξϋ220. 
     Οξλϋ  ρημαμςική – λϊγχ ςχμ πξλιςικόμ και διπλχμαςικόμ ςξσ ποξεκςάρεχμ – θα ποέπει 
μα θεχοηθεί μία ακϊμα δοαρςηοιϊςηςα ςηπ TİΙΑ, με θοηρκεσςική απϊυοχρη: καςϊπιμ 
αιςήμαςξπ πξσ διαςσπόθηκε απϊ ςξ Σπξσογείξ Δνχςεοικόμ  ςηπ Θξοδαμίαπ, η TİΙΑ αμέλαβε 
ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ επιυοσρχμέμηπ – και ιδιαιςέοχπ πεοίςευμηπ, ϊρξμ ατξοά ςξμ ςοϊπξ 
καςαρκεσήπ και λξνέμαςξπ  ςηπ – ημιρελήμξσ ρςξ ιρςξοικϊ ζαμί Al – Aqsa, ςχμ 
Θεοξρξλϋμχμ. Δμδεικςική ςηπ ιδιαίςεοηπ ρημαρίαπ πξσ έυει η εμέογεια ασςή δεμ είμαι μϊμξ η 
εμπλξκή ςχμ διπλχμαςικόμ αουόμ ςηπ Θξοδαμίαπ, αλλά και ςξ ρϋμξλξ ςχμ παοϊμξιχμ 
εογαριόμ για ςημ αλλαγή ςηπ ημιρελήμξσ: η ποόςη τξοά ήςαμ ςξ 1187, η δεϋςεοη ςξ 1607, 

                                                 
213 Finistin Hilal Spor Klubü‟ne donamın desteği (TİKA, 14/4/2009).  
214 Filistin ve Tacikistanlı gazetecilere eğitim semineri (TİKA, 25/3/2008).  
215 Filistini Bakanalara Türkiye‟de eğitim (TİKA, 11/3/2008).  
216 Filistinli Meteorolojistler Türkiye‟de (TİKA, 17/12/2007). 
217 Filistin‟de 7 sınıflı okul inşa edildi (TİKA, 9/10/2009).  
218 Batı Şeria‟nin ilk işitme engelliler okulu açıldı (TİKA, 13/2/2008). 
219 Filistin‟de ikinci Türk Kültür Merkezi açıldı (TİKA, 6/8/2007). Ξ ςίςλξπ ποξδίδει ϊςι ασςϊ είμαι ςξ 
δεϋςεοξ Ιέμςοξ ξσοκικξϋ Οξλιςιρμξϋ πξσ αμξίγει ρςημ Οαλαιρςίμη· δσρςσυόπ δεμ αματέοεςαι κάςι 
για ςξ ποόςξ.  
220 Filistin‟de yeni bir Kültür Merkezi daha kazandırıldı (TİKA, 3/10/2007).  
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η οίςη καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ Ρξσλςαμίαπ ςξσ Mustafa I (1622-1623), και η ςέςαοςη ςημ 
πεοίξδξ ςξσ Abdülhamid II (ςξ 1892), ϊπχπ ςξμίζεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ221.  
     Οαοάλληλα με ασςά, χπ μία πξλϋ ρημαμςική εμέογεια για ςημ ποξβξλή ςηπ ξσοκίαπ 
ρςξμ παλαιρςιμιακϊ κϊρμξ, θα ποέπει μα θεχοηθεί η ποϊρκληρη ςεςοαμελξϋπ 
αμςιποξρχπείαπ σφηλϊβαθμχμ ρςελευόμ ςξσ ϋπξσ, ρςημ ξσοκία. Για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 
ποξγοάμμαςξπ ασςξϋ, η TİΙΑ ρσμεογάρθηκε ςϊρξ με ςξ Σπξσογείξ Δνχςεοικόμ, ϊρξ και με 
ςη Γεμική Διεϋθσμρη ϋπξσ και Οληοξτϊοηρηπ. Ανίζει μα ρημειχθεί, ακϊμα, ϊςι η 
παλαιρςιμιακή αμςιποξρχπεία ρσμαμςήθηκε, μεςανϋ ςχμ άλλχμ, και με ςξμ Σπξσογϊ παοά 
ςχ Οοχθσπξσογχ, Mustafa Said Yazıcıoğlu222. 

2. IΠAK 

 
   Ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ αματξοικά με ςξ Θοάκ είμαι ξϋςχπ ή άλλχπ ελάυιρςεπ ρε 
αοιθμϊ, και μπξοξϋμ μα διακοιθξϋμ ρε παοξυέπ ρςξμ ςξμέα ςηπ σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ 
και ρε εμέογειεπ ςϊμχρηπ ςχμ ςξσοκικόμ διπλχμαςικόμ εοειρμάςχμ ρςη υόοα ασςήμ.  
    Αμαμτιρβήςηςα, η πιξ ρημαμςική δοαρςηοιϊςηςα για ςξμ ποόςξ ςξμέα απξςελεί ςξ 
μξρξκξμείξ Al Razi ρςη Βαγδάςη, ξι εογαρίεπ για ςημ αμέγεορη ςξσ ξπξίξσ νεκίμηραμ εκ 
μέοξσπ ςηπ İΙΑ ςξ Ρεπςέμβοιξ ςξσ 2009. ξ μξρξκξμείξ ποξβλέπεςαι μα έυει έκςαρη 2.000 
ς. υλμ. και δϋξ ξοϊτξσπ· ποξξοίζεςαι, ενάλλξσ, για ςημ παοξυή σπηοεριόμ άμερηπ 
αμάγκηπ223. Οαοάλληλα, η İΙΑ ποξέβη ρε δχοεά 65 σπξλξγιρςόμ και εμϊπ μηυαμήμαςξπ 
ποξβξλήπ μικοξτίλμ ποξπ ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Λξρξϋληπ224. 
     Ρςξ πλαίριξ ςηπ εσοϋςεοηπ διπλχμαςίαπ θα ποέπει μα αματεοθξϋμ δϋξ ακϊμα 
δοαρςηοιϊςηςεπ. Ζ ποόςη ατξοά ρςημ επίρκεφη ςξσ Δημάουξσ ςξσ Yeni Tilsin – πξσ 
βοίρκεςαι ρςξ Ιιοκξϋκ ςξσ Θοάκ – Μecdet Akkoyunlu και ιοακιμήπ αμςιποξρχπείαπ ρςα 
Ιεμςοικά ςηπ TDBB, ϊπξσ είυε ρσμάμςηρη με ςξμ Αμςιποϊεδοξ ςηπ Έμχρηπ, Muharem 
Ergül225. H δεϋςεοη δοαρςηοιϊςηςα, αμ και αοκεςά διατξοεςική απϊ ςα ρσμήθη μξςίβα ςχμ 
διπλχμαςικόμ εμεογειόμ, είμαι, χρςϊρξ, εμδεικςική ςηπ διπλχμαςικξϋ ποξραμαςξλιρμξϋ 
ςχμ ςοιόμ ξογαμόρεχμ: ρςιπ 30 Θξσλίξσ 2007, ξμάδα 40 ξσοκμέμχμ μαθηςόμ απϊ ςξ Θοάκ 
επιρκέτθηκε ςξ Ρσμςξμιρςικϊ ογαμξ ςηπ DT ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, ϊπξσ και 
ρσμαμςήθηκαμ με ρςελέυη ςηπ. Δπιποϊρθεςα, ξι μαθηςέπ νεμαγήθηκαμ ρςα ιρςξοικά και 
ςξσοιρςικά μμημεία ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, αμαυχοόμςαπ ςξ βοάδσ ςηπ επϊμεμηπ ημέοαπ. 
Ανίζει, ρε κάθε πεοίπςχρη μα ρημειχθεί ϊςι ρςξσπ μαθηςέπ – απϊ κξιμξϋ με άλλα 
αμαμμηρςικά   δόοα – ποξρτέοθηκαμ και CD πξσ πεοιελάμβαμαμ σλικϊ ρυεςικϊ με ςξμ 
Atatürk226. 
      
  

                                                 
221Kubbet’üs Sahra’ya hilal (TİKA, 5/6/2009). H εμέογεια ασςή δημιξσογεί έμαμ εσοϋςεοξ 
ποξβλημαςιρμϊ ρυεςικϊ με ςη «θοηρκεσςική διπλχμαςία» ςηπ ξσοκίαπ ποξπ ςιπ σπϊλξιπεπ 
μξσρξσλμαμικέπ υόοεπ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, εμδιατέοξμ παοξσριάζει η ίδοσρη γοατείξσ ςηπ Δπιςοξπήπ 
Οοξρςαρίαπ Λξσρξσλμαμικόμ Ιξιμηςηοίχμ – η ξπξία σπάγεςαι με ςη ρειοά ςηπ ρςη Γεμική Διεϋθσμρη 
Θρλαμικόμ Θδοσμάςχμ ςηπ ξσοκίαπ – ρςα Θεοξρϊλσμα· καςϊπιμ ςηπ ίδοσρηπ ςξσ Γοατείξσ ασςξϋ, η 
Δπιςοξπή αμαλαμβάμει ςη ρσμςήοηρη ςχμ μξσρξσλμαμικόμ  μεκοξςατείχμ πξσ βοίρκξμςαι ρςα 
Θεοξρϊλσμα. Γι’ ασςά, βλ. Kudüs Mezarlar Koruma Komitesi Ofisi açıldı (TİKA, 23/4/2008), 
222 Filistinli Basın mensupları Türkiye‟de (TİKA, 25/10/2007).   
223 Lübnan ve Irak hastane inşa ediliyor (TİKA, 8/9/2009) 
224 Musul Üniversitesi‟ ne destek (İΙΑ, 4/10/2007) 
225 Irak Κerkük Yeni Tilsin Belediye Başkanı Sayın Necdet Şükrü Akkoyunlu ve beraberindeki heyet 
Birlik Merkezini ziyaret etti (TDBB, 5 Mayıs 2008) 
226 Iraklı Türkmen öğrenci heyeti Koordinatörlüğümüzü ziyaret etti (DT, 2/8/2007) 
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ΘΘΘ) ΑΤΠΘΙΖ227 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ρςημ ατοικαμική ήπειοξ αμήκξσμ απξκλειρςικά ρςημ TİKA, και 
μπξοξϋμ μα ςανιμξμηθξϋμ ρε 4 καςηγξοίεπ: 
 
α) Έογα σπξδξμήπ 
β) Σλικξςευμική σπξρςήοινη 
γ) Σπξρςήοινη και δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ 
δ) Δκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
ε) ξσοκξ-ατοικαμικά Ρσμέδοια και διακοαςικέπ ρσμεογαρίεπ. 
 
α) Έογα Τπξδξμήπ 
 
    ξ ξικξμξμικϊ και διπλχμαςικϊ άμξιγμα ςηπ ξσοκίαπ ρςημ Ατοική απξδεικμϋεςαι 
νεκάθαοα με ςημ εκπϊμηρη «Οοξγοάμμαςξπ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ», εκ μέοξσπ ςηπ TİKA και 
ρε ρσμεογαρία με ςξ Σπξσογείξ Γεχογίαπ και Αγοξςικόμ Σπξθέρεχμ ςηπ ξσοκίαπ. Ρςημ 
παοξσρίαρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ασςξϋ, μάλιρςα – η ξπξία έλαβε υόοα ρςημ Άγκσοα – πέοαμ 
ςξσ Σπξσογξϋ παοά ςχ Οοχθσπξσογό και σπεϋθσμξσ για ςημ TİKA, Mustafa Said 
Yazıcıoğlu, ςξσ ξϋοκξσ Σπξσογξϋ Γεχογίαπ και Αγοξςικόμ Σπξθέρεχμ, Mehmet Mehdi 
Eker, ςξσ Στσπξσογξϋ Δνχςεοικόμ Ünal Çeviköz και ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ  TİKA, Musa 
Kulaklıkaya, ρσμμεςείυαμ ξι Σπξσογξί και Στσπξσογξί Γεχογίαπ, καθόπ και ξι Γεμικξί 
Διεσθσμςέπ ςχμ εμπλεκξμέμχμ αμςίρςξιυχμ ατοικαμικόμ Σπξσογείχμ. 
     Ρςημ ξμιλία πξσ εκτόμηρε ξ  Yazıcıoğlu, ςϊμιρε ϊςι «καςά ςα ςελεσςαία 3 υοϊμια, η 
ξσοκία έυει δαπαμήρει 650 εκαςξμμϋοια δξλλάοια για ςημ εμίρυσρη ςχμ αμαπςσρρϊμεμχμ 
κοαςόμ· ςξ παοϊμ ποϊγοαμμα αγοξςικήπ αμάπςσνηπ, ενάλλξσ, εποϊκειςξ μα έυει χπ πεδίξ 
εταομξγήπ ςξσ ςιπ υόοεπ: Λπξσοκίμα Τάρξ, ζιμπξσςί, Αιθιξπία, Γξσψμέα, Γξσψμέα 
Λπιράξσ, Λάλι, Ρεμεγάλη, ςα μηριά Ιξμϊο, ςη Λαδαγαρκάοη, ςημ αμζαμία, ςημ Ιέμσα, ςη 
Πξσάμςα και ςημ Ξσγκάμςα»228. Ζ δεϋςεοη τάρη ςξσ τιλϊδξνξσ ασςξϋ ποξγοάμμαςξπ 
εγκαιμιάρθηκε ςξμ επϊμεμξ  υοϊμξ· ρςη ρυεςική εκδήλχρη, ξ ξϋοκξπ Στσπξσογϊπ 
Δνχςεοικόμ ςϊμιρε ϊςι ςξ 2003, ξ ϊγκξπ ςχμ εμπξοικόμ ρσμαλλαγόμ με ςιπ ατοικαμικέπ 
υόοεπ αμεουϊςαμ ρςα 5 διπ δξλλάοια· με δεδξμέμξ ϊςι ξι εκςιμήρειπ αμέμεμαμ άμξδξ ςξσ 
πξρξϋ ασςξϋ ρςα 16 διπ δξλλάοια καςά ςξ ςέλξπ ςξσ 2008, ξ επιδιχκϊμεμξπ ρςϊυξπ ήςαμ ξ 
ϊγκξπ ςχμ ρσμαλλαγόμ, μα αμέλθει ρςα  30 διπ. δξλλάοια ςξ 2010229.  
     Ρςξ πλαίριξ ασςϊ θα ποέπει μα εμςαυθεί η εταομξγή ςξσ «Λείζξμξπ Γεχογικξϋ Ρυεδίξσ» 
ρςξ ζιμπξσςί, ςξ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ςξσ ξπξίξσ σπεγοάτη αμάμερα ρςξμ Οοϊεδοξ ςηπ 
TİKA, Kulaklıkaya, και ςξμ Σπξσογϊ Γεχογίαπ, Ιςημξςοξτίαπ και Ηαλαρρόμ, Abdukader 
Kaamil Muhammed230. Λεςά απϊ μεοικξϋπ μήμεπ, ενάλλξσ, ρςξ ζιμπξσςί ποαγμαςξπξιήθηκε 
Ρσμδιάρκεφη ρςημ ξπξία ανιξλξγήθηκε η ποϊξδξπ ςχμ εογαριόμ και έλαβε υόοα  η 

                                                 
227 Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςημ Ατοική νεκίμηραμ απϊ ςξ 2003· Fidan and Nurdun, Turkey‟s role 
in the global development assistance community, ρελ. 100. Ζ μέα «ατοικαμική πξλιςική» ςηπ 
ξσοκίαπ – πξσ απξρκξπξϋρε ρςημ πεοαιςέοχ αμάπςσνη ςχμ ξικξμξμικόμ και πξλιςιρμικόμ ςηπ 
δερμόμ με ςιπ ατοικαμικέπ υόοεπ – αμ και είυε ρυεδιαρθεί ήδη απϊ ςξ 1998, αμαπςϋυθηκε κσοίχπ απϊ 
ςξ 2005 και ενήπ. ξ 2005, ξ ξϋοκξπ Οοχθσπξσογϊπ, Recep Tayyıp Erdoğan, επιρκέτθηκε ςημ 
Αιθιξπία και ςη Μϊςια Ατοική· ςημ ίδια υοξμιά, ξι ρυέρειπ ςηπ ξσοκίαπ με ςιπ ατοικαμικέπ υόοεπ 
αμαβαθμίρθηκαμ. Ζ ξσοκία απέκςηρε status παοαςηοηςή ρςημ Ατοικαμική Έμχρη, ρςιπ 12/4/2005, 
εμό ςοία υοϊμια αογϊςεοα, η Έμχρη ασςή θα αμακήοσςςε ςημ ξσοκία «ρςοαςηγικϊ εςαίοξ». Ξι 
εσεογεςικέπ ρσμέπειεπ απϊ ςημ ποξρέγγιρη ασςήμ καςέρςηραμ ιδιαιςέοχπ ρατείπ, ςϊρξ ρςξμ 
ξικξμξμικϊ, ϊρξ ρςξ διπλχμαςικϊ υόοξ: εμό ςξ 2003, ξ ϊγκξπ ςχμ εμπξοικόμ ρσμαλλαγόμ ςηπ 
ξσοκίαπ με ςιπ ατοικαμικέπ υόοεπ ήςαμ μϊλιπ 5,4 διρεκαςξμμϋοια δξλλάοια, ςξ 2007 αμήλθε ρε 12 
διρεκαςξμμϋοια, εμό ρςϊυξπ ςηπ ξσοκίαπ ήςαμ ρςα ςέλη ςξσ 2010 μα αμέλθει ρε 30 διρεκαςξμμϋοια. 
Ρςξ διπλχμαςικϊ ρςίβξ, η ξσοκία πέςσυε μα απξρπάρει ςημ σπξρςήοινη πξλλόμ ατοικαμικόμ υχοόμ 
για ςημ σπξφητιϊςηςά ςηπ χπ μη μϊμιμξσ μέλξσπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ Αρταλείαπ ςξσ ΞΖΔ· ήδη, ςξμ 
Αϋγξσρςξ ςξσ 2008, ξ Οοϊεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ ξσοκίαπ, Abdullah Gül, εμταμιζϊςαμ βέβαιξπ 
για ςημ σπξρςήοινη ασςήμ· Mehmet Özkan, Turkey discovers Africa: implications and prospects, SETA 
policy Brief, No 22 (September 2008), ρελ. 3 – 5      
228 TİKA Afrika Tarımsal Kalkınma Programı Tanıtım Toplantısı (TİKA, 12/8/2008). 
229 TİKA Afrika Tarımsal Kalkınma Programın  2. Aşaması başladı (TİKA, 11/5/2009). 
230 Cibuti Tarım Master Planı Hazırlık Projesi başladı (TİKA, 17/7/2008). 
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εμημέοχρη ςχμ αομϊδιχμ τξοέχμ231.  
     Αμάμερα ρςα μείζξμα έογα σπξδξμήπ, πεοίξπςη θέρη έυει αμαμτιρβήςηςα ςξ Ρυέδιξ 
σδοξδϊςηρηπ 1.200.000 καςξίκχμ ςηπ Αιθιξπίαπ. Για ςημ σλξπξίηρή ςξσ, η TİKA βοίρκεςαι ρε 
ρσμεογαρία ςϊρξ με ςξ Δήμξ ςξσ Büyükşehir (Ιχμρςαμςιμξϋπξλη), ϊρξ και με ςξ Δμπξοικϊ 
Δπιμεληςήοιξ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ· χπ έμα απϊ ςα αουικά βήμαςα ςξσ Ρυεδίξσ ασςξϋ, θα 
ποέπει μα θεχοηθεί η σπξγοατή ποχςξκϊλλξσ για ςημ παοξυή γεχςοηςικξϋ ενξπλιρμξϋ 
ρςημ Αιθιξπία232. Ρυέδιξ σδοξδϊςηρηπ, χρςϊρξ, εκπξμήθηκε, ϊυι μϊμξ για ςημ Αιθιξπία, 
αλλά και για ςη Μιγηοία. Ρςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη, η TİKA ρσμεογάρθηκε με ςη Γεμική 
Διεϋθσμρη Σδοασλικόμ Έογχμ ςηπ ξσοκίαπ· υάοη ρςη διάμξινη 30 πηγαδιόμ, ενάλλξσ, 
εναρταλίρθηκε η σδοξδϊςηρη 10.000 Μιγηοιαμόμ233.  
 
β) Yλικξςευμική σπξρςήοινη 
 
     Ζ σλικξςευμική σπξρςήοινη πξσ παοέυεςαι απϊ ςημ TİKA ποξπ ςιπ ατοικαμικέπ υόοεπ 
ατξοά καςά κϋοιξ λϊγξ ςξμ επιρςημξμικϊ και ςευμξλξγικϊ ςξμέα· βαρικϊπ ρςϊυξπ ςηπ 
ποξρτεοϊμεμηπ ρσμδοξμήπ θα ποέπει μα θεχοηθεί η βελςίχρη ςχμ παοευξμέμχμ 
σπηοεριόμ αλλά και ςηπ σπάουξσραπ σπξδξμήπ ρςιπ υόοεπ ασςέπ. Έςρι, ςξ 2007 
ρυεδιαζϊςαμ ρςξ Ρξσδάμ η ίδοσρη εογαρςηοίξσ ςευμηςήπ γξμιμξπξίηρηπ για κςημξςοξτικξϋπ 
ρκξπξϋπ, καθόπ και η σλξπξίηρη ποξγοάμμαςξπ εκπαίδεσρηπ πάμχ ρςξ θέμα ασςϊ· ϊπχπ 
ςξμίζεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, ενάλλξσ, με ςξμ ςοϊπξ ασςϊμ θα μειχθξϋμ ξι κίμδσμξι 
μεςάδξρηπ αρθεμειόμ ϊπχπ η λεπςξρπείοχρη και η ςοιυξμξμίαρη, εμό θα αμαβαθμιρθεί η 
πξιϊςηςα ςηπ ζχικήπ παοαγχγήπ234. Ξι ποξρπάθειεπ αμάπςσνηπ ςηπ παοαγχγήπ ρςξ Ρξσδάμ 
δεμ πεοιξοίρθηκαμ μϊμξ ρςξμ κςημξςοξτικϊ ςξμέα· ςξσμαμςίξμ, ρε ρσμεογαρία με ςη 
Γεχογική Ρυξλή ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςηπ Άγκσοαπ, η TİKA ξογάμχρε εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ 
διαυείοιρηπ ςξσ εδάτξσπ ρε ημιάμσδοεπ πεοιξυέπ, για 20 σπξφητίξσπ διδάκςξοεπ και 
μεςαπςσυιακξϋπ τξιςηςέπ Γεχογικόμ Ρυξλόμ ςξσ Ρξσδάμ235. 
     Ρε αοκεςέπ πεοιπςόρειπ, η TİKA έυει ποξυχοήρει ρε αμαρςήλχρη ή επιρκεσή κςιοίχμ: ςξ 
2008, επί παοαδείγμαςι, ξλξκληοόθηκε η επιρκεσή ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Ιξιμχμικήπ 
Οαιδιαςοικήπ, ρςξ Hombol, πξσ ρσμεογάζεςαι με ςημ Θαςοική Ρυξλή ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Şeyh 
Anta Diop ςξσ Dakar236. Ρςξ Dakar, ενάλλξσ, η TİKA αμέλαβε, ςημ ίδια πεοίξδξ, μα 
αμακαιμίρει ςξ δημξςικϊ ρυξλείξ – πξσ έυει ξμξμαρθεί έςρι, λϊγχ ςηπ γειςμίαρήπ ςξσ με ςξ 
αεοξδοϊμιξ ςηπ πεοιξυήπ – αλλά και μα καςαρκεσάρει ρυξλική βιβλιξθήκη, ενξπλιρμέμη με 
ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ237. Ρε μία άλλη πεοίπςχρη, η  TİKΑ παοέρυε βξήθεια ρςημ 
απξπεοάςχρη εμϊπ ρημαμςικξϋ ςευμικξϋ έογξσ, πξσ βοιρκϊςαμ ρε ενέλινη: ποϊκειςαι για ςξ 
τοάγμα ςξσ πξςαμξϋ Kasam, ρςημ Αιθιξπία. Ρϋμτχμα με ςα ϊρα αματέοει η αμακξίμχρη 
ςηπ TİKA, ςξ τοάγμα ασςϊ ρυεδιάρθηκε απϊ Θμδξϋπ και άουιρε μα καςαρκεσάζεςαι απϊ 
Ιιμέζξσπ· η ξλξκλήοχρή ςξσ, χρςϊρξ, δεμ καςέρςη δσμαςή εναιςίαπ ςευμικόμ αμεπαοκειόμ 
και ελλειμμάςχμ. Για ςξ λϊγξ ασςϊμ – και ρε ρσμεογαρία με ςη Γεμική Διεϋθσμρη 
Σδοασλικόμ Έογχμ ςηπ ξσοκίαπ – η TİKA αμςαπξκοίθηκε ρςξ αίςημα για βξήθεια 
ρςέλμξμςαπ μηυαμικξϋπ ρςημ πεοιξυή238.  
     Οαοάλληλα με ασςά, η TİKA αμαλαμβάμει ςξμ ενξπλιρμϊ επιρςημξμικόμ ιδοσμάςχμ ή 
επίρημχμ κοαςικόμ τξοέχμ. Δμδεικςικϊ παοάδειγμα ασςξϋ είμαι η επίπλχρη και ξ 
ενξπλιρμϊπ, με ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ, 54 ρσμξλικά αιθξσρόμ ςξσ Σπξσογείξσ 

                                                 
231 Cibuti Tarım Master Planı Paydaş Toplantısı Cibuti‟de gerçekleştirildi (TİKA, 13/11/2008). 
232 TİKA, İBB, İTÖ İşbirliğinde 1 Milyon 200 din Etiyopyalıyı suya kavaşturan Projede Devir Protokolü”, 
(TİKA, 6/7/2009). Ξι εμέογειεπ ασςέπ ταίμεςαι ϊςι είυαμ αουίρει ςξσλάυιρςξμ δϋξ υοϊμια ποιμ· βλ. επί 
παοαδείγμαςι ςη ρυεςική αμακξίμχρη ςηπ TİKA, με ςίςλξ Etiyopya‟ya su sondajı için araç ve gereç 
gönderildi (17/10/2007). Δϋξ ακϊμα πηγάδια αμξίυθηκαμ ρςξ υχοιϊ· ανίζει μα ρημειχθεί, μάλιρςα, ϊςι 
υςίρθηκαμ κοήμεπ παοϊμξιεπ με εκείμεπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. Για ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ, βλ. 
Etiyopya‟nin Tigray bölgesi suya kavuştu (TİKA, 25/3/2008). 
233 Nizer‟de 30 köy suya kavuştu (TİKA, 9/10/2009).  
234 Afrika‟nın ilk suni tohumlama laboratuvarı Sudan‟da kuruluyor (TİKA, 16/3/2007).  
235 Yarı Kurak bölgelerde sürdürebilir toprak yönetimi kursu (TİKA, 25/6/2008). 
236 Senegal Hombol Sosyal Pediatri Enstitüsü onarımı tamamlandı (TİKA, 2/6/2008). 
237 Dakar‟da iki Proje‟ye aynı anda imza atıldı (TİKA, 13/2/2008). Ρϋμτχμα με ςξ αμακξιμχθέμ ασςϊ, 
ξ υοϊμξπ ξλξκλήοχρηπ ςχμ έογχμ αματξοικά, ςϊρξ με ςξ ρυξλείξ και ςη βιβλιξθήκη, ϊρξ και με ςξ 
Θμρςιςξϋςξ Ιξιμχμικήπ Οαιδιαςοικήπ, σπξλξγιζϊςαμ μα είμαι ςοειπ μήμεπ.  
238 Etiyopya Kasam Barajına teknik yardım desteği (TİKA, 27/8/2008). 
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Βιξμηυαμίαπ και Δμπξοίξσ ςηπ Γξσψμέαπ239. Αμάλξγη ήςαμ και η δχοεά ποξπ ςη Λξμάδα 
Οαιδξφσυιαςοικήπ, πξσ σπάγεςαι ρςημ Φσυιαςοική Ιλιμική ςξσ Ιεμςοικξϋ Μξρξκξμείξσ ςξσ 
Μςακάο. Σλικξςευμικϊπ ενξπλιρμϊπ ϊπχπ φητιακέπ κάμεοεπ, ποξβξλείπ (ποξςζέκςξοεπ), 
σπξλξγιρςέπ, τχςξςσπικά μηυαμήμαςα, κλιμαςιρςικά, αλλά και έπιπλα, βξήθηραμ ρςημ 
ανιξπξίηρη 4 δχμαςίχμ ςηπ Λξμάδαπ, πξσ μέυοι ςϊςε παοέμεμαμ ρε αυοηρία λϊγχ ελλιπξϋπ 
ενξπλιρμξϋ. Οαοάλληλα, η TİKA ποξέβη ρε δχοεά ειδόμ επίπλχρηπ και ηλεκςοξμικόμ 
σπξλξγιρςόμ ρε παιδικξϋπ ρςαθμξϋπ ςοιόμ πϊλεχμ (Tambacounta, Loyga Diourbel)      ςηπ 
Ρεμεγάληπ240· δχοεά ποαγμαςξπξιήθηκε, ενάλλξσ, και ρςξ Οαμεπιρςήμιξ Şeyh Anta Diop, 
ςξσ Μςακάο241. Ασςή δεμ είμαι η μϊμη δχοεά ποξπ ςξ ατοικαμικϊ παμεπιρςημιακϊ ίδοσμα. 
Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ρςξ Οαμεπιρςήμιξ El-Faşir, ρςξ Βϊοειξ Μςαοτξϋο ςξσ Ρξσδάμ, η TİKA 
ίδοσρε ηλεκςοξμική βιβλιξθήκη, απξςελξϋμεμη απϊ 34 ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ242.  
     Ρςξ  πλαίριξ παοξυήπ σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ ποξπ ςιπ ατοικαμικέπ υόοεπ θα ποέπει 
μα γίμει λϊγξπ για δϋξ ακϊμα πεοιπςόρειπ, ξι ξπξίεπ – αμ και δεμ έυξσμ ςϊρξ μεγάλη 
ρσμάτεια με ςα ποξαματεοϊμεμα – είμαι, χρςϊρξ, εμδεικςικέπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ 
TİKA. Ζ ποόςη ατξοά ρςημ παοξυή επείγξσραπ επιριςιρςικήπ βξήθειαπ ρε 9.000 ξικξγέμειεπ 
ςηπ Αιθιξπίαπ· ρσμξλικά παοαδϊθηκαμ 2.400 ςεμάυια καβξσομά, 237 ςϊμξι καλαμπξκιξϋ και 
19 ςϊμξι καλαμπξκέλαιξσ243. Ζ δεϋςεοη – ρατόπ σπξδεέρςεοη ρε ρημαρία και εμβέλεια απϊ 
ςημ ποόςη – είμαι η σλική σπξρςήοινη ποξπ ςξ γσμαικείξ Ρϋμδερμξ ςηπ Ρεμεγάληπ, “La 
Source Feminine”244. 
      
γ) Τπξρςήοινη και δοαρςηοιόςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ 
 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ σλξπξιξϋμςαι με δϋξ ςοϊπξσπ: με ςη 
διεμέογεια ιαςοικόμ ενεςάρεχμ ρε μεγάλεπ πληθσρμιακέπ ξμάδεπ απϊ ξϋοκξσπ γιαςοξϋπ, 
καθόπ και με ςημ παοξυή σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ ρε μξρξκξμειακέπ μξμάδεπ. ρξμ 
ατξοά ςξμ ποόςξ ςξμέα, ξι αοιθμξί είμαι ποαγμαςικά εμςσπχριακξί: ρϋμτχμα με Ρυέδιξ 
πξσ έυει ςεθεί ρε εταομξγή – χπ ποξψϊμ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ TİKA και ςξ ίδοσμα 
Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ, Δλεσθεοιόμ και Αμθοχπιρςικήπ Οεοίθαλφηπ (İnsan Hak ve 
Hürriyetleri Yardım Vakfı)245 – ρςημ επαουία Tigray ςηπ Αιθιξπίαπ, εμςϊπ εμϊπ υοϊμξσ θα 
ποαγμαςξπξιξϋμςαμ υειοξσογικέπ επεμβάρειπ ρε 10.000 αρθεμείπ με καςαοοάκςη. Ξι 
επεμβάρειπ ασςέπ θα λάμβαμαμ υόοα ρςξ Μξρξκξμείξ Quiha Zonal, καθόπ και ρςξ 
ξτθαλμξλξγικϊ Μξρξκξμείξ Fitsum Berhan· για ςημ επιςσυή διεναγχγή ςξσπ, ενάλλξσ, η  
TİKA απέρςειλε ιαςοικϊ και ταομακεσςικϊ ενξπλιρμϊ ρςα μξρξκξμεία ασςά. Ανίζει μα 
ρημειχθεί ϊςι ςξ Ρυέδιξ ασςϊ σλξπξιείςαι σπϊ ςημ επξπςεία ςξσ Αιθίξπα γιαςοξϋ, İbrahim 
Ebu Bekir, ξ ξπξίξπ ρπξϋδαρε ρςημ Θαςοική Ρυξλή ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςξσ Λαομαοά 
(ξσοκία). Ρςξ Ρυέδιξ ρσμμεςέυξσμ εθελξμςέπ γιαςοξί κσοίχπ απϊ ςημ ξσοκία, αλλά 
αμαμέμεςαι η ποξέλεσρη γιαςοόμ και απϊ άλλεπ υόοεπ. ξ ποϊγοαμμα ςχμ υειοξσογικόμ 
επεμβάρεχμ δεμ ποϊκειςαι μα πεοιξοιρθεί ρςα δϋξ ποξαματεοθέμςα μξρξκξμεία · 
αμςιθέςχπ, εγυειοίρειπ καςαοοάκςη θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι και απϊ γιαςοξϋπ ρε επαουιακά 
αγοξςικά κέμςοα246.  
     Οαοάλληλα με ασςά, ξμάδα ξϋοκχμ γιαςοόμ απϊ ςημ οαπεζξϋμςα – απξςελξϋμεμη απϊ 
24 άςξμα και ρσμεογαζϊμεμη με ςημ TİKA – ποαγμαςξπξίηρε ιαςοικέπ ενεςάρειπ ρε 7.500 
Αιθίξπεπ μέρα ρε διάρςημα 10 ημεοόμ, ρςημ πεοιξυή Adwa, ςηπ επαουίαπ Tigray (Αιθιξπία). 
Ξι ενεςάρειπ ασςέπ ατξοξϋραμ ςα πεδία πξικίλχμ ειδικξςήςχμ ςηπ παθξλξγίαπ, ςηπ 
ξσοξλξγίαπ, ςηπ ξτθαλμξλξγίαπ, ςηπ δεομαςξλξγίαπ, ςηπ ξοθξπαιδικήπ, ςηπ μεσοξλξγίαπ, 
ςηπ παιδιαςοικήπ, ςηπ καοδιξλξγίαπ, ςηπ γσμαικξλξγίαπ, ςηπ χςξοιμξλαοσγγξλξγίαπ, αλλά 

                                                 
239 Gine Sanayi ve Ticaret Balkanlığı‟na ekipman desteği (TİKA, 26/2/2008). 
240 Senegal‟e Tıp ve Eğitim alanında destek (TİKA, 25/3/2008). 
241 Senegal‟ deki Ölçüm Merkezine donanım desteği (TİKA, 11/7/2008). 
242 Sudan El – Faşir Üniversitesine elektronik Kütüphane (TİKA, 26/11//2009). 
243 Etiyopya‟da 9 bin 500 acil gıda yardımı (TİKA, 8/9/2009). 
244 Senegal‟de Kadın Derneğine malzeme desteği (TİKA, 5/5/2008). 
245 Ζ απϊδξρη ςξσ ςίςλξσ ασςξϋ δεμ ποξέουεςαι ςϊρξ απϊ ςξμ ςξσοκικϊ ςίςλξ – ϊπξσ ξ ϊοξπ “Yardım”  
θα έποεπε μα μεςατοαρθεί χπ «βξήθεια» και ϊυι χπ «αμθοχπιρςική πεοίθαλφη» – ϊρξ απϊ ςημ 
αγγλική μεςάτοαρη πξσ ςξ ίδιξ ςξ Ίδοσμα παοέυει ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ.   
246 πχπ επιρημαίμεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ – γεγξμϊπ πξσ κάμει ςημ ςξσοκική ασςήμ 
ποχςξβξσλία εναιοεςικά ρημαμςική – ξ καςαοοάκςηπ είμαι μείζξμ ιαςοικϊ ποϊβλημα ρςημ Αιθιξπία: 
σπάουξσμ πεοίπξσ 500.000 αρθεμείπ με ςξ ποϊβλημα ασςϊ, με ςξμ αοιθμϊ ασςϊμ μα ασνάμει καςά 
25.000 άςξμα εςηρίχπ. Γι’ασςϊ, βλ. 10 bin Etiyopyalıya ışığa kavuşuyor (TİKA, 16/11/2009).  
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και ςχμ επιδημικόμ αρθεμειόμ· ρσγυοϊμχπ διαμεμήθηκαμ ταομακεσςικά ρκεσάρμαςα 
ρσμξλικξϋ ϊγκξσ 3 ςϊμχμ. Ξι ξϋοκξι γιαςοξί διεμέογηραμ, επίρηπ, υειοξσογικέπ 
επεμβάρειπ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ καςαοοάκςη, εμό παοέδχραμ και ιαςοικά μαθήμαςα 
ρςξσπ Αιθίξπεπ ρσμαδέλτξσπ ςξσπ247.  
     Οαοϊμξια δοαρςηοιϊςηςα αμαλήτθηκε και ρςη Μιγηοία, ςη Ρεμεγάλη και ρςημ αμζαμία. 
Ρςη Μιγηοία ιαςοική ξμάδα απξςελξϋμεμη απϊ 11 γιαςοξϋπ και 17 άςξμα λξιπξϋ 
μξρηλεσςικξϋ ποξρχπικξϋ, ποαγμαςξπξίηρε πξλσάοιθμεπ υειοξσογικέπ επεμβάρειπ ρε  
Αιθίξπεπ, για ςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ καςαοοάκςη και ςηπ κήληπ · ρςξ πλαίριξ ασςϊ, 
παοαρυέθηκε ιαςοική βξήθεια ρε 19.000 άςξμα ρσμξλικά. Ξι ιαςοικέπ ασςέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
δεμ είμαι μεμξμχμέμεπ· καςά ςξ υοξμικϊ διάρςημα 2007-2009, ξογαμόθηκαμ και 
διεκπεοαιόθηκαμ ρςη Μιγηοία 5 παοϊμξιεπ απξρςξλέπ248. Ρςη Ρεμεγάλη, χπ απξςέλερμα 
ρσμεογαρίαπ ςηπ TİKA με ςξ Ρϋλλξγξ Σπξρςήοινηπ Σγιειμήπ Εχήπ (Sağlıklı Yaşamı 
Destekleme Derneği-SAYMER), ιαςοική ξμάδα 26 αςϊμχμ – σπϊ ςημ ηγερία ςξσ Οοξέδοξσ ςξσ 
SAYMER, Dr Osman Şaliş - διεμέογηραμ ιαςοικέπ ενεςάρειπ ρε 4 μεγάλεπ επαουίεπ (ςξ Dakar, 
ςξ Saint-Louis, ςξ Kaolack και ςξ Touba). Λέρα ρε διάρςημα 10 ημεοόμ, διεμεογήθηκαμ 
9.000 ιαςοικέπ ενεςάρειπ, πξσ ατξοξϋραμ διάτξοεπ ειδικϊςηςεπ· επίρηπ υξοηγήθηκε η 
απαοαίςηςη ταομακεσςική αγχγή, εμό παοαδϊθηκαμ και 3 ςϊμξι ταομάκχμ249. 
     Οοξψϊμ παοϊμξιαπ ρσμεογαρίαπ είμαι η δοαρςηοιϊςηςα ξμάδαπ 30 ξϋοκχμ γιαςοόμ ρςημ 
αμζαμία: ρε διάρςημα 10 ημεοόμ, η ιαςοική ξμάδα ποαγμαςξπξίηρε ενεςάρειπ – πξσ 
άπςξμςαμ διατϊοχμ ειδικξςήςχμ – ρε 5.000 άςξμα Οαοάλληλα, ποαγμαςξπξιήθηκε – για 
ποόςη τξοά ρςη υόοα ασςήμ – εγυείοηρη καςαοοάκςη με λέιζεο, μία ςευμική υάοη ρςημ 
ξπξία αμςιμεςχπίζξμςαι απξςελερμαςικά και ξι πιξ δϋρκξλεπ εγυειοίρειπ καςαοοάκςη. 
Ρσμξλικά ποαγμαςξπξιήθηκαμ 50 εγυειοίρειπ, εμό παοαδϊθηκαμ έμαπ ςϊμξπ ταομάκχμ και 
πεοίπξσ 3.500 κξσμξσπιέοεπ. α    κξσμξϋπια – και κσοίχπ η ελξμξρία πξσ μεςαδίδξσμ – 
ταίμεςαι ϊςι ρσμιρςξϋμ μείζξμ ποϊβλημα ρςημ πεοιξυή ασςή ςηπ Ατοικήπ· για ςξ λϊγξ 
ασςϊμ, άλλχρςε, η ιαςοική ξμάδα μξίοαρε άλλεπ 3.500 πεοίπξσ κξσμξσπιέοεπ ρςημ 
ημιασςϊμξμη Εαμζιβάοη πξσ απξςελεί ςμήμα ςηπ αμζαμίαπ250.  
     Ζ παοξυή επιςϊπιχμ ιαςοικόμ σπηοεριόμ δεμ είμαι η μξμαδική ςξσοκική ρσμδοξμή ποξπ 
ςξσπ τξοείπ δημϊριαπ σγείαπ ςηπ Ατοικήπ. Ζ TİKA ποξυόοηρε ρε δχοεά μαρςξγοάτξσ ρςξ 
πεοιτεοειακϊ μξρξκξμείξσ ςξσ St Louis ρςη Ρεμεγάλη251· ςασςϊυοξμα, ποξέβη ρε δχοεά 5 
πλήοχπ ενξπλιρμέμχμ αρθεμξτϊοχμ και 3 μεκοξτϊοχμ ξυημάςχμ ρςημ Βurkina Faso252. 
Ακϊμα πιξ  ρημαμςική απϊ ςιπ δχοεέπ ασςέπ, θα ποέπει μα θεχοηθεί η, εκ μέοξσπ ςηπ TİKA, 
αμέγεορη Θμρςιςξϋςξσ Ιξιμχμικήπ Οαιδιαςοικήπ ρςημ πεοιξυή Pikine, πξσ απξςελεί ποξάρςιξ 
ςξσ Dakar. Ρϋμτχμα με ςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, ςξ Θμρςιςξϋςξ θα σπάγεςαι ρςημ Θαςοική 
Ρυξλή ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςξσ Dakar· θα απξςελεί υόοξ εκπαίδεσρηπ και για ςξ λξιπϊ 
ιαςοικϊ ποξρχπικϊ απϊ διάτξοεπ υόοεπ. Ρσγυοϊμχπ, ξι τξιςηςέπ ςηπ Θαςοικήπ Ρυξλήπ θα 
κάμξσμ εκεί ςημ ποακςική ςξσπ ενάρκηρη253. 
 
δ) Δκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Δοαρςηοιξπξιξϋμεμη σπϊ ςξ γεμικϊςεοξ «Ρυέδιξ Αμξίγμαςξπ και Δοαρςηοιξςήςχμ ρςημ 
Ατοική» (“Afrika’ya Açılım Eylem Planı”), ςξ 2007, η  TİKA ρσμεογάρθηκε με ςξ Σπξσογείξ 
Δθμικήπ Οαιδείαπ ςηπ  ξσοκίαπ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ «Ρυεδίξσ Δπαγγελμαςικήπ 
Ιαςάοςιρηπ» (“Mesleki Eğitim Projesi”). ξ ςελεσςαίξ ασςϊ ρυέδιξ απεσθσμϊςαμ αουικά ρε 
ρπξσδαρςέπ απϊ ςη Μιγηοία, ςξ Ιαμεοξϋμ, ςξ ϊγκξ, ςη Γκάμα, ςη Κιβεοία, ςξ Λπεμίμ και ςη 
Ριέοοα Κεϊμε· ποξβλεπϊςαμ, ενάλλξσ, η επέκςαρή ςξσ ρε ρπξσδαρςέπ και άλλχμ υχοόμ, 
καθόπ και η ξλξκλήοχρή ςξσ ςξ 2008. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ξμάδα 28 Μιγηοιαμόμ 

                                                 
247 Yedi bin beş yüz Etiyopyalıya sağlık taraması (TİKA, 2/6/2008). 
248 Nizer‟ de 1900 kişiye sağlık taraması (TİKA, 3/2/2009).  
249 Senegal ve Sudan‟a sağlık alanında destek (TİKA, 28/4/2008). Aμ και ρςξμ ςίςλξ πεοιλαμβάμεςαι και 
ςξ Ρξσδάμ, εμςξϋςξιπ μέρα ρςξ κείμεμξ δε ρσμαμςάςαι ρυεςική αματξοά.  
250 Türk doktorlandan Tanzanya‟da 5 bin kişiye sağlık taraması (TİKA, 24/8/2009). 
251 Senegal St – Louis Teğmen Mamadou hastanesine mamografi cihazi (TİKA, 3/11/2009). 
252 Burkina Faso‟ya ambulans ve cenaze aracı (TİKA, 3/11/2009). Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ρςημ ςελεςή 
παοάδξρηπ ςχμ ξυημάςχμ, παοίρςαμςξ ξ Αουηγϊπ ςξσ Γεμικξϋ Δπιςελείξσ ςηπ Βurkina Faso, Djindjere 
Dominique, καθόπ και ξ Ρσμςξμιρςήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA για ςξ Dakar, Dr Mehmet Yazgan. 
Οαοάλληλα, μεςά ςημ ςελεςή παοάδξρηπ, η αμςιποξρχπεία ςηπ TİKA  – πξσ είυε έοθει για ςημ 
εκδήλχρη ρςημ Βurkina Faso – επιρκέτθηκε ςξμ Σπξσογϊ Δθμικήπ Άμσμαπ, Yéro Boly. 
253 Senegal‟e Sosyal Pediatri Enstitüsü inşa ediliyor (TİKA, 19/10/2009). 
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ρπξσδαρςόμ παοακξλξϋθηρε ρςημ ξσοκία εκπαιδεσςικϊ ποϊγοαμμα ρςξσπ ςξμείπ ςηπ 
μηυαμξλξγίαπ ασςξκιμήςχμ, ςηπ ηλεκςοξμηυαμξλξγίαπ και ςηπ πλεκςικήπ254. ημ ίδια 
πεοίξδξ, ξμάδα 20 Ρξσδαμόμ ρπξσδαρςόμ – ρςξ πλαίριξ ςξσ «Ρυεδίξσ Ρσμεογαρίαπ ρςξμ 
ςξμέα ςηπ Δπαγγελμαςικήπ και ευμικήπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ Δσοαρίαπ» (“Avrasya Mesleki ve 
Teknik Eğitimde İşbirliği Projesi”) παοακξλξϋθηρε εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ διάοκειαπ ρυεδϊμ 
εμϊπ μήμα, πάμχ ρςημ ξογάμχρη εογαρςηοίχμ255. 
     Eιδικά για ςξ Ρξσδάμ έλαβε υόοα και μέξ εκπαιδεσςικϊ ποϊγοαμμα, σπϊ ςξμ ςίςλξ 
«Οοϊγοαμμα Δϊμηρηπ και Αμάπςσνηπ ςηπ Δπαγγελμαςικήπ και ευμικήπ Δκπαίδεσρηπ ςξσ 
Ρξσδάμ» (“Sudan Mesleki ve Teknik Eğitimin Yapılandırılması ve Geliştirmesi Programı”) .Ξ 
κϋκλξπ ασςϊπ ςχμ μαθημάςχμ διήοκερε 5 εβδξμάδεπ, και ςξμ παοακξλξϋθηραμ 14 Ρξσδαμξί 
ρπξσδαρςέπ· ςξ βαρικϊ αμςικείμεμξ διδαρκαλίαπ ατξοξϋρε καςά κϋοιξ λϊγξ ρϋγυοξμεπ 
εταομξγέπ ςηπ πληοξτξοικήπ επιρςήμηπ256.  
     α εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια δεμ ατξοξϋραμ μϊμξ ςξσπ ρπξσδαρςέπ· αμςιθέςχπ, έμταρη 
δϊθηκε και ρε εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ απξρκξπξϋραμ ρςη βελςίχρη ςχμ 
γεχογικόμ και κςημξςοξτικόμ δξμόμ ςχμ ατοικαμικόμ υχοόμ. Ζ ποόςη εν ασςόμ ατξοά 
και πάλι ρςξ Ρξσδάμ: ρε ρσμεογαρία με ςη Γεμική Διεϋθσμρη Αγοξςικόμ Δπιυειοήρεχμ ςξσ 
ςξσοκικξϋ Σπξσογείξσ Γεχογίαπ και Αγοξςικόμ Σπξθέρεχμ, η TİKA σλξπξίηρε ςξ Ρυέδιξ 
Γεχογικήπ Δκπαίδεσρηπ και Ρσμεογαρίαπ. ξ ποϊγοαμμα ασςϊ διήοκερε 2 μήμεπ, και 
ποξέβλεπε ςημ εκπαίδεσρη Ρξσδαμόμ γεχπϊμχμ ρε θέμαςα γεχογικήπ καλλιέογειαπ · απϊ 
ςξσπ 135 ρσμμεςέυξμςεπ, ξι 55 ξλξκλήοχραμ επιςσυόπ ςημ εκπαίδεσρη ασςήμ και 
παοέλαβαμ ςα πιρςξπξιηςικά ςξσπ ρε ειδική ςελεςή257.  
     Αμάλξγξ εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ έλαβε υόοα και ρςξμ ςξμέα ςηπ κςημξςοξτίαπ· 35 
ενειδικεσμέμξι Ρξσδαμξί κςημίαςοξι παοακξλξϋθηραμ κϋκλξ μαθημάςχμ διάοκειαπ 15 
ημεοόμ, για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ζχικόμ επιδημιόμ258· είυε ποξηγηθεί επίρκεφη 
αμςιποξρχπείαπ απϊ ςξ Ρξσδάμ – απξςελξϋμεμηπ απϊ ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ αομϊδιξσ 
Σπξσογείξσ και παμεπιρςημιακξϋπ Ιαθηγηςέπ – πξσ είυε χπ ρκξπϊ ςημ εμημέοχρή ςξσπ εκ 
μέοξσπ ςηπ TİKA, επί ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ ξσοκίαπ ρςξμ κςημξςοξτικϊ κλάδξ259.  
     Αοκεςά πιξ διατξοεςικϊ ρε πεοιευϊμεμξ – αλλά ενίρξσ εμδιατέοξμ – είμαι ςξ Οοϊγοαμμα 
εκπαίδεσρηπ ρε θέμαςα επιυειοηριακόμ αρςσμξμικόμ ςακςικόμ, πξσ παοακξλξϋθηραμ 12 
αρςσμξμικξί σπάλληλξι ςηπ Γξσψμέαπ. ξ ποϊγοαμμα ασςϊ σλξπξιήθηκε απϊ ςημ TİKA, ρε 
ρσμεογαρία με ςημ Σπηοερία Δίχνηπ Καθοεμπξοίξσ και Ξογαμχμέμξσ εγκλήμαςξπ, ςηπ 
Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Αρταλείαπ ςηπ ξσοκίαπ· πεοιελάμβαμε, μάλιρςα, ςημ εμημέοχρη ςχμ 
εκπαιδεσξμέμχμ αρςσμξμικόμ ρε μία πξικιλία γμχρςικόμ αμςικειμέμχμ, πξσ άπςξμςαι ςχμ 
επαγγελμαςικόμ ςξσπ καθηκϊμςχμ260. 
 
ε) Σξσοκξ-ατοικαμικά σμέδοια και διακοαςικέπ ρσμεογαρίεπ. 
 
     α ςξσοκξ – ατοικαμικά Ρσμέδοια παοξσριάζξσμ εναιοεςική ρημαρία, ϊυι μϊμξ λϊγχ ςξσ 
ιδιαίςεοξσ πξλιςικξϋ, διπλχμαςικξϋ και ξικξμξμικξϋ εμδιατέοξμςξπ πξσ παοξσριάζξσμ, 
αλλά και γιαςί αμαδεικμϋξσμ πξλϋ  υαοακςηοιρςικά ςημ αμαδσϊμεμη ιδιϊςηςα ςηπ ξσοκίαπ 
χπ πεοιτεοειακήπ σπεοδϋμαμηπ: η βελςίχρη ςηπ ςξσοκικήπ ξικξμξμίαπ, η ρυεςική 
ενξμάλσμρη ςχμ πξλιςικόμ ςηπ δξμόμ – ςξσλάυιρςξμ, ρε ρυέρη με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ 
δεκαεςίεπ – αλλά και ξι μέξι ποξραμαςξλιρμξί ςηπ ςξσοκικήπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ, ςημ 
καθιρςξϋμ πλέξμ έμα δσμαμικϊ παίυςη ακϊμα και ρςημ ατοικαμική ήπειοξ. 
     α αμακξιμχθέμςα ςχμ ενεςαζξμέμχμ ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ κάμξσμ λϊγξ για 5 
ςξσοκξ-ατοικαμικά Ρσμέδοια, καςά ςημ πεοίξδξ 2006-2008. ξ ποόςξ απ’ ασςά 
ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ πεοίξδξ 23-24 Μξεμβοίξσ 2006, εμό ςξ δεϋςεοξ – πξσ εμταμίρθηκε 
χπ ρσμέυεια ςξσ ποόςξσ – ςημ πεοίξδξ 12-13 Δεκεμβοίξσ 2006. Λεςανϋ ςχμ 

                                                 
254 28 Nizeryalı kursiyer mesleki eğitim için Türkiye‟de (TİKA,  17/10/2007). 
255 Sudanlı kursiyerle eğitimi sertifikaları verildi (TİKA, 25 /10/2007). 
256 Eğitimlerini tamamlayan Sudanlı kursiyeler sertifikalarını aldı (TİKA, 17/7/2008). “ 
257 Sudanlı 55 ziraat mühendisi eğitim sertifikalarını aldı (TİKA, 3/9/2007) 
258 Eğitimlerini tamamlayan Sudanlı veterineler sertifikalarını aldı (TİKA, 21/10/2008). To εμ λϊγχ 
αμακξιμχθέμ δίμει μία ρειοά απϊ ενίρξσ εμδιατέοξσρεπ, άλλεπ πληοξτξοίεπ: ρϋμτχμα με ςα ϊρα 
τέοεςαι μα έυει πει ξ – εκςελόμ υοέη Αμςιποξέδοξσ ςηπ TİKA, Λetin Arslanbaş – απϊ ςα 53 κοάςη ςηπ 
ατοικαμικήπ ηπείοξσ, η TİKA έυει σλξπξιήρει απϊ ςξσλάυιρςξμ μία δοαρςηοιϊςηςα ρε 37 απϊ ασςά.   
259 Sudanlı veterinerler ülkemizde incemelerde bulundu (TİKA, 20/9/2007). 
260 Gineli polislere operasyonel Polis taktikleri eğitimi (TİKA, 3/9/2007). 
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ποξρκεκλημέμχμ ήςαμ ξ Οοϊεδοξπ ςηπ TDBB, Erol Kaya. πχπ αματέοεςαι ρςξ ρυεςικϊ 
αμακξιμχθέμ ςηπ  TDBB – υχοίπ, χρςϊρξ, μα διεσκοιμίζεςαι πϊςε έλαβε υόοα καθεμία απ’ 
ασςέπ  - ποαγμαςξπξιήθηκαμ 4 Ρσμεδοίεπ με ςα ακϊλξσθα θέμαςα:  
      i) Ξικξμξμία και αμαπςσνιακέπ ρσμβξλέπ 
     ii) Δκπαίδεσρη και αμαπςσνιακέπ ρσμβξλέπ 
    iii) Σγεία και αμαπςσνιακέπ ρσμβξλέπ 
    iv)  Γεχογία και ρσμδοξμή ρςη γεχογική αμάπςσνη 
Ρ’ ασςέπ έλαβαμ μέοξπ αοκεςξί κοαςικξί ανιχμαςξϋυξι, αλλά και ακαδημαψκξί261. 
     ξ ςοίςξ Ρσμέδοιξ έλαβε υόοα έμα υοϊμξ αογϊςεοα, με ςημ σπξρςήοινη – πέοαμ ςηπ TİKA 
– ςξσ Σπξσογείξσ Δνχςεοικόμ ςηπ ξσοκίαπ αλλά και ςηπ Ατοικαμικήπ Έμχρηπ. Ρςξ 
Ρσμέδοιξ ρσζηςήθηκαμ καςά κϋοιξ λϊγξ θέμαςα ϊπχπ : 
       i) Ζ ατοικαμική Έμχρη σπϊ ςξ ποίρμα ςχμ παγκϊρμιχμ πξλιςικόμ ενελίνεχμ 
      ii) Δσμαςϊςηςεπ ρσμεογαρίαπ Ατοικαμικήπ Έμχρηπ-ξσοκίαπ ρςξ πεδίξ ςχμ   
          ειοημεσςικόμ επιυειοήρεχμ και ςηπ αρτάλειαπ, και  
     iii) Oι ξικξμξμικέπ ποξξπςικέπ ςχμ κοαςόμ ςηπ Ατοικαμικήπ Έμχρηπ και ξι   
          ςάρειπ ενέλινηπ. 
      Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ρςξ πλαίριξ ςξσ Ρσμεδοίξσ ασςξϋ, απξμεμήθηκαμ ςα «Βοαβεία 
Ρςοαςηγικξϋ Ξοάμαςξπ»· ξ θερμϊπ ασςϊπ καθιεοόθηκε απϊ ςξ ξσοκικϊ Ιέμςοξ 
Ρςοαςηγικόμ Λελεςόμ για ςημ Αρία (Türk Asya Stratejik Araştımalar Merkezi – TASAM) και 
απεσθϋμεςαι ρε ϊρα άςξμα ή θερμξϋπ (εμςϊπιξσπ ή νέμξσπ) ρσμέβαλαμ ρςημ πξλιςική, 
ξικξμξμική και πξλιςιρμική αμάπςσνη ςηπ ξσοκίαπ. η υοξμιά εκείμη, με ςα βοαβεία πξσ 
απξμέμξμςαμ ρε κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ, ςιμήθηκε ξ Σπξσογϊπ Οαοά ςχ Οοχθσπξσογό 
ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ, İsmail Kerimov, ξ Σπξσογϊπ Οαοά ςχ Οοχθσπξσογό ςηπ Ρεμεγάληπ, 
Abdoulaye Wade, ξ Οοϊεδοξπ ςηπ Λεγάληπ ξσοκικήπ Δθμξρσμέλεσρηπ Köksal Toptan, ξ 
Σπξσογϊπ Σγείαπ ςηπ ξσοκίαπ, Recep Akdağ, αλλά και ξ σπξδιξικηςήπ ςηπ MİT, Emre 
Taner.  Αμςιρςξίυχπ, με ςξ βοαβείξ πξσ απξμέμεςαι ρε κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ, ςιμήθηκε 
– εκςϊπ ςχμ άλλχμ – και ξ ςϊςε Αμςιποϊεδοξπ ςηπ TİKA, Musa Kulaklıkaya262. 
     Δϋξ ακϊμα Ρσμέδοια ξσοκίαπ-ατοικαμικόμ υχοόμ έλαβαμ υόοα ςξ 2008: ςξ ποόςξ απϊ 
ασςά ήςαμ η Ρσμδιάρκεφη ξσοκίαπ – Ατοικήπ για ςα θέμαςα επικαιοϊςηςαπ ςξσ 2008, η 
ξπξία διξογαμόθηκε ρςξ πλαίριξ ςξσ Ρυεδίξσ για ςημ Αμάπςσνη Ιξιμξϋ Ρςοαςηγικξϋ 
Ξοάμαςξπ ςχμ Διπλχμαςικόμ Αμςιποξρόπχμ ςχμ Ατοικαμικόμ κοαςόμ και ςηπ ξσοκίαπ 
(Afrika Ülkeleri – Türkiye Diplomatik Temsilcileri Ortak Stratejik Visyon Geliştirme Projesi)· 
αμάμερα ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ήςαμ ξ Οοϊεδοξπ ςηπ TİKA, Musa Kulaklıkaya263.ξ δεϋςεοξ 
ήςαμ η «Α΄ Ρσμεογαρία Ιξοστήπ ξσοκίαπ – Ατοικήπ»· ρςξ πλαίριξ ασςήπ μάλιρςα, 
διξογαμόθηκε και έμα Δπιυειοηριακϊ Τϊοξσμ ξσοκίαπ-Ατοικήπ, ρςξ ξπξίξ ρσμμεςείυε και 
πάλι ξ Kulaklıkaya264. 
 
Η πξλιςική επιοοξή ςηπ TİKA 
 
     Ζ παοξσρία ςηπ TİKA ρςα ςξσοκξ – ατοικαμικά Ρσμέδοια, αλλά και η εσοϋςεοη 
δοαρςηοιξπξίηρή ςηπ ρςημ ατοικαμική ήπειοξ και ξι επατέπ ςηπ με αμόςαςξσπ Ατοικαμξϋπ 
ανιχμαςξϋυξσπ, απξδεικμϋξσμ ςημ εμβέλεια ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ και ςηπ επιοοξήπ ςηπ. 
Θδιαιςέοχπ εμδεικςικέπ χπ ποξπ ασςϊ, είμαι δϋξ πεοιπςόρειπ επιρκέφεχμ κξοσταίχμ 
πξλιςικόμ ποξρχπικξςήςχμ απϊ ςημ Ατοική.  
     Ζ ποόςη ατξοά επίρημη επίρκεφη ρςημ ξσοκία ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ 
ζιμπξσςί· ξ ςελεσςαίξπ, μαζί με ςξμ Σπξσογϊ Δνχςεοικόμ ςηπ υόοαπ ασςήπ και πξλσπληθή 
αμςιποξρχπεία, είυε ρσμάμςηρη με αμόςαςα ρςελέυη ςηπ TİKA, η ξπξία ποαγμαςξπξιήθηκε 
ρςξ νεμξδξυείξ “Swiss Hotel”, ρςημ Άγκσοα265. Ζ δεϋςεοη πεοίπςχρη παοξσριάζει αοκεςέπ 
ξμξιϊςηςεπ με ςημ ποόςη: καςϊπιμ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ, 6μελήπ αμςιποξρχπεία – με 
επικεταλήπ δϋξ σπξσογξϋπ – απϊ ςημ Ιέμσα, επιρκέτθηκαμ ςημ ξσοκία και είυαμ 
διαποαγμαςεϋρειπ με αομϊδιξσπ κσβεομηςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ· καςϊπιμ, επιρκέτθηκαμ με 
ςη ρειοά ςξσπ ςημ  TİKA, ϊπξσ είυαμ ρσμξμιλίεπ ρυεςικά με ςα ποξγοάμμαςα αοχγήπ ςηπ 

                                                 
261 II Uluslarlarası Türk – Afrika Kongresi / Sahra altı Afrika yapıldı (TDBB, 11 Aralık, 2006), 
262III Uluslarlarası Türk – Afrika Kongresi Istanbul‟da gerçeklestirildi (TİKA, 11/12/2007). 
263 2008 Türkiye – Afrika Gündemi Toplantısı Ankara‟ da yapıldı (TİKA, 17/4/2008). 
264 Türkiye – Afrika İşbirliği Zirvesi (TİKA, 4/9/2008). 
265 Cibuti Cumhubaşkan‟ ından Türkiye‟ ye ziyaret (TİKA, 28/1/2009). 
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TİKA ρςη υόοα ασςή266.  
 

IV) ΜΞΘΞΑΜΑΞΚΘΙΖ  ΔΣΠΩΟΖ 

 

1. ΛΞΚΔΑΒΘΑ / ΑΣΞΜΞΛΖ ΟΔΠΘΞΥΖ ΖΡ ΓΙΑΓΙΑΞΣΕΘΑΡ 

 
     Ρςξ κοάςξπ ςηπ Λξλδαβίαπ σπάγεςαι η ασςϊμξμη Οεοιξυή ςηπ Λξλδαβίαπ· με δεδξμέμξ 
ϊςι έμα ρημαμςικϊ πξρξρςϊ ςξσ πληθσρμξϋ ςηπ ςελεσςαίαπ ποξέουεςαι απϊ ςξ ςξσοκικϊ 
τϋλξ ςχμ Γκαγκαξϋζχμ ξϋοκχμ, είμαι τσρικϊ μα ρσγκεμςοόμει ςξ εμδιατέοξμ ςηπ 
ξσοκίαπ. Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ, απϊ αοιθμηςικήπ άπξφηπ, μάλλξμ 
επικεμςοόμξμςαι καςά κϋοιξ λϊγξ ρςα γκαγκαξσζικά εδάτη, υχοίπ ασςϊ μα ρημαίμει ϊςι δεμ 
σπάουει εμδιατέοξμ για ςημ πεοιξυή ςηπ Λξλδαβίαπ. Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ μπξοξϋμ μα 
διακοιθξϋμ ρςιπ ενήπ καςηγξοίεπ: 
 
     α) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη. 
     β) Διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
     γ) Δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςξσ πξλιςιρμξϋ. 
 
α) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη. 
 
     Οξλϋ μεγάληπ ρημαρίαπ θα ποέπει μα θεχοηθξϋμ ξι εογάςεπ ςηπ TİKA ρςημ πϊλη Çadir 
Lunga – πξσ αμήκει ρςημ πεοιξυή ςηπ Γκαγκαξσζίαπ – με ρκξπϊ ςημ ενσγείαμρη ςξσ δικςϋξσ 
σδοξδϊςηρηπ ςηπ πεοιξυήπ· υάοη ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ, εναρταλίρθηκε πϊριμξ μεοϊ 
για 24.000 άςξμα.267 Οαοάλληλα, η  TİKA ποξυόοηρε ρε δχοεά πακέςχμ ςοξτίμχμ μακοάπ 
ημεοξμημίαπ λήνηπ ρσμξλικξϋ βάοξσπ 25 ςϊμχμ, ςα ξπξία διαμεμήθηκαμ ρε ρυξλεία και 
παιδικξϋπ ρςαθμξϋπ. Ρςϊυξπ ήςαμ μα καλστθξϋμ ξι διαςοξτικέπ αμάγκεπ ςχμ 400 παιδιόμ 
πξσ τξιςξϋραμ ρ’ ασςά, για ςξ εκπαιδεσςικϊ έςξπ 2008-2009268. Λία ακϊμα δοαρςηοιϊςηςα 
ςηπ   TİKA ρςημ πεοιξυή ςηπ Γκαγκαξσζίαπ, έυει πεοιρρϊςεοξ «εθμικϊ» πεοιευϊμεμξ: 
ποϊκειςαι για ςη δχοεά ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ, Fax, τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ, 
ραοχςόμ αλλά και ςηλετόμχμ ρςξ Ρϋμδερμξ Μέχμ Γκαγκαξϋζχμ Οαςοιχςόμ269. Δχοεά 
ενξπλιρμξϋ ποαγμαςξπξιήθηκε, χρςϊρξ, και ποξπ ςξ Ιέμςοξ Μεϊςηςαπ ςηπ πϊληπ Çadir 
Lunga270. Ρε ϊ,ςι ατξοά ςη Λξλδαβία, ςξ 2008 η TİKA αμέλαβε ςημ αμακαίμιρη ςξσ κςιοίξσ 
ςξσ Ιέμςοξσ Οοξρχοιμήπ Διαμξμήπ και Απξκαςάρςαρηπ ςηπ Vatra, ρςημ ποχςεϋξσρα ςηπ 
Λξλδαβίαπ, Kişinev· καςϊπιμ, ποξέβη ρε δχοεά ενξπλιρμξϋ και επίπλχμ ποξπ ςξ Ιέμςοξ271.  
 
β) Διπλχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Ωπ εμδεικςικέπ ςηπ ρημαρίαπ αλλά και ςηπ εμβέλειαπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ ρςημ 
ασςϊμξμη επαουία ςηπ Γκαγκαξσζίαπ θα ποέπει μα θεχοηθξϋμ ξι επιρκέφειπ ςξσ «Οοξέδοξσ 
ςηπ Δημξκοαςίαπ» ςηπ Γκαγκαξσζίαπ, Mihail Formuzal, ρςα γοατεία ςχμ Ξογαμόρεχμ 
ασςόμ. ξμ Αποίλιξ ςξσ 2008, ξ Formuzal, ρσμξδεσϊμεμξπ απϊ ςξμ «Σπξσογϊ Οξλιςιρμξϋ», 
Dimitriy Kambur, επιρκέτθηκαμ ςξ Δήμξ ςξσ Alemdağ – και μέλξπ ςηπ TDBB – ποξκειμέμξσ 
μα ρσζηςήρξσμ για ςιπ «βοαδιέπ για ςα αδελτά κοάςη». α πξλιςιρςικά ασςά δοόμεμα 
ποξγοαμμαςίζξμςαμ για ςξ Ρεπςέμβοιξ ςξσ ίδιξσ έςξσπ, εμό θα ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ρςιπ 
ρσζηςήρειπ έλαβε μέοξπ και ξ Αμαπληοχςήπ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ςηπ TDBB, Emre 
Bıçakçıoğlu272. 
     Κίγεπ ημέοεπ αογϊςεοα, ξ Formuzal ςιμήθηκε με βοαβείξ απϊ ςημ DT για ςιπ σπηοερίεπ 

                                                 
266 Kenyalı Bakanlardan TİKA‟ya ziyaret (TİKA, 11/5/2009). 
267 Moldova‟da 24.000 temiz içme suyuna Kavuştu (TİKA,24/11/2008). 
268 Gökoğuz yerindeki okul ve kreşlere gıda yardımı (TİKA, 17/3/2009). 
269 Ülke Seven Gökoğuz Gençler Derneği‟ne yardım (TİKA, 27/5/2008). 
270 Moldova Gençlik Merkezine araç ve gereç yardımı (TİKA, 30/7/2008). 
271 Vatra Rehabilitasyon Merkezine destek (TİKA, 30/7/2007). 
272Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Mihail Formuzal ve Kültür Bakanı Dimitriy 
Kambur Üye Belediyelerimizden Alendağ Belediyesini ziyaret etti (TDBB, 9 Nisan 2008). 
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πξσ παοείυε ποξπ ςξμ ξσοκικϊ κϊρμξ – ρςα πλαίρια ρυεςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ – για ςξ 2007· 
ςξ βοαβείξ απέμειμε, μάλιρςα, ξ ποόημ Οοϊεδοξπ ςξσ ξσοκικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ, Bülent 
Arınç. Ξ Formuzal επιρκέτθηκε ενάλλξσ, ςα Ιεμςοικά ςηπ DT  ρςιπ 18/4/2007, ϊπξσ είυε 
ρσμάμςηρη με αμόςαςα ρςελέυη ςηπ· ρςιπ ρσζηςήρειπ ασςέπ παοίρςαςξ ακϊμα, και ξ 
Οοϊεδοξπ ςξσ Ρσμδέρμξσ Τιλίαπ, Οξλιςιρμξϋ και Αλληλεγγϋηπ ςηπ Γκαγκαξσζίαπ, Necdet 
Ertuğrul. Ξι δηλόρειπ πξσ έκαμε ξ Formuzal, εν ατξομήπ ςηπ επίρκεφηπ ασςήπ, 
παοξσριάζξσμ εναιοεςικϊ εμδιατέοξμ· μεςανϋ άλλχμ, ςϊμιρε ποξπ ςξσπ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ 
DT ϊςι «ρςημ Γκαγκαξσζία σπάουξσμ 150.000 αδελτξί ραπ, και είμαι εσςσυήπ μα ραπ 
μεςατέοχ ςξσπ υαιοεςιρμξϋπ και ςημ αγάπη ςξσπ. Δίμαι πξλϋ χοαίξ μα είμαι μαζί ραπ, ρςημ 
πιξ ϊμξοτη πϊλη ασςξϋ ςξσ ςϊρξ ϊμξοτξσ κοάςξσπ. Δίμαρςε ϊλξι αδέλτια, και δεμ σπάουει 
καμμία διατξοά αμάμερά μαπ»273. 
     Tξμ επϊμεμξ υοϊμξ, ξ Formuzal, ρσμξδεσϊμεμξπ απϊ αμςιποξρχπεία, επιρκέτθηκε ςα 
Ιεμςοικά ςηπ TİKA· εκεί είυε ρσμάμςηρη ςϊρξ με ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ, Kulaklıkaya, ϊρξ και με 
ςξμ σπεϋθσμξ Σπξσογϊ, Yazıcıoğlu. Ξ ςελεσςαίξπ ςϊμιρε ϊςι Γκαγκαξϋζξι ξϋοκξι έυξσμ 
ρημαμςική θέρη ρςιπ ςξσοκξ – μξλδαβικέπ διπλχμαςικέπ ρυέρειπ, εμό έδχρε έμταρη ρςιπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ έυξσμ σλξπξιηθεί ρςημ Γκαγκαξσζία, καθόπ και ρε εκείμεπ πξσ 
ποξγοαμμαςίζξμςαι για ςξ μέλλξμ· ρε αμάλξγξ ϋτξπ κιμήθηκε και ξ Kulaklıkaya274. Ρε 
αμςίθερη με ςιπ ςοειπ επιρκέφειπ ςξσ Formuzal, καςά ςξ ενεςαζϊμεμξ υοξμικϊ διάρςημα – 
ρϋμτχμα πάμςξςε με ςα ρυεςικά δελςία ϋπξσ – έυει ποαγμαςξπξιηθεί μϊμξ μία επίρκεφη, 
εκ μέοξσπ ςχμ Ξογαμόρεχμ, ρςημ «Οοξεδοία ςηπ Δημξκοαςίαπ» ςηπ Γκαγκαξσζίαπ: 
αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB επιρκέτθηκε ςξμ Formuzal, ςξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2007, ποξκειμέμξσ 
μα ςξμ εμημεοόρει για ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ ςηπ275.  
     Λία ρειοά άλλχμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςξ διπλχμαςικϊ ςξμέα – αμ και ρε υαμηλϊςεοξ 
επίπεδξ – απξδεικμϋξσμ ςξ ρημαμςικϊ οϊλξ ςχμ Ξογαμόρεχμ ρςημ άρκηρη ςηπ ενχςεοικήπ 
πξλιςικήπ. ξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2007, η Έμχρη Δήμχμ ςηπ Γκαγκαξσζίαπ σπέγοαφε ρσμτχμία 
ποξρυόοηρηπ ρςημ TDBB. Οαοάλληλα, αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB – ρςημ ξπξία ρσμμεςείυε 
και ξ ξϋοκξπ βξσλεσςήπ Recep Yıldırım – μεςέβη ρςημ Γκαγκαξσζία καςά ςξ διάρςημα 16-19 
Ασγξϋρςξσ 2007, ποξκειμέμξσ μα ρσμμεςάρυει ρςιπ εκδηλόρειπ για ςημ επέςειξ ςηπ ίδοσρηπ 
ςηπ επαουίαπ Komrat276. Ζ παοξσρία ςϊρξ σφηλϊβαθμχμ ανιχμαςξϋυχμ ρε μία απλή 
εξοςαρςική εκδήλχρη μπξοεί μα ενηγηθεί απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ Αμςιποϊεδοξπ ςηπ TDBB ςημ 
πεοίξδξ εκείμη ήςαμ ξ Δήμαουξπ ςξσ Komrat, Nikolai Pudolgo.Σπϊ ςξ ίδιξ ποίρμα θα ποέπει 
μα θεαθεί, ενάλλξσ, η επίρκεφη αμςιποξρχπείαπ απϊ ςξ Δήμξ ςξσ Komrat ρςα κεμςοικά ςηπ 
TDBB ςξμ Αποίλιξ ςξσ 2008277. Ρ’ ασςά μπξοεί μα ποξρςεθεί η επίρκεφη αμςιποξρχπείαπ ςηπ 
ρςξ Οοξνεμείξ ςηπ Λξλδαβίαπ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, ςξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2008278. 
     Δμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη, πάμςχπ, ξι πεοιπςόρειπ ϊπξσ ξι 
ενεςαζϊμεμεπ Ξογαμόρειπ λειςξσογξϋμ ρσμπληοχμαςικά ποξπ ςξ έογξ ςηπ επίρημηπ 
ςξσοκικήπ διπλχμαςίαπ. Ασςϊ μπξοεί μα διαπιρςχθεί πξλϋ υαοακςηοιρςικά ρςημ πεοίπςχρη, 
ςξσ ποξγοάμμαςξπ ιδιχςικξπξιήρεχμ ςηπ μξλδαβικήπ κσβέομηρηπ: για ςημ εκπϊμηρη εμϊπ 
Οοξρυεδίξσ Δογαρίαπ, η İΙΑ ρσμεογάρθηκε με ςξσπ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ αομϊδιαπ 
Διεϋθσμρηπ Θδιχςικξπξιήρεχμ279.  
      
γ) Δοαρςηοιόςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςξσ πξλιςιρμξύ 
 
     ξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2008, ρςα Ιεμςοικά ςηπ DBB έλαβε υόοα εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ 
διαοκείαπ μιαπ εβδξμάδαπ για ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ ςηπ Γκαγκαξσζίαπ· 
ανίζει μα ρημειχθεί, ενάλλξσ, ϊςι ρςημ εμαοκςήοια ςελεςή, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, λϊγξ 

                                                 
273 Gagauzya Cumhurbaşkan‟ ından Valiliğimizi ziyaret (DT, 22/4/2008).  
274Bakan Yazıcıoğlu Gagavuz Özerk Bölgesi Başkanı Formuzal‟ı TİKA‟da kabul etti (TİKA, 3/2/2009). 
275Türk Dünyası Belediyeler Birliği Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Cumhurbaşkanlık makamını 
ziyaret etti (TDBB, 21 Ağustos 2007). 
276Türk Dünyası Belediyeler Birliği büyüyor (TDBB, 21 Ağustos 2007).   
277Moldova Cumhuriyeti, Özerk Gagauzya Yeri, Komrat Belediye Başkanı ve TDBB Başkan Yardımcısı 
Nikolay Pudoglo‟nun Danışmanı Nuri Sahar, Yardımcısı Feodor Georgiy ve Komrat Belediyesi Encümen 
Üyesi Ekaterina Bessarab Birlik Merkezini ziyaret etti (TDBB, 21 Nisan 2008). 
278TDBB Moldova Cumhuriyeti Başkonsolusu Sergiu Goncetenco‟yu makamında ziyaret etti (TDBB, 25 
Şubat 2009). 
279 Moldova ile Özelleştime konusundaki işbirliğinde yeni adım (TİKA, 10/6/2008). 
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εκτόμηρε και ξ ανιχμαςξϋυξπ ςηπ TİKA, Eyüp Zengin280. ξ ρεμιμάοιξ ασςϊ ξλξκληοόθηκε 
με ςημ επίρημη απξμξμή ςχμ πιρςξπξιηςικόμ ρςξσπ Γκαγκαξϋζξσπ κοαςικξϋπ 
ανιχμαςξϋυξσπ, ρςξ πλαίριξ επίρημηπ ςελεςήπ281. 
     Οξλϋ ρημαμςική – ϊυι ςϊρξ χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ καθ’ εασςϊ, ϊρξ  χπ ποξπ ςιπ 
σφηλά ιρςάμεμα ποξρχπικϊςηςεπ πξσ ρσμμεςείυαμ ρε ασςήμ – θα ποέπει μα θεχοηθεί η 
Γιξοςή ςχμ Γκαγκαξϋζχμ (ξϋοκχμ), πξσ διξογαμόθηκε ςημ πεοίξδξ  27 – 28 Θξσμίξσ 2008, 
ρςξ πάοκξ ςηπ κεμςοικήπ πλαςείαπ Taksim, ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. Ρςα δοόμεμα, πέοαμ 
ςχμ αμχςάςχμ ρςελευόμ ςηπ DT – ϊπχπ ςξσ Αμςιμξμάουη Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, Murat 
Kocabaş, και ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ  DT, Metin Özkan – έλαβαμ επίρηπ μέοξπ ρημαίμξμςα 
κσβεομηςικά ρςελέυη ςηπ ασςϊμξμηπ Δπαουίαπ ςηπ Γκαγκαξσζίαπ: ξ «Αμςιποϊεδοξπ ςηπ 
Δημξκοαςίαπ», Stoianov Nikolae, η «Σπξσογϊπ Οαιδείαπ», Balova Vera, η «Στσπξσογϊπ 
Οξλιςιρμξϋ και ξσοιρμξϋ», Liulenova Evgenia, καθόπ και ρςελέυη απϊ ςξμ ακαδημαψκϊ 
υόοξ. Ηα ποέπει μα ρημειχθεί, πάμςχπ, ϊςι παοάλληλα με ςα εξοςαρςικά δοόμεμα, η 
αμςιποξρχπεία απϊ ςημ Γκαγκαξσζία επιρκέτθηκε ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, με ρκξπϊ ςη διεϋοσμρη μιαπ πιθαμήπ μελλξμςικήπ ρσμεογαρίαπ ρςξμ 
εκπαιδεσςικϊ ςξμέα282. 
      

2. ΙΞΡΞΒΞ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ ρςξ Ιϊρξβξ, μπξοξϋμ μα διακοιθξϋμ ρςξσπ 
ενήπ ςξμείπ: 
 
α) Οξλιςικέπ – διπλχμαςικέπ επατέπ 
β) Οξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
γ) Σλικξςευμική σπξρςήοινη   
δ) Οαοξυέπ και σπξρςήοινη ρςξσπ ςξμείπ ςηπ γεχογίαπ και ςηπ κςημξςοξτίαπ  
 
α)  Πξλιςικέπ – διπλχμαςικέπ επατέπ 
 
     Ξι διπλχμαςικέπ επατέπ ρςελευόμ ςχμ ενεςαζϊμεμχμ Ξογαμόρεχμ με κξοσταίξσπ 
ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ Ιξρϊβξσ απξκαλϋπςξσμ, ϊυι μϊμξμ ςξ εμδιατέοξμ ςηπ ξσοκίαπ για 
ςξσπ ςξσοκϊτχμξσπ πληθσρμξϋπ ςξσ μεξρϋρςαςξσ κοαςικξϋ μξοτόμαςξπ, αλλά και ςημ 
εμβέλεια ςηπ χπ πεοιτεοειακήπ δϋμαμηπ με μείζξμα οϊλξ ρςα βαλκαμικά ποάγμαςα. Ασςϊ 
καθίρςαςαι ιδιαιςέοχπ ρατέπ απϊ ςιπ επιρκέφειπ ςϊρξ ςξσ Σπξσογξϋ παοά ςχ 
Οοχθσπξσογχ, και σπεϋθσμξ για ςημ TİKA, Faruk Çelik, ϊρξ και ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ TİKA, 
Musa Kulaklıkaya. Ρςξ πλαίριξ ςηπ διήμεοηπ επίρκεφήπ ςξσ, ξ ςελεσςαίξπ είυε ρσμξμιλίεπ με 
ςξμ «Οοχθσπξσογϊ» ςξσ Ιξρϊβξσ, Hashim Thaçi, ςξμ «Σπξσογϊ Οαιδείαπ, Δπιρςημόμ και 
ευμξλξγίαπ», Enver Hoxhaj, ςξμ «Σπξσογϊ Σγείαπ», Alush Gashi, ςξμ «Σπξσογϊ 
Οεοιβάλλξμςξπ και Υχοξςανίαπ», Mahir Yağcılar, αλλά και ςξμ «Οοϊεδοξ ςηπ Δημξκοαςίαπ» 
ςξσ Ιξρϊβξσ, Fatmir Sejdiu283. 
     Ζ επίρκεφη ςξσ Σπξσογξϋ Çelik έλαβε υόοα εν ατξομήπ ςηπ ρσμπλήοχρηπ 620 υοϊμχμ 
απϊ ςη μάυη ςξσ Ιξρστξπεδίξσ (1389), καςά ςη διάοκεια ςηπ ξπξίαπ έμαπ Ρέοβξπ 
ρςοαςιόςηπ δξλξτϊμηρε ςξμ Ρξσλςάμξ Λξσοάς Α΄. Ζ ρυεςική ςελεςή ρςη μμήμη ςξσ 
δξλξτξμηθέμςξπ Ρξσλςάμξσ, διξογαμόθηκε απϊ ςημ TİKA, ξι Δήμξι Büyükşehir ςηπ Οοξϋραπ, 

                                                 
280 Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri‟nden Yerel Yönetim Temsilcilerine yönelik «Uluslararası  Yerel 
Yönetimler Eğitim Merkezi» 2008 yılı III. Dönem Eğitim Programı Birlik Merkezinde başladı (TDBB, 13 
Ekim 2008). 
281Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Yerel Yönetim Yönetimcilerine yönelik düzenlenen Uluslararası 
Yerel Yönetimler Eğitim Merkezi 2008 III. Dönem Eğitim Programı sertifika töreni Birlik Merkezinde 
yapıldı (TDBB, 17 Ekim 2008).  
282 Gagauz Türkleri Kültürlerini tanıttı… (DT, 4/7/2008). Λία εμδιατέοξσρα λεπςξμέοεια – πξσ 
ποξκϋπςει απϊ έμμερη αματξοά ρε δελςίξ ςϋπξσ, είμαι η ϋπαονη βιβλιξθήκηπ “Kemal Atatürk” ρςημ 
επαουία ςξσ Komrat, η ξπξία έυει ιδοσθεί και είμαι αμςικείμεμξ διαυείοιρη ςηπ TİKA· για ςημ 
πληοξτξοία ασςήμ, βλ. Türkiye – Moldova V Dönem KEK Toplantısı (TİKA, 3/7/2008). 
283TİKA Başkanı Musa Kulaklıkaya Kosova ziyaretini tamamladı (TİKA,14/5/2008). Αμ μη ςι άλλξ, είμαι 
εμςσπχριακϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ Οοϊεδοξπ μιαπ ςξσοκικήπ Ξογάμχρηπ είυε απεσθείαπ επατέπ με ςημ 
αμόςαςη ηγερία ςξσ Ιξρϊβξσ.   
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Osmangazi (Ιχμρςαμςιμξϋπξλη) και Obiliç ςξσ Ιξρϊβξσ. Ρςημ ςελεςή ρσμμεςείυαμ, ενάλλξσ, 
πλημ ςξσ Çelik, ξ Οοϊεδοξπ ςηπ Θρλαμικήπ Έμχρηπ Ιξρϊβξσ, Naim Tirnava, αλλά και ξ 
«Σπξσογϊπ Οεοιβάλλξμςξπ» ςξσ Ιξρϊβξσ, Mahir Yağcılar. Λεςά ςξ ςέλξπ ςηπ ξ Çelik είυε 
ρσμάμςηρη με ςξμ «Οοϊεδοξ ςηπ Δημξκοαςίαπ» ςξσ Ιξρϊβξσ, Sejdiu, ξ ξπξίξπ ςξσ ενέτοαρε 
ςα εσυαοιρςήοιά ςξσ για ςημ ςξσοκική σπξρςήοινη ποιμ και μεςά ςη διακήοσνη ςηπ 
αμεναοςηρίαπ ςξσ Ιξρϊβξσ284. 
     Eμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ και ξι επιρκέφειπ σφηλϊβαθμχμ κοαςικόμ ανιχμαςξϋυχμ ςξσ 
Ιξρϊβξσ ρςημ ξσοκία, ρςιπ ξπξίεπ έυξσμ εμεογϊ οϊλξ ή αμάμεινη ξι ξσοκικέπ Ξογαμόρειπ 
πξσ ενεςάζξμςαι. Ζ πιξ υαοακςηοιρςική εμδευξμέμχπ πεοίπςχρη είμαι ασςή ςξσ – ήδη 
αματεοθέμςξπ – Mahir Yağcılar. Ξ Yağcılar – πξσ, εκςϊπ απϊ «Σπξσογϊπ Οεοιβάλλξμςξπ», 
είμαι επίρηπ επικεταλήπ ςξσ ξσοκικξϋ Δημξκοαςικξϋ Ιϊμμαςξπ ςξσ Ιξρϊβξσ (Kosova 
Demokratik Türk  Partisi) – ςημ πεοίξδξ 2007 – 2008, επιρκέτθηκε δϋξ ςξσλάυιρςξμ τξοέπ 
ςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. ημ ποόςη τξοά ρσμμεςείυε ρε Ρσμδιάρκεφη πξσ είυε διξογαμόρει 
η DT ρε ρσμεογαρία με Ιξρξβάοικξσπ Ρσλλϊγξσπ285, εμό ςη δεϋςεοη, ποξκειμέμξσ μα 
«αμαζηςήρει βξήθεια για ςξ Ιϊρξβξ»286· παοάλληλα, είυε επατέπ ςϊρξ με ςημ DT, ϊρξ και 
με άλλξσπ ςξσοκικξϋπ Ρσλλϊγξσπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ Ιϊρξβξ287. α γοατεία ςηπ DT, 
πάμςχπ επιρκέτθηκε έμα ακϊμα ρςέλευξπ ςξσ ξσοκικξϋ Δημξκοαςικξϋ Ιϊμμαςξπ: ξ Γεμικϊπ 
Γοαμμαςέαπ ςξσ κξμμαςικξϋ παοαοςήμαςξπ ρςημ Οοιροέμη, Varol Bekteş· ξ Bekteş είυε 
σπάονει επίρηπ τξιςηςήπ ρςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ288. Ρςξ πλαίριξ ςχμ 
επατόμ με ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ Ιξρϊβξσ θα ποέπει μα  εμςαυθεί, ενάλλξσ, η επίρημη 
επίρκεφη πξσ ποαγμαςξπξίηρε ςευμική αμςιποξρχπεία ςηπ Έμχρηπ Δήμχμ Ιξρϊβξσ, ρςημ 
TDBB· ϊπχπ αματέοεςαι ρςη ρυεςική αμακξίμχρη, η αμςιποξρχπεία εμημεοόθηκε για ςιπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ ςξσοκικήπ Ξογάμχρηπ, εμό – μέρα ρε θεομϊ κλίμα – ςξμίρθηκε επίρηπ η 
αμάγκη εμδσμάμχρηπ ςχμ ρυέρεχμ μεςανϋ ςχμ δϋξ Δμόρεχμ289. 
     Ρςημ παοξϋρα εμϊςηςα κοίμεςαι ρκϊπιμξ μα γίμει αματξοά ρε μία ακϊμα δοαρςηοιϊςηςα, 
η ξπξία – μξλξμϊςι δεμ μπξοεί μα εμςαυθεί ρςξ ασρςηοϊ πλαίριξ ςχμ πξλιςικόμ και 
διπλχμαςικόμ ρυέρεχμ – έυει εμςξϋςξιπ μεοικέπ πξλϋ εμδιατέοξσρεπ πςσυέπ. Οοϊκειςαι για 
ςημ απξμξμή εσυαοιρςήοιαπ πλακέςαπ εκ μέοξσπ ςξσ Ρσμδέρμξσ Οξλιςιρμξϋ και 
Αλληλξβξήθειαπ Ιξρξβάοχμ ςηπ Οοιροέμηπ (Kosova Prisrenliler Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği) ρςξ Ρσμςξμιρςή ςηπ DT, Metin Özkan. Ρςημ ςελεςή ρσμμεςείυαμ μεςανϋ άλλχμ, ξ 
Οοϊεδοξπ ςξσ Ρσλλϊγξσ Οξλιςιρμξϋ και Αλληλξβξήθειαπ Ιξρξβάοχμ  ςξσ Gilan (Kosova 
Gilanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği), Hüseyin Dizdar, ξ Αμςιποϊεδοξπ ςξσ Ρσλλϊγξσ 
Οξλιςιρμξϋ και Αλληλξβξήθειαπ Πξσμελιχςόμ ξϋοκχμ (Rumeli Türkleri Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği), Sadullah Sipahioğlu, ξ εκποϊρχπξπ ςχμ Ιξρξβάοχμ τξιςηςόμ ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, Salih Salah, καθόπ και πλήθξπ Ιξρξβάοχμ τξιςηςόμ290. Ζ βοάβεσρη 
ςξσ Özkan απϊ Ρσλλϊγξσπ ςξσ Ιξρϊβξσ απξδεικμϋει ςημ εμβέλεια ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςχμ 
ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ ρςξ Ιϊρξβξ· παοάλληλα, η παοξσρία αμόςαςχμ ανιχμαςξϋυχμ 
απϊ άλλξσπ ςξσοκικξϋπ Ρσμδέρμξσπ ρςημ ςελεςή, εμιρυϋει ςξμ ιρυσοιρμϊ ςηπ μεςανϋ ςξσπ 
επικξιμχμίαπ και ρσμεμμϊηρηπ. 
 
β) Πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ  
      
     Ξι πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ ρςξ Ιϊρξβξ επιδιόκξσμ καςά 
κϋοιξ λϊγξ, ατεμϊπ μα επεκςείμξσμ ςημ πμεσμαςική ρταίοα επιοοξήπ ςηπ ξσοκίαπ, και 
ατεςέοξσ μα διαρόρξσμ και μα αμαδείνξσμ ςξ ξθχμαμικϊ παοελθϊμ ςηπ πεοιξυήπ. Ρςξ 

                                                 
284Devlet Bakanı Faruk Çelik‟in Makedonya ve Kosova ziyareti (TİKA, 18/9/2009).  
285Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı İstanbul‟da (DT, 25/10/2007). Ζ επίρκεφη ςξσ  
Yağcılar δεμ ποέπει μα θεχοηθεί άρυεςη με ςιπ βξσλεσςικέπ εκλξγέπ πξσ εποϊκειςξ μα διεμεογηθξϋμ 
ρςξ Ιϊρξβξ, ρςιπ 17 Μξεμβοίξσ ςξσ ίδιξσ υοϊμξσ. 
286Kosova‟nın Türk Bakanı Mahir Yağcılar Kosova için destek aradı (DT, 4/9/2009).  
287Kosova‟nın Türk Bakanı Mahir Yağcılar İstanbul‟da (DT, 4/9/2009). 
288Kosovalı mezun öğrencimiz, Kosova Türk Demokratik Partisi Prizren Şubesi Genel Sekreteri Varol 
Bekteş, Koordinatörlüğümüzü ziyaret etti (DT, 25/7/2008). Γεμικϊςεοα, η DT ταίμεςαι ϊςι διαςηοεί 
δερμξϋπ με ςξσπ Ιξρξβάοξσπ – και ϊυι μϊμξ – απξτξίςξσπ ςχμ Οαμεπιρςημίχμ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. 
Γι’ ασςϊ, βλ. και ςξ αμακξιμχθέμ με ςίςλξ Kosovalı mezun öğrencimizden veda ziyareti (DT, 
3/6/2008). 
289Kosova Belediyeler Birliği‟nden teknik bir heyet Türk Dünyası Belediyeler Birliği‟ne resmi bir 
ziyarette bulundu (TDBB, 18 Kasım 2009).  
290Kosovalıların Vefası (DT, 20/12/2008).  
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πλαίριξ ασςϊ, εμδιατέοξμ παοξσριάζει η απξμξμή βοαβείχμ ρε ϊρξσπ ποξρέτεοαμ 
σπηοερίεπ σπέο ςηπ ςξσοκικήπ κξσλςξϋοαπ ρςξ βαλκαμικϊ υόοξ291· ποξπ ασςήμ ςημ 
καςεϋθσμρη θα ποέπει μα εμςαυθξϋμ δϋξ διεθμή ρσμέδοια πξσ έλαβαμ υόοα ρςημ Οοίρςιμα 
ςξ 2007 και ςξ  2009.ξ ποόςξ απ’ ασςά, με ςίςλξ 1ξ Διεθμέπ Σσμέδοιξ Τξσοκξλξγικώμ 
Μελεςώμ “Βαλκάμια και Τξύοκξι” (1. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi “Balkanlar 
ve Türkler”) ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ πεοίξδξ 6-8 Μξεμβοίξσ 2007, με ςημ σπξρςήοινη ςηπ 
TİKA292. Ζ TİKA ήςαμ επίρηπ εκείμη πξσ, ρε ρσμεογαρία με ςα Ιοαςικά Αουεία ςξσ Ιξρϊβξσ 
διξογάμχρε και ςξ δεϋςεοξ Ρσμέδοιξ, με ςίςλξ «ςξ Ιϊρξβξ και ςξ Ξθχμαμικϊ κοάςξπ 
ρϋμτχμα με αουειακά έγγοατα»· ρ’ ασςϊ έλαβαμ μέοξπ 70 ακαδημαψκξί και ενειδικεσμέμξι 
εοεσμηςέπ ςχμ αουείχμ, απϊ 11 υόοεπ293. 
     Ζ αμαρςήλχρη ξθχμαμικόμ μμημείχμ ςξσ Ιξρϊβξσ είμαι επίρηπ μία απϊ ςιπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςημ πεοιξυή· ςξ 2007, η TİKA νεκίμηρε εογαρίεπ αμαρςήλχρηπ ςξσ 
ζαμιξϋ ςξσ Sinan Paşa, πξσ βοίρκεςαι ρςημ Οοιροέμη294· παοάλληλα, αμέλαβε ςη 
μεςαςοξπή ςξσ αμδοχμίςη ςξσ Λασρχλείξσ ςξσ Λξσοάς Α΄ ρε υόοξ σπξδξυήπ πξλιςιρςικόμ 
εκθεμάςχμ295. 
 
γ) Τλικξςευμική σπξρςήοινη και σπξρςήοινη ρςξ υώοξ ςηπ παιδείαπ 
 
     Ζ παοευϊμεμη σλικξςευμική σπξρςήοινη ποξπ ςξ Ιϊρξβξ παοξσριάζει μία πξικιλία χπ 
ποξπ ςξ είδξπ ςηπ ρσμδοξμήπ και ςα πεδία ρςα ξπξία ασςή λαμβάμει υόοα. Ζ πιξ 
εμδιατέοξσρα, εμδευξμέμχπ, πεοίπςχρη ρσμαμςάςαι ρε ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ ςηπ TİKA  
ϊπξσ γίμεςαι λϊγξπ για Ρυέδιξ σπξρςήοινηπ με 4 απξδέκςεπ. Ξ ποόςξπ απϊ ασςξϋπ ήςαμ ςξ 
υχοιϊ Kuşnın Has , ϊπξσ αμςιμεςχπίρθηκε επιςσυόπ έμα ρξβαοϊ ςευμικϊ ποϊβλημα, εμό ρε 
δϋξ άλλεπ πεοιπςόρειπ, η TİKA παοέρυε ηλεκςοξμικϊ ενξπλιρμϊ και έπιπλα γοατείξσ ρε 
πξλιςιρςικά ιδοϋμαςα: ποϊκειςαι για ςξ Ρσμέδοιξ Δκπαίδεσρηπ και Οξλιςιρμξϋ (ΑΙΔΑ), 
καθόπ και για ςξ Ιέμςοξ Έοεσμαπ και Οξλιςιρμξϋ DAG. Αμάλξγη δχοεά ενξπλιρμξϋ 
ποαγμαςξπξιήθηκε και ποξπ ςη Διαδικςσακή Διδηρεξγοατική Δτημεοίδα ςξσ Ιξρϊβξσ296. Ζ 
ιδιαίςεοη έμταρη πξσ  απξδίδει η TİKA ρςξμ ςξμέα ςηπ πληοξτξοικήπ καςαδεικμϋεςαι, 
ενάλλξσ, απϊ δϋξ ακϊμα πεοιπςόρειπ: καςά ποόςξμ, ςημ ίδοσρη εογαρςηοίξσ ηλεκςοξμικόμ 
σπξλξγιρςόμ ρςξ Ρϋμδερμξ Οξλιςιρμξϋ και Αλληλεγγϋηπ Halit Gaş· ανίζει  μα  ρημειχθεί  ϊςι 
ξ Ρϋμδερμξπ  ασςϊπ  δοαρςηοιξπξιείςαι  ρςημ  πεοιξυή   ςξσ Doburçan, ϊπξσ διαβιξϋμ 
ρημαμςικξί ςξσοκϊτχμξι πληθσρμξί297. Ρςη δεϋςεοη πεοίπςχρη, η TİKA ποξέβη ρε δχοεά 

                                                 
291 Birol Dok‟a Kosova‟dan Türk kültürüne hizmet ödülü (DT, 10/12/2009).  
2921. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi Pristine‟de yapıldı (TİKA, 28/11/2007). Ρςξ 
Ρσμέδοιξ ασςϊ ρσμμεςείυαμ επιρςήμξμεπ απϊ ςημ ξσοκία, ςημ ΟΓΔΛ, ςημ Αλβαμία, ςη Πξσμαμία, ςη 
Βξσλγαοία, αλλά και ςημ Ξλλαμδία.  
293 Arşiv belgelerinde Kosova ve Osmanlı Devleti Uluslararası Sempozyumu (TİKA, 22/4/2009). Ξι 
υόοεπ απϊ ςιπ ξπξίεπ ποξέουξμςαμ ξι ρσμμεςέυξμςεπ ήςαμ η ξσοκία, ςξ Ιϊρξβξ, η Αλβαμία, η ΟΓΔΛ, 
η Βξρμία – Δοζεγξβίμη, ςξ Λασοξβξϋμιξ, η Ρεοβία, η Ιοξαςία, η Ρλξβεμία, η Ασρςοία και η Οξλχμία. 
Ιάμξμςαπ λϊγξ, πάμςχπ, για Ρσμέδοια, ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι η TİKA – ρε ρσμεογαρία και με άλλξσπ 
τξοείπ – διξογάμχρε διήμεοξ Ρσμπϊριξ ποξπ ςιμήμ ςξσ Βϊρμιξσ ηγέςη Aliya İzzetbegoviç ρςημ 
Οοίρςιμα, με ατξομή ςη ρσμπλήοχρη 5 υοϊμχμ απϊ ςξ θάμαςϊ ςξσ. Ρςξ Ρσμπϊριξ, πξσ είυε ςίςλξ “Ξ 
Aliya İzzetbegoviç μεςανϋ Αμαςξλήπ και Δϋρηπ”, ρσμμεςείυαμ πξλσάοιθμξι ποξρκεκλημέμξι απϊ ςημ 
ξσοκία, ςη Βξρμία – Δοζεγξβίμη, ςημ ΟΓΔΛ και ςξ Ιϊρξβξ. Γι’ ασςϊ, βλ. Bosna Lideri Aliya 
İzzetbegoviç ölümünün 5 yıldönümünde Kosova‟da anıldı (TİKA, 7/1/2009).  
294Kosova‟da tarihi Sinan Paşa Camii restorasyonu başlıyor (TİKA, 3/9/2007).  
295 Sultan Murat Türbesi Selamlık Binası Kültür ve tanıtım evine dönüştürülüyor (TİKA, 28/1/2009). 
Ρςιπ πξλιςιρςικέπ εκδηλόρειπ ςχμ Ξογαμόρεχμ – σπϊ  μία  εσοϋςεοη ξπςική – θα μπξοξϋραμ μα 
εμςαυθξϋμ δϋξ εκδοξμέπ πξσ ποαγμαςξπξίηρε η TİKA ρςξ Ιϊρξβξ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ, 
ποαγμαςξπξιήθηκαμ εκςεςαμέμεπ επατέπ με ρημαίμξμςα ρςελέυη και εκποξρόπξσπ ςχμ ςξσοκϊτχμχμ 
πληθσρμόμ ςξσ Ιξρϊβξσ. Για πεοιρρϊςεοεπ λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςιπ εκδοξμέπ και ςιπ επατέπ 
ασςέπ,  βλ. Türk Dünyası‟ndan Kosova‟ya ziyaret (DT, 29/11/2007), Yeniden Kosova (DT, 6/6/2009). 
296Kosova‟da dört anlamı Projeye destek (TİKA, 27/8/2008).  
297Kosova Halit Gaş Kültür ve Yardımlaşma Derneğine Bilgisayar laboratuvarı (TİKA, 16/7/2009). Λία 
εμδιατέοξσρα πληοξτξοία αμακϋπςει απϊ ςη ρυεςική αμακξίμχρη ςηπ  TİKA: ϊπχπ ςξμίζεςαι, μεςά ςξ 
ςέλξπ ςηπ ςελεςήπ, έγιμε απξμξμή πιρςξπξιηςικόμ εκμάθηρηπ ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ, για ςξσπ 
μαθηςέπ πξσ είυαμ ξλξκληοόρει επιςσυόπ ςξμ κϋκλξ ςχμ μαθημάςχμ· ςα μαθήμαςα ασςά είυαμ 
διξογαμχθεί απϊ ςη Λξμάδα Ρσμεογαρίαπ με ςξσπ πξλίςεπ, ςξσ ςάγμαςξπ ςχμ ξσοκικόμ Δμϊπλχμ 
Δσμάμεχμ, πξσ έυει αμαλάβει καθήκξμςα ρςξ Ιϊρξβξ. Ζ κξιμχμική ασςή δοαρςηοιϊςηςα ςξσ ςξσοκικξϋ 
ρςοαςξϋ είμαι, ρε κάθε πεοίπςχρη, άνια επιρήμαμρηπ. 
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φητιακξϋ Γεχδαιςικξϋ ρςαθμξϋ (Total station) ποξπ ςξ Θμρςιςξϋςξ Οοξρςαρίαπ ςηπ Θρςξοίαπ 
και ςχμ Οξλιςιρμικόμ Έογχμ ςξσ Ιξρϊβξσ298. Οαοάλληλα με ασςά, η TİKA αμέλαβε ςημ 
εγκαςάρςαρη ρσρςήμαςξπ αρταλείαπ ρςξ κςίοιξ ςχμ Ιοαςικόμ Αουείχμ ςξσ Ιξρϊβξσ299. 
     Ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ, η TİKA παοξσριάζει ενίρξσ ρημαμςική δοαρςηοιϊςηςα. Απϊ 
ςιπ βαρικϊςεοεπ εμέογειέπ  ςηπ θα ποέπει μα θεχοηθεί η αμαρςήλχρη δϋξ δημξςικόμ 
ρυξλείχμ και εμϊπ ςευμικξϋ λσκείξσ: ποϊκειςαι για ςα δημξςικά ρυξλεία İlaz Thaqı - ρςημ 
πεοιξυή Hani Elezit300 - και Λehmet Akif - ρςξ υχοιϊ Suşitsa, ρςη δσςική πλεσοά ςξσ 
Ιξρϊβξσ301· ςξ ςευμικϊ λϋκειξ τέοει ςξ ϊμξμα ςξσ Anton Çeta και βοίρκεςαι ρςημ πϊλη ςξσ 
İskenderay, ενσπηοεςόμςαπ πεοίπξσ 2.000 μαθηςέπ302. Ανίζει μα ρημειχθεί, ενάλλξσ, η 
ρημαμςική δχοεά βιβλίχμ  ςηπ TİKA  ποξπ ςημ Θρλαμική Έμχρη ςξσ Ιξρϊβξσ303.  
 
δ) Παοξυέπ και σπξρςήοινη ρςξμ ςξμέα ςηπ γεχογίαπ και ςηπ κςημξςοξτίαπ 
 
     ξ 2008, η TİKA ποξυόοηρε – ρε ρσμεογαρία με ςξ Δήμξ ςξσ Dragash - ρςημ εταομξγή 
ςξσ Ρυεδίξσ Αμάπςσνηπ ςηπ Οοξβαςξκξμίαπ ςξσ Ιξρϊβξσ, διάοκειαπ 5 πεοίπξσ υοϊμχμ, ρςημ 
πεοιξυή ασςή· ςξ Ρυέδιξ ποξέβλεπε, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, ςη ρσγκοϊςηρη Ρσμεςαιοιρμξϋ 
Οοξβαςξπαοαγχγόμ ςξσ Dragash, απξςελξϋμεμξσ, ρε αουικϊ ρςάδιξ, απϊ 50 αγοξςικέπ 
ξικξγέμειεπ ςχμ πεοιξυόμ Oraya και Gora304. Ρςξ πλαίριξ ςξσ Ρυεδίξσ ασςξϋ, ενάλλξσ, η  
TİKA ετξδίαρε ςα μέλη ςξσ Ρσμεςαιοιρμξϋ με αμςιπαοαριςικά εμβϊλια και ενξπλιρμϊ για ςη 
ρσλλξγή ςξσ γάλακςξπ305. Δμδιατέοξμ επιδείυθηκε και ρςξ υόοξ ςχμ γεχογικόμ 
καλλιεογειόμ, ϊπχπ απξδεικμϋει η δχοεά πλαρςικόμ ρςεγάρςοχμ θεομξκηπίχμ ρε 170 
καλλιεογηςέπ306.  

3. ΟΠΩΖΜ ΓΘΞΣΓΙΞΡΚΑΒΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ ΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ (ΟΓΔΛ) 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ ρςημ ΟΓΔΛ μπξοξϋμ μα διακοιθξϋμ ρςξσπ 
ενήπ επιμέοξσπ ςξμείπ: 
 
α) Σλικξςευμική σπξρςήοινη 
β) Οξλιςιρςικέπ και διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
γ) Δοαρςηοιϊςηςεπ και σπξρςήοινη ρςξσπ ςξμείπ ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςξσ πξλιςιρμξϋ. 
 
α) Τλικξςευμική σπξρςήοινη 
 
     Ρημαίμξσρα θέρη ρςα έογα σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ – ςϊρξ λϊγχ ςξσ πλήθξσπ, ϊρξ 
και εναιςίαπ ςηπ ποακςικήπ ςξσπ υοηριμϊςηςαπ – έυξσμ ασςά πξσ ατξοξϋμ ρςημ εναρτάλιρη 
πϊριμξσ ϋδαςξπ· ρςα ρυεςικά δελςία ςηπ TİKA έυξσμ επιρημαμθεί ςοία ςέςξια έογα: ςξ ποόςξ 
ατξοά ρςημ σδοξδϊςηρη ςξσ Δήμξσ ςηπ Merkez Jupa (Ιεμςοική Jupa), ξ ξπξίξπ, μάλιρςα, 
είμαι απξκλειρςικά ςξσοκϊτχμξπ. Ζ σδοξδϊςηρή ςξσ έγιμε απϊ ςη πεοιξυή ςξσ Luçişte, με 
σδοασλικϊ δίκςσξ μήκξσπ 8.250 υλμ, ενσπηοεςόμςαπ ςιπ αμάγκεπ 4.600 καςξίκχμ307. 
Οαοάλληλα, ρςαθμξί τιλςοαοίρμαςξπ ςξσ μεοξϋ ιδοϋθηκαμ ρςξ Δήμξ ςξσ Radoviş308 και ρςξ 
υχοιϊ “Yüksek Mahalle”, πξσ βοίρκεςαι ρςη ΜΔ πλεσοά ςηπ ΟΓΔΛ309. Ρ’ ασςά θα ποέπει μα 

                                                 
298Kosova Tarihi ve Kültürel Eserleri Enstitüsü‟ne ölçüm cihazı (TİKA, 25/5/2009). Ρςημ ςελεςή 
παοάδξρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ εκτόμηρε λϊγξ και ξ «Σπξσογϊπ Οξλιςιρμξϋ» ςξσ Ιξρϊβξσ, Beqiri.  
299 Kosova Devlet Arşivlerine güvenlik sistemi kuruldu (TİKA, 28/4/2008).  
300 Kosova‟da İlaz Thaqı ilköğretim okulu yeni görünümüne kavuştu (TİKA, 26/2/2009).  
301 Kosova‟da onarımı tamamlanan Mehmet Akif ilköğretim okulu törenle açıldı (TİKA,18/3/2009).  
302 İskenderay Anton Çeta Teknik Lisesi’nin onarımı tamamlandı (TİKA, 23/6/2009). 
303 Kosova İslam Birliği‟ne Kitap desteği (TİKA, 3/11/2009).  
304 Kosova Koyunculuğu Geliştirme Projesi başladı (TİKA, 3/1/2008).  
305 Kosovalı çiftçilere antiparaziter aşı ve süt toplama ekipmanı (TİKA, 19/10/2009)  
306 Kosova‟da seracılığın geliştirmesine destek (TİKA, 13/11/2008).  
307Makedonya‟nın 4.600 nüfuslu Marlez Jupa Belediyesi içme suyuna Kavuştu (TİKA, 24/8/2009).  
308Radoviş Belediyesi Filtre İstasyonu tamamlandı (TİKA, 6/8/2007). Ρςξ Δήμξ σπήουε έμαπ ακϊμα 
Ρςαθμϊπ Τιλςοαοίρμαςξπ, πξσ δεμ αοκξϋρε, χρςϊρξ, για μα καλϋφει ςιπ αμάγκεπ ςξσ πληθσρμξϋ. 
Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ρςα εγκαίμια ςξσ Ρςαθμξϋ παοίρςαςξ μεςανϋ άλλχμ, και ξ Σπξσογϊπ Γεχογίαπ, 
Δαρόμ και Ξικξμξμίαπ ςχμ Σδάςχμ, Atso Spasenovski. 
309 Makedonya‟ya Su Filtresi İstasyonu (TİKA, 11/3/2008). Ρϋμτχμα με ςξ αμακξιμχθέμ, ξ Ρςαθμϊπ 
ασςϊπ ποϊκειςαι μα ενσπηοεςήρει 650 άςξμα.  
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ποξρςεθεί, ενάλλξσ η σλξπξίηρη ςξσ Ρυεδίξσ Αμαμϊοτχρηπ ςξσ πξςαμξϋ Voden Dol, 
μήκξσπ 600 μέςοχμ, πξσ βοίρκεςαι ρςα ΜΑ ςηπ ΟΓΔΛ310. 
     Δμδιατέοξμ έυει επιδειυθεί εκ μέοξσπ ςηπ  TİKA και για  ςημ αμάπςσνη ςηπ 
μελιρρξκξμίαπ. Ήδη, ςξ 2007, ποαγμαςξπξιήθηκε Ρσμδιάρκεφη – με εσοεία ρσμμεςξυή 
σφηλϊβαθμχμ κοαςικόμ ανιχμαςξϋυχμ και απϊ ςιπ δϋξ υόοεπ – για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ 
πεποαγμέμχμ ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Αμάπςσνηπ ςηπ μελιρρξκξμίαπ καςά ςημ 
πεοίξδξ 2006-007· ρςη Ρσμδιάρκεφη ποξγοαμμαςίρθηκαμ, ενάλλξσ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ για 
ςημ πεοίξδξ 2008-2009. Λεςά ςη λήνη ςηπ Ρσμδιάρκεφηπ, ακξλξϋθηρε εμημέοχρη ςξσ 
Σπξσογξϋ Γεχογίαπ, Δαρόμ και Ξικξμξμίαπ ςχμ Σδάςιμχμ Οϊοχμ, Atso Spasenovski, εκ 
μέοξσπ ςηπ αμςιποξρχπείαπ ςηπ TİKA311. Δϋξ υοϊμια αογϊςεοα, η TİKA διξογάμχρε ςελεςή 
παοξσρίαρηπ ςξσ Ρυεδίξσ ασςξϋ, ςξ ξπξίξ ποαγμαςξπξιήθηκε ρε δέκα διατξοεςικέπ 
πεοιξυέπ ςηπ ΟΓΔΛ. Ρςημ ςελεςή ασςή ρσμμεςείυαμ, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, η Ρσμςξμίρςοια ςξσ 
Οοξγοάμμαςξπ Αμάπςσνηπ ςξσ ΞΖΔ, Λaria Luisa Silva Meyias, ξ Γοαμμαςέαπ ςξσ Σπξσογείξσ 
Γεχογίαπ και Δαρόμ ςηπ ΟΓΔΛ, καθόπ και ξ Σπξσογϊπ Οεοιβάλλξμςξπ και Υχοξςανίαπ, 
Necati Yakupi· ξ ςελεσςαίξπ, μάλιρςα, εκτόμηρε ςημ ξμιλία ςξσ ρςα ςξσοκικά312. 
     Mία ρειοά άλλχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ Üsküp απξρκξπξϋμ ρςημ σπξρςήοινη ςχμ 
εκπαιδεσςικόμ δξμόμ ςηπ ΟΓΔΛ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, επιρκεσάρθηκαμ – και ςέθηκαμ εκ μέξσ 
ρε λειςξσογία, καςά ςξ εκπαιδεσςικϊ έςξπ 2007-2008 – δέκα ρυξλεία, καλϋπςξμςαπ ςιπ 
αμάγκεπ ρσμξλικά 3.600 μαθηςόμ313. Δπιποϊρθεςα, η  TİKA ποξέβη ρε δχοεά πεοιρρϊςεοχμ 
απϊ 200 βιβλία ρςξμ ςξμέα ςηπ ξσοκικήπ Γλόρραπ και Κξγξςευμίαπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ 
Αγίχμ Ισοίλλξσ και Λεθξδίξσ, ρςξ Üsküp314 · αμαλϊγξσ «ςξσοκικξϋ» εμδιατέοξμςξπ είμαι 
και η δχοεά σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ ρςξμ ξμέα Λεςαπςσυιακόμ και Διδακςξοικόμ 
Ρπξσδόμ Ξθχμαμικήπ – ξσοκικήπ γλόρραπ, ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Δθμικήπ Θρςξοίαπ315.  
 
β) Πξλιςικέπ και διπλχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ  
 
      Ξι πξλιςικέπ και διπλχμαςικέπ ρυέρειπ αμάμερα ρςξσπ ςξσοκικέπ Ξογαμόρειπ και ρε 
ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ ΟΓΔΛ ρσμαμςόμςαι ςϊρξ ρε αμόςαςξ επίπεδξ, ϊρξ και ρε υαμηλϊςεοα 
ρςοόμαςα ςηπ διξικηςικήπ ιεοαουίαπ. Ρυεςικά με ςιπ επατέπ αμχςάςξσ επιπέδξσ, θα ποέπει 
μα αματεοθεί η απξμξμή υοσρήπ πλακέςαπ ρςημ  TİKA χπ έμα απϊ ςα πιξ επιςσυή νέμα 
ιδοϋμαςα παοξυήπ βξήθειαπ, ςα ξπξία δοαρςηοιξπξιήθηκαμ ρςημ ΟΓΔΛ για ςξ 2007. Ζ 
απξμξμή ςηπ πλακέςαπ έγιμε ρςξ πλαίριξ ςελεςήπ για ςξμ εξοςαρμϊ 63 υοϊμχμ απϊ ςημ 
ίδοσρη ςξσ Δήμξσ ςξσ Radoviş, εμό ςξ βοαβείξ απέμειμε ξ Δήμαουξπ ςξσ Radoviş, Dr Robert 
Velkov, ρςξμ Βξηθϊ Ρσμςξμιρςή ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA ρςξ Üsküp, Dr Gökçen Kalkan. 
     Δμδεικςική ςηπ ρημαρίαπ πξσ απξδίδει η κσβέομηρη ςηπ ΟΓΔΛ ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ 
TİKA, θα ποέπει μα θεχοηθεί η επιθεόοηρη έογχμ ςξσ Θδοϋμαςξπ ασςξϋ ρςημ αμαςξλική 
ΟΓΔΛ απϊ ςξ Σπξσογϊ Δνχςεοικόμ ςηπ ΟΓΔΛ, Antonio Miloşofski, ςξ 2007. Λεςανϋ άλλχμ, ξ 
Miloşofski ενέςαρε ςημ ποϊξδξ ςξσ Ρυεδίξσ Όδοεσρηπ ςξσ Alikoç και ςξσ Kokali, εμό 
παοάλληλα, μίληρε με σπεϋθσμξσπ για ςξ Οοϊγοαμμα Αμάπςσνηπ ςηπ μελιρρξκξμίαπ. Ρε 
δηλόρειπ ςξσ, ενάλλξσ, ξ Miloşofski αμέτεοε ϊςι η ξσοκία είμαι απϊ ςξσπ πιξ ρςεμξϋπ 
τίλξσπ ςηπ ΟΓΔΛ και ενέτοαρε ςημ εσγμχμξρϋμη ςξσ για ςημ σπξρςήοινη πξσ η ξσοκία 
έυει παοάρυει ρε κάθε πεδίξ316. Δπίρκεφη, χρςϊρξ, ποαγμαςξπξιήθηκε και εκ μέοξσπ  ςηπ 
ςξσοκικήπ πλεσοάπ: ςξ 2009 ςημ ΟΓΔΛ επιρκέτθηκε ξ σπεϋθσμξπ για ςημ TİKA, Σπξσογϊπ 
παοά ςχ Οοχθσπξσογχ, Faruk Çelik, ξ ξπξίξπ είυε επίρημεπ ρσμαμςήρειπ με κοαςικξϋπ 
τξοείπ. Λεςανϋ άλλχμ, ξ Çelik επιρκέτθηκε ςημ ποερβεία ςηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ ρςξ 
Üsküp, ςξ Γεμικϊ Ιέμςοξ ςξσ ξσοκικξϋ Δημξκοαςικξϋ Ιϊμμαςξπ, αλλά και ςημ «Έμχρη 
ξσοκικόμ Λη Ισβεομηςικόμ Ξογαμόρεχμ Λακεδξμίαπ» (Makedonya Türk Sivil Toplum 
Teşkilatları Birliği – MATÜSITEB)· παοάλληλα, εμημεοόθηκε με ςη ρειοά ςξσ για ςιπ 

                                                 
310Türk Deresi Islahı Projesi tamamlandı (TİKA, 28/4/2008).  
311 Makedonya Arıcılık Projesi‟ nin ilk Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi (TİKA, 6/12/2007) 
312 Makedonya‟da geliştirilen Arıcılık Projesi‟nin Resmi Tanıtımı yapıldı (TİKA, 11/2/2009).   
313 Makedonya‟da 10 okulun daha onarımı gerçekleştildi (TİKA, 5/11/2007). 
314 Makedonya Filoloji Fakültesi Türkoloji Böümüne Kitap desteği (TİKA, 24/11/2008). 
315 Makedonya Milli Tarihi Enstitüsü‟ ne destek (TİKA, 27/5/2008).  Ιξμςά ρε ασςά – αμ και ϊυι ρε 
απϊλσςη ρσμάτεια με ασςά – θα ποέπει μα ρημειχθεί η παοξυή σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ ρςξ Ιέμςοξ 
Σγείαπ ςχμ υχοιόμ Αlikoç και Kokali, ςξ ξπξίξ ενσπηοεςεί ρσμξλικά 1.000 άςξμα· για πεοιρρϊςεοεπ 
λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςξ είδξπ ςηπ παοευϊμεμηπ ρσμδοξμήπ, βλ. Makedonya Alikoç köyü Sağlık 
Ocağına destek (TİKA, 8/9/2009). 
316Makedonya Dışişleri Bakanı TİKA Projelerini yerinde incelendi (TİKA, 23/11/2007).  
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δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA317. 
     O οϊλξπ ςχμ μη κσβεομηςικόμ ξογαμόρεχμ είμαι γεμικϊςεοα διαοκόπ αμαβαθμιζϊμεμξπ 
ρε διεθμέπ επίπεδξ· η πεοίπςχρη ςηπ ξσοκίαπ δε θα μπξοξϋρε μα απξςελέρει εναίοερη. Σπ’ 
ασςήμ ςημ έμμξια, εμδιατέοξμ παοξσριάζει η επίρημη επίρκεφη ςξσ Οοξέδοξσ και 
αμςιποξρχπείαπ ςηπ MATÜSITEB ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, ρςξ πλαίριξ ςηπ ξπξίαπ 
επιρκέτθηκαμ και ςξ Ρσμςξμιρςικϊ ογαμξ ςηπ DT, ρςη Μξμαουία Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ318. 
Δκςϊπ ασςόμ, θα ποέπει μα αματεοθξϋμ δϋξ ακϊμα πεοιπςόρειπ διπλχμαςικόμ επατόμ: ςξ 
Τεβοξσάοιξ ςξσ 2009, αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB - απξςελξϋμεμη απϊ ςξ Γεμικϊ Γοαμμαςέα, 
Dr Ertuğrul Gazi Sağlam, και ςξ Γεμικϊ Ρσμςξμιρςή, Türkam Tezbulur - επιρκέτθηκαμ ςξ 
Γεμικϊ Οοϊνεμξ ςηπ ΟΓΔΛ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, İgor Popov. Ιαςά ςη ρσμάμςηρη ασςήμ, ξ 
Popov ενήοε ςη ρημαρία ςχμ Δμόρεχμ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ ρςημ αμάπςσνη ςξσ διαλϊγξσ 
και ςχμ ρυέρεχμ μεςανϋ ςχμ κοαςόμ· ςϊμιρε ακϊμα ϊςι η TDBB έυει ποαγμαςξπξιήρει 
ρημαμςικϊ έογξ και ϊςι ξ ίδιξπ είμαι έςξιμξπ μα ςηπ παοάρυει βξήθεια ρε κάθε ζήςημα319. Ρςξ 
πλαίριξ ςηπ εμδσμάμχρηπ ςχμ ρυέρεχμ με ςξσπ αδελτξϋπ Δήμξσπ αλλά και ςημ 
ενακξλξϋθηρη ςηπ σπάουξσραπ ρσμεογαρίαπ, ξ Δήμαουξπ ςξσ Gostivar (ΟΓΔΛ) – πξσ είμαι 
μέλξπ ςηπ TDBB – Dr Rufi Osmani, επιρκέτθηκε ςημ TDBB, ϊπχπ και ςξσπ – επίρηπ μέλη ςηπ 
TDBB – Δήμξσπ ςξσ Pendik,ςξσ Bayrampaşa και ςξσ Beykoz, ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2010320. 
 
γ) Δοαρςηοιόςηςεπ και σπξρςήοινη ρςξσπ ςξμείπ ςηπ εκπαίδεσρηπ και ςξσ πξλιςιρμξύ 
 
     α αμακξιμχθέμςα ςηπ  TİKA παοέυξσμ υοήριμεπ πληοξτξοίεπ για ςιπ ςξσοκικέπ 
εκπαιδεσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςημ ΟΓΔΛ. ξ 2009 εξοςάρθηκε με λαμποϊςηςα η έμαονη 
ςξσ 6ξσ υοϊμξσ ςξσοκϊτχμηπ εκπαίδεσρηπ ρςημ πεοιξυή ςξσ Kitsevo. ημ εσθϋμη για ςη 
διεναγχγή ςχμ μαθημάςχμ ςξσοκικήπ γλόρραπ έυει αμαλάβει απϊ ςξ 2004 ξ Ρϋλλξγξπ 
Τιλξπξμίαπ, Οξλιςιρμξϋ, Δκπαίδεσρηπ και Αλληλεγγϋηπ ςξσ Kitsevo, εμό θα ποέπει μα 
ρημειχθεί ϊςι παοϊμςεπ ρςημ ςελεςή εξοςαρμξϋ ήςαμ, ςϊρξ ξ Αμςιμξμάουηπ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, Murat Kocabaş, ϊρξ και ξ Οοϊεδοξπ ςηπ MATÜSITEB, Süleyman Baki, ξι 
ξπξίξι εκτόμηραμ και λϊγξ321. Ζ μέοιμμα για ςημ ςξσοκϊτχμη εκπαίδεσρη εκδηλόθηκε και 
με ςη διξογάμχρη επίρηπ ςξ 2009, «Ρσμεδοίξσ (Workshop) για ςα ποξβλήμαςα ςηπ 
ξσοκϊτχμηπ εκπαίδεσρηπ» απϊ ςημ TİKA, ρε ρσμεογαρία με ςημ MATÜSITEB και ςξ Διεθμέπ 
Βαλκαμικϊ Οαμεπιρςήμιξ (ΟΓΔΛ)322. 
     H MATÜSITEB ταίμεςαι μα διαδοαμαςίζει ρημαμςικϊ οϊλξ και ρςα πξλιςιρςικά δοόμεμα 
ςηπ ΟΓΔΛ· ςξ 2008 ρε ρσμεογαρία με ςημ TİKA και ςξ Αμόςαςξ Ίδοσμα Οξλιςιρμξϋ, Γλόρραπ 
και Θρςξοίαπ “Atatürk”, διξογάμχρε Ρσμπϊριξ εν ατξομήπ  ςηπ ρσμπλήοχρηπ 50 υοϊμχμ 
απϊ ςξ θάμαςξ ςξσ πξιηςή Yahya Kemal Beyatlı, πξσ είυε γεμμηθεί ςξ 1884 ρςξ Üsküp 
(ΟΓΔΛ)323. Άλλεπ πξλιςιρμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ατξοξϋμ ρςξσπ ςξμείπ ςηπ υειοξςευμίαπ αλλά 
και ςηπ αμάδεινηπ ςξσ ξθχμαμικξϋ παοελθϊμςξπ ςηπ επικοάςειαπ ςηπ ΟΓΔΛ. Ρςξ πλαίριξ 
ασςϊ, ςξ 2008 εγκαιμιάρθηκαμ κϋκλξι μαθημάςχμ υειοξςευμίαπ διάοκειαπ 4 μημόμ ρςιπ 
πεοιξυέπ Üsküp, Gostivar και Kalkandelen324· ξι απϊτξιςξι ςξσ κϋκλξσ μαθημάςχμ 
παοξσρίαραμ μάλιρςα, ϋρςεοα απϊ 8 μήμεπ ςα δημιξσογήμαςά ςξσπ ρε έκθερη πξσ 
διξογαμόθηκε ρςξ Üsküp325. 

                                                 
317“Devlet Bakanı Faruk Çelik‟in Makedonya ve Kosova ziyareti (TİKA, 18/9/2009).  
318MATÜSITEB‟in (Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği) İstanbul ziyareti (DT, 19/3/2008). 
Ρε δηλόρειπ ςξσπ, ξι εκποϊρχπξι ςηπ  MATÜSITEB ςϊμιραμ ϊςι θα ενακξλξσθήρξσμ μα απξςελξϋμ μία 
γέτσοα αμάμερα ρςημ ΟΓΔΛ και ςημ ξσοκία, ρςξσπ ςξμείπ ςηπ εκπαίδεσρηπ, ςξσ πξλιςιρμξϋ και ςξσ 
εμπξοίξσ, εμό εσυαοίρςηραμ και ςημ DT για ςξ ρςεμϊ εμδιατέοξμ και ςημ σπξρςήοινή ςξσπ. 
319 TDBB heyeti, Makedonya  Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İgor Popov‟u makamında ziyaret etti 
(TDBB,19 Şubat 2009). 
320Yerel yönetimlerin işbirliğinin sürekliğini sağlamak olan Makedonya Gostivar Belediye ilişkilerini 
güçlendirmek amacıyla üye Belediyemiz olan Makedonya Gostivar Belediye Başkanı Sayın Dr Rufi 
Osmani Birliğimize resmi bir ziyarette bulundu (25 Ocak 2010).   
321 Makedonya‟da Türkçe eğitimin 6 yılı coşkuyla kutlandı (TİKA, 27/7/2009).   
322 Makedonya‟da Türkçe Eğitimin Sorunları Çalıştay yapıldı (TİKA, 6/3/2009).  
323 Yahya Kemal Beyatlı ölümünün 50 yılında anayurduna anıldı (TİKA, 2/6/2008).  
324 Makedonya‟da üç farklı bölgede Türk el sanatları kursu açıldı (TİKA, 27/8/2008).  
325 Türk el sanatları Makedonya‟da sergilendi (TİKA, 28/4/2009). Ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ ςξμίζεςαι, 
μάλιρςα, ϊςι ςξσπ κϋκλξσπ μαθημάςχμ παοακξλξϋθηραμ ρσμξλικά γϋοχ ρςα 2.000 άςξμα. Ανίζει μα 
ρημειχθεί ϊςι ρςα εγκαίμια ςηπ έκθερηπ παοίρςαμςξ, μεςανϋ άλλχμ, σφηλϊβαθμα ρςελέυη ςηπ  TİKA, ξ 
Αμςιδήμαουξπ ςξσ Θκξμίξσ, Αhmed Soygun – η έκθερη διξογαμόθηκε απϊ ςημ TİKA, ςξ Δήμξ ςξσ Θκξμίξσ 



 
Ιείμεμξ Δογαρίαπ 13/2010 

 

 61 

     Οαοάλληλα με ασςά, νεκίμηραμ εογαρίεπ ρςξ πλαίριξ ςξσ «Ρυεδίξσ Ιαςαλξγξγοάτηρηπ 
Ιιμηςόμ Δσοημάςχμ ςηπ Οξλιςιρμικήπ Ιληοξμξμιάπ ςηπ Ξθχμαμικήπ Λακεδξμίαπ» (“Osmanlı 
Makedonyası Taşınabilir Kültür Mirası Katalog Projesi”), απϊ διδάρκξμςεπ ςξσ Θμρςιςξϋςξσ 
Θρςξοίαπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Αγίχμ Ισοίλλξσ και Λεθξδίξσ (ΟΓΔΛ) και διδάρκξμςεπ ςξσ 
Θμρςιςξϋςξσ Θρςξοίαπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ  Selçuk ςξσ Θκξμίξσ (ξσοκία), με ςημ σπξρςήοινη 
ςηπ TİKA326. Ζ τοξμςίδα για ςη διάρχρη και ποξβξλή ςηπ ξθχμαμικήπ πξλιςιρμικήπ 
κληοξμξμιάπ καςαδεικμϋεςαι, άλλχρςε, απϊ ςημ σπξγοατή δϋξ ποχςξκϊλλχμ αμάμερα ρςημ 
TİKA και ςξ Ιέμςοξ Οοξρςαρίαπ ςηπ Δθμικήπ Ιληοξμξμιάπ ςηπ ΟΓΔΛ, για ςημ αμαρςήλχρη ςξσ 
ζαμιξϋ ςξσ Mustafa Paşa ρςξ Üsküp, καθόπ και ςξσ ζαμιξϋ ςξσ İshakiye, ρςξ 
Λξμαρςήοι327. 

4. ΒΞΡΜΘΑ – ΔΠΕΔΓΞΒΘΜΖ 

 
     Ζ ρσμςοιπςική πλειξφητία ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςημ πεοιξυή ςηπ Βξρμίαπ-Δοζεγξβίμηπ 
αμήκει ρςημ TİKA και ατξοά ρυεδϊμ κας’ απξκλειρςικϊςηςα ρςημ παοξυή σλικήπ και ςευμικήπ 
σπξρςήοινηπ ρε πξικίλα πεδία. Ξι πεοιπςόρειπ ρςιπ ξπξίεπ παοαςηοξϋμςαι άλλξσ είδξσπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ είμαι ελάυιρςεπ, γι’ ασςϊ και θα αματεοθξϋμ μεςά ςημ ενέςαρη ςχμ 
παοξυόμ ρςξμ ςξμέα ςχμ αγαθόμ και ςχμ σπηοεριόμ328.  
     Θδιαίςεοη μέοιμμα έυξσμ επιδείνει ξι ανιχμαςξϋυξι ςηπ TİKA ρςημ αμάπςσνη ςχμ 
γεχογικόμ καλλιεογειόμ, ςχμ ιυθσξκαλλιεογειόμ αλλά και ςηπ μελιρρξκξμίαπ. Ρςα ςέλη 
ςξσ 2007 ςέθηκε ρε εταομξγή ςξ Ρυέδιξ Αμάπςσνηπ Ξπχοξκαλλιεογειόμ · ρςξ πλαίριξ ςξσ 
Οοξγοάμμαςξπ ασςξϋ, ξι Βϊρμιξι ειδικξί απϊ ςιπ πεοιξυέπ ςηπ Srebrenica, ςξσ Gorajde, ςηπ 
Tuzla, ςξσ Lucovac και ςηπ Ustikolina επιρκέτθηκαμ ςημ ξσοκία, ϊπξσ παοακξλξϋθηραμ 
έμα πεμθήμεοξ εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ, ρςξ Ιεμςοικϊ Δοεσμηςικϊ Θμρςιςξϋςξ Τσςξκξμίαπ ςηπ 
Yalova329. Οαοάλληλα με ασςά, η TİKA εμιρυϋει και ςιπ εμαλλακςικέπ μξοτέπ καλλιέογειαπ, 
ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςη δχοεά θεομξκηπίχμ ρε ξικξγέμειεπ πξσ ζξσμ ρςξ Gorajde, ρςημ 
Ustikolina και ρςη Srebrenica· για ςημ σπξρςήοινη ςξσ εγυειοήμαςξπ ασςξϋ,  ενάλλξσ, 
ποξβλεπϊςαμ η ξικξμξμική εμίρυσρη ςχμ ξικξγεμειόμ ασςόμ. 
     Oι παοξυέπ ρςξμ ςξμέα ςχμ γεχογικόμ καλλιεογειόμ λαμβάμξσμ υόοα και με άλλξσπ 
ςοϊπξσπ: ςξ 2008 η TİKA ποξέβη ρε δχοεά αοδεσςικόμ ρσρςημάςχμ ποξπ 10 ξικξγέμειεπ – 
έμα για καθεμία – πξσ ζξϋραμ ρςη Foça και ρςξ Gorazde· μαζί με ασςά, έδχρε επίρηπ 12.000 
ρπϊοξσπ για ξπχοξκαλλιέογειεπ, λίπαρμα καθόπ και γεχογικά τάομακα330. Ρ’ ασςά θα 
ποέπει μα ποξρςεθεί η δχοεά γεχογικόμ μηυαμημάςχμ και ενξπλιρμξϋ ποξπ ςξ Γεχογικϊ 
Ρσμεςαιοιρμϊ ςξσ Koray, ρςημ πεοιξυή Bratstvo331. 
     Ρςεμή είμαι η ρσμεογαρία πξσ παοαςηοείςαι και ρςξμ ςξμέα ςχμ ιυθσξκαλλιεογειόμ. ξ 
2007, μια αμςιποξρχπεία ειδικόμ απϊ ςξ Θμρςιςξϋςξ Έοεσμαπ, Οαοαγχγήπ και Δκπαίδεσρηπ 
Θυθσξπαοαγχγήπ ςηπ Λερξγείξσ – πξσ σπάγεςαι ρςξ Σπξσογείξ Γεχογίαπ και Αγοξςικόμ  
Σπξθέρεχμ – είυε επατέπ με ρςελέυη ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Saraybosna καθόπ και ςξσ Δήμξσ 
ςξσ Konjic. Απξςέλερμα ςχμ επατόμ ασςόμ ήςαμ η απϊταρη για ςημ ίδοσρη εμϊπ κέμςοξσ 

                                                                                                                                            
και έμα ρϋλλξγξ ςηπ ΟΓΔΛ – αλλά και ξ επικεταλήπ ςξσ ξσοκικξϋ Δημξκοαςικξϋ Ιϊμμαςξπ ςηπ ΟΓΔΛ, 
Dr Kenan Hasip. 
326 Osmanlı Makedonyası Taşınabilir Kültür Varlıklarınının Belgelemesi çalışmaları başladı (TİKA 
15/6/2009). 
327 Makedonya İshakiye Camii Restorasyon Projesi‟ne start verildi (TİKA, 6/7/2009).  
328Mία αοκεςά διατξοεςική δοαρςηοιϊςηςα – χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμξ και ςξσπ ρκξπξϋπ ςηπ – ρε ρυέρη 
με ςα ϊρα ποϊκειςαι μα αματεοθξϋμ αμέρχπ πιξ κάςχ, έλαβε υόοα ςξ τθιμϊπχοξ ςξσ 2006: η TDBB 
απέρςειλε 60 ςϊμξσπ ςοξτίμχμ με ςοία τξοςηγά TIR ρςιπ ξικξγέμειεπ ςχμ θσμάςχμ ςξσ πξλέμξσ ρςη 
Srebresnica· ςημ απξρςξλή ρσμϊδεσε αμςιποξρχπεία ανιχμαςξϋυχμ ςηπ TDBB με επικεταλήπ ςξ 
Δήμαουξ ςξσ Beyoğlu, Ahmet Misbah Demirkan. Ρςξ αμακξιμχθέμ ρημειόμεςαι, ενάλλξσ, ϊςι η 
αμςιποξρχπεία επιρκέτθηκε μέρα ρε 3 ημέοεπ ςξσπ ςάτξσπ 9.000 θσμάςχμ ςξσ πξλέμξσ. Γι’ ασςά, βλ. 
Srebresnica Belediyesi‟ne 3 TIR gıda yardımı teslim edildi (TDBB, 6 Eylül 2006).      
329 Bosna‟da Meyveciliğin Geliştirmesi Projesi başladı (TİKA, 17/12/2007). Οοέπει μα ρημειχθεί, 
ενάλλξσ, ϊςι ςξ Ιεμςοικϊ Δοεσμηςικϊ Θμρςιςξϋςξ Τσςξκξμίαπ τέοει ςξ ϊμξμα ςξσ Atatürk (Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü) και σπάγεςαι ρςξ Σπξσογείξ Γεχογίαπ και Αγοξςικόμ 
Σπξθέρεχμ ςηπ ξσοκίαπ.   
330 Bosna – Heskek‟te Seracılığın geliştirmesine destek (TİKA, 11/7/2008). 
331 Bosna – Heskekli çifçilere tarım malzemesi (TİKA, 27/7/2009). Mεςανϋ ςχμ μηυαμημάςχμ πξσ 
απεςέλεραμ αμςικείμεμξ δχοεάπ ήςαμ ςοακςέο, εκρκατείπ, θεοιζξαλχμιρςικέπ μηυαμέπ, καθόπ και 
μηυαμή ρσλλξγήπ καλαμπξκιξϋ.   
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παοαγχγήπ, εκπαίδεσρηπ και έοεσμαπ, σπϊ ςξ ϊμξμα «Ιέμςοξ Θυθσξλξγίαπ Neretva-Konjic»· 
η ρσμτχμία ασςή άμξιγε ςξ δοϊμξ, ενάλλξσ, για μία εσοϋςεοη ρσμεογαρία αμάμερα ρςη 
Γεχογική Ρυξλή ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςξσ Saraybosna και ρε αμςίρςξιυεπ ςξσοκικέπ ρυξλέπ, με 
ρςϊυξ ςη ρσμμεςξυή Βξρμίχμ ειδικόμ διατϊοχμ ειδικξςήςχμ, ρε ςξσοκικά εκπαιδεσςικά 
ποξγοάμμαςα332. ρξμ ατξοά ςξ Θυθσξλξγικϊ Ιέμςοξ καθ’ εασςϊ, η καςαρκεσή ςξσ 
διήοκερε πεοίπξσ 2 υοϊμια· ςα εγκαίμια ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Θυθσξλξγίαπ Neretva – ϊπχπ ςελικά 
ξμξμάρθηκε – ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ Τθιμϊπχοξ ςξσ 2009, με πλήθξπ σφηλϊβαθμχμ 
ανιχμαςξϋυχμ ςηπ TİKA μα παοίρςαμςαι ρςημ ςελεςή333.  
     Eμδιατέοξμςα ρςξιυεία ποξκϋπςξσμ και απϊ ςιπ κξιμέπ ποξρπάθειεπ ςηπ TİKA με 
κοαςικξϋπ τξοείπ ςηπ Βξρμίαπ-Δοζεγξβίμηπ, για ςημ αμάπςσνη ςηπ μελιρρξκξμίαπ ρςη υόοα 
ασςήμ. ημ άμξινη ςξσ 2009 ρυεδιαζϊςαμ η έμαονη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ Ξογαμικήπ 
Λελιρρξκξμίαπ, ρςημ πεοιξυή Kaçuni. Ρςξ πλαίριξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ασςξϋ ξ Σπξσογϊπ 
Γεχογίαπ ςξσ Ιαμςξμιξϋ ςξσ Travnik, Semin Zdralovic, ρσμξδεσϊμεμξπ απϊ 
Οαμεπιρςημιακξϋπ Ιαθηγηςέπ ςηπ Ιςημιαςοικήπ, ςξμ Οοϊεδοξ και μέλη ςξσ Δ.Ρ. ςηπ Έμχρηπ 
Λελιρρξκξμίαπ ςξσ Kaçuni, επιρκέτθηκαμ ςημ ξσοκία· εκεί, είυαμ ςημ εσκαιοία μα 
νεμαγηθξϋμ ρε μελιρρξκξμικά και κςημιαςοικά ιδοϋμαςα αλλά και μα λάβξσμ υοήριμεπ 
πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ μεθϊδξσπ παοαγχγήπ και ρσλλξγήπ ςξσ μελιξϋ. Ανίζει μα 
ρημειχθεί, ενάλλξσ, ϊςι μαζί με ςημ αμςιποξρχπεία ασςήμ, ςημ ξσοκία επιρκέτθηκαμ και 
κάπξιξι γαιξκςήμξμεπ, ποξκειμέμξσ μα παοακξλξσθήρξσμ έμα εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ 
διάοκειαπ εμϊπ μήμα, ρυεςικά με ςημ παοαγχγή μελιξϋ334. ξ ποϊγοαμμα ασςϊ ποξυόοηρε 
με ςαυείπ οσθμξϋπ, με δεδξμέμξ ϊςι ςξ Μξέμβοιξ ςξσ ίδιξσ έςξσπ ποαγμαςξπξιήθηκε 
Ρσμδιάρκεφη Ανιξλϊγηρηπ ςξσ ποόςξσ υοϊμξσ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ335. 
     Λία κάπχπ διατξοεςική – αλλά ενίρξσ ρημαμςική – ρσμβξλή ςηπ TİKA έγκειςαι ρςημ 
αμαρςήλχρη γετσοόμ, η καςαρκεσή ςχμ ξπξίχμ αμάγεςαι ρςημ ξθχμαμική πεοίξδξ. Οέοαμ 
ςηπ καθαοόπ υοηρςικήπ ςξσπ ανίαπ, ξι γέτσοεπ ασςέπ σπεμθσμίζξσμ ςξ ξθχμαμικϊ 
παοελθϊμ, ποξβάλλξμςαπ (και) ρε αμαμμηρςικϊ  επίπεδξ ςημ παοξσρία και δοαρςηοιξπξίηρη 
ςξσοκικόμ τξοέχμ ρςημ πεοιξυή. πχπ ςξμίζεςαι ρε ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ ςξσ Ξκςχβοίξσ 
ςξσ 2007, η TİKA είυε ήδη ξλξκληοόρει ςημ αμαρςήλχρη ςηπ γέτσοαπ ςξσ Λostar και 
ρυεδίαζε ςημ αμαρςήλχρη και ςηπ γέτσοαπ ςξσ Sokollu Λehmet Paşa· ρςξ ίδιξ έγγοατξ 
ςξμιζϊςαμ, ενάλλξσ, ϊςι η αμαρςήλχρη ςηπ – μήκξσπ 101,8 μέςοχμ – γέτσοαπ ςξσ Ρξσλςάμξσ 
Murat IV, πξσ είυε νεκιμήρει ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2005, είυε πλέξμ μπει ρςξ ςελικϊ ρςάδιξ, και 
η ξλξκλήοχρη ςχμ εογαριόμ αμαμεμϊςαμ άμερα336. Ωρςϊρξ, μάλλξμ απαιςήθηκε 
μεγαλϋςεοξ υοξμικϊ διάρςημα για ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ ιρςξοικήπ γέτσοαπ, η ςελεςή 
παοάδξρηπ ςηπ ξπξίαπ έλαβε υόοα ρςιπ 16/6/2009. Δμδεικςική ςηπ ρημαρίαπ πξσ 
απξδιδϊςαμ ρςξ έογξ ασςϊ, ήςαμ η παοξσρία ρςημ ςελεςή δϋξ ξϋοκχμ Σπξσογόμ παοά ςχ 
Οοχθσπξσογχ, ςχμ Faruk Çelik – πξσ είμαι και σπεϋθσμξπ για ςημ TİKA – και Faruk Nafiz 
Özah· παοόμ ήςαμ, επίρηπ, και ξ Οοϊεδοξπ ςηπ TİKA, Musa Kulaklıkaya337. 
     Οέοαμ ασςόμ, η σλικξςευμική σπξρςήοινη ςηπ TİKA ποξπ ςη Βξρμία – Δοζεγξβίμη 
εκςείμεςαι και ρςξσπ ςξμείπ ςηπ σγείαπ και ςηπ εκπαίδεσρηπ. Ήδη ςξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2007, η 
TİKA ποξέβη ρε δχοεά 2 αρθεμξτϊοχμ ποξπ ςξ Δήμξ ςηπ Srebrenica338· παοάλληλα, δχοεά 
σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ ποαγμαςξπξιήθηκε και ποξπ ςα κέμςοα Σγείαπ ςχμ πεοιξυόμ 
Kotor Varos και Saraybosna339. Δνίρξσ δοαρςήοια σπήονε η TİKA και ρςξμ εκπαιδεσςικϊ 
ςξμέα: ςξ 2007 ποξυόοηρε ρε αμακαίμιρη ςξσ δημξςικξϋ ρυξλείξσ ρςημ πεοιξυή Potoçari 
ςηπ Srebrenica340, εμό έμα υοϊμξ αογϊςεοα ποαγμαςξπξίηρε δχοεά σπηοεριακξϋ ξυήμαςξπ 
ποξπ ςξ Δήμξ ςηπ Srebrenica, για ςη μεςατξοά ρςξ ρυξλείξ ςχμ μαθηςόμ πξσ ζξσμ ρςα 

                                                 
332 Bosna – Hersek‟te Balıkçılık Merkezi kuruluyor (TİKA, 6/12/2007).  
333 Bosna – Hersek‟te Balıkçılık Enstitüsü düzenlenen törenle açıldı (TİKA, 9/10/2009). 
334 Bosna – Hersek‟te Organik Projesi başladı (TİKA, 5/6/2009). 
335 Bosna – Hersek Kaçuni Organik Arıcılık Projesi I. Değerlendirme Toplantısı (TİKA, 16/11/2009).  
336 Konjic Köprüsü Kemerine son kilit taşı da konuldu (TİKA, 3/10/2007).  
337 TİKA tarafından restorasyonu yapılan tarihi Köprüsü mühteşem bir törenle açıldı (TİKA, 
17/6/2009). Ασςξϋ ςξσ είδξσπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ θα μπξοξϋραμ επίρηπ μα υαοακςηοιρθξϋμ χπ 
εμέογειεπ ςηπ “πξλιςιρμικήπ διπλχμαςίαπ”· ρςξ ίδιξ πλαίριξ μπξοεί, επίρηπ, μα εμςαυθεί η επιρκεσή 
ςξσ ξθχμαμικξϋ ςζαμιξϋ ςηπ Kula Fazlagiça, ρςημ πεοιξυή Gasko, ςξ 2009. Γι’ασςϊ, βλ. Onarımı 
tamamlanan Kula Fazlagiça Cami törenle açıldı (TİKA, 8/9/2007). 
338 Srebrenica‟ya iki ambulans hibe edildi (16/8/2007).  
339 Bosna – Hersek‟te iki sağlık ocağına ekipman desteği (TİKA, 17/3/2009).  
340 Srebrenica‟ya iki ambulans fibe edildi  



 
Ιείμεμξ Δογαρίαπ 13/2010 

 

 63 

γϋοχ υχοιά341. Λαζί με ασςά θα ποέπει μα αματεοθεί η παοξυή ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ, 
επίπλχμ και υαλιόμ ρε ρυξλεία ςηπ πεοιξυήπ Yeni Travnik, ςα ξπξία λειςξσογξϋμ χπ μέοξπ 
ςχμ ςζαμιόμ342. 
     πχπ έυει ήδη αματεοθεί, η σλικξςευμική σπξρςήοινη καλϋπςει ςη ρσμςοιπςική 
πλειξφητία ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςη Βξρμία – Δοζεγξβίμη· σπάουξσμ μϊμξ δϋξ 
δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ νετεϋγξσμ απϊ ςα πλαίρια ασςά, γι’ ασςϊ και παοαςίθεμςαι υχοιρςά. Ζ 
ποόςη πεοίπςχρη ατξοά ρςημ εκπαίδεσρη Βϊρμιχμ αρςσμξμικόμ σπαλλήλχμ ρςιπ 
ποξρπάθειεπ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ κλξπόμ ασςξκιμήςχμ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊμ, 4 ειδικξί 
απϊ ςη Γεμική Διεϋθσμρη Αρταλείαπ ςηπ ξσοκίαπ μεςέβηραμ ρςη Βξρμία, ποξκειμέμξσ μα 
παοαδόρξσμ μαθήμαςα ρε 18 Βϊρμιξσπ ρσμαδέλτξσπ ςξσπ. ξ εκπαιδεσςικϊ ασςϊ ρεμιμάοιξ 
διήοκερε μία εβδξμάδα και ξλξκληοόθηκε με ςημ απξμξμή ςχμ ρυεςικόμ πιρςξπξιηςικόμ343. 
     Ζ δεϋςεοη πεοίπςχρη είμαι αοκεςά διατξοεςική και εμςάρρεςαι ρςξ εσοϋςεοξ πλαίριξ 
ςχμ επατόμ πξσ διαςηοξϋμ ξι ςξσοκικέπ Ξογαμόρειπ με ανιχμαςξϋυξσπ ςχμ υχοόμ, ρςιπ 
ξπξίεπ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι. ξ Τεβοξσάοιξ ςξσ 2009, αμςιποξρχπεία ςηπ DΒΒ 
επιρκέτθηκε ςξ Γεμικϊ Οοϊνεμξ ςηπ Βξρμίαπ – Δοζεγξβίμηπ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, Βrane 
Β. Pecenac. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι καςά ςη ρσμάμςηρη ασςήμ, ξ Βϊρμιξπ Γεμικϊπ Οοϊνεμξπ 
επερήμαμε ςιπ ρημαμςικέπ εσθϋμεπ πξσ έυει η ξπική Ασςξδιξίκηρη και ρσμευάοη ςημ TDBB 
για ςιπ εμέογειέπ ςηπ344.  

5. ΛΑΣΠΞΒΞΣΜΘΞ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ ρςξ Λασοξβξϋμιξ μπξοξϋμ μα 
διακοιθξϋμ ρςιπ ενήπ καςηγξοίεπ: 
 
α) Οξλιςικέπ – διπλχμαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
β) Σλικξςευμική σπξρςήοινη και έογα σπξδξμήπ 
γ) Δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςξσ πξλιςιρμξϋ και ςηπ εκπαίδεσρηπ. 
          
α) Πξλιςικέπ – διπλχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Δμδεικςική ςχμ πξλϋ καλόμ ρυέρεχμ πξσ διαςηοεί η TİKA με ςιπ αμόςαςεπ πξλιςειακέπ 
αουέπ ςξσ Λασοξβξσμίξσ είμαι η επιςϊπια επιθεόοηρη ςηπ απξκαςερςημέμξσ 
Γσμαικξλξγικξϋ ξμέα ςξσ Μξρξκξμείξσ Biyelo Polye απϊ ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ 
Λασοξβξσμίξσ, Filip Vuyanoviç· ξι εογαρίεπ  απξκαςάρςαρηπ είυαμ αμαλητθεί απϊ ςημ TİKA 
ρε ρσμεογαρία με ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ ςξσ Λασοξβξσμίξσ345. Ξ Vuyanoviç ήςαμ παοόμ και 
ρε ςελεςή απξμξμήπ βοαβείξσ ποξπ ςημ TİKA απϊ ςξ Δήμξ ςξσ Rojaye, ςηπ πεοιξυήπ ςξσ 
Sancak, χπ αμαγμόοιρη για ςα ρυέδια και ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςημ πεοιξυή· 
παοϊμςεπ ήςαμ επίρηπ Σπξσογξί, Βξσλεσςέπ, Δήμαουξι, Οοέρβειπ, αλλά και ανιχμαςξϋυξι  
διεθμόμ ιδοσμάςχμ και πλήθξπ γοατειξκοαςόμ. Λεςανϋ άλλχμ, ξ Vuyanoviç ενέτοαρε ςιπ 
εσυαοιρςίεπ ςξσ για ςξ έογξ ςηπ  TİKA ρςξ Λασοξβξϋμιξ346. 
     Eναιοεςικά ρημαμςική θα ποέπει μα θεχοηθεί η δήλχρη ςξσ Vuyanoviç - ρυεςικά με ςη 
ρημαρία ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ TİKA, αλλά και ςξ ϋφξπ ςχμ δαπαμόμεμχμ υοημάςχμ – 
καςά ςη ρσμάμςηρή ςξσ με ςξμ ξϋοκξ ξμϊλξγϊ ςξσ, Abdullah Gül ςξ 2008. Ξ Vuyanoviç 
εσυαοίρςηρε θεομά εκ μέοξσπ ςξσ κοάςξσπ ςξσ ςξμ Gül για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA, ξι 
ξπξίεπ – ϊπχπ αμέτεοε – αγγίζξσμ ϊλεπ ςιπ πϊλειπ και ςιπ κχμξπϊλειπ ςξσ Λασοξβξσμίξσ· 
παοάλληλα, δεμ παοέλειφε μα ςξμίρει ϊςι για ςα πξλσάοιθμα ρυέδια πξσ έυει τέοει ειπ 

                                                 
341 Srebrenica Belediyesine öğrenci servisi (TİKA, 10/9/2008).    
342 Bosna Yeni Travnik mekteplerine ekipman desteği (TİKA, 16/7/2009)  
343 Bosna‟lı “oto hırsızlığına karşı mücadele” eğitimi (TİKA, 24/1/2008).  
344 TDBB Heyeti, Bosna Hersek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Brane B. Pecenac‟ı makamında 
ziyaret etti (TDBB, 12 Şubat 2009).  
345Karadağ Cumhurbaşkanı TİKA Projesini yerinde inceledi (TİKA, 25/3/2008).  Aνίζει μα ρημειχθεί ϊςι 
ξ Vuyanoviç αματέοθηκε «ρςιπ θεομέπ ρυέρειπ ςξσ Λασοξβξσμίξσ με ςημ ξσοκία».  
346 Karadağ Rojaye Belediyesi‟nden TİKA‟ya ödül (TİKA, 24/11/2008). ιμηςική πλακέςα έλαβε η TİKA 
και απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςξσ μηπιαγχγείξσ ςηπ πϊληπ Ulçin.λϊγχ ςχμ εογαριόμ απξκαςάρςαρηπ ςξσ 
κςιοίξσ· γι’ασςϊ, βλ. Karadağ ve Sırbistan‟da TİKA‟ya plaket (TİKA, 15/6/2009). 
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πέοαπ ρςη υόοα ασςήμ, έυει δαπαμήρει πεοίπξσ 4 εκαςξμμϋοια εσοό347.  
     Δϋξ ακϊμα επιρκέφειπ – ασςήμ ςη τξοά ϊμχπ απϊ Λασοξβξϋμιξσπ ανιχμαςξϋυξσπ ρςημ 
ξσοκία – εμςάρρξμςαι ρςξ πλαίριξ ςχμ πξλιςικόμ και διπλχμαςικόμ ρυέρεχμ, πξσ 
ενεςάζεςαι εδό. Ζ ποόςη ατξοά ρςημ επίρκεφη 8μελξϋπ αμςιποξρχπείαπ απϊ Δήμξσπ ςηπ 
πεοιξυήπ Sancak ρςημ TDBB. Ζ αμςιποξρχπεία εμημεοόθηκε για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ 
TİKA, εμό ρσγυοϊμχπ ρσζηςήθηκαμ ξι ποξξπςικέπ μιαπ πιθαμήπ ρσμεογαρίαπ348. Ζ δεϋςεοη 
ατξοά ρςημ επίρκεφη ανιχμαςξϋυχμ ςξσ Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ και ςηπ Αρτάλειαπ ςξσ 
Λασοξβξσμίξσ ρςημ ξσοκία, με ρκξπϊ μα ανιξπξιήρξσμ ςημ πείοα ςχμ ξϋοκχμ 
ρσμαδέλτχμ ςξσπ ρςη ρσγκοϊςηρη ςχμ δικόμ ςξσπ σπηοεριόμ349· ςξ γεγξμϊπ ϊςι η είδηρη 
ασςή παοξσριάζεςαι ρε επίρημξ αμακξιμχθέμ ςηπ TİKA σπξδεικμϋει καςά πάρα πιθαμϊςηςα 
ϊςι η ςελεσςαία είυε εμεογϊ αμάμεινη ρςημ σλξπξίηρη ςηπ επίρκεφηπ ασςήπ. 
      
β) Τλικξςευμική σπξρςήοινη και έογα σπξδξμήπ. 
 
     Ζ σλικξςευμική σπξρςήοινη εμςξπίζεςαι ρςξσπ ςξμείπ ςηπ σγείαπ και ςηπ παιδείαπ, με 
δοαρςηοιϊςηςεπ για καθέμαμ απϊ ασςξϋπ. ξ 2009, η TİKA ποξυόοηρε ρςημ επιρκεσή ςξσ 
Μξρξκξμείξσ Ηόοακξπ Brezovik, πξσ βοίρκεςαι ρε μία απϊ ςιπ πιξ ρημαμςικέπ πϊλειπ ςξσ 
Λασοξβξσμίξσ, ςξ Nikşiç, και απξςελεί ςξ μϊμξ μξρξκξμείξ θόοακξπ ρςη υόοα350· ςημ ίδια 
υοξμιά ποξέβη ρε δχοεά μηυαμημάςχμ ρςημ χςξοιμξλαοσγγξλξγική μξμάδα ςξσ 
μξρξκξμείξσ Ulçin351. Ρςξ πλαίριξ ςηπ ρσμδοξμήπ ςηπ ρςξμ ςξμέα ςηπ παιδείαπ, η TİKA 
σπέγοαφε ποχςϊκξλλξ με ςξ Σπξσογείξ Δθμικήπ Οαιδείαπ και ςξ Δήμξ Biyelo Polye ςξσ 
Λασοξβξσμίξσ για ςημ αμέγεορη μέξσ ρυξλικξϋ κςιοίξσ ρςξ υχοιϊ Godiyevo352. Οαοάλληλα, 
ξλξκλήοχρε ςημ αμακαίμιρη ςξσ παιδικξϋ ρςαθμξϋ ςηπ Lastavitsa (πεοιξυή ςξσ Nikşiç), ξ 
ξπξίξπ ρςεγάζει 75 παιδιά ηλικίαπ 2 – 5 υοϊμχμ· για ςημ κάλσφη ςχμ λειςξσογικόμ αμαγκόμ 
ςξσ, η TİKA ποαγμαςξπξίηρε δχοεά ηλεκςοικόμ ρσρκεσόμ (πλσμςήοια, ρςεγμχςήοια) 
καθόπ και ενξπλιρμξϋ για παιδικϊ πάοκξ ποξπ ςξμ ρςαθμϊ353. 
     Mεγαλϋςεοηπ εμβέλειαπ – αμαμτιρβήςηςα πξλϋ μεγαλϋςεοηπ ρημαρίαπ – είμαι ςα έογα 
σπξδξμήπ πξσ αμέλαβε μα τέοει ειπ πέοαπ η TİKA. Ρϋμτχμα με Οοχςϊκξλλξ ρσμεογαρίαπ 
πξσ σπεγοάτη αμάμερα ρςημ TİKA και ςξσπ Δήμξσπ ςξσ Tutin και ςξσ Rojaye, ςξ 2008 η 
TİKA αμελάμβαμε ςξμ εκρσγυοξμιρμϊ ςξσ ρσρςήμαςξπ σδοξδϊςηρηπ ςξσ Sancak – μιαπ 
πεοιξυήπ πξσ μξιοάζξμςαι απϊ κξιμξϋ ςξ Λασοξβξϋμιξ με ςη Ρεοβία. πχπ ςξμίζεςαι ρςξ 
ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςχμ ρχλήμχμ πξσ ρσμέδεαμ ςημ πηγή με ςξ 
κέμςοξ διαμξμήπ ςξσ μεοξϋ ήςαμ 7,5 υλμ· η TİKA παοέδχρε ήδη ςα ποόςα 2,5 υλμ ρχλήμχμ, 
με ςημ ποξξπςική παοάδξρηπ ςχμ σπξλξίπχμ ρχλήμχμ ςμημαςικά, ρε δϋξ δϊρειπ, εμςϊπ ςξσ 
2008 · επιθσμηςϊπ ρςϊυξπ ήςαμ η απξπεοάςχρη ςξσ Ρυεδίξσ Δκρσγυοξμιρμξϋ ςχμ Δικςϋχμ 
Οϊριμξσ Μεοξϋ εμςϊπ ςξσ 2009354. Οαοάλληλα, η TİKA ποαγμαςξπξίηρε έογα βελςίχρηπ ςξσ 
ξδικξϋ δικςϋξσ ρςημ πϊλη Žabljak Gnojevića · ρϋμτχμα, μάλιρςα, με ςξ ρυεςικϊ 
αμακξιμχθέμ, η εκςέλερη ςξσ έογξσ ασςξϋ είυε εσοεία απήυηρη ρςξμ ϋπξ ςξσ 
Λασοξβξσμίξσ355.  
      
γ) Δοαρςηοιόςηςεπ ρςξ υώοξ ςξσ πξλιςιρμξύ και ςηπ εκπαίδεσρηπ 
 
      Θδιαίςεοξ εμδιατέοξμ – ϊυι χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςηπ  καθ’εασςϊ, αλλά μάλλξμ 
αματξοικά με ςημ πξλιςική ςηπ ρημαρία – παοξσριάζει η έκθερη βιβλίχμ, αμςικειμέμχμ και 
έογχμ ςηπ ξθχμαμικήπ πεοιϊδξσ, πξσ διξογαμόθηκε ςξ 2008 με ςη ρσμδοξμή ςηπ TİKA ρςημ 
πϊλη Podgoritsa. Ρςημ εκδήλχρη πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε μεςά ςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ, 

                                                 
347 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‟den Karadağ ziyareti (TİKA, 16/12/2009). Ζ πεοίπςχρη ασςή είμαι μία 
απϊ ςιπ ελάυιρςεπ ρςιπ ξπξίεπ γίμεςαι μμεία ρςα δαπαμόμεμα υοημαςικά πξρά· έυει ιδιάζξσρα ρημαρία 
δε, διϊςι ποξέουεςαι απϊ ςα υείλη ςξσ ϋπαςξσ πξλιςειακξϋ άουξμςα ςξσ Λασοξβξσμίξσ.  
348 Karadağ‟ın Sansak Bölgesinden Belediye Başkanlarından oluşan bir heyet Türk Dünyası Belediyeler 
Birliğine ziyarette bulundu (TDBB, 19 Kasım 2009).  
349 Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğü‟nden Türkiye‟ye ziyaret (TİKA, 5/5/2008).  
350 Karadağ Nikşiç Brezovik Göğüş Hastanesine destek (TİKA, 6/7/2009).  
351 Karadağ Ulçin Devlet Hastanesi KBB Ünitesine destek (TİKA, 16/11/2009).  
352 Karadağ‟da yeni bir okul inşa ediliyor (TİKA, 16/7/2009). ξ Godiyevo  σπάγεςαι ρςξ Δήμξ ςξσ 
Biyelo Polye, πξσ βοίρκεςαι ρςη βϊοεια πλεσοά ςξσ Λασοξβξσμίξσ.  
353 Karadağ Lastavitsa anaokulu‟na destek (TİKA, 17/12/2007).  
354Sırbistan ve Karadağ‟a bülük yatırım (TİKA, 27/8/2008).  
355 Karadağ Çetinye‟de yapımı tamamlanan yol hizmete açıldı (TİKA, 21/10/2008).  
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ρσμμεςείυαμ μεςανϋ άλλχμ ξ Αμςιποϊεδοξπ ςξσ Ιξιμξβξσλίξσ ςξσ Λασοξβξσμίξσ, Rifat 
Rastoder, βξσλεσςέπ, κοαςικξί ανιχμαςξϋυξι αλλά και Οοέρβειπ. Ρςημ εκδήλχρη παοέρςη 
και η Ιαθηγήςοια Dragana Kuyociç – πξσ ρϋμτχμα με ςξ αμακξιμχθέμ ςηπ TİKA, απξςελεί 
ςημ πιξ ρημαμςική εμπειοξγμόμξμα ρε θέμαςα Αμαςξλικόμ Οξλιςιρμόμ· ρε ξμιλία πξσ 
εκτόμηρε, η Kuyociç δεμ παοέλειφε μα ςξμίρει ϊςι καςά ςη διάοκεια ςηπ Ξθχμαμικήπ 
πεοιϊδξσ ρςξ Λασοξβξϋμιξ, Λξσρξσλμάμξι και Υοιρςιαμξί έζηραμ αομξμικά μεςανϋ ςξσπ και 
ϊςι ασςϊ είμαι ςξ πιξ χοαίξ παοάδειγμα πξσ έυει δόρει η Ξθχμαμική ασςξκοαςξοία356. Ρςξ 
πλαίριξ ςχμ πξλιςιρςικόμ εκδηλόρεχμ ποέπει μα αματεοθεί, ενάλλξσ, η έκθερη 
ζχγοατικήπ πξσ έλαβε υόοα ρςημ Biyelopolje (ρςξ βϊοειξ μέοξπ ςξσ Λασοξβξσμίξσ) με ςημ 
σπξρςήοινη ςηπ  TİKA και ςη ρσμμεςξυή και ξϋοκχμ ζχγοάτχμ· ρςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ 
ρσμμεςείυαμ, μάλιρςα, πξλσάοιθμξι βξσλεσςέπ και εκποϊρχπξι ςηπ ςξπικήπ 
ασςξδιξίκηρηπ357.  
     Ρημαμςικέπ πξλιςικέπ ποξεκςάρειπ – εμδεικςικέπ ςξσ ςοϊπξσ με ςξμ ξπξίξμ γίμεςαι 
αμςιληπςϊπ ξ οϊλξπ ςηπ ξσοκίαπ απϊ ςιπ πξλιςικέπ αουέπ ςξσ Λασοξβξσμίξσ – εμςξπίζξμςαι 
ρςημ καςαρκεσή – απϊ ςημ TİKA – Λεμςοερέ ρςημ ποχςεϋξσρα ςξσ Λασοξβξσμίξσ, 
Podgoritsa. Ρςα εγκαίμια ςξσ Λεμςοερέ παοεσοέθηκε ςξσοκική αμςιποξρχπεία σπϊ ςξμ 
Σπξσογϊ παοά ςχ Οοχθσπξσογχ και σπεϋθσμξ για ςημ  TİKA, Said Yazıcıoğlu, και ςξμ 
Οοϊεδοξ ςηπ TİKA, Musa Kulaklıkaya· ξι ξϋοκξι ανιχμαςξϋυξι είυαμ, επίρηπ, ρειοά 
διπλχμαςικόμ επατόμ με κξοσταία πξλιςικά ρςελέυη ςξσ Λασοξβξσμίξσ. 
     Mεςά ςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ, ξ Yazıcıoğlu, ρσμξδεσϊμεμξπ απϊ αμςιποξρχπεία, είυε 
ρσμάμςηρη με ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ Δημξκοαςίαπ, Vujanovic· ξ ςελεσςαίξπ, μάλιρςα, απέμειμε 
εσυαοιρςήοια πλακέςα ρςημ TİKA για ςη ρσμβξλή ςηπ ρςημ αμέγεορη ςξσ εκπαιδεσςικξϋ 
ασςξϋ ιδοϋμαςξπ. Ξ Yazıcıoğlu είυε, επίρηπ επατέπ με ςξμ Λασοξβξϋμιξ Σπξσογϊ 
Δρχςεοικόμ και Δημϊριαπ Διξίκηρηπ, Yusuf Kalemperoviç, αλλά και με ςξμ Αμαπληοχςή 
Οοχθσπξσογϊ, Vujica Lazaviç· παοάλληλα, επιρκέτθηκε ςημ πϊλη Bar, ϊπξσ είυε ςημ 
εσκαιοία μα ρσμξμιλήρει – ρςα ςξσοκικά – με ςξσπ ςξσοκϊτχμξσπ καςξίκξσπ  ςηπ 
πεοιξυήπ358. 
     Ρςημ Podgoritsa, ενάλλξσ, και ρσγκεκοιμέμα ρςξ Θμρςιςξϋςξ Νέμχμ Γλχρρόμ ςξσ 
Οαμεπιρςημίξσ ςξσ Λασοξβξσμίξσ, ιδοϋθηκε μάθημα ςξσοκικήπ γλόρραπ, με ςημ 
σπξρςήοινη ςηπ TİKA· ιδιαίςεοη ρημαρία έυει ςξ γεγξμϊπ ϊςι για ποόςη τξοά ιδοϋεςαι 
μάθημα ςξσοκικόμ ρςημ πϊλη ασςήμ. Ρςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ    παοίρςαςξ – εκςϊπ ςχμ 
άλλχμ – ξ Αμςιποϊεδοξπ ςξσ Ιξιμξβξσλίξσ, Rastoder, ξ Ιξρμήςξοαπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ, 
Igor Lakiç, αλλά και ξ Οοέρβηπ ςηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ ρςξ Λασοξβξϋμιξ, Murat Oğuz. 
Ρε ξμιλία πξσ εκτόμηρε καςά ςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ, ξ Oğuz, ρημείχρε ϊςι ςξ μάθημα 
ςξσοκικόμ θα ταμεί ιδιαιςέοχπ υοήριμξ για ϊρξσπ Λασοξβξϋμιξσπ αμαζηςήρξσμ 
επαγγελμαςική απξκαςάρςαρη ρςιπ ασναμϊμεμεπ επεμδσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ξσοκίαπ 
ρςη υόοα ασςήμ· επερήμαμε, ακϊμα, ϊςι ςξ μάθημα ασςϊ θα ποξρτέοει ςη δσμαςϊςηςα ρε 
πληθσρμξϋπ απϊ ςη Βξρμία και ςξ Λασοξβξϋμιξ, μα εμδσμαμόρξσμ ςιπ επατέπ ςξσπ με ςξσπ 
ξμξεθμείπ ςξσπ, ξι ξπξίξι έυξσμ μεςαμαρςεϋρει ρςημ ξσοκία359. 

6. ΡΔΠΒΘΑ  

 
     Ξ ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςη Ρεοβία – αμ και πξλϋ πεοιξοιρμέμεπ ρε αοιθμϊ – 
παοξσριάζξσμ δϋξ ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά: ατεμϊπ, ερςία εμδιατέοξμςϊπ ςξσπ απξςελεί 
απξκλειρςικά η πεοιξυή ςξσ Sancak – ϊπξσ, ρϋμτχμα με ςα γοατϊμεμα ςηπ TİKA, ςξ 70%  
ςξσ πληθσρμξϋ είμαι Βϊρμιξι, έμαμςι ςξσ 30% πξσ είμαι Ρέοβξι360 – και ατεςέοξσ, ξι 
δοαρςηοιϊςηςεπ κιμξϋμςαι ρςξμ ςξμέα ςχμ σλικξςευμικόμ παοξυόμ και ςηπ καλλιέογειαπ 
διπλχμαςικόμ επατόμ.  
     Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ςξ 2007 η TİKA νεκίμηρε ςημ αμξικξδϊμηρη ςξσ δημξςικξϋ ρυξλείξσ 
«Δξρίθεξπ Ξμποάμςξβιςπ», πξσ ενσπηοεςξϋρε 300 μαθηςέπ απϊ 15 υχοιά· ςα ξικξδξμικά 
ρυέδια ποξέβλεπαμ ςη θεμελίχρή ςξσ ρε 1.300 ς.μ., αλλά και ςημ ϋπαονη αθληςικόμ 
εγκαςαρςάρεχμ και αιθξσρόμ σπξλξγιρςόμ. Δμδεικςικά ςξσ διπλχμαςικξϋ βελημεκξϋπ ςηπ 

                                                 
356 Karadağ‟daki Osmanlı mirası düzenlenen sergide tanıtıldı (TİKA, 21/10/2008).  
357 Ressamlar Karadağ‟da buluştu (TİKA, 9/10/2009).  
358 Karadağ Medresesi Bakan Yazıcıoğlu tarafindan açıldı (TİKA,15/12/2008).  
359 Podgoritsa‟nin ilk Türkçe kursu açıldı (TİKA, 6/3/2009).  
360 Novi Pazar Dojitej Obradoviç İlkokulu yeniden ediliyor (TİKA, 20/9/2007).  
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TİKA ρςημ πεοιξυή, είμαι ϊςι ρςημ ςελεςή έμαονηπ ςχμ εογαριόμ παοίρςαμςξ, μεςανϋ άλλχμ, 
ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Δημξκοαςικξϋ Ιιμήμαςξπ ςξσ Sancak, ξ Οοϊεδοξπ ςηπ Δθμικήπ  Ρσμέλεσρηπ 
Βξρμίχμ ςξσ Sancak και Δήμαουξπ ςξσ Novi Pazar, Dr Süleyman Uglanin, καθόπ και ξ 
βξσλεσςήπ ςξσ Novi Pazar, Bayram Omeragiç361. Ξ Uglanin ήςαμ, επίρηπ εκείμξπ πξσ 
απέμειμε – ϊμςαπ πλέξμ και Σπξσογϊπ παοά ςχ Οοχθσπξσογό – εσυαοιρςήοια πλακέςα ρςξμ 
Αμαπληοχςή Ρσμςξμιρςή Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA  ρςημ Podgoritsa362. 
     Οαοάλληλα με ασςά, ξ Uglanin, μαζί με ςξσπ βξσλεσςέπ ςξσ ρεοβικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ, Esat 
Cuceviç και Bayram Ömeragiç – για  ςξμ ξπξίξ έυει ήδη γίμει λϊγξπ παοαπάμχ – καθόπ και 
με ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ Λξσρξσλμαμικήπ Ιξιμϊςηςαπ ςηπ Ρεοβικήπ Δημξκοαςίαπ, Adem Ef. 
Zilkiç, επιρκέτθηκαμ ςξ Ρσμςξμιρςικϊ ογαμξ ςηπ DT, ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη· ποξπ ςιμήμ 
ςξσ Uglanin, μάλιρςα, ξ Αμςιμξμάουηπ, Murat Kocabaş, παοέθερε γεϋμα, ρςξ ξπξίξ 
παοακάθηραμ και αμόςαςξι ανιχμαςξϋυξι ςξσ ςξσοκικξϋ κοάςξσπ363. ΄Δμα υοϊμξ αογϊςεοα, 
αμςιποξρχπεία δημάουχμ ςξσ Sancak επιρκέτθηκαμ ςα κεμςοικά ςηπ TDBB, ϊπξσ είυαμ 
ρσμάμςηρη με ςξ Δήμαουξ ςξσ Beykoz – και μέλξπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ TDBB – 
Yücel Çelikbilek αλλά και ςξμ Οοϊεδοξ ςξσ Μξμαουιακξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Μξμαουίαπ ςηπ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, Hüsamettin Koçak364.  

7. ΑΚΒΑΜΘΑ 

 
     Ζ μξμαδική εκ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ πξσ δοαρςηοιξπξιείςαι ρςημ Αλβαμία είμαι η 
TİKA· ξι ρυέρειπ ςηπ μάλιρςα, με ςα αμόςαςα κσβεομηςικά κλιμάκια ςηπ υόοαπ ασςήπ, 
κοίμξμςαι χπ εναιοεςικά αμαβαθμιρμέμεπ. Ασςϊ απξδεικμϋεςαι, ενάλλξσ, απϊ ςημ επίρκεφη 
ςξσ Αλβαμξϋ Σπξσογξϋ Γεχογίαπ, οξτίμχμ και Οοξρςαρίαπ ςξσ Ιαςαμαλχςή, Jemin 
Gjona, ρςα κεμςοικά ςηπ TİKA, ςξ 2009. Ξ Gjona είυε ρσμάμςηρη με ςξμ, αομϊδιξ για ςημ 
TİKA, Σπξσογϊ Yazıcıoğlu, αλλά και με ςξμ Οοϊεδοϊ ςηπ, Musa Kulaklıkaya· ρςξ πλαίριξ ςηπ 
επίρκεφηπ ασςήπ σπεγοάτη και έμα Οοχςϊκξλλξ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ δϋξ πλεσοόμ365.  
     Οέοαμ ςξϋςξσ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TİKA ρςημ Αλβαμία μπξοξϋμ μα διακοιθξϋμ ρςιπ 
ενήπ καςηγξοίεπ: 
 
α) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη 
β) Οξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
γ) Δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εσοϋςεοηπ εκπαίδεσρηπ. 
 
α) Έογα σπξδξμήπ και σλικξςευμική σπξρςήοινη. 
 
     Έογξ με ιδιαίςεοη ρημαρία θα ποέπει μα θεχοηθεί η σδοξδϊςηρη 6 υχοιόμ ςηπ επαουίαπ 
Kryevith, ρςημ πεοιξυή ςηπ Kovaja. πχπ επιρημαίμεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, ρςημ 
ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ παοίρςαμςξ αμόςαςξσ ανιχμαςξϋυξι αλλά και άμθοχπξι ςχμ ΛΛΔ ςηπ 
Αλβαμίαπ. Απϊ ςξσοκικήπ πλεσοάπ, ανίζει μα ρημειχθεί η παοξσρία ςξσ Ρςοαςιχςικξϋ 
Ακξλξϋθξσ ςηπ ςξσοκικήπ Οοερβείαπ ρςα ίοαμα, Ρσμςαγμαςάουη Saim Bağcı366. 
     Οαοάλληλα με ασςά, έμα ρημαμςικϊ πξρξρςϊ ςηπ σλικξςευμικήπ σπξρςήοινηπ ατξοά  ρςξ 
υόοξ ςηπ εκπαίδεσρηπ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, η  TİKA ποξέβη ρςημ αμακαίμιρη ςξσ παιδικξϋ 

                                                 
361 ϊ. π.  
362 Karadağ ve Sırbistan‟dan TİKA‟ya plaket (TİKA, 15/6/2009). Ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ αματέοεςαι, 
ενάλλξσ, ϊςι με ςημ σπξρςήοινη ςηπ TİKA κςίρθηκε μία βιβλιξθήκη ρςξ Βξρμιακϊ Θμρςιςξϋςξ Δπιρςημόμ, 
ρςξ Tutin.  
363 Sansak‟tan İstanbul‟a gelen misafirler (TİKA, 24/3/2008).  
364 Sırbistan‟ın Sancak Bölgesinden Belediye Başkanlarından oluşan bir heyet Türk Dünyası Belediyeler 
Birliğine ziyarette bulundu (TDBB, 23 Ekim 2009). Ζ αμςιποξρχπεία απξςελξϋμςαμ απϊ ςξ Δήμαουξ 
ςξσ Novi Pazar, Dr Meho Mahmutoviç, ςξ Δήμαουξ ςξσ Tutin, Bayram Gegiç, και ςξ Δήμαουξ ςηπ 
Sjenica, Muriz Turkoviç.  
365 Bakan Yazıcıoğlu, Arnavut Bakan Gjana‟yı TİKA‟da ağırladı (TİKA, 3/2/2009). ξ εμ λϊγχ δελςίξ 
ϋπξσ παοέυει, επίρηπ, μία ρειοά απϊ εμδιατέοξσρεπ πληοξτξοίεπ: ςξ 2008, ξ ϊγκξπ ςξσ ενχςεοικξϋ 
εμπξοίξσ ςηπ ξσοκίαπ ποξπ ςημ Αλβαμία ήςαμ 318 εκαςξμμϋοια δξλλάοια, έυξμςαπ διπλαριαρθεί καςά 
ςημ πεοίξδξ 2005 – 2008.   
366 Arnavutluk‟un Kavaja İli sağlıklı içme suyuna kavuştu (TİKA, 29/9/2009).  
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ρςαθμξϋ “Kemal Atatürk – ξ ξπξίξπ έυει 70 πεοίπξσ    παιδιά – ρςημ πϊλη Vlora367· 
αμακαίμιρη, χρςϊρξ, ποαγμαςξπξιήθηκε και ρςξ λϋκειξ “Köprülü Mehmet – πξσ τέοει ςξ 
ϊμξμα ςξσ γμχρςξϋ Ξθχμαμξϋ Λεγάλξσ Βεζϋοη – ρςημ πεοιξυή Rushnik ςηπ επαουίαπ Berat. 
Ιαςά ςημ ξμιλία ςξσ ρςημ ςελεςή ςχμ εγκαιμίχμ, ξ Ρσμςξμιρςήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςηπ TİKA 
για ςα ίοαμα, Ali Özgün Öztürk, ιρυσοίρθηκε ϊςι ξ ςξσοκικϊπ και ξ αλβαμικϊπ λαϊπ είμαι 
αδελτξί λαξί και ϊςι υάοη ρε ασςά ςα ποξγοάμμαςα ρσρτίγγξμςαμ ξι ρυέρειπ μεςανϋ ςχμ 
δϋξ κοαςόμ. Απϊ ςη δική ςηπ πλεσοά, ξ Μξμάουηπ ςξσ Berat, Konstandin Lefta, σπξρςήοινε 
ϊςι ασςϊ ςξ ρυέδιξ καςέδεινε για μια ακϊμα τξοά ςη ρςεμή τιλία αμάμερα ρςημ ξσοκία και 
ςημ Αλβαμία368. Ρςημ πϊλη ςξσ Berat αμακαιμίρθηκε, ενάλλξσ, απϊ ςημ TİKA ςξ μηπιαγχγείξ 
“Çlirim 2” – πξσ είμαι και ςξ μεγαλϋςεοξ ςηπ πεοιξυήπ, ενσπηοεςόμςαπ πεοίπξσ 200 
μαθηςέπ. Δμδιατέοξμ παοξσριάζει ρε κάθε πεοίπςχρη, πάμςχπ, η παοξσρία ρςημ ςελεςή 
ςχμ εγκαιμίχμ ςξσ αμαπληοχςή Οοχθσπξσογξϋ ςηπ Αλβαμίαπ, Genc Pollo, ξ ξπξίξπ 
εκςελξϋρε επίρηπ υοέη Σπξσογξϋ Οαιδείαπ και Δπιρςημόμ369. Λία ακϊμα ρσμδοξμή ςηπ TİKA 
ρςξμ εκπαιδεσςικϊ ςξμέα έγκειςαι ρςημ δχοεά αμαγμχρςικόμ ςξσοκικήπ γλόρραπ και 
επιλεγμέμχμ έογχμ ςηπ ςξσοκικήπ λξγξςευμίαπ ποξπ ςξμ ςξμέα ξσοκξλξγίαπ και ςξ Ιέμςοξ 
ξσοκικξϋ Οξλιςιρμξϋ ςηπ Ρυξλήπ Νέμχμ Γλχρρόμ, η ξπξία αμήκει ρςξ Οαμεπιρςήμιξ ςχμ 
ιοάμχμ370. 
     Mία ρειοά άλλχμ παοξυόμ και δοαρςηοιξςήςχμ καλϋπςει πξικίλξσπ επαγγελμαςικξϋπ 
ςξμείπ ςξσ αλβαμικξϋ κοάςξσπ. ξ 2007, ανιχμαςξϋυξι ςηπ TİKA είυαμ  επατέπ με αομϊδια 
ρςελέυη ςξσ αλβαμικξϋ κοάςξσπ, με ρκξπϊ ςημ σλξπξίηρη ςξσ Ρυεδίξσ Αμάπςσνηπ ςηπ 
Οαοαγχγήπ Βξξειδόμ Jersey και Ρσγκοϊςηρηπ Βξξπαοαγχγικόμ Ρσμεςαιοιρμόμ· ρςιπ 
επατέπ ρσζηςήθηκαμ, επίρηπ, ξι ποξρπάθειεπ πξσ καςαβάλλξμςαι για ςημ ίδοσρη εμϊπ 
Ιέμςοξσ Ρσλλξγήπ Γάλακςξπ. Οαοάλληλα, η TİKA ποξέβη ρε δχοεά σλικξςευμικξϋ 
ενξπλιρμξϋ καθαοιϊςηςαπ ποξπ ςξ Δήμξ ςξσ Shengjin371.  
     Ρ’ ασςά θα ποέπει μα ποξρςεθεί η δχοεά ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ, εκ μέοξσπ ςηπ TİKA, 
ποξπ ςξ Ίδοσμα Παδιξτχμίαπ και ηλεϊοαρηπ ςηπ Αλβαμίαπ (TVSH), ρςξ πλαίριξ ςηπ 
εσοϋςεοηπ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςιπ δϋξ πλεσοέπ· ξϋοκξι ςευμικξί, μάλιρςα, έδειναμ 
ρςξσπ Αλβαμξϋπ ξμξλϊγξσπ ςξσπ ςξμ ςοϊπξ αμςιμεςόπιρηπ πιθαμόμ ποξβλημάςχμ ρςη 
λειςξσογία ςχμ μέχμ ρσρκεσόμ. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι, ατξϋ ενέτοαραμ ςημ εσγμχμξρϋμη 
ςξσπ ποξπ ςημ TİKA για ςιπ παοξυέπ ασςέπ, ξι αομϊδιξι Αλβαμξί ανιχμαςξϋυξι επερήμαμαμ 
ϊςι καςαβάλλξμςαι ποξρπάθειεπ για αϋνηρη ςξσ υοϊμξσ πξσ  καςαλαμβάμει ςξ ςξσοκϊτχμξ 
ποϊγοαμμα ημεοηρίχπ, απϊ 15 ρε 30 λεπςά372. 
 
β)  Πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ 
 
     Ξι εμέογειεπ ςηπ TİKA ρςξμ πξλιςιρςικϊ ςξμέα απξρκξπξϋμ καςά κϋοιξ λϊγξ, ςϊρξ ρςημ 
αμάδεινη ςξσ ξθχμαμικξϋ παοελθϊμςξπ ςηπ Αλβαμίαπ, ϊρξ και ρςη ρϋρτιγνη ςχμ δερμόμ 
ςχμ δϋξ λαόμ· σπϊ μία έμμξια, ενάλλξσ, ςξ ποόςξ μπξοεί μα θεχοηθεί χπ σπξρϋμξλξ ςξσ 
δεϋςεοξσ. Σπ’ ασςήμ ςημ έμμξια, η TİKA ξλξκλήοχρε ςξ 2008 ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ 
ερχςεοικήπ και ενχςεοικήπ ϊφηπ ςξσ ιρςξοικξϋ ζαμιξϋ ςξσ Parruce Busatlı Mehmet Paşa, 
πξσ υοξμξλξγείςαι απϊ ςξμ 18ξ αιόμα373. Αμςιρςξίυχπ, ςξ 2009 ρσρςάθηκε 4μελήπ 
αμςιποξρχπεία απϊ ςημ TİKA ρε ρσμεογαρία με ςξ Σπξσογείξ Οξλιςιρμξϋ ςηπ Αλβαμίαπ, με 
ρκξπϊ ςημ απξκαςάρςαρη ξθχμαμικόμ μμημείχμ ρε 10 ρημαμςικέπ αλβαμικέπ πϊλειπ· η 

                                                 
367 Vlora Orikim Κreşi‟nin tadilati tamamlandı (İΙΑ, 13/2/2008). Ρςξ δελςίξ ϋπξσ ςξμίζεςαι, 
ενάλλξσ, ϊςι ρςημ πϊλη ςηπ Vlora – η ξπξία βοίρκεςαι ρςα μϊςια ςηπ Αλβαμίαπ – πλημ ςξσ παιδικξϋ 
ρςαθμξϋ, σπάουει και έμα λϋκειξ πξσ τέοει ςξ ϊμξμα “Kemal Atatürk”.  
368 Arnavutluk  Köprülü Mehmet Lisesi hizmete açıldı (TİKA, 3/11/2009). 
369 Arnavutluk‟ta donanımı tamamlanan Çlirim 2 Anaokulu törenle açıldı (TİKA, 23/6/2009).  
370 Tiran Üniversitesi Türkoloji Bölümü ve Türk Kültür Merkezi‟ne destek (TİKA, 27/7/2009). πχπ 
επιρημαίμεςαι ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, ξ ςξμέαπ ξσοκξλξγίαπ λειςξσογεί απϊ ςξ 1996 με 6 άςξμα 
διδακςικϊ ποξρχπικϊ και 100 πεοίπξσ τξιςηςέπ· απϊ ςξ εκπαιδεσςικϊ έςξπ 2005-2006, ξι τξιςηςέπ πξσ 
έυξσμ ξλξκληοόρει ςιπ ρπξσδέπ ςξσπ έυξσμ πλέξμ ςη δσμαςϊςηςα μα ρσμευίρξσμ ρε μεςαπςσυιακϊ 
επίπεδξ. Ρςξ αμακξιμχθέμ ςξμίζεςαι ακϊμα, ϊςι ςξ Ιέμςοξ ξσοκικξϋ Οξλιςιρμξϋ λειςξσογεί απϊ ςξ 
2004.   
371 Arnavutluk‟ta farklı alanlarda 4 proje faaliyet gerçkleştirildi (TİKA, 16/8/2007). 
372 Arnavutluk Radyo Televisyon Kurumu‟na destek (TİKA, 25/3/2008).  
373 Yusuf Ağa Camisi yeni görünümüne kavuştu (TİKA, 24/9/2008). πχπ επιρημαίμεςαι ρςξ ρυεςικϊ 
έγγοατξ, ςξ παλαιϊ ασςϊ ζαμί μεςξμξμάρθηκε ρε ζαμί ςξσ Yusuf Ağa και ασςή είμαι πλέξμ η επίρημη 
ξμξμαρία ςξσ. 
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αμςιποξρχπεία θα ρσμξδεσϊςαμ απϊ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ Λξσρξσλμαμικήπ Ιξιμϊςηςαπ ςηπ 
Αλβαμίαπ αλλά και ςξσ Αλβαμικξϋ Θμρςιςξϋςξσ Θρςξοικόμ Λμημείχμ374. 
     Οαοάλληλα με ασςά, η TİKA ποξυόοηρε ρςημ αμακαίμιρη ςξσ ξσοκξ –Αλβαμικξϋ 
Ιέμςοξσ Οξλιςιρμξϋ ρςη Ρκϊδοα. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ποαγμαςξπξιήθηκε δχοεά 
ηλεκςοξγεμμήςοιαπ, τχςξςσπικξϋ μηυαμήμαςξπ, θεομάρςοαπ αλλά και βιβλίχμ ρυεςικά με 
ςξμ ςξσοκικϊ πξλιςιρμϊ. Δπιποϊρθεςα, ιδοϋθηκε μέα αίθξσρα ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ με 
διαδικςσακή ρϋμδερη375. 
 
γ) Δοαρςηοιόςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςηπ εσούςεοηπ εκπαίδεσρηπ 
 
     Ξι εμέογειεπ ςηπ TİKA ρςξμ εκπαιδεσςικϊ ςξμέα ερςιάζξμςαι ρε μεγάλξ βαθμϊ ρςη 
διδαρκαλία και ποξβξλή ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ ρςημ Αλβαμία. πχπ ςξμίζεςαι ρε ρυεςικϊ 
αμακξιμχθέμ, ξι ςξσοκικέπ επιυειοημαςικέπ επεμδϋρειπ ρςημ Αλβαμία έυξσμ δημιξσογήρει 
αμςίρςξιυεπ αμάγκεπ ρε ςξσοκϊτχμξ ποξρχπικϊ · χπ εκ ςξϋςξσ, και η ζήςηρη για μαθήμαςα 
ςξσοκικήπ γλόρραπ έυει επίρηπ ασνηθεί. Για ςξ λϊγξ ασςϊμ, ξ ξμέαπ ξσοκξλξγίαπ ςηπ 
Ρυξλήπ Νέμχμ Γλχρρόμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςχμ ιοάμχμ νεκίμηρε ρςιπ αουέπ ςξσ 2009 ςοειπ 
ςάνειπ ξσοκικόμ, ρςιπ ξπξίεπ δήλχραμ ρσμμεςξυή 120 άςξμα ρσμξλικά. α άςξμα ασςά 
ενεςάρθηκαμ γοαπςόπ, ποξκειμέμξσ μα διαπιρςχθεί ςξ γμχρςικϊ ςξσπ επίπεδξ και μα 
ςανιμξμηθξϋμ αμαλϊγχπ· ςξ ποϊγοαμμα ποξέβλεπε, ενάλλξσ, ςη ρσμέυιρη ςχμ μαθημάςχμ 
μέυοι ςξ Λάιξ376. Ζ γλχρρική καςάοςιρη ςχμ μαθηςόμ δεμ ρςαμαςξϋρε εκεί: η TİKA είυε, 
επίρηπ διξογαμόρει θεοιμά ποξγοάμμαςα Stage, για ϊρξσπ απϊ ςξσπ μαθηςέπ ασςξϋπ 
εμδιατέοξμςαμ μα βελςιόρξσμ ςα ξσοκικά ςξσπ ρςημ ξσοκία, και μα γμχοίρξσμ ςη 
υόοα377. Ζ διδαρκαλία ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ απϊ ςξμ ςξμέα ξσοκξλξγίαπ είμαι κας’ 
ξσρίαμ η κξοϋτχρη εμϊπ εσοϋςεοξσ εμδιατέοξμςξπ για ςα ξσοκικά, η ξπξία είυε νεκιμήρει 
ςξσλάυιρςξμ ποιμ δϋξ υοϊμια. Οοξπ επίοοχρη ςξσ ιρυσοιρμξϋ ασςξϋ, μπξοξϋμ μα 
αματεοθξϋμ ςα αμξιυςά μαθήμαςα ξσοκικήπ Γλόρραπ πξσ παοαδίδξμςαμ ρςιπ πϊλειπ ςχμ 
ιοάμχμ, ςηπ Ρκϊδοαπ, ςξσ Laç και ςξσ Lezhe, καςά ςημ πεοίξδξ 2006 – 2007· ρςξσπ 
επιςσυϊμςεπ είυαμ απξμεμηθεί, μάλιρςα, και ςα αμάλξγα διπλόμαςα πιρςξπξίηρηπ ςχμ 
γμόρεόμ ςξσπ378. 
     Οξλϋ διατξοεςικά ρε ρυέρη με ςα ποξαματεοθέμςα – αλλά ρε κάθε πεοίπςχρη, 
εμςαρρϊμεμα ρςξμ εσοϋςεοξ εκπαιδεσςικϊ υόοξ – είμαι ςοία εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια για 
Αλβαμξϋπ αρςσμξμικξϋπ, πξσ σλξπξιήθηκαμ ςξ 2009 χπ ποξψϊμ ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ 
TİKA, ςη Γεμική Διεϋθσμρη Αρταλείαπ ςηπ ξσοκίαπ, και ςημ αμςίρςξιυη Διεϋθσμρη ςηπ 
Αλβαμίαπ. ξ ποόςξ ρεμιμάοιξ ατξοξϋρε ςη διεναγχγή διαποαγμαςεϋρεχμ ρε πεοιπςόρειπ 
ξμηοίαπ  και εμ γέμει κοίρεχμ, εμό ςξ δεϋςεοξ ςη διαυείοιρη πληοξτξοιόμ πξσ ατξοξϋμ 
ςημ ερχςεοική αρτάλεια ςηπ υόοαπ. Ιαι ςα δϋξ έλαβαμ υόοα ρςημ Αλβαμία· ςξ ποόςξ 
παοακξλξϋθηραμ 15 άςξμα, εμό ςξ δεϋςεοξ 10. ξ ςοίςξ ρεμιμάοιξ ατξοξϋρε ςξμ αγόμα 
εμάμςια ρςημ ςοξμξκοαςία και έλαβε υόοα ρςξ κςίοιξ ςηπ Ακαδημίαπ ςηπ Αλβαμικήπ 
Αρςσμξμίαπ ρςα ίοαμα. ξ παοακξλξϋθηραμ ρσμξλικά 10 ανιχμαςικξί, εμό μεςανϋ ςχμ 
διδαρκϊμςχμ ήςαμ και ξ Σπαουηγϊπ ςηπ Αμςιςοξμξκοαςικήπ Σπηοερίαπ ςηπ Γεμικήπ 
Διεϋθσμρηπ Αρταλείαπ ςηπ ξσοκίαπ, Bekir Akarsu379. 

8. ΙΑΔΥΞΛΔΜΖ ΙΣΟΠΞΡ 

 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ Ξογαμόρεχμ ρςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ αμήκξσμ ρυεδϊμ κας’ 
απξκλειρςικϊςηςα ρςημ TDBB, με ςημ DT μα έυει μϊμξ μία. Ζ απξσρία ςηπ TİKA μπξοεί μα 
εομημεσθεί απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςα εδάτη ασςά είμαι ξσριαρςικά σπϊ ςξμ έλεγυξ ςξσ 
ςξσοκικκξϋ ρςοαςξϋ, γεγξμϊπ πξσ ασςξμάςχπ ςα ςξπξθεςεί μάλλξμ εκςϊπ ςηπ ακςίμαπ ςχμ 

                                                 
374 Arnavutluk‟taki Osmanlı dönemi Türk eserlerinin restorasyon çalışmaları başlıyor (TİKA, 
28/4/2009). Ξι δέκα ασςέπ πϊλειπ είμαι ςα ίοαμα, η Ρκϊδοα, ςξ Αογσοϊκαρςοξ, ςξ Durres, ςξ 
Elbasan, ςξ Peqin, η Korça, η Vlora, ςξ Berat και η Ιοϊια. 
375 Yeniden düzenlenen Türk – Arnavut Kültür Merkezi faaliyete başladı (TİKA, 6/3/2009). Ρςξ 
έγγοατξ ρημειόμεςαι, ενάλλξσ, ϊςι ρςξ ξσοκξ – Αλβαμικϊ Ιέμςοξ Οξλιςιρμξϋ παοαδίδξμςαι 
μαθήμαςα ςξσοκικήπ γλόρραπ. 
376 Tiran‟da Türkçe kursları büyük ilgi görüyor (TİKA, 7/1/2009).  
377 TBMM Başkanı Köksal Toptan Tiran Üniversitesi Türkoloji Bölümünü ziyaret etti (TİKA, 7/1/2009).  
378Arnavutluk‟ta farklı 4 proje ve faaliyet gerçekleştirildi (TİKA, 16/08/2007).  
379 Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi‟nin Arnavutluk ayağı tamamlandı (TİKA, 24/8/2009).  
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εμδιατεοϊμςχμ ςηπ. Ασςϊ πξσ ταίμεςαι μα εμδιατέοει καςά κϋοιξ λϊγξ είμαι η ρϋρτιγνη 
ςχμ ρυέρεχμ ςχμ ξσοκξκσποίχμ με ςημ ξσοκία – και ασςϊ ενσπηοεςείςαι απϊ ςη θερμική 
λειςξσογία ςηπ TDBB. 
     Ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ μπξοξϋμ μα ςανιμξμηθξϋμ ρε ςοειπ καςηγξοίεπ: 
 
     α) Διπλχμαςικέπ επατέπ 
     β) Διμεοήπ ρσμεογαρία 
     γ) Οξλιςιρςικά δοόμεμα 
 
α) Διπλχμαςικέπ ρσμεογαρίεπ 
 
     To Mάοςιξ ςξσ 2008 πξλσμελήπ αμςιποξρχπεία σφηλϊβαθμχμ ξϋοκχμ ανιχμαςξϋυχμ 
επιρκέτθηκε ςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ και είυε ρειοά επατόμ με ρημαμςικξϋπ παοάγξμςεπ ςξσ 
φεσδξκοάςξσπ. Ζ αμςιποξρχπεία ασςή –πξσ είυε χπ επικεταλήπ ςξμ Αμςιποϊεδοξ ςξσ 
κσβεομόμςξπ Ιϊμμαςξπ Δικαιξρϋμηπ και Αμάπςσνηπ, Hüseyin Tanrıverdi – πεοιελάμβαμε ςξμ 
βξσλεσςή Recep Yıldırım, ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ TDBB  και Δήμαουξ ςξσ Pendik, Erol Kaya, ςξσπ 
Αμςιποξέδοξσπ ςηπ TDBB Hüseyin Birge (Δήμαουξ ςξσ Bayrampaşa), Muharrem Ergül 
(Δήμαουξ ςξσ Beykoz), Ali İnci (Δήμαουξ ςξσ Hendek), Halim Çakır (Δήμαουξ ςξσ Kırşehir) 
καθόπ και ςξμ Αμςιδήμαουξ Husamettin Koçak. Ζ αμςιποξρχπεία ρσμαμςήθηκε με ςξμ 
«Οοχθσπξσογϊ», Ferdi Sabit Soyer, με ςξμ ξπξίξ ρσζήςηρε καςά κϋοιξ λϊγξ για θέμαςα 
ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ380· παοάλληλα, είυε ρσμάμςηρη ςϊρξ με ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ Έμχρηπ 
ξσοκξκσποιακόμ Δήμχμ και Δήμαουξ ςηπ Κεσκχρίαπ, Cemal Bullutoğulları381, ϊρξ και με 
ςξμ Οοέρβη ςηπ ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ ρςη Κεσκχρία, Türkekkul Kurttekin382. 
     Έμα υοϊμξ αογϊςεοα, αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB - απξςελξϋμεμη απϊ ςξ Γεμικϊ 
Γοαμμαςέα, Dr Ertuğrul Gazi Sağlam και ςξ Γεμικϊ Ρσμςξμιρςή ςηπ Έμχρηπ, Türkan Tezbulur 
– επιρκέτθηκαμ ςη Γεμική Οοϊνεμξ ςηπ «ξσοκικήπ Δημξκοαςίαπ Βϊοειαπ Ιϋποξσ», Ayda 
Soylu383. Όρςεοα απϊ μεοικξϋπ μήμεπ, η Γεμική Οοϊνεμξπ Soylu αμςικαςαρςάθηκε απϊ ςη 
Servet Dorak· και η Dorak, χρςϊρξ, δέυθηκε ςημ επίρκεφη ςξσ Οοξέδοξσ ςηπ TDBB, Nihat 
Zeybekçi, εν ατξομήπ ςηπ αμάληφηπ ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ. Ξ Zeybekçi εμημέοχρε ςη μέα 
Γεμική Οοϊνεμξ για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TDBB ρςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ, καθόπ και για 
ςξσπ Δήμξσπ ςηπ πεοιξυήπ ασςήπ, πξσ είμαι μέλη ςηπ TDBB384. 
     Δπιρκέφειπ έυξσμ  ποαγμαςξπξιηθεί, ϊμχπ, και απϊ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ καςευϊμεμηπ 
Ιϋποξσ ποξπ ςημ TDBB. ξ 2007, ςημ TDBB επιρκέτθηκε ξ Αμςιποϊεδοξπ ςηπ Έμχρηπ 
ξσοκξκσποιακόμ Δήμχμ και Δήμαουξπ ςηπ Λϊοτξσ, Mahmut Özcınar385. Ξ Özcınar είυε 
επιρκετθεί ςημ TDBB και ποιμ απϊ λίγξσπ μήμεπ· εκείμη ςη τξοά ρσμξδεσϊςαμ, μάλιρςα απϊ 
ςξσπ Δημάουξσπ ςξσ İskele, Halil Ibraim Orun και ςξσ Alsancak, Dr Yücel Atakora386. 
 

                                                 
38012 Mart 2008 tarihinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği heyetini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Başbakanı Ferdi Sabit Soyer Başbakanlıkta kabul etti (TDBB, 12 Mart 2008).  
381 12 Mart 2008 tarihinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Lefkoşa Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Cemal Bulutoğullarını makamında 
ziyaret etti (TDBB, 12 Mart 2008). 
38212 Mart 2008 tarihinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği heyeti Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa 
Büyükelçisi Türkekul Kurttekin‟i makamında ziyaret etti (TDBB, 12 Mart 2008).  
383TDBB heyeti KKTC İstanbul Başkonsolosu Ayda Soylu‟ yu makamınnda ziyaret etti (19 Şubat 2009).  
384TDBB Başkanı ve Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Başkonsolosu Servet Dorak'ı makamında ziyaret etti (12 Kasım 2009).   
385Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti Birlik merkezine nezaket ziyaretinde bulundular (TDBB, 19 
Ekim 2007).  
386KKTC Belediye Başkanları TDBB merkezini nezaket ziyaretinde bulundular (TDBB, 26 Ocak 2007). Oι 
επατέπ ασςέπ μεςανϋ ςχμ Δήμχμ θα ποέπει μα λαμβάμξσμ υόοα και ρε υαμηλϊςεοξ επίπεδξ, ϊπχπ 
ςξσλάυιρςξμ απξδεικμϋει η ρσμάμςηρη, ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, ςξσ Δημάουξσ ςηπ Λϊοτξσ και 
Αμςιποξέδοξσ ςηπ Έμχρηπ ξσοκξκσποιακόμ Δήμχμ, Mahmut Özcinar, και ςξσ Δημάουξσ ςξσ 
Çekmeköy, Sıddık Eraslan, ςξ 2007. Ρημειχςέξμ ϊςι ξι δϋξ Δήμξι έυξσμ σπξγοάφει Οοχςϊκξλλξ μεςανϋ 
ςξσπ αδελτξπξίηρηπ. Για ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ, βλ. KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı İstanbul 
Çekmeköy Belediyesini ziyaret etti (TDBB, 19 Ekim 2007). 



Αμιυμεύξμςαπ ςημ ςξσοκική ενωςεοική πξλιςική |Οαμςελήπ ξσλξσμάκξπ 

 

 70 

β) Διμεοήπ ρσμεογαρία 
 
     Λξλξμϊςι ακϊμα ταίμεςαι μα είμαι ρυεςικά πεοιξοιρμέμη, η ρσμεογαρία αμάμερα ρςημ 
TDBB και ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ φεσδξκοάςξσπ παοξσριάζει ξοιρμέμεπ εμδιατέοξσρεπ πςσυέπ. 
ξ Λάοςιξ ςξσ 2008 σπεγοάτη Οοχςϊκξλλξ ευμικήπ Βξήθειαπ και Ρσμεογαρίαπ αμάμερα 
ρςξσπ Δήμξσπ ςξσ Beykoz (Ιχμρςαμςιμξϋπξλη) και ςξσ İskele (καςευϊμεμα)· ρκξπϊπ ήςαμ «η 
αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ και ςευμξγμχρίαπ ρε κάθε ςξμέα»387. ημ ίδια υοξμιά η TDBB 
διξογάμχρε εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ για ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ ςξσοκξκσποιακήπ ςξπικήπ 
ασςξδιξίκηρηπ388· ανίζει μα ρημειχθεί, μάλιρςα, ϊςι παοόμ ρςημ ςελεςή απξτξίςηρηπ – ξ 
ξπξίξπ εκτόμηρε και λϊγξ, μάλιρςα, ήςαμ ξ βξσλεσςήπ Ριμόπηπ, Kadir Tıngıroğlu389. 
 
γ) Πξλιςιρμικά δοώμεμα 
 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ρςξμ ςξμέα ςξσ πξλιςιρμξϋ απξρκξπξϋμ καςά κϋοιξ λϊγξ ρςη 
ρϋρτιγνη ςχμ δερμόμ αμάμερα ρςξσπ ξσοκξκσποίξσπ και ςξ κοάςξπ ςηπ ξσοκίαπ. Σπ’ 
ασςήμ ςημ έμμξια, ξι Δήμξι ςξσ Zeytinburnu και ςξσ Rize – πξσ είμαι μέλη ςηπ TDBB –
διξογάμχραμ ρςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ «Βοαδιέπ Οξλιςιρμξϋ για ςα αδελτά κοάςη ξσοκίαπ – 
Ιϋποξσ», με ρσμμεςξυή ξσοκξκσποίχμ απϊ ςξσπ Δήμξσπ ςηπ Λϊοτξσ, ςηπ Ισοήμειαπ, ςξσ 
İskele και ςξσ Beyarmudu. Ρε ξοιρμέμεπ πεοιξυέπ ϊπξσ λάμβαμαμ υόοα ξι εκδηλόρειπ 
ασςέπ, διαμεμήθηκαμ πακέςα νηοάπ ςοξτήπ, καθόπ και αμαπηοικά αμανίδια ρε αμθοόπξσπ 
με ειδικέπ αμάγκεπ. Ξι εκδηλόρειπ έςσυαμ και ςηλεξπςικήπ κάλσφηπ, εμό ρε κάθε 
πεοίπςχρη ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ςημ αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB επιρκέτθηκε, μεςανϋ 
άλλχμ, ξ ποόημ «Οοϊεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ», Rauf  Denktaş390. 
     Οαοάλληλα, με ασςά, θα ποέπει μα αματεοθεί η επίρκεφη αμςιποξρχπείαπ μαθηςόμ απϊ 
ςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, ποξκειμέμξσ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ 13ξ 
Ρσμπϊριξ Λαθηςόμ ςξσ ξσοκικξϋ κϊρμξσ, πξσ διξογαμόθηκε απϊ ςημ TDBB· ξι μαθηςέπ 
επιρκέτθηκαμ, ενάλλξσ ςα γοατεία ςηπ DT, ρςιπ 7/6/2007, και είυαμ ρσμαμςήρει με 
αμόςαςξσπ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ391. 

9. ΔΣΘΙΖ ΗΠΑΙΖ  

 
     Αμ και η μξσρξσλμαμική μειξμϊςηςα ςηπ Δσςικήπ Ηοάκηπ απξςελεί ςξ πεδίξ 
δοαρςηοιξςήςχμ δϋξ άλλχμ, κσοίχπ, Ρσμδέρμχμ – ςηπ Δσοχπαψκήπ Ξμξρπξμδίαπ ξϋοκχμ 
ςηπ Δσςικήπ Ηοάκηπ (Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu – ABTTF) και ςξσ  Ρσμδέρμξσ 
Αλληλεγγϋηπ ξϋοκχμ Δσςικήπ Ηοάκηπ (Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği) – 
εμςξϋςξιπ, για ςημ μειξμϊςηςα έυξσμ εκτοάρει ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ, ςϊρξ η TDBB ϊρξ και η 
DT. Ασςϊ καςαδεικμϋεςαι απϊ ςξ γεγξμϊπ ϊςι η TDBB εκποξρχπήθηκε δια ςξσ Αμςιποξέδοξσ 
ςηπ και Δημάουξσ ςξσ Düzce, Mehmet Keleş, ρςξ 5ξ Διεθμέπ Ρσμέδοιξ ςχμ ξϋοκχμ ςηπ 
Δσςικήπ Ηοάκηπ, πξσ έλαβε υόοα ςημ πεοίξδξ 15 – 17 Ρεπςεμβοίξσ 2006, ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη392. Οξλϋ πιξ ρημαμςική απϊ ασςήμ ςη ρσμμεςξυή, θα ποέπει μα θεχοηθεί 
η παοάθερη γεϋμαςξπ εκ μέοξσπ ςηπ TDBB ρε 150 μαθηςέπ λσκείχμ και τξιςηςέπ απϊ ςη 
Δσςική Ηοάκη, καθόπ και  ρςξσπ καθηγηςέπ ςξσπ, ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ επξμέμξσ έςξσπ393. 
Ιξμςά ρ’ ασςά, θα ποέπει μα ποξρςεθεί η ρσμεογαρία ςηπ DT με ςα Σπξσογεία Δνχςεοικόμ 

                                                 
38712 Mart 2008 tarihinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyelerinden İstanbul Beykoz Belediyesi ile 
KKTC İskele Belediyesi arasında teknik yardım ve işbirliği protokolü imzalandı (TDBB, 12 Mart 2008).  
388Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerel Yönetim Temsilcilerine yönelik “Uluslararası Yerel Yönetimler 
Eğitim Merkezi” 2008 yılı II. Dönem Eğitim Program açılışı Birlik Merkezinde gerçekleştirildi (TDBB, 
12 Mayıs 2008). Δναιοεςικά εμδιατέοξμ ρςξιυείξ θα ποέπει μα θεχοηθεί η παοξσρία  ρςημ εμαοκςήοια 
ςελεςή ςξσ Αμςιποξέδοξσ ςηπ İΙΑ, Λetin Arslanbaş, ξ ξπξίξπ εκτόμηρε και ξμιλία. Ζ παοξσρία 
σφηλϊβαθμχμ ρςελευόμ ςηπ İΙΑ ρε δοαρςηοιϊςηςεπ άλλχμ Ξογαμόρεχμ εμιρυϋει ςξμ ιρυσοιρμϊ ϊςι 
ασςή λειςξσογεί ρσυμά χπ «ξογάμχρη – ξμποέλα» για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ. 
389Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerel Yönetim Temsilcilerine yönelik “Uluslararası Yerel Yönetimler 
Eğitim Merkezi” 2008 yılı II. Dönem Eğitim Program sertifika töreni Birlik Merkezinde yapıldı (TDBB, 
24 Mayıs 2008). 
390 Zeytinburnu ve Rize Belediyeleri tarafıından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde “Türk – Kıbrıs 
Kardeş Ülke Kültür geceleri” düzenlendi (TDBB, 24 Eylül 2007).  
391 KKTC öğrencileri İstanbul Valiliğini ziyaret etti (DT, 13/6/2007).  
392 5 Uluslarası Batı Trakya Türkleri Kurultayı yapıldı (TDBB, 22 Eylül 2006).  
393 TDBB‟den 150 kişilik öğrenci ve oğretmen kafilesine yemek verildi (TDBB, 15 Ocak 2007).  
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και Οαιδείαπ ςηπ ξσοκίαπ, αλλά και με ςξ Ρϋμδερμξ Αλληλεγγϋηπ ξϋοκχμ Δσςικήπ Ηοάκηπ 
(BTTDD) για ςημ σλξπξίηρη 13ήμεοηπ εκδοξμήπ 180 μαθηςόμ ςηπ μειξμϊςηςαπ ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, ρςα ςέλη ςξσ 2007394.  
 
      

                                                 
394 Batı Trakya Türk Azınlığı‟na mensup oğrencilerin İstanbul ziyaretleri (DT, 2/1/2008).  
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Δ. ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΑ ΔΡΩΜΔΝΑ ΜΔ ΔΤΡΤΣΔΡΟ ΒΔΛΗΝΔΚΔ  ΚΑΙ 
ΠΟΛΤΔΘΝΙΚΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 

 
     Ξι μέυοι ρςιγμήπ αματξοέπ ρςιπ  πξλιςιρμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ Ξογαμόρεχμ 
εμςξπίζξμςαι ρε διμεοέπ επίπεδξ· σπάουξσμ και κάπξιεπ, ρςιπ ξπξίεπ μεςέυξσμ ρσγυοϊμχπ 
πξλλέπ υόοεπ και, μάλιρςα, με κξοσταίξσπ κοαςικξϋπ και διπλχμαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ. 
α δοόμεμα ασςά έυξσμ εναιοεςική ρημαρία, καθόπ καςαδεικμϋξσμ με ρατήμεια ςξμ 
γεχρςοαςηγικϊ υόοξ ρςξμ ξπξίξ η ξσοκία επιδιόκει μα καθιεοχθεί χπ μεσοαλγικϊπ 
παίκςηπ.  
     Δμδεικςικϊ ςξϋςξσ είμαι ςξ εκπαιδεσςικϊ Ρεμιμάοιξ πξσ διξογάμχρε η  TİKA απϊ κξιμξϋ 
με ςημ TDBB καςά ςξ υοξμικϊ διάρςημα 24 Λαοςίξσ – 1 Αποιλίξσ 2008, και ςξ ξπξίξ – 
ρϋμτχμα με ςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ – παοακξλξϋθηραμ Δήμαουξι, βξσλεσςέπ αλλά και 
Στσπξσογξί απϊ ςημ ΟΓΔΛ, ςξ Ιϊρξβξ και ςημ Δλλάδα395. οειπ μήμεπ αογϊςεοα, η TDBB 
διξογάμχρε ςη «Δεϋςεοη Ρσμάμςηρη Δημάουχμ-μελόμ ςηπ TDBB», ρςημ ξπξία ρσμμεςείυαμ 
Δήμαουξι – μέλη ςηπ TDBB απϊ 8 υόοεπ396: Αζεομπαψςζάμ, Βξρμία – Δοζεγξβίμη, Ιϊρξβξ, 
Ιιογιρςάμ, ΟΓΔΛ, Λξγγξλία, Λξλδαβία και καςευϊμεμη Ιϋποξπ· επίρηπ, χπ τιλξνεμξϋμεμξι, 
παοέρςηραμ ανιχμαςξϋυξι ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ απϊ ςξ Λαοϊκξ, ςη Πξσμαμία, ςημ 
Οαλαιρςίμη και ςη Βξσλγαοία397.     
     Οαοάλληλα με ασςά, ςοειπ ακϊμα δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ TDBB ποαγμαςξπξιήθηκαμ με 
ρσμμεςξυή ποξνεμικόμ αουόμ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ. ξ 2007 έλαβε υόοα ρςξ μέγαοξ 
“Hidiv Kasrı” ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, Ρσμδιάρκεφη ανιξλϊγηρηπ ςχμ πεποαγμέμχμ ςξσ 
«Ρσμεδοίξσ για ςημ ξπική Ασςξδιξίκηρη ςηπ Δσοαρίαπ» και ςχμ «βοαδιόμ για ςα αδελτά 
κοάςη». Ρςη Ρσμδιάρκεφη παοεσοέθηκαμ Γεμικξί Οοϊνεμξι, Οοϊνεμξι και εκποϊρχπξι ςξσ 
Αζεομπαψςζάμ, ςηπ Βξρμίαπ – Δοζεγξβίμηπ, ςξσ Ιαζακρςάμ, ςξσ Ιιογιρςάμ, ςηπ καςευϊμεμηπ 
Ιϋποξσ, ςηπ ΟΓΔΛ, ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ, ςξσ αςζικιρςάμ, ςξσ αςαοιρςάμ και ςηπ 
Ξσκοαμίαπ398. 
     Δπιποϊρθεςα, ςξμ Θαμξσάοιξ ςξσ 2008 διξογαμόθηκαμ για ςοίςη τξοά ξι «μϋυςεπ για 
ςξσπ Γεμικξϋπ Οοξνέμξσπ – Δτξδιξπξμπή ςηπ ατθξμίαπ», με ρσμμεςξυή ςχμ Γεμικόμ 
Οοξνέμχμ, ςχμ Οοξνέμχμ, καθόπ και Δημάουχμ-μελόμ ςηπ TDBB και εκποξρόπχμ ςξσ 
ϋπξσ απϊ ςη Ρεοβία, ςημ Αλβαμία, ςξ Ιιογιρςάμ, ςξ Ξσζμπεκιρςάμ ςξ Ιαζακρςάμ και ςη 
Βξρμία – Δοζεγξβίμη. Ηα ποέπει μα ρημειχθεί, ενάλλξσ, ϊςι ρςιπ εκδηλόρειπ ασςέπ 
ρσμμεςείυε, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, και ξ Αμςιποϊεδοξπ ςξσ κσβεομόμςξπ Ιϊμμαςξπ Δικαιξρϋμηπ 
και Αμάπςσνηπ και βξσλεσςήπ Λαγμηρίαπ, Hüseyin Tanrıverdi. ξ εγκάοδιξ κλίμα πξσ 
επεκοάςηρε επιβεβαιόθηκε με ςημ απξμξμή πλακεςόμ εκ μέοξσπ ςηπ TDBB ρςξσπ Γεμικξϋπ 
Οοξνέμξσπ ςχμ ποξαματεοθειρόμ υχοόμ399. ημ ίδια πεοίξδξ ποαγμαςξπξιήθηκε η 
«έςαοςη Οοξνεμική Ρσμδιάρκεφη Ανιξλϊγηρηπ ςχμ κξιμχμικόμ και πξλιςιρμικόμ 
δοχμέμχμ»· ρ’ ασςήμ ρσμμεςείυαμ ξι Γεμικξί Οοϊνεμξι ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ, ςηπ Ρεοβίαπ και 
ςηπ ΟΓΔΛ, ξι Οοϊνεμξι ςηπ Ξσκοαμίαπ, ςξσ Θοάμ, ςηπ Βξρμίαπ – Δοζεγξβίμηπ, καθόπ και ξ 

                                                 
395 Uluslararası Yerel Yönetimler Eğitim Merkezi‟nin açılışı İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Abdullah 
Selim Rarlar, TİKA Başkan Yardımcısı Sayın Metin Arslanbaş, Pendik Belediyesi Başkanı ve TDBB 
Başkanı Sayın Erol Kaya, üye Belediye Başkanları ve çok sayıda Belediye Başkanının katılımı ile 24 
Mart 2008 Pazartesi günü Birlik Merkezinde gerçekleştirildi (TDBB, 24 Mart 2008). Δδό ποέπει μα 
ρημειχθεί ϊςι ρε άλλξ αμακξιμχθέμ ςηπ TDBB – ςξ ξπξίξ κάμει λϊγξ για ςημ απξμξμή ςχμ 
πιρςξπξιηςικόμ ρςα άςξμα πξσ παοακξλξϋθηραμ ςξ εκπαιδεσςικϊ ρεμιμάοιξ – ςξμίζεςαι ϊςι ξι 
ρσμμεςέυξμςεπ ήςαμ Δήμαουξι, μέλη ςηπ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ και Στσπξσογξί απϊ ςξ Ιϊρξβξ, ςημ 
ΟΓΔΛ και ςημ Δλλάδα: εμ ξλίγξιπ, ξι «βξσλεσςέπ» πξσ αματέοξμςαι ρςξ ποόςξ κείμεμξ, 
αμςικαςαρςάθηκαμ απϊ «μέλη ςηπ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ». Για ςη «διϊοθχρη» ασςή, βλ. “Uluslararası 
Yerel Yönetimler Eğitim Merkezi” Eğitim Programı 2008 I. Dönem Sertifika Töreni 31 Mart 2008 
Pazartesi günü Birlik Merkezinde yapıldı (TDBB, 1 Nisan 2008).  
396Ξ ϊοξπ «υόοεπ» υοηριμξπξιείςαι ρςξ αμακξιμχθέμ ςηπ TDBB, ποξκειμέμξσ μα πεοιγοάφει και ςημ 
καςευϊμεμη Ιϋποξ, πξσ αμαγμχοίζεςαι απϊ ςημ ξσοκία χπ ξσοκική Δημξκοαςία Βϊοειαπ Ιϋποξσ. 
Ασςξμϊηςξ, είμαι, ϊςι ξ γοάτχμ διατχμεί πλήοχπ με ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ καςευϊμεμηπ Ιϋποξσ χπ 
αμενάοςηςηπ υόοαπ.  
397 II. Üye Belediye Başkanları buluşması dokuz ayrı ülkeden üye Belediye Başkanlarının katılımı ile 3 
Temmuz 2008 Perşembe günü Birlik Merkezinde gerçekleştirildi (TDBB, 3 Temmuz 2008).   
398 Başkonsolos, Konsolos ve Ülke temsilcileriyle Toplantı yapıldı (TDBB, 12 Şubat 2007).  
399III Başkonsoloslar ve Kardeş Ülke Geceleri – Bereket Konvoyu etkinliklerinin Tanıtım Toplantısı 
tarihi Kız Kulesi‟nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi (TDBB, 16 Ocak 2008).  



 
Ιείμεμξ Δογαρίαπ 13/2010 

 

 73 

Δπιςεςοαμμέμξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ αςαοιρςάμ – η ξπξία σπάγεςαι ρςη Πχρική 
Ξμξρπξμδία, καθόπ και Δήμαουξι ςηπ  TDBB400. 
     Kξμςά ρ’ ασςά, θα ποέπει με επιρημαμθεί μία δοαρςηοιϊςηςα ςηπ DT με ιδιαίςεοξ 
εμδιατέοξμ. Ιαςά ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ ςημ 21η Λαΐξσ χπ ςημ 10η Θξσμίξσ 2008, ρςημ 
Ιχμρςαμςιμξϋπξλη έλαβε υόοα ςξ «14ξ Ρσμπϊριξ για ςα παιδιά ςξσ ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ»· ρ’ 
ασςϊ ρσμμεςείυαμ 550 παιδιά απϊ 44 ξμάδεπ. Ξι ξμάδεπ ασςέπ ποξέουξμςαμ απϊ 
ςξσοκϊτχμξσπ πληθσρμξϋπ πξσ ζξϋραμ ρςξ Αζεομπαψςζάμ, ςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ, ςξ 
ξσοκμεμιρςάμ, ςξ  Ιαζακρςάμ, ςημ Ιοιμαία, ςξ Bayir Bucak (Ρσοία), ςξ Θοάκ, ςξ Θοάμ, ςξ 
Αμαςξλικϊ ξσοκερςάμ, αλλά και ςη Βξσλγαοία, ςημ ΟΓΔΛ, ςξ Ιϊρξβξ, καθόπ και – ασςϊ 
έυει μείζξμα ρημαρία – ςη Δσςική Ηοάκη. Ρςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ, ενάλλξσ, αματέοξμςαι  
και πεοιξυέπ ςηπ Πχρικήπ Ξμξρπξμδίαπ πξσ κάμξσμ για ποόςη τξοά ςημ εμτάμιρή ςξσπ 
ρςημ παοξϋρα μελέςη· επί παοαδείγμαςι, γίμεςαι λϊγξπ για ςξσπ ξϋοκξσπ ςχμ πεοιξυόμ 
Μξγκάι, Ρξο, Ιαπαςράι (ρεοκερία), ιβά, Γιακξσςία, αλλά και για ςξσοκικξϋπ πληθσρμξϋπ 
ςχμ ξπξίχμ ξ γεχγοατικϊπ εμςξπιρμϊπ καθίρςαςαι εμίξςε ποξβλημαςικϊπ: εμδιατέοξσρα χπ 
ποξπ ασςϊ είμαι η αματξοά ρε «Οξμάκξσπ ξϋοκξσπ», υχοίπ μα διεσκοιμίζεςαι αμ μξξϋμςαι 
πληθσρμξί ςηπ Δλλάδαπ ή ςηπ Βξσλγαοίαπ, με δεδξμέμξ, μάλιρςα, ϊςι διαυχοίζξμςαι απϊ 
ςξσπ «ξϋοκξσπ ςηπ Βξσλγαοίαπ» και ςξσπ «ξϋοκξσπ ςηπ Δσςικήπ Ηοάκηπ». Δμδεικςική, ρε 
κάθε πεοίπςχρη, ςηπ ρημαρίαπ πξσ απέδιδε η ςξσοκική κσβέομηρη ρςα δοόμεμα ασςά, είμαι 
ϊςι η εμαοκςήοια ξμιλία ςξσ Ρσμπξρίξσ εκτχμήθηκε απϊ ςξμ Αμςιποϊεδοξ ςηπ Δημξκοαςίαπ 
και Οοϊεδοξ ςηπ Λεγάληπ ξσοκικήπ Δθμξρσμέλεσρηπ, Köksal Toptan401. 
     Ιάμξμςαπ λϊγξ για ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςξσοκικόμ Ξογαμόρεχμ πξσ έυξσμ εσοϋςεοξ 
βελημεκέπ, είμαι ρκϊπιμξ μα επιρημαμθξϋμ ξι ρυέρειπ ςηπ TDBB με ςημ TÜRKSOY402.Ξ Γεμικϊπ 
Διεσθσμςήπ ςηπ TÜRKSOY, Duysen Kasseinov, επιρκέτθηκε 2 τξοέπ – ςξ 2008 και ςξ 2009 – 
ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ TDBB, Erol Kaya. Ιαςά ςημ ποόςη ςξσ επίρκεφη, μάλιρςα, ξ Kasseinov – 
πξσ ρσμξδεσϊςαμ απϊ ςξμ Σπξδιεσθσμςή ςξσ ιδοϋμαςξπ, Dr Firat Purtaş – ρσμτόμηρε με ςξμ 
Kaya για ςημ σπξγοατή εμϊπ Οοχςξκϊλλξσ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ δϋξ πλεσοόμ403. Ρ’ 
ασςά μπξοεί μα ποξρςεθεί η ρσμμεςξυή ςξσ Kaya και ςξσ Γεμικξϋ Διεσθσμςή ςηπ TDBB, Dr 
Ertuğrul Gazi Sağlam, ρςξ ποϊγοαμμα εξοςαρμόμ για ςη ρσμπλήοχρη 15 υοϊμχμ απϊ ςημ 
έμαονη λειςξσογίαπ ςηπ TÜRKSOY404. 
      

                                                 
400 IV  Başkonsoloslar Sosyal ve Kültürel etkinlikler Değerlendirme Toplantısı; Sariyer Belediyesinnin 
ev sahipliğinde Sait Halim Paşa Yalısında yapıldı (TDBB, 18 Aralık 2008).  
401“14 Türk Dünyası Çocuk Şöleni coşkuyla kutlandı”, (DT, 11/6/2008).  
402 ξ αοκςικϊλενξ ςηπ TÜRKSOY αμςιρςξιυεί ρςξσπ ϊοξσπ Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi 
(πξσ ρε ελεϋθεοη μεςάτοαρη, θα μπξοξϋρε μα απξδξθεί χπ Ίδοσμα Κξιμήπ Διαυείοιρηπ ςξσ Τξσοκικξύ 
Πξλιςιρμξύ και ςχμ Τευμώμ), Ζ TÜRKSOY αμαλαμβάμει καςά βάρη πξλιςιρςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ 

ατξοξϋμ ρςξ ρϋμξλξ ςχμ ςξσοκϊτχμχμ πληθσρμόμ ςξσ εσοαριαςικoϋ υόοξσ. Ξι υόοεπ – μέλη ςηπ 

είμαι η ξσοκία, ςξ Αζεομπαψςζάμ, ςξ Ιιογιρςάμ, ςξ Ξσζμπεκιρςάμ, ςξ ξσοκμεμιρςάμ, η σπαγϊμεμη 
ρςξ κοάςξπ ςηπ Λξλδαβίαπ, ασςϊμξμη πεοιξυή ςηπ Γκαγκαξσζίαπ, η καςευϊμεμη Ιϋποξπ καθόπ και 6 
Δημξκοαςίεπ πξσ σπάγξμςαι ρςη Πχρική Ξμξρπξμδία: η Υακαρία, η Γιακξσςία, ςξ αςαοιρςάμ, η ιβά, 
ςξ Αςάι και ςξ Λπαρκξσοςιρςάμ. Ζ ιρςξρελίδα ςηπ TÜRKSOY – απϊ ςημ ξπξία έυξσμ αμςληθεί ξι ρυεςικέπ 
πληοξτξοίεπ – ποξδίδει ςξ γεγξμϊπ ϊςι ποϊκειςαι για ίδοσμα σπϊ ςξμ έλεγυξ ςηπ ςξσοκικήπ 
κσβέομηρηπ· γι’ασςϊ, βλ. www.turksoy.gov.tr. 
403 TÜRKSOY Genel Müdürü Duysen Kasseinov, TDBB‟yi ziyaret etti (TDBB, 14 Ağustos 2008) ·     βλ. 
επίρηπ, TÜRKSOY (Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi) Genel Müdürü Duysen Kasseinov Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Erol Kaya‟yı makamında ziyaret etti (TDBB, 19 Mayıs 2009). 
404 TDBB  TÜRKSOY‟ un kuruluşunun 15 yıldönümü programına davet edildi (TDBB, 19 Ocak 2009).  
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Δ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
     Ξι ςοειπ ξογαμόρειπ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ξπξίχμ ενεςάρθηκαμ παοαπάμχ, 
παοξσριάζξσμ κάπξια ιδιαίςεοα υαοακςηοιρςικά, ςα ξπξία επιβεβαιόμξσμ ςξμ ιρυσοιρμϊ ϊςι 
ρσμιρςξϋμ πξλϋ ρημαμςικϊ εμιρυσςικϊ βοαυίξμα ςηπ ςξσοκικήπ διπλχμαςίαπ. α 
υαοακςηοιρςικά ασςά ατξοξϋμ ςϊρξ ρςη δξμή και λειςξσογία ςχμ ςοιόμ ξογαμόρεχμ, ϊρξ 
και ρςη γεχγοατική πεοιξυή ϊπξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι, ρςιπ κξιμχμικέπ ξμάδεπ ρςιπ ξπξίεπ 
απεσθϋμξμςαι, καθόπ και ρςξσπ επαγγελμαςικξϋπ, ξικξμξμικξϋπ και ιδεξλξγικξϋπ ςξμείπ 
ϊπξσ εμςάρρξμςαι ςα δοόμεμά ςξσπ. 
Ζ δξμή και η ρσγκοϊςηρη κσοίχπ ςηπ İΙΑ και ςηπ TDBB, διακοίμξμςαι για ςημ ιρυσοή 
πεοιτεοειακή ςξσπ διάοθοχρή: η παοξσρία ςχμ ρσμςξμιρςικόμ γοατείχμ ςηπ İΙΑ αλλά και 
ξ μεγάλξπ αοιθμϊπ ςχμ Δήμχμ – μελόμ ςηπ TDBB επιςοέπξσμ ςημ ακοιβή γμόρη ςχμ 
εμςϊπιχμ ποξβλημάςχμ, ελλείφεχμ και αμαγκόμ, εναρταλίζξμςαπ παοάλληλα εσελινία, 
ςαυϋςηςα και απξςελερμαςικϊςηςα ρςημ εμημέοχρη και ςη λήφη απξτάρεχμ για επικείμεμεπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ. Ασςϊ ιρυϋει κσοίχπ για ςημ İΙΑ· ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ αμόςαςξπ ποξψρςάμεμϊπ 
ςηπ είμαι Σπξσογϊπ παοά ςχ Οοχθσπξσογό ςηπ δίμει ςη δσμαςϊςηςα απεσθείαπ επατόμ και 
ρσμςξμιρμξϋ με άλλα Σπξσογεία και ςημ απϊ κξιμξϋ διεκπεοαίχρη ποξγοαμμάςχμ. Ασςϊ 
πξσ ποέπει επίρηπ μα επιρημαμθεί ρε κάθε πεοίπςχρη, είμαι ξ πξλϋ μεγάλξπ και ρσμευήπ 
οσθμϊπ σλξπξίηρηπ δοαρςηοιξςήςχμ, πξσ ξδηγεί ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ξι ςοειπ ξογαμόρειπ 
λειςξσογξϋμ χπ ιδιαίςεοξι μηυαμιρμξί με ρημαμςικά πεοιθόοια ασςξμξμία δοάρηπ, 
καλϋπςξμςαπ μία πλειάδα πεδίχμ. 
     ξ μακοϊπμξξ και πξλσρϋμθεςξ έογξ πξσ επιςελξϋμ ξι İΙΑ, η TDBB και η DT 
καςαδεικμϋεςαι ϊυι μϊμξ απϊ ςη ρσυμϊςηςα, αλλά και απϊ ςξ γεχγοατικϊ εμςξπιρμϊ ςχμ 
δοαρςηοιξςήςχμ. ξ εμδιατέοξμ ςηπ ξσοκίαπ για ςξμ ςξσοκϊτχμξ κϊρμξ ςηπ Ιεμςοικήπ 
Αρίαπ δεμ πεοιξοίζεςαι μϊμξ ρςιπ ξσοκικέπ Δημξκοαςίεπ (Ιιογιρςάμ, Αζεομπαψςζάμ, 
Ξσζμπεκιρςάμ, ξσοκμεμιρςάμ, Ιαζακρςάμ)· ασςϊ απξδεικμϋεςαι απϊ ςημ επέκςαρη ςχμ 
ςξσοκικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρε πεοιξυέπ ςηπ Πχρικήπ Ξμξρπξμδίαπ, ϊπχπ ςξ αςαοιρςάμ, ςξ 
Μξγκάι, ςξ Ρξο, ςημ ρεοκερία, ςημ ιβά και ςη Γιακξσςία. Ρ’ ασςέπ ποέπει μα ποξρςεθξϋμ 
ξι ασςϊμξμεπ Δημξκοαςίεπ ςξσ Ιαοακαλπακιρςάμ, ςηπ Ιοιμαίαπ, ςηπ Αζαοίαπ, καθόπ και ςηπ 
Γκαγκαξσζίαπ. Ζ δοάρη ςχμ ςοιόμ ξογαμόρεχμ εναπλόμεςαι, επίρηπ, ρςημ εσοϋςεοη 
πεοιξυή ςηπ Ιεμςοικήπ Αρίαπ και ςηπ Σπεοκασκαρίαπ (αςζικιρςάμ, Ατγαμιρςάμ, Οακιρςάμ, 
Λξγγξλία), ϊπχπ και ρςη Λ. Αμαςξλή (Θοάκ, Οαλαιρςίμη). Ζ ΜΑ Δσοόπη απξςελεί μία ακϊμα 
πεοιξυή ϊπξσ παοξσριάζεςαι ρημαμςική δοαρςηοιϊςηςα [ΟΓΔΛ, Αλβαμία, Ιϊρξβξ, Βξρμία – 
Δοζεγξβίμη, Λασοξβξϋμιξ, Ρεοβία, Δλλάδα (Δσςική Ηοάκη)], ϊπχπ και η καςευϊμεμη 
Ιϋποξπ. Θδιαίςεοη εμςϋπχρη ποξκαλεί η έμςξμη παοξσρία ςηπ İΙΑ ρςημ Ατοική· για ςξ 
ενεςαζϊμεμξ υοξμικϊ διάρςημα, η δοάρη ςηπ εναπλόμεςαι ρε 21 ατοικαμικέπ υόοεπ 
ρσμξλικά (Λπξσοκίμα Τάρξ, ζιμπξσςί, Αιθιξπία, Γξσψμέα, Γξσψμέα Λπιράξ, Λάλι, Ρεμεγάλη, 
Μηριά Ιξμϊο, Λαδαγαρκάοη, αμζαμία, Ιέμσα, Πξσάμςα, Ξσγκάμςα, Μιγηοία, Ρξσδάμ, 
Γκάμα, Ιαμεοξϋμ, ϊμγκξ, Κιβεοία, Λπεμίμ, Ριέοοα Κεϊμε).  
     α πεδία δοάρηπ ςηπ İΙΑ, ςηπ TDBB και ςηπ DT υοήζξσμ ιδιαίςεοηπ επιρήμαμρηπ: αμ και 
δε διαθέςξσμ ςημ εμβέλεια ςχμ επίρημχμ διπλχμαςικόμ ξογάμχμ, μπξοεί μα λευθεί ϊςι 
κιμξϋμςαι με άμερη καλϋπςξμςαπ ϊλξ ςξ τάρμα ςηπ κξιμχμικήπ πσοαμίδαπ – απϊ ςιπ 
αμόςαςεπ πξλιςειακέπ και πξλιςικέπ δξμέπ, μέυοι ςξσπ απϊοξσπ πληθσρμξϋπ ςξσ εκάρςξςε 
κοάςξσπ. Για ςημ ακοίβεια, μία ρσμξπςική επιρκϊπηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσπ θα 
μπξοξϋρε μα ςιπ καςαμείμει ρε  4 βαρικέπ καςηγξοίεπ: α) δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ατξοξϋμ ρςημ 
«κξοστή» ςηπ κξιμχμικήπ πσοαμίδαπ, β) δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ατξοξϋμ ρςη βάρη ςηπ 
κξιμχμικήπ πσοαμίδαπ,    γ) «πξλιςιρςική διπλχμαςία» και δ) εμίρυσρη ςξσοκικόμ ρσλλϊγχμ 
και ιδοσμάςχμ εκςϊπ ξσοκίαπ.  
 
α) Δοαρςηοιόςηςεπ κξοστήπ 
 
     Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ατξοξϋμ ρςημ κξοστή ςηπ κξιμχμικήπ διαρςοχμάςχρηπ – δηλαδή 
ςιπ ηγεςικέπ ξμάδεπ ςηπ εκάρςξςε υόοαπ – αμαδεικμϋξσμ ςξμ πξλιςικϊ και διπλχμαςικϊ οϊλξ 
ςχμ ενεςαζξμέμχμ Ξογαμόρεχμ. Μεσοαλγικϊ οϊλξ χπ ποξπ ασςϊ έυξσμ αμαμτιρβήςηςα ξι 
επατέπ αμάμερα ρε ανιχμαςξϋυξσπ ςχμ Ξογαμόρεχμ και ρε κξοσταίεπ πξλιςικέπ 
ποξρχπικϊςηςεπ ςχμ υχοόμ ρςιπ ξπξίεπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ςξσοκικέπ εμέογειεπ. Ζ 
καςαμέςοηρη ςχμ επατόμ ασςόμ είμαι ποαγμαςικά εμςσπχριακή, ςϊρξ πξρξςικά ϊρξ και 
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πξιξςικά. πχπ έυει ήδη αματεοθεί, ρε εκδηλόρειπ πξσ έυξσμ διξογαμόρει η İΙΑ και η 
TDBB έυξσμ παοαρςεί ξι Οοϊεδοξι ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Ιιογιρςάμ και ςξσ αςζικιρςάμ, ξ 
Αμαπληοχςήπ Οοϊεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, αλλά και ξ «Οοϊεδοξπ ςηπ 
Δημξκοαςίαπ» ςηπ καςευϊμεμηπ Ιϋποξσ, Rauf Denktaş, ξ ξπξίξπ, μάλιρςα,  επιρκέτθηκε 
ςξσπ ανιχμαςξϋυξσπ ςηπ TDBB· ξ Οοϊεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Λασοξβξσμίξσ Vujanovic, 
ενάλλξσ, ϊυι μϊμξ επιθεόοηρε έογα απξκαςάρςαρηπ εκ μέοξσπ ςηπ İΙΑ, αλλά και ενέτοαρε 
ςιπ εσυαοιρςίεπ ςξσ ρςξμ ξϋοκξ ξμϊλξγϊ ςξσ, Abdullah Gül, για ςξ έογξ ςηπ İΙΑ. Ρ’ 
ασςξϋπ θα ποέπει μα ποξρςεθεί και ξ «Αμαπληοχςήπ Οοϊεδοξπ» ςηπ ασςϊμξμηπ Δημξκοαςίαπ 
ςηπ Γκαγκαξσζίαπ, Nikolae.  
     Δεμ είμαι λίγεπ, χρςϊρξ, ξι πεοιπςόρειπ πξσ Οοϊεδοξι ςηπ Δημξκοαςίαπ έυξσμ απεσθείαπ 
επατέπ με ανιχμαςξϋυξσπ ςχμ ενεςαζξμέμχμ Ξογαμόρεχμ · ςξ γεγξμϊπ ασςϊ θα ποέπει μα 
θεχοηθεί χπ εναιοεςικά ρημαμςικϊ, ετϊρξμ η ϋφιρςη πξλιςειακή αουή μιαπ υόοαπ 
ρσμαμςάςαι με πξλϋ καςόςεοξσπ ρςημ ιεοαουία κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ. Ξ «Οοϊεδοξπ» 
ςηπ ασςϊμξμηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Γκαγκαξσζίαπ, Formuzal,  έυει επιρκετθεί απϊ μία τξοά και 
ςιπ ςοειπ Ξογαμόρειπ, εμό έυει δευθεί και επίρκεφη απϊ αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB. 
Οαοάλληλα, καςά ςη διάοκεια επίρημηπ επίρκεφήπ ςξσ ρςημ ξσοκία, ξ Οοϊεδοξπ ςηπ 
Δημξκοαςίαπ ςξσ ζιμπξσςί, δεμ παοέλειφε μα ρσμαμςηθεί με αμόςαςα ρςελέυη ςηπ İΙΑ. 
Νευχοιρςέπ ρσμαμςήρειπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ, επίρηπ, αμάμερα ρςξ «Οοϊεδοξ ςηπ 
Δημξκοαςίαπ» ςξσ Ιξρϊβξσ και ςξμ ςϊςε σπεϋθσμξ για ςημ İΙΑ Σπξσογϊ Faruk Çelik, αλλά 
και με ςξμ Οοϊεδοϊ ςηπ, Ιulaklıkaya.  
     Ξ Ιulaklıkaya είυε επίρηπ ρσμαμςηθεί και με ςξμ «Οοχθσπξσογϊ» ςξσ Ιξρϊβξσ. 
Δπιποϊρθεςα, ανιχμαςξϋυξι ςηπ TDBB επιρκέτθηκαμ ςξμ Οοϊεδοξ ςηπ Ισβέομηρηπ ςηπ 
σπαγϊμεμηπ ρςη Γεχογία, ασςϊμξμηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Αζαοίαπ. Λαζί με ασςά, θα ποέπει μα 
ρημειχθεί η παοξσρία, ρε εκδηλόρειπ ςχμ Ξογαμόρεχμ, ςϊρξ ςηπ Αμαπληοόςοιαπ 
Οοχθσπξσογξϋ και Σπξσογξϋ Οξλιςιρμξϋ ςξσ αςαοιρςάμ, Valeeva ϊρξ και ςξσ 
Αμαπληοχςή Οοχθσπξσογξϋ και Σπξσογξϋ Οαιδείαπ και Δπιρςημόμ ςηπ Αλβαμίαπ, Pollo. Ξ 
μέξπ σπεϋθσμξπ για ςημ İΙΑ Σπξσογϊπ, Yazıcıoğlu είυε, ενάλλξσ, ρσμάμςηρη ςξ 2009 με ςξμ 
Αμαπληοχςή Οοχθσπξσογϊ ςξσ Λασοξβξσμίξσ, Lazavic. 
     ξ πξλιςικϊ και διπλχμαςικϊ βελημεκέπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ αμαδεικμϋεςαι και απϊ 
ςιπ επατέπ ςξσπ με ςξσπ Σπξσογξϋπ, Στσπξσογξϋπ αλλά και βξσλεσςέπ ςχμ υχοόμ ρςιπ 
ξπξίεπ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι. Απϊ ςιπ πιξ εμςσπχριακέπ πεοιπςόρειπ θα ποέπει μα θεχοηθεί 
η, εκ μέοξσπ ςηπ İΙΑ και ςξσ Σπξσογείξσ Γεχογίαπ, παοξσρίαρη ςξσ «Οοξγοάμμαςξπ 
Γεχογικήπ Αμάπςσνηπ», ρςημ ξπξία ρσμμεςείυαμ ξι Σπξσογξί και Στσπξσογξί Γεχογίαπ 
πξλλόμ ατοικαμικόμ υχοόμ· ρςξ πλαίριξ έκθερηπ ςξσ ξσοκξ – αςζικιρςαμικξϋ 
Ρσμδέρμξσ Βιξμηυάμχμ και Δπιυειοημαςιόμ, ενάλλξσ, ςξ πεοίπςεοξ ςηπ İΙΑ επιρκέτθηκαμ 
ξ Σπξσογϊπ Δογαρίαπ, ξι Στσπξσογξί Ξικξμξμικόμ, Δογαρίαπ, και Ιξιμχμικόμ 
Αρταλίρεχμ, αλλά και πξλλξί σφηλϊβαθμξι ανιχμαςξϋυξι ςξσ αςζικιρςάμ. 
     Αοκεςέπ είμαι και ξι πεοιπςόρειπ νέμχμ Σπξσογόμ πξσ επιρκέπςξμςαι ςιπ Ξογαμόρειπ: ςξ 
2009, ςα γοατεία ςηπ TDBB επιρκέτθηκε ξ Στσπξσογϊπ Δικαιξρϋμηπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, εμό 
ςξμ ίδιξ υοϊμξ ςημ İΙΑ επιρκέτθηκε, μεςανϋ άλλχμ, 6μελήπ αμςιποξρχπεία απϊ ςημ Ιέμσα 
με δϋξ Σπξσογξϋπ επικεταλήπ. Ζ σπξγοατή ςξσ «Λείζξμξπ Γεχογικξϋ Ρυεδίξσ» για ςξ 
ζιμπξσςί, αμάμερα ρςξμ αομϊδιξ Σπξσογϊ ςηπ υόοαπ ασςήπ και ςξμ σπεϋθσμξ για ςημ İΙΑ 
Σπξσογϊ, είμαι έμα ακϊμη ξσριόδεπ ςεκμήοιξ ςχμ «επατόμ κξοστήπ» ςχμ ςοιόμ 
Ξογαμόρεχμ. Ζ İΙΑ ταίμεςαι, μάλιρςα, μα διαδοαμαςίζει πιξ εμεογϊ οϊλξ χπ ποξπ ασςϊ, 
ϊπχπ ταίμεςαι και απϊ ςιπ ρσμαμςήρειπ πξσ ξ Σπξσογϊπ  Yazıcıoğlu είυε – ρε διατξοεςικέπ 
πεοιρςάρειπ – ςϊρξ με ςξμ Σπξσογϊ Γεχογίαπ, οξτίμχμ και Οοξρςαρίαπ ςξσ Ιαςαμαλχςή 
ςηπ Αλβαμίαπ, Jemin Gjona· o ςελεσςαίξπ είυε επιρκετθεί ςα Ιεμςοικά ςηπ İΙΑ ςξ 2009, 
ϊπξσ και σπέγοαφε ρυεςικϊ Οοχςϊκξλλξ ρσμεογαρίαπ.  
     πχπ και ρςημ πεοίπςχρη ςχμ Οοξέδοχμ ςηπ Δημξκοαςίαπ και ςχμ Οοχθσπξσογόμ, 
πξλλξί είμαι ξι Σπξσογξί και Στσπξσογξί πξσ παοίρςαμςαι ρε διάτξοεπ εκδηλόρειπ ςχμ 
ςοιόμ Ξογαμόρεχμ, ξι ξπξίεπ λαμβάμξσμ υόοα ρςιπ παςοίδεπ ςξσπ. Ζ παοξσρία ςξσπ 
κοίμεςαι, αμ μη ςι άλλξ, χπ ιδιαιςέοχπ ρημαμςική, ετϊρξμ επιβεβαιόμει ςημ επιδίχνη ςηπ 
ξσοκίαπ μα εμταμίζεςαι χπ πεοιτεοειακή σπεοδϋμαμη. Ρε ςέςξιξσ είδξσπ εκδηλόρειπ – ξι 
ξπξίεπ ρσμηθέρςεοα ατξοξϋμ δχοεά σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ, εγκαίμια κςιοίχμ και 
διάτξοα πξλιςιρμικά δοόμεμα – έυει καςαγοατεί η παοξσρία ςχμ Σπξσογόμ Σγείαπ ςξσ 
Ατγαμιρςάμ και ςηπ Οαλαιρςιμιακήπ Αουήπ, ςξσ «Σπξσογξϋ Οαιδείαπ» και ςηπ «Στσπξσογξϋ 
Οξλιςιρμξϋ» ςηπ ασςϊμξμηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Γκαγκαξσζίαπ, καθόπ και ςχμ Στσπξσογόμ 
Σγείαπ ςξσ Ξσζμπεκιρςάμ και ςξσ αςζικιρςάμ. Ρε ασςξϋπ ποέπει μα ποξρςεθξϋμ ξ Σπξσογϊπ 
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Δνχςεοικόμ ςξσ Ιιογιρςάμ, ξι Σπξσογξί Οεοιβάλλξμςξπ ςηπ Λξγγξλίαπ, ςηπ ΟΓΔΛ, ςξσ 
Ιξρϊβξσ, ςξσ αςζικιρςάμ, καθόπ και ξι Στσπξσογξί Γεχογίαπ ςξσ Ιιογιρςάμ, Οξλιςιρμξϋ 
και ξσοιρμξϋ, καθόπ και Οαιδείαπ ςξσ Ατγαμιρςάμ.  
     Οαοάλληλα με ασςά, θα ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ξι Ξογαμόρειπ διαςηοξϋμ επατέπ με 
μέλη ςχμ Ιξιμξβξσλίχμ ςχμ υχοόμ ϊπξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι. Δμδεικςικϊ ασςξϋ θα ποέπει 
μα θεχοηθεί ςξ Δκπαιδεσςικϊ Ρεμιμάοιξ πξσ διξογαμόθηκε απϊ ςημ İΙΑ ρε ρσμεογαρία με 
ςημ  TDBB, και ςξ ξπξίξ – ρϋμτχμα με ςξ ρυεςικϊ αμακξιμχθέμ – παοακξλξϋθηραμ 
Δήμαουξι, βξσλεσςέπ, αλλά και Στσπξσογξί απϊ ςημ ΟΓΔΛ, ςξ Ιϊρξβξ και ςημ Δλλάδα· η 
επίρκεφη ξμάδαπ βξσλεσςόμ απϊ ςξ Ιαζακρςάμ ρςημ İΙΑ ςξ 2009, αλλά και η επίρκεφη 
βξσλεσςόμ ςξσ ρεοβικξϋ Ιξιμξβξσλίξσ – ξι ξπξίξι ρσμξδεϋξμςαμ, μάλιρςα, απϊ ςξμ Οοϊεδοξ 
ςηπ Λξσρξσλμαμικήπ Ιξιμϊςηςαπ ςηπ Ρεοβικήπ Δημξκοαςίαπ – ρςημ DT δϋξ υοϊμια μχοίςεοα 
είμαι δϋξ επίρηπ ανιξρημείχςα γεγξμϊςα. Ρε ρυεςικέπ εκδηλόρειπ ςχμ ενεςαζξμέμχμ 
Ξογαμόρεχμ, ενάλλξσ, ρσμμεςείυαμ ξι Αμςιποϊεδοξι ςχμ Ιξιμξβξσλίχμ ςξσ Ατγαμιρςάμ και 
ςξσ Λασοξβξσμίξσ, καθόπ και Λασοξβξϋμιξι βξσλεσςέπ.  
     Δπατέπ παοαςηοξϋμςαι, χρςϊρξ, και με κξοσταίξσπ κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ · η 
πεοίπςχρη ςξσ Οοξέδοξσ ςξσ Δλεγκςικξϋ Ρσμεδοίξσ ςξσ Ιιογιρςάμ, Gayipkulov , ξ ξπξίξπ 
είμαι ςασςϊυοξμα Αμςιποϊεδοξπ ςηπ TDBB, γεμμά εϋλξγξσπ ποξβλημαςιρμξϋπ για ςξ βαθμϊ 
διείρδσρηπ ςηπ ςξσοκικήπ ρταίοαπ επιοοξήπ ρςιπ πεοιξυέπ ασςέπ. Ρςξ ίδιξ πλαίριξ θα ποέπει 
μα εμςαυθξϋμ ξι επιρκέφειπ ςξσ Οοξέδοξσ ςξσ ξσοκικξϋ Δημξκοαςικξϋ Ιϊμμαςξπ ςξσ 
Ιξρϊβξσ – και «Σπξσογξϋ Οεοιβάλλξμςξπ» ςξσ Ιξρϊβξσ – Yağcılar, καθόπ και ςξσ Γεμικξϋ 
Γοαμμαςέα ςξσ Ιϊμμαςξπ ασςξϋ, ρςα Ιεμςοικά ςηπ DT. ημ DT είυε επιρκετθεί και ξ ποόημ 
βξσλεσςήπ και Οοϋςαμηπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, Halilov, εμό δεμ ποέπει μα 
ληρμξμείςαι η επίρκεφη ρςημ TDBB αμςιποξρχπείαπ απϊ ςη Λξγγξλία απξςελξϋμεμηπ απϊ 
ςξμ Αουιμξστςή, ςξμ Διαυειοιρςικϊ Διεσθσμςή ςηπ Ξμξρπξμδίαπ Λξσρξσλμαμικόμ 
Ξογαμόρεχμ και ςξμ Αμόςαςξ Ρϋμβξσλξ επί θοηρκεσςικόμ θεμάςχμ ςηπ Ξμξρπξμδίαπ 
ασςήπ. Δπίρκεφη ρςημ TDBB είυε επίρηπ ποαγμαςξπξιήρει, ςξ 2008, αμςιποξρχπεία 
κξοσταίχμ πξλιςικόμ ανιχμαςξϋυχμ, μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ παοεσοίρκξμςαμ ξ Στσπξσογϊπ 
Οξλιςιρμξϋ, βξσλεσςέπ, αλλά και ξ Διεσθσμςήπ ςξσ Οξλιςικξϋ Γοατείξσ ςηπ Οοξεδοίαπ  ςηπ 
Δημξκοαςίαπ. Ιξμςά ρε ασςά, θα ποέπει μα επιρημαμθεί η παοξσρία ςξσ Α/ΓΔΔΗΑ ςηπ 
Λπξσοκίμα Τάρξ ρε ςελεςή παοάδξρηπ ξυημάςχμ ςηπ İΙΑ· μεςά ςημ ςελεςή, μάλιρςα, 
αμςιποξρχπεία ςηπ İΙΑ είυε ρσμάμςηρη με ςξμ Σπξσογϊ Δθμικήπ Άμσμαπ ςηπ υόοαπ.  
     Oι επατέπ ςχμ Ξογαμόρεχμ με ςιπ Οοξνεμικέπ αουέπ ςχμ υχοόμ ρςιπ ξπξίεπ 
δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρσμιρςά έμα επίρηπ εμδιατέοξμ ταιμϊμεμξ. Λπξοεί μα λευθεί ϊςι ξι 
επατέπ ασςέπ – και κσοίχπ, η δημιξσογία καλξϋ κλίμαςξπ μεςανϋ ςχμ δϋξ  πλεσοόμ – παίζει 
ρημαμςικϊ οϊλξ ρςημ σλξπξίηρη ςχμ ρυεδιαζϊμεμχμ δοαρςηοιξςήςχμ· παοάλληλα, 
λειςξσογξϋμ επικξσοικά ποξπ ςημ επίρημη διπλχμαςία. Ρε κάθε πεοίπςχρη, πάμςχπ, δεμ 
παϋει μα είμαι ταιμξμεμικά παοάδξνη – κσοίχπ λϊγχ ςηπ εςεοξβαοξϋπ σπϊρςαρηπ και 
λειςξσογίαπ καθεμιάπ εκ ςχμ δϋξ πλεσοόμ – η εμςαςική ποξρπάθεια δημιξσογίαπ εμϊπ 
κλίμαςξπ εγκαοδιϊςηςαπ και ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρε ςξσοκικέπ κοαςικέπ ξογαμόρειπ και ρε 
νέμα διπλχμαςικά ρςελέυη διξοιρμέμα ρςημ ξσοκία. Ξι ποξρπάθειεπ ασςέπ, ϊμχπ, δεμ είμαι 
απξκλειρςικά μξμϊδοξμεπ· ξι επιρκέφειπ ςξσ Οοέρβη ςξσ Ιιογιρςάμ ρςημ TDBB ςξ 2007 και 
ςξσ Γεμικξϋ Οοξνέμξσ ςξσ Αζεομπαψςζάμ ρςημ DT, απξδεικμϋξσμ ϊςι ασςή η «διπλχμαςία ρε 
ποξρχπικϊ επίπεδξ» απξδίδει εμίξςε καοπξϋπ.  
     ξ κλίμα εγκαοδιϊςηςαπ και ρσμεογαρίαπ καλλιεογείςαι, εμίξςε, ρε ξμαδικϊ επίπεδξ, 
ϊπχπ απξδεικμϋεςαι απϊ ςιπ «βοαδιέπ για ςξσπ Γεμικξϋπ Οοξνέμξσπ –Δτξδιξπξμπή ςηπ 
Ατθξμίαπ», πξσ διξογαμόθηκε για ςοίςη τξοά ςξ 2008 ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη, με 
ρσμμεςξυή ςχμ Γεμικόμ Οοξνέμχμ και εκποξρόπχμ ςξσ  Αζεομπαψςζάμ, ςηπ Βξρμίαπ – 
Δοζεγξβίμηπ, ςξσ Ιιογιρςάμ, ςξσ Ιαζακρςάμ, ςηπ καςευϊμεμηπ Ιϋποξσ, ςηπ ΟΓΔΛ, ςξσ 
ξσοκερςάμ, ςξσ αςαοιρςάμ ςξσ ξσοκερςάμ και ςηπ Ξσκοαμίαπ. Αμάλξγα δοόμεμα – ϊπχπ 
έυει αματεοθεί ρςξ ξικείξ κετάλαιξ – έυξσμ λάβει υόοα δϋξ ακϊμα τξοέπ, αμ και με 
μικοϊςεοη ρσμμεςξυή κοαςόμ.  
     Ιάμξμςαπ λϊγξ για ςη «διπλχμαςία κξοστήπ» πξσ αρκξϋμ ξι ςοειπ Ξογαμόρειπ, θα 
ποέπει ξπχρδήπξςε μα γίμει λϊγξπ για ςιμηςικέπ διακοίρειπ, ςϊρξ για εκείμεπ πξσ ςξσπ 
έυξσμ απξμεμηθεί για ςιπ σπηοερίεπ ςξσπ, ϊρξ και για εκείμεπ πξσ έυξσμ απξμείμει ρε 
ρσγκεκοιμέμξσπ ανιχμαςξϋυξσπ. Αμ και ξι βοαβεϋρειπ ασςέπ έυξσμ πεοιρρϊςεοξ 
αμαμμηρςική υοξιά, παίζξσμ ξσριαρςικϊςαςξ οϊλξ ρςη διαμϊοτχρη ςηπ εικϊμαπ ςηπ 
ξσοκίαπ ρςιπ υόοεπ ασςέπ. Λεςανϋ ασςόμ, αμαμτιρβήςηςα νευχοίζξσμ η βοάβεσρη ςξσ 
Ρσμςξμιρςή Οοξγοάμμαςξπ ςηπ  İΙΑ για ςξ Ιαζακρςάμ, Kocaman, με ςξ Λεςάλλιξ ιμήπ απϊ 
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ςξ Σπξσογείξ Δρχςεοικόμ ςξσ Ιαζακρςάμ, καθόπ και η βοάβεσρη ςηπ  DT απϊ ςξμ Οοϊνεμξ 
ςξσ Ιαζακρςάμ ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη. Ζ απξμξμή ςιμηςικόμ διακοίρεχμ εκ μέοξσπ 
κοαςικόμ ανιχμαςξϋυχμ είμαι ενίρξσ ρημαμςική: ςξ 2007 απξμεμήθηκε βοαβείξ ρςξ 
Ρσμςξμιρςή ςηπ İΙΑ  για ςξ Üsküp (ΟΓΔΛ), Kalkan, εκ μέοξσπ ςξσ Δήμξσ ςξσ Radoviş, εμό 
ςημ ίδια υοξμιά, πλακέςα απξμεμήθηκε ρςημ İΙΑ και απϊ ςξμ Σπξσογϊ παοά ςχ 
Οοχθσπξσογό ςηπ Ρεοβίαπ, Uglanın. ξ γεγξμϊπ ϊςι ξ Uglanın είυε ποξηγξσμέμχπ σπάονει 
Δήμαουξπ ςξσ Novi Pazar και Οοϊεδοξπ ςηπ Δθμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςχμ Βξρμίχμ ςξσ Sancak – 
ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ ρςη Ρεοβία, 
ϊπχπ έυει ήδη ςξμιρθεί, ερςιάζξμςαι απξκλειρςικά ρςημ πεοιξυή ςξσ Sancak, ϊπξσ ξ 
πληθσρμϊπ απξςελείςαι καςά 70% απϊ Βϊρμιξσπ – δεμ θα ποέπει μα θεχοηθεί ςσυαίξ. Ρςξ 
ίδιξ πλαίριξ είμαι δέξμ μα ςξπξθεςηθεί η βοάβεσρη ςξσ ανιχμαςξϋυξσ ςηπ DT, Özkan, απϊ 
ςξ Ρϋμδερμξ Οξλιςιρμξϋ  και Αλληλξβξήθειαπ Ιξρξβάοχμ ςξσ Gilan. Ιάπχπ διατξοεςική – 
αμ και ϊυι λιγϊςεοξ ρημαμςική – είμαι, ενάλλξσ, η αμάδεινη ςξσ σπεϋθσμξσ για ςημ İΙΑ 
Σπξσογξϋ, Çelik, ρε «άμςοα ςηπ υοξμιάπ» ρςξ Ιιογιρςάμ, ςξ 2009.     
     Ζ βοάβεσρη νέμχμ κοαςικόμ ανιχμαςξϋυχμ εκ μέοξσπ ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ 
παοξσριάζει ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ, αμ και για ςξμ ακοιβόπ αμςίθεςξ λϊγξ: ποϊκειςαι για 
αμθοόπξσπ πξσ έυξσμ εογαρθεί σπέο ςχμ ςξσοκικόμ ρσμτεοϊμςχμ, και ρε ςέςξιξ βαθμϊ 
μάλιρςα, όρςε μα απξρπάρξσμ ςιμηςική βοάβεσρη. Ζ βοάβεσρη ςξσ «Οοξέδοξσ» ςηπ 
ασςϊμξμηπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Γκαγκαξσζίαπ, Formuzal απϊ ςημ DT για ςιπ σπηοερίεπ ςξσ ποξπ 
ςξμ ςξσοκικϊ κϊρμξ, ϊπχπ και η βοάβεσρη ςξσ Σπξσογξϋ παοά ςχ ποχθσπξσογό ςξσ 
Ξσζμπεκιρςάμ, Kerimov, απϊ ςξ ξσοκικϊ Ιέμςοξ Ρςοαςηγικόμ Λελεςόμ για ςημ Αρία – ρςξ 
πλαίριξ ςξσοκξ-ατοικαμικξϋ Ρσμεδοίξσ πξσ ξογάμχρε η İΙΑ – είμαι πξλϋ εμδεικςικέπ.  
 
β) Δοαρςηοιόςηςεπ βάρηπ 
 
     πχπ είμαι αμαμεμϊμεμξ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ατξοξϋμ ρςη βάρη ςηπ κξιμχμικήπ 
πσοαμίδαπ είμαι πξλϋ πεοιρρϊςεοεπ και πξικίλεπ, χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ· βοίρκξμςαι 
ρε άμερη ρσμάοςηρη, ενάλλξσ, με ςιπ ιδιαίςεοεπ κξιμχμικέπ, πξλιςικέπ και ξικξμξμικέπ 
ρσμθήκεπ κάθε υόοαπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ με ςη μεγαλϋςεοη εμβέλεια 
είμαι εκείμεπ πξσ ατξοξϋμ ρςημ παοξυή αμθοχπιρςικήπ βξήθειαπ και ρςημ σλξπξίηρη έογχμ 
σπξδξμήπ.  
     Ζ απξρςξλή επιριςιρςικήπ και ταομακεσςικήπ βξήθειαπ ατξοά καςά κϋοιξ λϊγξ υόοεπ 
και πεοιξυέπ πξσ έυξσμ πληγεί ρσμςοιπςικά απϊ ςξμ πϊλεμξ, ή βοίρκξμςαι ρε πξλϋ άρυημεπ 
ξικξμξμικέπ ρσμθήκεπ: Ατγαμιρςάμ, Βξρμία-Δοζεγξβίμη, αςζικιρςάμ, Ρεμεγάλη και 
Οαλαιρςίμη. Οαοάλληλα, η μεγάλη πλειξφητία ςχμ έογχμ σπξδξμήπ ατξοά ρςημ 
σδοξδϊςηρη ή ενσγείαμρη ςξσ σδοξδξςικξϋ δικςϋξσ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυόμ. Οέοαμ ςηπ 
ρατξϋπ αμςαμάκλαρηπ πξσ θα έυξσμ ξι εμέογειεπ ασςέπ ρςξ γϊηςοξ και ςημ ενχςεοική 
πξλιςική ςηπ γείςξμξπ, ποέπει μα επιρημαμθεί ϊςι και ρ’ ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ, η επιλξγή 
ςχμ πεοιξυόμ ρςιπ ξπξίεπ θα παοαρυεθεί βξήθεια γίμεςαι με πξλϋ επιλεκςικά κοιςήοια: επί 
παοαδείγμαςι, η τχςαγόγηρη ςχμ δοϊμχμ και ςχμ λεχτϊοχμ ρςημ πϊλη Bayan Ulgii – 
ϊπξσ η ρσμςοιπςική πλειξφητία ςχμ καςξίκχμ είμαι καζακρςαμικήπ ποξέλεσρηπ – μάλλξμ 
επιδιόκει μα αμαθεομάμει ςιπ ςξσοκξ – καζακρςαμικέπ ρυέρειπ. Σπϊ ςξ ίδιξ ποίρμα θα ποέπει 
μα θεαθξϋμ και ξι ςξσοκικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςημ ασςϊμξμη Δημξκοαςία ςηπ Ιοιμαίαπ. 
     Αμθοχπιρςικϊ υαοακςήοα έυξσμ και κάπξιεπ απϊ ςιπ ςξσοκικέπ παοξυέπ ρςξμ ςξμέα ςηπ 
σγείαπ, κάςι πξσ γίμεςαι ιδιαιςέοχπ αιρθηςϊ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ Αιθιξπίαπ: η 
ποαγμαςξπξίηρη υειοξσογικόμ επεμβάρεχμ ρε 10.0000 αρθεμείπ με καςαοοάκςη και η 
διεμέογηρη ιαςοικόμ ενεςάρεχμ ρε 7.500 Αιθίξπεπ απξςελξϋμ εμςσπχριακέπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ· εγυειοίρειπ έλαβαμ υόοα και ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ και ρςξ Ιαοακαλπακιρςάμ. 
Δνίρξσ εμςσπχριακή θα ποέπει μα θεχοηθεί η δχοεά ρσμξλικά 2.300.000 δϊρεχμ εμβξλίχμ 
για διάτξοεπ αρθέμειεπ ποξπ ςξ Ξσζμπεκιρςάμ καςά ςημ πεοίξδξ 2008 – 2009. Ιάμξμςαπ 
λϊγξ για υειοξσογικέπ επεμβάρειπ, θα ποέπει μα αματεοθεί η ςέλερη πεοιςξμήπ ρε 4.900 
ξοταμά παιδιά ςξσ Ατγαμιρςάμ, πξσ έλαβε υόοα – και ασςϊ είμαι ιδιαιςέοχπ ρημαμςικϊ – ρε 
δϋξ ςξσοκξ-ατγαμικά μξρξκξμεία. 
     Ξ υόοξπ ςηπ σγείαπ έυει, ξϋςχπ ή άλλχπ, ιδιάζξσρα ρημαρία για ςξ κξιμχμικϊ ρϋμξλξ, 
και ξπξιαδήπξςε ρσμβξλή ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη λειςξσογία ςχμ ιαςοικόμ δξμόμ δεμ 
μπξοεί παοά μα έυει και ςξ αμάλξγξ αμςίκοσρμα. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ξι ςξσοκικέπ εμέογειεπ 
κιμξϋμςαι ξσριαρςικά ρε ςοειπ άνξμεπ: α) ςη δχοεά σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ ρε 
μξρξκξμειακά ιδοϋμαςα και ιαςοικά ιμρςιςξϋςα, β) ςημ αμακαίμιρη ή επιρκεσή ιαςοικόμ 
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εγκαςαρςάρεχμ, και γ) ςημ αμέγεορη μέχμ ιδοσμάςχμ σγείαπ. Ζ δχοεά ενξπλιρμξϋ είμαι η 
ρσμηθέρςεοη δοαρςηοιϊςηςα και πεοιλαμβάμει απϊ έπιπλα μέυοι πλήοχπ ενξπλιρμέμα 
αρθεμξτϊοα · είμαι, ενάλλξσ, πξλϋ πιξ εϋκξλη και λιγϊςεοξ υοξμξβϊοα απϊ ςιπ σπϊλξιπεπ 
δϋξ. Οαο’ ϊλα ασςά, η αμέγεορη μέχμ ιαςοικόμ εγκαςαρςάρεχμ, ϊυι μϊμξ έυει μεγαλϋςεοξ 
αμςίκςσπξ, αλλά θέςει εμ δσμάμει ςιπ βάρειπ για μελλξμςική διμεοή ρσμεογαρία ρςξ 
ρσγκεκοιμέμξ επαγγελμαςικϊ ςξμέα.     
     Ξι ςξσοκικέπ παοξυέπ δεμ πεοιξοίζξμςαι μϊμξ ρςημ ποξρτξοά αμθοχπιρςικήπ βξήθειαπ ή 
ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ· ςξσμαμςίξμ, ϊπχπ έυει ταμεί καςά ςημ εκςεμή παοξσρίαρη ςχμ 
ρςξιυείχμ, εκςείμξμςαι ρε έμα πξλϋ μεγάλξ μέοξπ ςχμ κξιμχμικόμ δξμόμ. Ζ πξικιλία πξσ 
παοξσριάζξσμ ξι εμέογειεπ ασςέπ – ςϊρξ χπ ποξπ ςξ ίδιξ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ, ϊρξ κσοίχπ 
χπ ποξπ ςξσπ ςξμείπ ρςξσπ ξπξίξσπ απεσθϋμξμςαι, δίμει  ρατόπ ςημ εμςϋπχρη ϊςι 
επιυειοείςαι έμαπ πξλϋπλεσοξπ ποξρεςαιοιρμϊπ ςχμ υχοόμ ϊπξσ παοαςηοείςαι η 
δοαρςηοιϊςηςα ασςή. 
     Ρςη διαδικαρία ασςή, κσοίαουξ οϊλξ έυει – ϊπχπ είμαι αμαμεμϊμεμξ – ξ ςξμέαπ ςηπ 
εκπαίδεσρηπ. Ξι πξλσάοιθμεπ δχοεέπ σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ ατξοξϋμ ϊλεπ ςιπ 
εκπαιδεσςικέπ βαθμίδεπ, αλλά ακϊμα και ρυξλεία για παιδιά με πάρηπ τϋρεχπ ειδικέπ 
αμάγκεπ· εμίξςε ποαγμαςξπξιξϋμςαι δχοεέπ μαθηςικξϋ ενξπλιρμξϋ ή ςοξτίμχμ ρε μαθηςέπ 
και τξιςηςέπ. Ρε κάπξιεπ απϊ ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ, η ιδεξλξγική γοαμμή πξσ επιυειοείςαι 
μα καλλιεογηθεί μέρχ ςχμ εμεογειόμ ασςόμ γίμεςαι ρατέρςεοη: πξλϋ εμδεικςική, χπ ποξπ 
ασςϊ, είμαι η δχοεά ρε 500 παιδιά ςξσ Ιιογιρςάμ μαθηςικόμ ρακιδίχμ, ρςα ξπξία 
αμαγοατϊςαμ ϊςι ασςά απξςελξϋμ δόοξ ςχμ παιδιόμ ςηπ ξσοκίαπ ποξπ ςξσπ Ιιογίριξσπ 
αδελτξϋπ ςξσπ. Ξ πεοιπςόρειπ, ενάλλξσ, ςξσ ρυξλείξσ ρςξ Ulanbator ςηπ Λξγγξλίαπ, πξσ 
έλαβε ςξ ϊμξμα «Mustafa Kemal Atatürk», καθόπ και ςηπ ίδοσρηπ ςξσοκικξϋ ρυξλείξσ 
ξμϊμαςι «Rasim Kemal» ρσμιρςξϋμ εμδιατέοξσρεπ πςσυέπ μιαπ τιλϊδξνηπ πξλιςικήπ ρςξμ 
εκπαιδεσςικϊ ςξμέα.  
     Ακϊμα μεγαλϋςεοη πξικιλία εμςξπίζεςαι ρςιπ παοξυέπ ρε κοαςικά και ιδιχςικά ιδοϋμαςα 
και τξοείπ. Ξι δχοεέπ ποξπ ςξσπ κοαςικξϋπ τξοείπ θα ποέπει μα απξςελέρξσμ ερςία 
ιδιαίςεοξσ ποξβλημαςιρμξϋ, κσοίχπ εναιςίαπ ςχμ μέχμ δεδξμέμχμ πξσ θέςξσμ ρςιπ ρυέρειπ 
δχοηςξϋ και εσεογεςξϋμεμξσ. Σπϊ ςημ έμμξια ασςή, ξι δϋξ δχοεέπ ενξπλιρμξϋ ποξπ ςξ 
Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ ςξσ Ιιογιρςάμ, η αμακαίμιρη και ξ ενξπλιρμϊπ ςηπ αίθξσραπ 
Ρσμδιαρκέφεχμ ςξσ Σπξσογείξσ Δνχςεοικόμ ςξσ αςζικιρςάμ, αλλά και η παοξυή 
ενξπλιρμξϋ ρε 54 αίθξσρεπ ςξσ Σπξσογείξσ Βιξμηυαμίαπ και Δμπξοίξσ ςηπ Γξσιμέαπ, 
ρσμιρςξϋμ εμέογειεπ με εσοϋςεοξ βελημεκέπ. Δμδιατέοξμ παοξσριάζει, ενάλλξσ, η δχοεά 
αςξμικξϋ ενξπλιρμξϋ ποξπ ςη Διεϋθσμρη Άμερηπ Δοάρηπ ςηπ Λξγγξλίαπ· η κίμηρη ασςή θα 
ποέπει μα ρσρυεςιρθεί με ςα εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια πξσ διξογαμόμξμςαι για νέμξσπ 
αρςσμξμικξϋπ  σπαλλήλξσπ – και για ςα ξπξία θα γίμει λϊγξπ πιξ κάςχ – χπ μέοξπ μιαπ 
εσοϋςεοηπ ποξρπάθειαπ για  αμάπςσνη καλόμ ρυέρεχμ και εμδευξμέμχπ διμεοξϋπ 
ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςχμ ρχμάςχμ αρταλείαπ ςηπ ξσοκίαπ και αοκεςόμ απϊ ςιπ υόοεπ ρςιπ 
ξπξίεπ δοαρςηοιξπξιείςαι. Ξι δχοεέπ ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα, αμ και δεμ έυξσμ ςημ ίδια 
ρημαρία με ασςέπ ποξπ ςξμ δημϊριξ, δεμ παϋξσμ πάμςχπ μα λειςξσογξϋμ σπέο ςηπ ποξβξλήπ 
ςξσ ςξσοκικξϋ κοάςξσπ. 
     Ιξμςά ρε ασςά, ιδιαίςεοη έμταρη ποέπει μα δξθεί ρςιπ ποξρπάθειεπ αμάπςσνηπ ςηπ 
γεχογικήπ και κςημξςοξτικήπ παοαγχγήπ· με δεδξμέμξ ϊςι η παοαγχγή ασςή – κσοίχπ η 
γεχογική – απξςελεί βαρικϊ ξικξμξμικϊ πσλόμα ςχμ κοαςόμ με ςα ξπξία ρσμεογάζξμςαι ξι 
ςοειπ Ξογαμόρειπ, η εταομξγή και ξι ρσμέπειεπ ςχμ εταομξζϊμεμχμ αμαπςσνιακόμ 
ποξγοαμμάςχμ απξκςξϋμ ιδιάζξσρα ρημαρία. Οεοίξπςη θέρη ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ασςέπ 
καςέυει αμαμτιρβήςηςα ςξ «Οοϊγοαμμα Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ», ετϊρξμ ατξοξϋρε πλειάδα 
ατοικαμικόμ υχοόμ: Λπξσοκίμα Τάρξ, ζιμπξσςί, Αιθιξπία, Γξσψμέα, Γξσψμέα Λπιράξσ, 
Λάλι, Ρεμεγάλη, ςα μηριά Ιξμϊο, Λαδαγαρκάοη, αμζαμία, Ιέμσα, Πξσάμςα και Ξσγκάμςα. 
ξ εμςσπχριακϊ ασςϊ άμξιγμα ςηπ  İΙΑ ρςημ ατοικαμική ήπειοξ δεμ μπξοεί παοά μα 
θεχοηθεί χπ άμερα ρσμδεδεμέμξ με ςημ αμςίληφη ςχμ ξϋοκχμ κσβεομόμςχμ για ςημ 
ξσοκία, χπ μιαπ αμαδσϊμεμηπ πεοιτεοειακήπ σπεοδϋμαμηπ.   
     Ζ Ατοική δεμ είμαι η μξμαδική πεοιξυή ρςημ ξπξία γίμξμςαι ποξρπάθειεπ για ςημ 
αμάπςσνη και εμίρυσρη ςχμ γεχογικόμ καλλιεογειόμ· αμάλξγεπ ποξρπάθειεπ έλαβαμ υόοα 
ρςξ Ιιογιρςάμ, ρςξ Ξσζμπεκιρςάμ, καθόπ και επίρηπ ρςη Βξρμία-Δοζεγξβίμη και ςξ 
Ιαοακαλπακιρςάμ. Ρςιπ δϋξ ςελεσςαίεπ πεοιπςόρειπ μάλιρςα, ειδικξί απϊ ςιπ δϋξ υόοεπ 
επιρκέτθηκαμ ςημ ξσοκία. Ρςιπ εμέογειεπ βελςίχρηπ ςηπ αγοξςικήπ παοαγχγήπ ποέπει μα 
ποξρςεθεί η δχοεά σλικξςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ, πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρε υόοεπ ϊπχπ ρςξ 
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αςζικιρςάμ, ρςη Βξρμία-Δοζεγξβίμη και ρςξ Ιϊρξβξ.  
     Ξι ποξρπάθειεπ εμίρυσρηπ ςηπ κςημξςοξτικήπ παοαγχγήπ, μξλξμϊςι σπξλείπξμςαι 
αοιθμηςικά έμαμςι ςχμ αμςιρςξίυχμ γεχογικόμ, δεμ παϋξσμ μα ρσμιρςξϋμ πξλϋςιμεπ 
ρσμβξλέπ. ξ Ρυέδιξ Αμάπςσνηπ Βξξειδόμ Jersey ρςημ Αλβαμία – απϊ κξιμξϋ με ςη 
ρσγκοϊςηρη Βξξπαοαγχγικόμ Ρσμεςαιοιρμόμ – καθόπ και ςξ Ρυέδιξ Αμάπςσνηπ ςηπ 
Οοξβαςξκξμίαπ ρςξ Ιϊρξβξ, είμαι αμςιποξρχπεσςικά δείγμαςα ςχμ ςξσοκικόμ 
δοαρςηοιξςήςχμ. Ανίζει μα ρημειχθεί, ενάλλξσ, ϊςι έμταρη έυει δξθεί ρςημ αμάπςσνη, ςϊρξ 
ςηπ ιυθσξπαοαγχγήπ (ρςξ Ιιογιρςάμ και ρςη Βξρμία – Δοζεγξβίμη) ϊρξ και ςηπ 
Λελιρρξκξμίαπ (ρςη Βξρμία – Δοζεγξβίμη και ρςξ Αζεομπαψςζάμ).  
     Έμα πξλϋ ρημαμςικϊ μέοξπ ςχμ ςξσοκικόμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ ατξοξϋμ ρςη βάρη ςηπ 
κξιμχμικήπ πσοαμίδαπ έυξσμ μα κάμξσμ, ϊυι μϊμξ με ςημ αμάπςσνη ςχμ παοαγχγικόμ 
πϊοχμ ή ςημ εμίρυσρη ιδοσμάςχμ και τξοέχμ, αλλά με ςημ εκπαίδεσρη μεσοαλγικήπ 
ρημαρίαπ επαγγελμαςικόμ καςηγξοιόμ ρε ρσγκεκοιμέμα γμχρςικά αμςικείμεμα. α 
εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια απεσθϋμξμςαμ κσοίχπ ρε κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ και 
διξογαμόμξμςαμ είςε ρςη υόοα  ςξσπ, είςε ρςημ ξσοκία · εμίξςε, ςξ εκπαιδεσςικϊ 
ποϊγοαμμα ποξέβλεπε ςα ποόςα ρςάδια εκπαίδεσρηπ ρςη υόοα ςξσπ, και ςη ρσμέυιρή ςηπ 
ρςη ξσοκία. πχπ είμαι τσρικϊ, ασςξϋ ςξσ είδξσπ ξι δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊυι μϊμξ εμιρυϋξσμ 
ςη ρσμεογαρία ρε διμεοέπ – επαγγελμαςικϊ και εθμικϊ – επίπεδξ, αλλά θέςξσμ ςιπ βάρειπ για 
πεοαιςέοχ ρσμεογαρία, με εσοϋςεοεπ πξλιςικέπ και ξικξμξμικέπ ποξεκςάρειπ· ςξ ςελεσςαίξ 
ιρυϋει ρε μεγάλξ βαθμϊ για ςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ κοαςικόμ ανιχμαςξϋυχμ.  
     Αοκεςά απϊ ςα ρεμιμάοια ασςά ατξοξϋμ ςημ εκπαίδεσρη αρςσμξμικόμ σπαλλήλχμ· 
αρςσμξμικξί απϊ ςξ Ιιογιρςάμ, ςξ ξσοκμεμιρςάμ, ςη Λξγγξλία, ςη Γξσψμέα, αλλά και ςη 
Βξρμία-Δοζεγξβίμη και ςημ Αλβαμία έυξσμ εκπαιδεσθεί απϊ ξϋοκξσπ ρσμαδέλτξσπ ςξσπ ρε 
διάτξοξσπ επιυειοηριακξϋπ κλάδξσπ, ρςξ πλαίριξ ποξγοαμμάςχμ ςηπ İΙΑ. Ζ Θαςοική είμαι 
επίρηπ έμαπ ςξμέαπ με αμάλξγη δοαρςηοιϊςηςα· γιαςοξί απϊ ςξ Ξσζμπεκιρςάμ, ςξ 
ξσοκμεμιρςάμ και ςξ Ατγαμιρςάμ ενακξλξϋθηραμ ςημ καςάοςιρή ςξσπ ρε μξρξκξμεία ςηπ 
ξσοκίαπ. Ρ’ ασςξϋπ θα ποέπει μα ποξρςεθεί και ξ γεχογικϊπ ςξμέαπ· ρεμιμάοια για 
γεχογικά ζηςήμαςα μείζξμξπ ρημαρίαπ διξογαμόθηκαμ για ειδικξϋπ απϊ ςξ Ιιογιρςάμ, ςξ 
ξσοκμεμιρςάμ και ςξ Ρξσδάμ. Λία εσοεία πξικιλία θεμαςικόμ εμξςήςχμ ατξοξϋμ άλλα 
εκπαιδεσςικά ποξγοάμμαςα πξσ απεσθϋμξμςαμ ρ’ έμα επίρηπ πξικιλϊμξοτξ – απϊ πλεσοάπ 
εθμικήπ ποξέλεσρηπ – κξιμϊ: έςρι, ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρεμιμάοια ρυεςικά με ςξμ ςξσοιρμϊ 
(για Αζέοξσπ και ξσοκμέμξσπ ςξσοιρςικξϋπ ποάκςξοεπ), ςη δημξριξγοατία (για 
Οαλαιρςίμιξσπ και αςζικιρςαμξϋπ ςξσοιρςικξϋπ ποάκςξοεπ), ςη μηυαμξλξγία και ρσματείπ 
κλάδξσπ (για ρπξσδαρςέπ απϊ ςη Λξγγξλία, ςξ Ιαμεοξϋμ, ςξ ϊγκξ, ςημ Γκάμα, ςη Κιβεοία, 
ςξ Λπεμίμ και ςη Ριέοοα Κεϊμε), ςη διαυείοιρη πξιϊςηςαπ (για Ξσζμπέκξσπ ανιχμαςξϋυξσπ), 
ςημ πληοξτξοική (για Ρξσδαμξϋπ ρπξσδαρςέπ), ςημ κςημιαςοική (για Ρξσδαμξϋπ 
κςημιάςοξσπ) και ςημ ρςαςιρςική (για αςζικιρςαμξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ). Ρεμιμάοια 
ποαγμαςξπξιήθηκαμ, επίρηπ, με ρκξπϊ ςημ καςάοςιρη ςοαπεζικόμ σπαλλήλχμ και 
μεςεχοξλϊγχμ απϊ ςημ Οαλαιρςίμη, για ςη μεξρσρςαθείρα ξμάδα Έοεσμαπ και Διάρχρηπ ςηπ 
Λξγγξλίαπ, καθόπ και για ρςελέυη ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ απϊ ςημ ασςϊμξμη 
Δημξκοαςία ςηπ Γκαγκαξσζίαπ και ςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ.  
     Ιάμξμςαπ λϊγξ για ςιπ «δοαρςηοιϊςηςεπ βάρηπ» ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ, σπάουξσμ δϋξ 
ακϊμα ρημεία ρςα ξπξία απαιςείςαι ιδιαίςεοη ερςίαρη: ξι επατέπ ςξσπ με ρςελέυη ςξσ ϋπξσ 
και ξι παοξυέπ ςξσπ ποξπ νέμα δημξριξγοατικά ιδοϋμαςα και τξοείπ, καθόπ και ξι 
δοαρςηοιϊςηςεπ πξσ ατξοξϋμ μαθηςέπ. Ιαθεμία απϊ ςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ έυει ςη δική ςηπ 
δσμαμική: η αμάπςσνη θεομόμ ρυέρεχμ με δημξριξγοατικά ρςελέυη ςχμ υχοόμ ρςιπ ξπξίεπ 
κιμηςξπξιξϋμςαι ξι Ξογαμόρειπ, εμιρυϋει αμαμτιρβήςηςα ςη δημϊρια εικϊμα ςηπ ξσοκίαπ 
και ποξχθεί χπ κάπξιξ βαθμϊ ςα ςξσοκικά ρσμτέοξμςα. Ξι εκδηλόρειπ για ςξσπ μαθηςέπ 
κιμξϋμςαι απξκλειρςικά ρςιπ πεοιξυέπ ϊπξσ, καςά ςη γμόμη ςχμ ξϋοκχμ ανιχμαςξϋυχμ, 
εμςξπίζξμςαι ςξσοκξγεμείπ πληθσρμξί·  σπ’ ασςήμ ςημ έμμξια, είμαι πξλϋ εμδιατέοχμ ξ 
γεχγοατικϊπ εμςξπιρμϊπ ςξσπ, πξσ ρσμεπάγεςαι de facto ςημ ϋπαονη ςξσοκικόμ 
γεχρςοαςηγικόμ ρσμτεοϊμςχμ ρςιπ πεοιξυέπ ασςέπ. Οέοαμ ςξϋςξσ, δεμ ποέπει μα 
ληρμξμείςαι ϊςι εμέογειεπ ϊπχπ ασςέπ, θέςξσμ ςα θεμέλια για μία πξλϋ πιξ ρςεμή 
ρσμεογαρία ρςξ εγγϋπ μέλλξμ αλλά και για ςημ καλλιέογεια ςξσ αμάλξγξσ τιλξςξσοκικξϋ 
τοξμήμαςξπ.  
     Ζ σπξγοατή Οοχςξκϊλλξσ ευμικήπ Ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςημ İΙΑ και ςξ 
ειδηρεξγοατικϊ ποακςξοείξ «Hovar» ςξσ αςζικιρςάμ απξςελεί έμα εμδιατέοξμ δείγμα ςχμ 
ρυέρεχμ πξσ ξι Ξογαμόρειπ καλλιεογξϋμ με ςα ΛΛΔ ςχμ υχοόμ ϊπξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι. 
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Ρ’ασςά μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ ξι επιρκέφειπ εκποξρόπχμ ςξσ ϋπξσ: ςημ TDBB 
επιρκέτθηκαμ καςά ςξ ενεςαζϊμεμξ διάρςημα ξμάδεπ δημξριξγοάτχμ απϊ ςξ Ιαζακρςάμ 
(δϋξ τξοέπ) αλλά και απϊ ςξ Ιιογιρςάμ· ρςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη παοίρςαςξ, μάλιρςα, 
αμόςαςξ ρςέλευξπ ςηπ κοαςικήπ οαδιξςηλεϊοαρηπ. Δπίρκεφη ρςημ İΙΑ ποαγμαςξπξίηρε, 
ενάλλξσ, και αμςιποξρχπεία Οαλαιρςιμίχμ Δημξριξγοάτχμ. Δκςϊπ ασςόμ, η İΙΑ έυει 
ποξβεί ρε δχοεά ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ, ςϊρξ ποξπ ςξ κοαςικϊ Ίδοσμα Παδιξτχμίαπ και 
ηλεϊοαρηπ ςηπ Αλβαμίαπ, ϊρξ και ποξπ ςη Διαδικςσακή Δτημεοίδα ςξσ Ιξρϊβξσ.  
     Λεςανϋ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ ατξοξϋμ μαθηςέπ, ςξ «14ξ Ρσμπϊριξ για ςα παιδιά ςξσ 
ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ», πξσ διξογαμόθηκε απϊ ςημ DT, είμαι ιδιαιςέοχπ εμδεικςικϊ, ςϊρξ ςξσ 
πξλσδιάρςαςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ ςηπ ρϋγυοξμηπ ςξσοκικήπ ενχςεοικήπ πξλιςικήπ, ϊρξ και 
ςχμ διαςιθέμεμχμ μέρχμ για ςημ σλξπξίηρή ςηπ. Ρ’ ασςϊ ρσμμεςείυαμ ρσμξλικά 550 παιδιά 
ποξεουϊμεμα, ϊυι μϊμξ απϊ υόοεπ ϊπχπ ςξ Αζεομπαψςζάμ ή ςξ Ιαζακρςάμ, αλλά και απϊ 
Δημξκοαςίεπ ςηπ Πχρικήπ Ξμξρπξμδίαπ, καθόπ και απϊ ςη Δσςική Ηοάκη. Ζ πεοίπςχρη ςηπ 
Δσςικήπ Ηοάκηπ παοξσριάζει εμδιατέοξμ, ϊυι μϊμξ εναιςίαπ ςξσ ϊςι απξςελεί ελλημικϊ 
έδατξπ, αλλά και γιαςί απξςελεί έμα καλϊ παοάδειγμα ρσμεογαρίαπ αμάμερα ρςιπ 
ενεςαζϊμεμεπ Ξογαμόρειπ και ςημ ςξσοκική κσβέομηρη: για ςη σλξπξίηρη ςηπ 13ήμεοηπ 
εκδοξμήπ Λξσρξσλμάμχμ μαθηςόμ απϊ ασςήμ ςημ πεοιξυή, η DT ρσμεογάρθηκε ςϊρξ με ςημ 
TDBB, ϊρξ και με ςα Σπξσογεία Δνχςεοικόμ και Οαιδείαπ ςηπ ξσοκίαπ. Ρ’ ασςά θα ποέπει, 
τσρικά, μα ποξρςεθεί και η επίρκεφη ςχμ 40 ξσοκμέμχμ μαθηςόμ απϊ ςξ Θοάκ ρςα 
Ιεμςοικά ςηπ D.  
    Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ρςη βάρη ςηπ κξιμχμικήπ πσοαμίδαπ, αμ μη ςι άλλξ, δικαιξλξγξϋμ 
απξλϋςχπ ςξ πλαίριξ ςηπ αμαπςσνιακήπ διπλχμαςίαπ, για ςξ ξπξίξ έγιμε λϊγξπρςημ αουή ςηπ 
μελέςηπ· κϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςξσπ είμαι η μεγάλη πξικιλία ςχμ κξιμχμικόμ και 
ξικξμξμικόμ πεδίχμ ρςα ξπξία εκςείμξμςαι, αλλά και η μεσοαλγική ρημαρία ςχμ 
επαγγελμαςικόμ ξμάδχμ ρςιπ ξπξίεπ απεσθϋμξμςαι. Οέοαμ ςχμ ιδιαίςεοχμ δερμόμ πξσ 
ρσγκοξςξϋμ ρε διαποξρχπικϊ ή και ρε επίπεδξ κοαςικόμ σπηοεριόμ, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ 
ασςέπ καλλιεογξϋμ ςιπ καςάλληλεπ ποξωπξθέρειπ για μελλξμςική ξικξμξμική ρσμεογαρία, 
ϊπχπ και για δοαρςηοιξπξίηρη ςξσοκικόμ επιυειοήρεχμ και εςαιοειόμ ρςιπ εμ λϊγχ υόοεπ. 
Οαοάλληλα, εμιρυϋξσμ ςξ κξιμχμικϊ ποξτίλ ςηπ ρϋγυοξμηπ ξσοκίαπ ρςα εσοϋςεοα λαψκά 
ρςοόμαςα. Σπ’ ασςήμ ςημ έμμξια, μπξοξϋμε μα κάμξσμε λϊγξ για μία μξοτή διπλχμαςίαπ, η 
τξοά ςηπ ξπξίαπ είμαι αμςίθεςη απϊ εκείμημ πξσ αρκξϋμ ςα επίρημα πξλιςικά και 
διπλχμαςικά ϊογαμα: κιμείςαι απϊ ςη βάρη ςηπ κξιμχμικήπ πσοαμίδαπ επηοεάζξμςαπ ςημ 
κξοστή, ρε αμςίθερη με ςη δεϋςεοη, πξσ κας’ ξσρίαμ διενάγεςαι απϊ ςημ κξοστή και 
επηοεάζει ςη βάρη. 
     
γ) Πξλιςιρςική διπλχμαςία 
 
     Δκςϊπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ ατξοξϋμ ασρςηοά ςημ κξοστή και ςη βάρη ςηπ 
κξιμχμικήπ πσοαμίδαπ, έμςξμη είμαι και η κιμηςξπξίηρη ςχμ ςοιόμ Ξογαμόρεχμ, ρςξ 
πλαίριξ ςηπ πξλιςιρμικήπ διπλχμαςίαπ. Ζ ποξρπάθεια ασςή εκδηλόμεςαι με ςοειπ κσοίχπ 
ςοϊπξσπ: α) ςη διδαρκαλία και ποξβξλή ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ, β) ςιπ «βοαδιέπ για ςα 
αδελτά κοάςη» καθόπ και ρσματή πξλιςιρμικά δοόμεμα, και γ) ςημ ποξρςαρία ςχμ 
ξθχμαμικόμ μμημείχμ και ςημ ποξβξλή ςξσ ςξσοκικξϋ πξλιςιρμξϋ. Δν ασςόμ, η ποξβξλή 
και διάδξρη ςηπ  ςξσοκικήπ γλόρραπ θα ποέπει μα θεχοηθεί πξλϋ ρημαμςική: με ςξμ ςοϊπξ 
ασςϊμ, ξι διδαρκϊμεμξι ενξικειόμξμςαι και έουξμςαι ρε επατή με ςημ ςξσοκική 
ποαγμαςικϊςηςα · παοάλληλα, δημιξσογξϋμςαι εμ δσμάμει σπξδξμέπ για ςημ αμάπςσνη και 
πεοαιςέοχ επέκςαρη ςχμ ςξσοκικόμ επιυειοημαςικόμ ποξρπαθειόμ ρςιπ υόοεπ ασςέπ.   
     πχπ ήςαμ ενάλλξσ αμαμεμϊμεμξ, ξ ςξμέαπ ςηπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ είμαι ασςϊπ 
ϊπξσ παοαςηοξϋμςαι ξι πεοιρρϊςεοεπ δοαρςηοιϊςηςεπ. άνειπ ςξσοκικήπ γλόρραπ 
ιδοϋθηκαμ ρε Οαμεπιρςήμια ςξσ Ιαζακρςάμ, ςξσ Λασοξβξσμίξσ και ςηπ Αλβαμίαπ · ρςημ 
ςελεσςαία πεοίπςχρη, μάλιρςα, διμϊςαμ η δσμαςϊςηςα θεοιμόμ μαθημάςχμ ρςημ ξσοκία, 
για ςξσπ τξιςηςέπ πξσ επεδίχκαμ μα εμπλξσςίρξσμ ςιπ γμόρειπ ςξσπ. Οαοάλληλα, ρςξ 
Ξσζμπεκιρςάμ μέρα ρε δϋξ υοϊμια ιδοϋθηκαμ 2 Ιέμςοα ξσοκικήπ Γλόρραπ, εμςαρρϊμεμα ρε 
Οαμεπιρςημιακϊ ίδοσμα, εμό η İΙΑ ποξυόοηρε και ρε αμαδιξογάμχρη ςξσ Ιέμςοξσ και ςηπ 
Βιβλιξθήκηπ ξσοκικήπ Γλόρραπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Abilayan, ρςξ Ιαζακρςάμ. Ρε μία άλλη 
πεοίπςχρη, ξ ξμέαπ ξσοκξλξγίαπ και ςξ Ιέμςοξ ξσοκικξϋ Οξλιςιρμξϋ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ 
ςχμ ιοάμχμ εμιρυϋθηκε με δχοεά αμαγμχρςικόμ και λξγξςευμικόμ έογχμ.  
     H διδαρκαλία ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ, χρςϊρξ, σλξπξιείςαι και εκςϊπ ςξσ 
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παμεπιρςημιακξϋ υόοξσ· εμίξςε, ξοιρμέμεπ απϊ ασςέπ ςιπ πεοιπςόρειπ απαιςξϋμ ιδιαίςεοη 
ερςίαρη. Ζ παοάδξρη μαθημάςχμ ςξσοκικήπ γλόρραπ ρε κοαςικξϋπ ανιχμαςξϋυξσπ ςξσ 
ξσοκμεμιρςάμ – κάπξιξι εκ ςχμ ξπξίχμ ήςαμ ρςελέυη Σπξσογείχμ – απξςελεί 
δοαρςηοιϊςηςα ςηπ İΙΑ με εσοϋςεοεπ πξλιςικέπ ποξεκςάρειπ. Διατχςιρςική – χπ ποξπ ςιπ 
δσμαςϊςηςεπ και ςξ ρσμςξμιρςικϊ οϊλξ πξσ παίζει η Ξογάμχρη ασςή – είμαι η ρσμεογαρία 
ςηπ με ςξμ ςξσοκικϊ ρςοαςϊ ρςξ Ιϊρξβξ: ανιχμαςξϋυξι ςηπ İΙΑ αμέλαβαμ μα απξμείμξσμ 
πιρςξπξιηςικά εκμάθηρηπ ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ ρε Ιξρξβάοξσπ, ξι ξπξίξι είυαμ 
παοακξλξσθήρει κϋκλξ μαθημάςχμ ποξρτεοξμέμχμ απϊ ςιπ ςξσοκικέπ έμξπλεπ δσμάμειπ 
πξσ εδοεϋξσμ ρςημ πεοιξυή. Ρςημ Αλβαμία, ενάλλξσ, η İΙΑ είυε ξογαμόρει αμξιυςά 
μαθήμαςα ςξσοκικήπ γλόρραπ, καςά ςημ πεοίξδξ 2006 – 2007.  
     Ζ ποξβξλή ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ γίμεςαι, επίρηπ, με Ρσμέδοια· ϊυι ςσυαία, ςϊρξ ςξ Β΄ 
Ρσμέδοιξ για ςημ ξσοκική Γλόρρα, ϊρξ και ςξ Γ΄ Ρσμπϊριξ Οαοαδξριακόμ ξσοκικόμ 
έλαβαμ υόοα ρςξ Ιιογιρςάμ. Ρςημ ποόςη πεοίπςχρη ρσμμεςείυαμ επιρςήμξμεπ απϊ υόοεπ 
ϊπξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ξι ςοειπ Ξογαμόρειπ, εμό ρςη δεϋςεοη, ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι 
ρςξ πλαίριξ ςξσ Ρσμπξρίξσ ποαγμαςξπξιήθηκε η απξμξμή πιρςξπξιηςικόμ εκμάθηρηπ ςηπ 
γλόρραπ ρε 916 ρπξσδαρςέπ. Ξ αοιθμϊπ ασςϊπ είμαι, αμ μη ςι άλλξ, εμδεικςικϊπ ςχμ 
ιρυσοόμ βάρεχμ – ςξσλάυιρςξμ ϊρξμ ατξοά ςξ θέμα ςηπ διδαρκαλίαπ ςηπ γλόρραπ – πξσ 
έυξσμ θέρει ξι ςξσοκικέπ εμέογειεπ ρςη υόοα ασςήμ.  
     Ξι ποξρπάθειεπ για ςη διάδξρη ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ έυξσμ πξλσδιάρςαςη ρημαρία· 
πέοαμ ςηπ ποξβξλήπ ςηπ ςξσοκικήπ κξσλςξϋοαπ, έυξσμ πξλϋςιμη ρσμδοξμή και ρςξμ 
επαγγελμαςικϊ ςξμέα. Ζ γμόρη ςηπ ςξσοκικήπ γλόρραπ δημιξσογεί ςιπ ποξωπξθέρειπ για 
επιρςημξμική καςάοςιρη ρε ςξσοκικά παμεπιρςήμια ή εκπαιδεσςικξϋπ τξοείπ. Οαοάλληλα, 
ρσγκοξςεί μία ςάνη ςξσοκϊτχμχμ επιρςημϊμχμ και επαγγελμαςιόμ, πξσ θα μπξοξϋραμ μα 
ταμξϋμ ιδιαιςέοχπ υοήριμξι για δοαρςηοιξπξίηρη ςξσοκικόμ επιυειοήρεχμ ρςιπ υόοεπ 
ασςέπ. Σπϊ μία έμμξια, θέςει ςιπ βάρειπ για μία μακοξποϊθερμη ρσμεογαρία ρε πξικίλξσπ 
επαγγελμαςικξϋπ ςξμείπ. 
     Ξι «βοαδιέπ για ςα αδελτά – κοάςη» έυξσμ δϋξ βαρικά υαοακςηοιρςικά: ατεμϊπ 
απεσθϋμξμςαι ρσγυοϊμχπ ςϊρξ ρςημ κξοστή ϊρξ και ρςη βάρη ςηπ κξιμχμικήπ πσοαμίδαπ 
και ατεςέοξσ απξςελξϋμ ρσυμά μία καλή ατξομή για ρσμαμςήρειπ κξοσταίχμ ξϋοκχμ 
ανιχμαςξϋυχμ με ρςελέυη ςξσ εκάρςξςε κοάςξσπ. Ξ πξλιςικϊπ υαοακςήοαπ ςχμ εκδηλόρεχμ 
καθίρςαςαι ρατήπ και μϊμξ με ςημ απλή απαοίθμηρη ςχμ υχοόμ, ρςιπ ξπξίεπ έυει 
ξογαμόρει ςιπ εκδηλόρειπ ασςέπ η TDBB: Ιιογιρςάμ, Αζεομπαψςζάμ, Ιαζακρςάμ, αςαοιρςάμ, 
ρςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ αλλά και ρςιπ ασςϊμξμεπ Δημξκοαςίεπ ςηπ Ιοιμαίαπ και ςηπ Αζαοίαπ. 
Ρςιπ «βοαδιέπ» πξσ διξογαμόθηκαμ ρςξ Ιιογιρςάμ ςξ 2006, παοαρυέθηκαμ γεϋμαςα ποξπ 
ςιμήμ πξλιςικόμ και επιυειοημαςιόμ, εμό ρςιπ «βοαδιέπ για ςα αδελτά κοάςη» πξσ 
διξογαμόθηκαμ ρςξ Αζεομπαψςζάμ ςξμ ίδιξ υοϊμξ, παοαρυέθηκαμ γεϋμαςα ρε  600 
σφηλϊβαθμξσπ Αζέοξσπ και ξϋοκξσπ ανιχμαςξϋυξσπ, μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ και ξ 
Αμαπληοχςήπ Οοϊεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ ςξσ Αζεομπαψςζάμ, Hasanov. Ρςιπ «βοαδιέπ» πξσ 
διξογαμόθηκαμ ρςξ Ιαζακρςάμ ςξ 2006 είυαμ ποξρκληθεί και βξσλεσςέπ, κοαςικξί 
ανιχμαςξϋυξι, επιυειοημαςίεπ και ρςελέυη ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ. Δμδεικςικϊ ςηπ 
πξλιςικήπ ρημαρίαπ ςχμ εκδηλόρεχμ ασςόμ είμαι η ρσμεογαρία ςξσ ξϋοκξσ βξσλεσςή 
Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, Gündüz, με ςημ TDBB για ςημ σλξπξίηρη ςχμ «βοαδιόμ» ρςημ Ιοιμαία, 
ςξ 2007. Οαοάλληλα, ξι δοαρςηοιϊςηςεπ βάρηπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι κσοίχπ με ςημ 
ποξρτξοά αμθοχπιρςικξϋ έογξσ. Έςρι, ρςξ Ιιογιρςάμ έλαβε υόοα διαμξμή ρσρριςίξσ και 
ςοξτίμχμ και ςιπ δϋξ τξοέπ· αμάλξγη επιριςιρςική βξήθεια παοαρυέθηκε και ρςξ 
Ιαζακρςάμ, ρςημ Αζαοία, καθόπ και ρςημ καςευϊμεμη Ιϋποξ. 
     H ρσμμεςξυή πξλϋ ρημαμςικόμ ποξρχπικξςήςχμ απϊ ςξμ ςξσοκικϊ πξλιςικϊ υόοξ ρςα 
δοόμεμα ασςά μάλλξμ εμιρυϋει ςημ ιδέα ϊςι χπ κάπξιξ βαθμϊ έυξσμ επικξσοικϊ οϊλξ ρςιπ 
ςξσοκικέπ διπλχμαςικέπ ποξρπάθειεπ. Ζ παοξσρία ςξσ ποόημ Σπξσογξϋ Δνχςεοικόμ ςηπ 
ξσοκίαπ, Σaşar Yakış, καθόπ και άλλχμ ξϋοκχμ βξσλεσςόμ ςξσ κσβεομόμςξπ κϊμμαςξπ 
ΑΙΠ ρςιπ «βοαδιέπ Οξλιςιρμξϋ για ςα αδελτά κοάςη ξσοκίαπ – αςαοιρςάμ» και ξι πξλιςικέπ 
επατέπ πξσ είυαμ εκεί, έυξσμ ςη δική ςξσπ ρημαρία· η ίδια ρημαρία ποέπει μα απξδξθεί και 
ρςημ επίρκεφη ςξσ Rauf Denktaş ρςημ αμςιποξρχπεία ςηπ TDBB, καςά ςη διάοκεια ςχμ 
«βοαδιόμ πξλιςιρμξϋ για ςα αδελτά κοάςη ξσοκίαπ – Ιϋποξσ». Οέοαμ ςξϋςξσ, η παοξσρία 
εκποξρόπχμ απϊ ςξσπ επιυειοημαςικξϋπ κϋκλξσπ σπξδεικμϋει ϊςι ξι εκδηλόρειπ ασςέπ 
έυξσμ, χπ κάπξιξμ βαθμϊ ςξσλάυιρςξμ, και ξικξμξμικέπ ποξεκςάρειπ. 
     Ξι σπϊλξιπεπ πξλιςιρςικέπ εκδηλόρειπ κιμξϋμςαι ρςξ ίδιξ πλαίριξ· επί παοαδείγμαςι, η 
«Δβδξμάδα Ατγαμξ – ξσοκικήπ Τιλίαπ», πξσ διξογαμόθηκε για Οέμπςη τξοά ςξ 2009, 
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απξρκξπεί ρςημ πεοαιςέοχ ρϋρτιγνη ςχμ διμεοόμ πξλιςιρμικόμ ρυέρεχμ. Ρε κάθε 
πεοίπςχρη, πάμςχπ, εμδιατέοξμ παοξσριάζξσμ ςα δοόμεμα πξσ, αμ και ατξοξϋμ νέμεπ 
εθμικέπ εξοςέπ, ςιμόμςαι με λαμποϊςηςα και ρςημ ξσοκία. Έςρι, η ςαςαοική «Γιξοςή ςξσ 
Αοϊςοξσ» εξοςάρθηκε ρςημ Ιχμρςαμςιμξϋπξλη και ςξ 2008 και ςξ 2009· παοάλληλα, ςξ 
2008 διξογαμόθηκε η γιξοςή ςχμ Γκαγκαξϋζχμ ρςημ πλαςεία Taksim. Ρςξ πλαίριξ ςηπ 
ςελεσςαίαπ εκδήλχρηπ, μάλιρςα, αμςιποξρχπεία απϊ ςη Δημξκοαςία ςηπ Γκαγκαξσζίαπ 
επιρκέτθηκε ςξ Οαμεπιρςήμιξ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ, ϊπξσ ρσζήςηρε ςξ εμδευϊμεμξ μιαπ 
μελλξμςικήπ ρσμεογαρίαπ. 
     H ποξρςαρία ςχμ μμημείχμ ςξσ ξθχμαμικξϋ παοελθϊμςξπ και η αμάδεινη ςξσ ςξσοκικξϋ 
πξλιςιρμξϋ ταίμξμςαι εμδευξμέμχπ χπ ςξ λιγϊςεοξ ρημαμςικϊ πεδίξ δοάρηπ, ϊρξμ ατξοά 
ασρςηοά ρςημ εμίρυσρη ςηπ ρταίοαπ επιοοξήπ ρςιπ πεοιξυέπ ασςέπ. Οαο’ ϊλα ασςά, και μϊμξ 
ςξ έογξ ςηπ διαςήοηρηπ ςηπ εθμικήπ κληοξμξμιάπ ςξσ έυει ιδιαίςεοη ρημαρία· πέοαμ ςξϋςξσ, 
ςα έογα ασςά θα ποέπει μα θεχοηθξϋμ ϊςι λειςξσογξϋμ – χπ κάπξιξ βαθμϊ – χπ ερςίεπ 
ποξβξλήπ ςηπ ςξσοκικήπ κξσλςξϋοαπ. Έογα αμαρςήλχρηπ ξθχμαμικόμ κςιρμάςχμ 
ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρςη Βξρμία-Δοζεγξβίμη, ςημ ΟΓΔΛ, ςξ Λασοξβξϋμιξ, ςημ Αλβαμία και 
ςξ Ιϊρξβξ· ρε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ, μάλιρςα, ξϋοκξι ειδικξί ρσμεογάρθηκαμ με εμςϊπιξσπ 
ανιχμαςξϋυξσπ για ςη διεκπεοαίχρη ςχμ ρυεδιαζϊμεμχμ έογχμ. Οαοάλληλα, η İΙΑ 
διξογάμχρε ρςξ Ιϊρξβξ δϋξ διεθμή Ρσμέδοια, ςξ 2007 και 2009 αμςιρςξίυχπ, με άμερη 
αματξοά ρςημ ξθχμαμική Θρςξοία, καθόπ και μία έκθερη αμςικειμέμχμ και έογχμ έυμηπ 
ςηπ ξθχμαμικήπ πεοιϊδξσ, ρςξ Λασοξβξϋμιξ.     
     Ζ εογαλειακή υοηριμξπξίηρη ςξσ ςξσοκικξϋ ιρςξοικξϋ παοελθϊμςξπ, με ρςϊυξ ςημ 
εμδσμάμχρη ςχμ διμεοόμ ρυέρεχμ, παοαςηοείςαι και ρε άλλεπ πεοιπςόρειπ: η δημιξσογία 
Ιέμςοχμ ξσοκικξϋ Οξλιςιρμξϋ ρςημ Οαλαιρςίμη και ρςη Λξγγξλία είμαι υαοακςηοιρςικά 
δείγμαςα ασςξϋ· ξ ρκξπϊπ ςηπ ίδοσρηπ εμϊπ ςέςξιξσ Ιέμςοξσ ρςη Λξγγξλία, μάλιρςα, ήςαμ – 
ϊπχπ έυει ήδη αματεοθεί – η κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ «Ιαζακρςαμόμ ξϋοκχμ». Ρ’ασςά 
μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ η δημιξσογία Οάοκξσ ξσοκξ – Λξγγξλικήπ Τιλίαπ ρςξ Ulanbator, 
αλλά και η διξογάμχρη Διεθμξϋπ Ρσμπξρίξσ ξσοκξ-Ιοιμαψκξϋ Οξλιςιρμξϋ ρςημ ασςϊμξμη 
Δημξκοαςία ςηπ Ιοιμαίαπ, ςξ 2007.  
 
δ) Δπατέπ και σπξρςήοινη ποξπ ςξσοκότχμξσπ τξοείπ και ςξσοκότχμα  ιδούμαςα 
 
     Λία εναιοεςικά εμδιατέοξσρα πςσυή ςηπ παοξϋραπ μελέςηπ, είμαι ξι επατέπ ςχμ ςοιόμ 
Ξογαμόρεχμ με ςξσοκϊτχμξσπ Ρσμδέρμξσπ και τξοείπ, ρςιπ υόοεπ ϊπξσ αμαπςϋρρεςαι η 
δοαρςηοιϊςηςά ςξσπ. Ξι αμςαλλαγέπ επιρκέφεχμ, η ρσμμεςξυή αλλά και ρσμεογαρία ςχμ 
τξοέχμ ασςόμ ρςιπ εμέογειεπ ςηπ İΙΑ, ςηπ TDBB και ςηπ DT αλλά και η παοξυή 
σλικξςευμικήπ εμίρυσρηπ ρε ιδοϋμαςα με ςξσοκικϊ υαοακςήοα, δίμξσμ ρσυμά ςημ εμςϋπχρη 
ϊςι ξι ςοειπ Ξογαμόρειπ έυξσμ έμαμ ακϊμα οϊλξ – εκςϊπ ςχμ ϊρχμ αματέοθηκαμ 
ποξηγξσμέμχπ: ρςηοίζξσμ και ρσμςξμίζξσμ ςη δοάρη ςχμ ςξσοκϊτχμχμ ρςξιυείχμ, έυξμςαπ 
με ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ άμερη επατή με ςξ εμςϊπιξ ςξσοκϊτχμξ ρςξιυείξ· παοάλληλα, 
λειςξσογξϋμ χπ μεράζξσρεπ για ςημ επατή ςχμ ςξσοκϊτχμχμ πληθσρμόμ με ςημ ςξσοκική 
κσβέομηρη. 
     Έμα αοκεςά εμδεικςικϊ παοάδειγμα για ςξ οϊλξ ασςϊμ πξσ παίζξσμ – ή πξσ, ςξσλάυιρςξμ, 
καλξϋμςαι μα παίνξσμ – ξι ενεςαζϊμεμεπ Ξογαμόρειπ, ποξκϋπςει απϊ ςημ επίρκεφη πξσ 
ποαγμαςξπξίηραμ ανιχμαςξϋυξι ςηπ DT ρςξμ Οοϊεδοξ ςξσ Δθμικξϋ Ρσμβξσλίξσ αςάοχμ ςηπ 
Ιοιμαίαπ, ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2007 · ανιχμαςξϋυξι ςηπ ίδιαπ Ξογάμχρηπ επιρκέτθηκαμ, επίρηπ, 
ςξμ Οοϊεδοξ ςξσ Ρσμδέρμξσ Οξλιςιρμξϋ και Αλληλεγγϋηπ ξϋοκχμ Ahiska ρςξ Αζεομπαψςζάμ 
– και μάλιρςα, ϋρςεοα απϊ ποϊρκληρη ςξσ ςελεσςαίξσ. ημ DT επιρκέτθηκαμ ςξμ Αποίλιξ 
ςξσ 2008, μέλη ςξσ Δ.Ρ. ςξσ Ρσμδέρμξσ Οξλιςιρμξϋ και Αλληλεγγϋηπ ςχμ Ιιογιρίχμ 
ξϋοκχμ.  
     Ζ πεοίπςχρη ςηπ Οοόημ Γιξσγκξρλαβικήπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Λακεδξμίαπ ρσμιρςά έμα 
επίρηπ αμςιποξρχπεσςικϊ παοάδειγμα. Ξι επατέπ αμάμερα ρςξ ξσοκικϊ Δημξκοαςικϊ 
Ιϊμμα – ξ Οοϊεδοξπ ςξσ ξπξίξσ, ϊπχπ έυει ήδη αματεοθεί, είμαι Σπξσογϊπ Οεοιβάλλξμςξπ 
ςηπ ΟΓΔΛ – πιρςξπξιείςαι ςϊρξ απϊ ςημ επίρκεφη ςξσ σπεϋθσμξσ για ςημ İΙΑ, Σπξσογξϋ 
Çelik ϊρξ και απϊ ςημ παοξσρία ςξσ Οοξέδοξσ ςξσ Ιϊμμαςξπ ασςξϋ ρε εκδήλχρη πξσ 
διξογάμχρε ςξ 2009 η İΙΑ. Έμαπ άλλξπ ρϋμδερμξπ πξσ δοαρςηοιξπξιείςαι ρςημ ΟΓΔΛ – και 
ξ ξπξίξπ επίρηπ ταίμεςαι μα έυει ρςεμέπ επατέπ με ςιπ εμ λϊγχ Ξογαμόρειπ – είμαι η 
«Έμχρη ξσοκικόμ Λη Ισβεομηςικόμ Ξογαμόρεχμ Λακεδξμίαπ» (MATÜSITEB). Ζ 
MATÜSITEB έυει ρσμεογαρθεί ςξσλάυιρςξμ ρε δϋξ πεοιπςόρειπ με ςημ İΙΑ, καςά ςημ 
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πεοίξδξ 2008-2009: ατεμϊπ για ςη διξογάμχρη ςξσ «Ρσμεδοίξσ για ςα ποξβλήμαςα ςηπ 
ςξσοκϊτχμηπ εκπαίδεσρηπ», και ατεςέοξσ για ςημ σλξπξίηρη Ρσμεδοίξσ ποξπ ςιμήμ ςξσ 
πξιηςή Yahya Kemal Beyatlı. Αμςιποξρχπεία ςηπ MATÜSITEB  επιρκέτθηκε, άλλχρςε, ςημ DT 
ςξ 2008.  
     Έμαπ ακϊμα ρϋμδερμξπ – πξσ με ςη ρειοά ςξσ δοαρςηοιξπξιείςαι ρε μεγάλξ βαθμϊ ρςξ 
λεγϊμεμξ «ςξσοκϊτχμξ υόοξ» – με ςξμ ξπξίξ έυει επατέπ και ρσμεογαρία η TDBB, είμαι ςξ 
«Ίδοσμα Ιξιμήπ Διαυείοιρηπ ςξσ ξσοκικξϋ Οξλιςιρμξϋ και ςχμ ευμόμ» (TÜRKSOY). Ξ 
Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ ςξσ TÜRKSOY, Kasseinov, επιρκέτθηκε ςα Ιεμςοικά ςηπ TDBB δϋξ τξοέπ, 
ςξ 2008 και 2009 · ρςημ ποόςη ςξσ επίρκεφη, μάλιρςα, καςέληνε ρε ρσμτχμία με ςξμ 
Οοϊεδοξ ςηπ TDBB για ςημ σπξγοατή εμϊπ Οοχςξκϊλλξσ ρσμεογαρίαπ. Οαοάλληλα, 
ανιχμαςξϋυξι ςηπ TDBB ρσμμεςείυαμ ρςξ Οοϊγοαμμα εξοςαρμξϋ για ςη ρσμπλήοχρη 15 
υοϊμχμ απϊ ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςηπ TÜRKSOY. Ιάμξμςαπ λϊγξ, πάμςχπ, για ςξσπ 
ςξσοκϊτχμξσπ Ρσμδέρμξσπ, θα ποέπει μα αματεοθεί και η «Έμχρη Ιξιμχμιξλϊγχμ ςξσ 
ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ» (Türk Dünyası Sosyologlar Birliği), η ξπξία ταίμεςαι μα έυει επατέπ με 
ςημ DT. 
     Mεγάλξ μέοξπ ςχμ παοξυόμ ποξπ ςξσπ ςξσοκϊτχμξσπ τξοείπ αμήκει ρςξ υόοξ ςηπ 
παιδείαπ. Έςρι, εογαρςήοια ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ ρσρςάθηκαμ ρε εκπαιδεσςικά 
ιδοϋμαςα με ςξσοκικϊ υαοακςήοα ςϊρξ ρςξ Ιιογιρςάμ, ϊρξ και ρςξ Αζεομπαψςζάμ · ρςξ 
Αζεομπαψςζάμ, ενάλλξσ, ποαγμαςξπξιήθηκε δχοεά ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ ρςξ Κϋκειξ 
Atatürk, ρςξ ξσοκικϊ Κϋκειξ, αλλά και ρςξ Ίδοσμα Δοεσμόμ ςξσ ξσοκικξϋ Ιϊρμξσ, ρςξ 
Λπακξϋ. Οαοάλληλα, ιδοϋθηκε εκπαιδεσςικϊ εογαρςήοιξ επιπλξπξιίαπ ρςξ Διεθμέπ ξσοκξ – 
Ιαζακρςαμικϊ Οαμεπιρςήμιξ Hoca Ahmet Yesevi, εμό ρυεδιαζϊςαμ, επίρηπ, η ίδοσρη λσκείξσ 
για ςξσπ ξϋοκξσπ Ahiska, ςηπ επαουίαπ Tolgar, ρςξ Αλμάςι ςξσ Ιαζακρςάμ. 
     Mία ρειοά άλλχμ δοαρςηοιξςήςχμ είμαι, με ςη ρειοά ςηπ εμδεικςική ςχμ ποξρπαθειόμ 
διαςήοηρηπ και εμίρυσρηπ ςχμ τξοέχμ ςηπ ςξσοκικήπ κξσλςξϋοαπ ρςιπ υόοεπ ασςέπ: ρςημ 
Αλβαμία, επί παοαδείγμαςι, η İΙΑ ποξυόοηρε ρε αμακαίμιρη ςξσ παιδικξϋ ρςαθμξϋ «Kemal 
Atatürk» ρςημ πϊλη Vlora, αλλά και ρςημ αμακαίμιρη ςξσ Κσκείξσ Köprülü ρςημ πεοιξυή 
Rushnik· αμακαίμιρη ποαγμαςξπξίηρε, χρςϊρξ, και ρςξ ξσοκξ-Αλβαμικϊ Ιέμςοξ 
Οξλιςιρμξϋ ρςη Ρκϊδοα, ςξ ξπξίξ, τοϊμςιρε μα ετξδιάρει με ηλεκςοξμικϊ ενξπλιρμϊ. Ρ’ασςά 
μπξοξϋμ μα ποξρςεθξϋμ η δχοεά 25 ςϊμχμ αζχςξϋυξσ λιπάρμαςξπ ρςξ υχοιϊ Ahiska ςηπ 
πεοιξυήπ Sabirabaad, ρςξ Αζεομπαψςζάμ, αλλά και η δχοεά ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ ποξπ 
ςξ Ρϋμδερμξ Μέχμ Γκαγκαξϋζχμ Οαςοιχςόμ, ρςημ ασςϊμξμη Δημξκοαςία ςηπ Γκαγκαξσζίαπ.  
     Ιαςαληκςικά, θα ποέπει μα επιρημαμθξϋμ μεοικά ακϊμα ρςξιυεία ρυεςικά με ςημ 
αμαπςσνιακή διπλχμαςία πξσ αρκξϋμ ξι ςοειπ ξογαμόρειπ. Λία ποϊυειοη ενέςαρη ςχμ 
ημεοξμημιόμ έκδξρηπ ςχμ ρυεςικόμ αμακξιμχθέμςχμ μαοςσοεί ϊςι η ρσυμϊςηςα με ςημ 
ξπξία λαμβάμξσμ υόοα ξι δοαρςηοιϊςηςέπ ςξσπ είμαι πξλϋ μεγάλη – εμίξςε αμακξιμχθέμςα 
εμταμίζξμςαι ρε καθημεοιμή βάρη. Ασςϊ ρημαίμει, επίρηπ, ϊςι στίρςαςαι έμαπ πξλϋ 
απξςελερμαςικϊπ ποξγοαμμαςιρμϊπ για ςημ σλξπξίηρη ςχμ ρυεςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ αμά 
υόοα, και μάλιρςα, με μακοξποϊθερμη ποξξπςική. ξ πλήθξπ αλλά και η δσμαμική ςχμ 
δοαρςηοιξςήςχμ, ςα απαιςξϋμεμα μέρα για ςημ ποαγμαςξπξίηρή ςξσπ καθόπ και η εμβέλειά 
ςξσπ, ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι δαπαμόμςαι ςεοάρςια υοημαςικά πξρά για ςξμ ρκξπϊ 
ασςϊ. Ζ ενέςαρη ςξσ ταιμξμέμξσ ασςξϋ απϊ ςημ ξικξμξμική ςξσ πλεσοά και μϊμξ, 
επιβεβαιόμει ςξμ ιρυσοιρμϊ ϊςι ξι εμέογειεπ ασςέπ ρσμιρςξϋμ μία εμαλλακςική μξοτή 
διπλχμαςίαπ, πξσ λειςξσογεί επικξσοικά ποξπ ςξσπ επίρημξσπ διπλχμαςικξϋπ υειοιρμξϋπ, 
ποξεςξιμάζξμςαπ ρε πξλλέπ πεοιπςόρειπ ςξ έδατξπ ή διαςηοόμςαπ και εμιρυϋξμςαπ ςα 
ποξωπάουξμςα ςξσοκικά εοείρμαςα. Δμίξςε – και ασςϊ ποέπει μα επιρημαμθεί με ιδιαίςεοη 
έμταρη – η διπλχμαςία ασςήπ ςηπ μξοτήπ επεκςείμεςαι και επηοεάζει ςξμείπ ςχμ πξλιςικόμ, 
ξικξμξμικόμ δξμόμ, ρςξσπ ξπξίξσπ δεμ τςάμει – η ςξσλάυιρςξμ, ϊυι ρε ςέςξιξ βαθμϊ – η 
επίρημη διπλχμαςία· σπ’ ασςήμ ςημ έμμξια απξςελεί έμα ρημαμςικϊ εογαλείξ ρςιπ διεθμείπ 
ρυέρειπ ςηπ ξσοκίαπ. 
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