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Οι «πποζθςγικέρ» ποέρ και οι επιπηώζειρ ηων παγκόζμιων κλιμαηικών
αλλαγών ζηην Τοςπκία και ηην αζθάλεια ηηρ
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Η κέρξη ηώξα ζπκπεξηθνξά ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο θαηέδεημε όηη, ε Άγθπξα
δηαρεηξίδεηαη ηελ «πξνζθπγηθή» θξίζε επηθίλδπλα, αλεύζπλα θαη ηπρνδησθηηθά,
ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ησλ αθόινπζσλ δηαζηάζεσλ πνπ απηή
έρεη θαη ηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Διιάδα: α. Οηθνλνκηθή. β. ίηηζε,
δηακνλή θαη εγθαηάζηαζε. γ. Ννκηθό θαζεζηώο ησλ πξνζθύγσλ. δ. Κνηλσληθνπνιηηηζηηθή θαη έληαμε ζηελ θνηλσλία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθκάζεζεο ηεο
γιώζζαο. ε. Δξγαζηαθή απαζρόιεζε θαη θνηλσληθή αζθάιεηα. ζη. Γεκνγξαθηθή. δ.
Αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ. ε. Τγεηνλνκηθή.
ζ. Δθπαηδεπηηθή (εθπαηδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξόζιεςε εθπαηδεπηηθνύ
πξνζσπηθνύ θ.ιπ.). η. Πξνζηαζία ησλ παηδηώλ από ηελ θαθνπνίεζε θαη
εθκεηάιιεπζε. ηα. Πξνζηαζία ησλ γπλαηθώλ από ηελ θαθνπνίεζε θαη ζεμνπαιηθή
εθκεηάιιεπζε.
Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη, ζηελ Σνπξθία ππάξρνπλ 2.688.686 θαηαγεγξακκέλνη ύξηνη
πξόζθπγεο, από ηνπο νπνίνπο κόλν 271.811 επξίζθνληαη ζε 25 θαηαπιηζκνύο
πξνζθύγσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε 10 λνκνύο ηεο λόηηαο Σνπξθίαο (Hatay,
Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman
θαη Malatya). Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ππάξρνπλ 150.000 πεξίπνπ εζσηεξηθνί
κεηαλάζηεο ιόγσ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ηνπξθηθώλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ζηηο
θνπξδηθέο πεξηνρέο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο, θαζώο επίζεο 225.000 Ιξαθηλνί
πξόζθπγεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Σνπξθία, πέξαλ ησλ ρηιηάδσλ παξάλνκσλ ή κε
κεηαλαζηώλ πνπ απμάλνληαη ζπλερώο κε ππαηηηόηεηα ηεο Άγθπξαο ιόγσ ηεο άξζεο
ηνπ θαζεζηώηνο ηεο βίδαο θαη πξνέξρνληαη από άιιεο ρώξεο ηεο Αζίαο, ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο θαη ηεο Αθξηθήο.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζθέςεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη, ζηε πξία ππάξρνπλ
πεξίπνπ 7,5 έσο 8 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηα ζπίηηα ηνπο θαη
ζεσξνύληαη σο ελ δπλάκεη κειινληηθνί πξόζθπγεο πνπ ζα εγθαηαιείςνπλ ηε ρώξα
ηνπο θαη ζα κεηαθηλεζνύλ πξσηίζησο ζηελ Σνπξθία θαη δεπηεξεπόλησο ζηελ
Ινξδαλία, ην Λίβαλν, ην Ιξάθ θαη ηελ Αίγππην.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηπρνδησθηηζκό πνπ επηδεηθλύεη ην δίδπκν ΔξληνγάλΝηαβνύηνγινπ, απηόο επηδηώθεη λα κεηαηξέςεη ηελ πξνζθπγηθή θξίζε σο επθαηξία,
πξνθεηκέλνπ:
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Πξώηνλ, λα εθδηώμεη από ην ηνπξθηθό έδαθνο ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο παξάηππνπο
κεηαλάζηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ύξησλ πξνζθύγσλ, πξνο ηελ
επξσπατθή έλσζε, νη νπνίνη ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε πηζαλόλ ζα
εγθισβηζζνύλ ζηελ Διιάδα.
Γεύηεξνλ, λα λνκηκνπνηήζεη ηελ θαηαζθεπή θαηαπιηζκώλ πξνζθύγσλ εληόο ηνπ
ζπξηαθνύ εδάθνπο θαηά κήθνο ησλ ηνπξθν-ζπξηαθώλ ζπλόξσλ, επηδηώθνληαο λα
δεκηνπξγήζεη κηα de facto αζθαιή πεξηνρή, ηελ νπνία ζα ειέγρεη κε ππξά
ππξνβνιηθνύ. Ήδε, ε Σνπξθία, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηνπ
Καηάξ, έρεη δεκηνπξγήζεη δέθα θαηαπιηζκνύο πξνζθύγσλ ζε απόζηαζε ηξηώλ έσο
νθηώ ρηιηνκέηξσλ από ηα ζύλνξα. Γειαδή, ό,ηη δελ πέηπρε κε ηελ απεηιή ρξήζεο
βίαο θαη εηζβνιήο πξνο ηηο θνπξδηθέο πεξηνρέο ηεο βόξεηαο πξίαο, επηδηώθεη λα ην
πεηύρεη εθβηάδνληαο ηηο Βξπμέιεο, κε ηελ απεηιή όηη, ε Δπξώπε ζα έρεη λα
αληηκεησπίζεη έλα επηπιένλ θύκα δεθάδσλ ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ εάλ δελ απνδερζεί
ηηο ηνπξθηθέο ζέζεηο γηα ην ζέκα απηό.
Σξίηνλ, νη ηνπξθηθέο επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηνπ ΡΚΚ θαη νη ηαθηηθέο
εμόλησζεο ηνπ θνπξδηθνύ πιεζπζκνύ ζηε λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία, λα απνθηήζνπλ
είηε ηελ αλνρή είηε ηε λνκηκνπνίεζε ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο. Τπόςε όηη, ε αιαδνληθή
ζπκπεξηθνξά θαη ζηξαηεγηθή ηνπ Σαγίπ Δξληνγάλ κεηέηξεςαλ ηνλ πόιεκν ελαληίνλ
ηνπ «Ιζιακηθνύ Κξάηνπο» ζε πόιεκν θαηά ησλ Κνύξδσλ, κε ζπλέπεηα ν πόιεκνο ηεο
πξίαο λα επεθηαζεί εληόο ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο.
Σέηαξηνλ, λα πεηζζνύλ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο λα απαγνξεύζνπλ ζην θνπξδηθό
θίλεκα PYD ηεο πξίαο λα πξνκεζεύεη ζην ΡΚΚ ηα ακεξηθαληθά νπιηθά ζπζηήκαηα
πνπ ηνπ έρνπλ ρνξεγεζεί σο βνήζεηα. Δλ ησ κεηαμύ, ε Σνπξθία πξνβάιεη δηεζλώο ην
PYD σο κηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ην ΡΚΚ, ζε αληίζεζε κε
ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, νη νπνίεο αθελόο ζεσξνύλ ην ΡΚΚ σο ηξνκνθξαηηθή
νξγάλσζε, αθεηέξνπ απνδέρνληαη ην PYD σο ζύκκαρν θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ
εγεκνλία ηνπ ζηηο θνπξδηθέο πεξηνρέο θαηά κήθνο ησλ ηνπξθν- ζπξηαθώλ ζπλόξσλ.
Πέκπηνλ, λα αξζεί ην θαζεζηώο ηεο βίδαο, θαζώο επίζεο λα αλαζεξκαλζνύλ νη
δηαδηθαζίεο ηεο εληαμηαθήο ηεο πνξείαο ηεο Σνπξθίαο ζηελ επξσπατθή έλσζε.
Έθηνλ, λα εμαζθαιίζεη, είηε ηε ζύκθσλε γλώκε, είηε ηελ αλνρή ηεο επξσπατθήο
έλσζεο θαη ηνπ ΝΑΣΟ, ζε ό,ηη αθνξά ζηηο ηνπξθηθέο πξνθιεηηθέο δειώζεηο,
αλαθνηλώζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ ακθηζβεηνύλ ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα ηεο Διιάδνο
θαη ηεο Κύπξνπ.
Έβδνκνλ, λα κεηαηνπίζεη ηε γξακκή αζθαιείαο ηεο Σνπξθίαο, αθόκε δπηηθόηεξα ησλ
ζπλόξσλ ηεο, ηαπηίδνληαο ηελ αζθάιεηα ηεο κε ηελ αζθάιεηα ησλ Βαιθαλίσλ. Δλ
πξνθεηκέλσ, αλαθεξόκαζηε ζε ρώξεο όπσο, ε Π.Γ.Γ.Μ., ην Κνζζπθνπέδην θαη ε
Αιβαλία, όπνπ ε Άγθπξα αθελόο έρεη δηεηζδύζεη πνιηηηθά, πνιηηηζηηθά, νηθνλνκηθά θαη
ζηξαηησηηθά, αθεηέξνπ δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν λα ζπλδξάκεη,
εκκέζσο ζε πξώηε θάζε θαη άκεζα εθόζνλ απαηηεζεί, ζηελ αζθάιεηα ησλ ζπλόξσλ
ηνπο κε ηελ Διιάδα. Μάιηζηα νη ζηξαηησηηθέο ζπλεξγαζίεο ηεο Σνπξθίαο κε ηηο ρώξεο
απηέο δεκηνπξγνύλ κηα επηπιένλ απεηιή κε αζύκκεηξεο ζπληζηώζεο ζηα βόξεηα
ζύλνξα ηεο Διιάδνο.
Όγδννλ, λα πξνβάιεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ήπηαο ηζρύνο πνπ εθαξκόδεη ζηα Βαιθάληα
κέζσ ηνπ Σνπξθηθνύ Οξγαληζκνύ πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣİΚΑ). Ο ΣİΚΑ έρεη
σο απνζηνιή ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο, εκπνξηθήο, ηερλνινγηθήο,
πνιηηηζηηθήο, θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο ηόζν κε ηνπξθόθσλα, όζν
κε γεηηνληθά κε ηελ Σνπξθία θξάηε. Σα πξνγξάκκαηα απηά αθνξνύλ ζηε δεκηνπξγία
ζεζκηθώλ ππνδνκώλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο, βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ, αλαβάζκηζε
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ηνπ βηνηηθνύ θαη θνηλσληθνύ επηπέδνπ, δηαθύιαμε ηνπ θνηλνύ ηζηνξηθνύ θαη
πνιηηηζηηθνύ πινύηνπ (νζσκαληθνύ-ηνπξθηθνύ), δηάδνζε ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο,
βειηίσζε ησλ πνιηηηζηηθώλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ καδηθήο
ελεκέξσζεο. ύκθσλα κε ηηο Δηήζηεο Δθζέζεηο Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν ΣİΚΑ
θαηαλέκεη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηνπ δαπάλεο ζηνπο ηνκείο: εθπαίδεπζε, πγεία, λεξό θαη
πγηεηλή ύδαηνο, δηνίθεζε θαη πνιηηηθέο ππνδνκέο, ινηπέο θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη
ππεξεζίεο,
κεηαθνξέο,
απνζεθεύζεηο
πξντόλησλ,
αλάπηπμε
ππνδνκώλ
επηθνηλσληώλ, ελέξγεηα, ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, ρξεκαην-νηθνλνκηθά, εξγαζία, γεσξγία,
δαζνπνλία, αιηεία, βηνκεραλία, εμόξπμε κεηάιισλ, νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, εκπόξην,
ηνπξηζκόο θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηεο ζεκαζίαο
πνπ δίδεη ε Σνπξθία ζηε δηείζδπζε απηή, απνηειεί ε ιεηηνπξγία γξαθείσλ
πληνληζκνύ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΣİΚΑ ζε 50 ρώξεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ, ην
Αθγαληζηάλ, ε Αιβαλία, ην Αδεξκπατηδάλ, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ε Αηζηνπία, ε
Παιαηζηίλε, ε Γεσξγία, ην Μαπξνβνύλην, ε εξβία, ην Καδαθζηάλ, ε Κηξγηδία, ην
Κνζζπθνπέδην, ε Π.Γ.Γ.Μ., ε Μνγγνιία, ην Παθηζηάλ, ε Μνιδαβία, ην Οπδκπεθηζηάλ,
ε ελεγάιε, ην νπδάλ, ε νκαιία, ην Σαηδηθηζηάλ, ην Σνπξθκεληζηάλ, ην Ιξάθ, ν
Λίβαλνο, ε Τεκέλε, ε Οπθξαλία θ.ιπ. Αλαθνξηθά δε, κε ηελ επιδίωξη ηηρ Άγκςπαρ,
ο ΤİΚΑ να λειηοςπγήζει γπαθείο ζηην Ελλάδα (ζ.ζ. ην γλσζηνπνίεζε ν
αληηπξόεδξνο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο Yalçın Akdoğan ζηηο 29-02-2016), θξίλεηαη
ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί όηη, κηα ηέηνηα ελέξγεηα ελέρεη ζνβαξνύο θηλδύλνπο
ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπο δύν ηνπξθηθνύο θύξηνπο ζηόρνπο γηα ηα Βαιθάληα. Ο
πξώηνο ζηόρνο αθνξά ζηελ εδξαίσζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ηνπξθηθή
αληίιεςε, ελώ ν δεύηεξνο ζηόρνο αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελόο δηεζλνύο λνκηθνύ
πιαηζίνπ, ζηελ νκπξέια αζθαιείαο ηνπ νπνίνπ ζα εληαρζνύλ νη εζληθέο κεηνλόηεηεο
ηεο πεξηνρήο. Δληόο απηνύ ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ, ε Σνπξθία έρεη σο δηαξθή ζηόρν
ηελ απόθηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο επέκβαζεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο
κνπζνπικαληθέο κεηνλόηεηεο ησλ Βαιθαλίσλ.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ςπάπσει έναρ ακόμη παπάγονηαρ πος κπίνεηαι ζκόπιμο
να αξιολογηθεί ανάλογα από ηην ελληνική πλεςπά, δεδομένος όηι, μεζομακποππόθεζμα, αςηόρ θα οξύνει έηι πεπαιηέπω ηην ςπάπσοςζα καηάζηαζη με
αππόβλεπηερ ζςνέπειερ. πγθεθξηκέλα, αλαθεξόκαζηε ζηελ έθζεζε ηνπ
Ιλζηηηνύηνπ Γηαζηεκηθώλ Δξεπλώλ GISS (Goddard Institute for Space Studies) ηεο
ΝΑSA, αλαθνξηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηε μεξαζία πνπ άξρηζε ην 1998, ε
νπνία ζεσξείηαη σο ε ρεηξόηεξε ησλ ηειεπηαίσλ 900 εηώλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Σνπξθία, ηελ Κύπξν, ην Ιζξαήι, ηελ
Παιαηζηίλε, ηελ Ινξδαλία θαη ην Λίβαλν.
ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ Σνπξθία, απηή είλαη κηα από ηηο ρώξεο πνπ ζα επεξεαζζεί
ζεκαληηθά από ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ιόγσ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, δηόηη ε
θιηκαηηθή ηεο δνκή δηαθέξεη από πεξηνρή ζε πεξηνρή ιόγσ ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο
ηνπνγξαθίαο ηεο. πγθεθξηκέλα:
 Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα πξνέιζεη από ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο
αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο άλνκβξεο, ηηο εκηάλνκβξεο πεξηνρέο θαη ηηο πεξηνρέο
πνπ δελ δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πδάηηλνπο πόξνπο.
 Η ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε καδί κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο μεξαζίαο πνπ ζα
πξνθιεζνύλ, αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ πεξηζζόηεξν ηελ θεληξηθή θαη ηελ
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λνηηναλαηνιηθή Αλαηνιία, όπνπ νη βηόηνπνη θαη νη αγξνηηθέο πεξηνρέο ζα
κεηαηξαπνύλ ζε έξεκν. Σνύην, αθελόο θα γίνει η αιηία εζωηεπικήρ
μεηανάζηεςζηρ ππορ ηα δςηικά, αθεηέξνπ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αγξνηηθή
παξαγσγή ηεο ρώξαο, απεηιώληαο ηελ επηζπκεηή αζθάιεηα ύπαξμεο ηξνθίκσλ
θαη πξνθαιώληαο εμάξηεζε ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα από ην εμσηεξηθό.
Μέρξη ζηηγκήο ε Σνπξθία δελ κπόξεζε λα επηιύζεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κε
ηηο γεηηνληθέο ρώξεο αλαθνξηθά κε ηνπο πδάηηλνπο πόξνπο πνπ κεηαθέξνληαη ζ’
απηέο. Η κείσζε ησλ πνζνζηώλ ησλ βξνρνπηώζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
μεξαζίαο ζα απμήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρσξώλ απηώλ ζε λεξό, κε απνηέιεζκα λα
ππάξμνπλ ζνβαξέο δηαθσλίεο θαη δπζθνιίεο, θαηά ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ
ζπκθσληώλ ηνπ παξειζόληνο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε λεξνύ. Καηόπηλ ηνύηνπ θαη
ιόγσ ηεο ύπαξμεο ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ησλ πνηακώλ Σίγξε θαη Δπθξάηε, ε
ζηξαηεγηθή αμία ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Αλαηνιίαο ζα απμεζεί. Έηζη ζ’
απηέο ηηο πεξηνρέο ζα δεκηνπξγεζνύλ εμσηεξηθέο απεηιέο.
Η κείσζε ησλ βξνρνπηώζεσλ θαη ε μεξαζία ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο αλάγθεο
ηεο Σνπξθίαο ζε ελέξγεηα, νη νπνίεο ζπλερώο απμάλνληαη, δηόηη ζα επεξεαζζνύλ νη
πδξνειεθηξηθέο ππνδνκέο παξαγσγήο ξεύκαηνο. Όιε απηή ε θαηάζηαζε ζα
πιήμεη ηηο δσηηθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο, ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο βηνκεραληθήο
παξαγσγήο θαη θαη’ επέθηαζε ζα πιεγεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηεο.
Επειδή ζηην παπαγωγή ενέπγειαρ θα ςπάπξοςν ζοβαπά πποβλήμαηα, θα
αςξηθεί η εξάπηηζη ηηρ Τοςπκίαρ από ηο εξωηεπικό, με αποηέλεζμα να
ηεθούν ζε κίνδςνο ηόζο οι ζηπαηηγικέρ ηηρ ιζοπποπίερ ζηην εξωηεπική
πολιηική όζο και η εθνική ηηρ αζθάλεια.
ύκθσλα κε ηα ζελάξηα πνπ εθπνλήζεθαλ από Σνύξθνπο επηζηήκνλεο ζρεηηθά κε
ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Σνπξθίαο θαη ε δπλακηθή ησλ
πδάηηλσλ πόξσλ ηεο ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαύξεο ζάιαζζαο, ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο
Μεζνγείνπ (εμαηξείηαη ε θεληξηθή Αλαηνιία), είηε ζε πεξίνδν ππεξζέξκαλζεο είηε
ζε πεξίνδν παγεηώλσλ, ζα παξάζρνπλ άζπιν ζηνπο βηόηνπνπο θαη ζηνπο
θαηνηθεκέλνπο ηόπνπο. Αςηό ηο γεωγπαθικό πλεονέκηημα θέηει ηην Τοςπκία
ζηην καηηγοπία ηων σωπών πος διακςβεύεηαι η αζθάλεια ηοςρ ηόζο από ηο
Ιπάκ, ηη Σςπία και ηο Ιζπαήλ, όζο από ηιρ ςπεπδςνάμειρ πος έσοςν
ζςμθέπονηα και δπαζηηπιοποιούνηαι ζηη Μέζη Αναηολή.

Όια ηα παξαπάλσ επηβεβαηώλνληαη άκεζα από κειέηε ηνπ ηνπξθηθνύ Γεληθνύ
Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα εμήο: «Εθηηκάηαη φηη νη
θιηκαηηθέο αιιαγέο ζα απνηειέζνπλ ηελ αηηία αλαζεψξεζεο ηεο αληίιεςεο γηα ηηο
πνιηηηθέο αζθαιείαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Όζνλ αθνξά ζηελ Τνπξθία, ζα γίλνπλ
ζεκαληηθά βήκαηα κε βάζε ηε λέα απηή αληίιεςε πεξί εζληθήο αζθαιείαο θαη ζηηο
ζρέζεηο κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Η Τνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηνπο
βηφηνπνπο θαη ηνπο πνιίηεο ηεο, πηζαλφλ λα ππνρξεσζεί λα πνιεκήζεη. Γη’ απηφ
πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ή θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα πξνιεπηηθά θαη απνηξεπηηθά κέηξα
ελαληίνλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ιφγσ ησλ
θιηκαηνινγηθψλ αιιαγψλ ηνπ πιαλήηε.». (βι. Βηβιίν: Απόξξεηνο Φάθεινο Σνπξθία-Η
Δζληθή ηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο, Υξ. Μελάγηαο, ζει. 22-24)
Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ην ηνπξθηθό Γεληθό Δπηηειείν Δλόπισλ
Γπλάκεσλ θαζόξηζε ην ακπληηθό δόγκα ηεο ρώξαο ζην πεξηβάιινλ ησλ λέσλ
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απεηιώλ, ην νπνίν απνηειεί έλα θξίζηκν θείκελν αληηιήςεσλ πνπ θαηεπζύλνπλ ηελ
απνζηνιή θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ηεο ρώξαο. εκεησηένλ όηη,
ζην δόγκα απηό ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη νη επηπηώζεηο ησλ παγθόζκησλ θιηκαηηθώλ
αιιαγώλ ζηελ Σνπξθία θαη ηελ αζθάιεηά ηεο, νη νπνίεο ιόγσ ηνπ ηδηάδνληνο
ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδνπλ θξίλεηαη ζθόπηκν λα παξαηεζνύλ, αθνινύζσο,
αθξηβώο όπσο αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν: Η Γεσπνιηηηθή ηξαηεγηθή θαη ε
ηξαηησηηθή Ιζρύο ηεο Σνπξθίαο, Υξ. Μελάγηαο, ζει. 139-145 θαη 53-54.

Οι επιπηώζειρ ηων παγκόζμιων κλιμαηικών αλλαγών ζηην Τοςπκία και ηην
αζθάλεια ηηρ
Η ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη νη παγθόζκηεο θιηκαηηθέο αιιαγέο απνηεινύλ ην
κεγαιύηεξν πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε γε. Απνηέιεζκα απηνύ
ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα δεκηνπξγεζνύλ ζνβαξέο απεηιέο ζηελ αζθάιεηα ησλ
ρσξώλ πνπ νη δηαζηάζεηο ηνπο κπνξεί λα έρνπλ απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο.
ύκθσλα κε ηνλ Αρκέη Νηαβνύηνγινπ ε Σνπξθία, από πιεπξάο δηεζλνύο νηθνλνκηθνπνιηηηθήο δνκήο βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα Βνξξάο-Νόηνο, ελώ από πιεπξάο
δηεζλνύο γεσπνιηηηζηηθήο δνκήο επξίζθεηαη επί ηνπ άμνλα Αλαηνιή-Γύζε. Τπό ηελ
άπνςε απηή ε Άγθπξα απνθάζηζε λα εθαξκόζεη κία πνιηηηθή πνπ όρη κόλν ζα
απνηξέςεη έλα γεσνηθνλνκηθό, γεσπνιηηηθό θαη γεσπνιηηηζηηθό θαηαθεξκαηηζκό ηεο,
αιιά ζα απνηειέζεη θαη ην κέζν αύμεζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ θαη δηεζλνύο ηεο ξόινπ.
Η πιεξόηεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο πνιηηηθήο θαίλεηαη από ηελ ύπαξμε κίαο
νινθιεξσκέλεο ηνπξθηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία θαιύπηεη αθόκε θαη ηηο
επηπηώζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρώξαο από ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, θαζώο επίζεο
θαη ηελ πξνζηαζία θαη δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ ηεο πόξσλ. Η αλαθνξά ζηε
ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο θξίλεηαη ζθόπηκν λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα
εδώ, δηόηη αθελόο κελ απνθαιύπηεη ηελ εληππσζηαθή ηεο πιεξόηεηα θαη αθεηέξνπ ηε
δηαρξνληθόηεηά ηεο.
Ο πξώηνο πνπ θαηαλόεζε πιήξσο ηε ζεκαζία ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο Σνπξθίαο
θαη ηνπο ελέηαμε ζ’ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ήηαλ ν πξόεδξνο Σνπξγθνύη Οδάι, ν
νπνίνο, ζηε δεθαεηία ηνπ 80 απνθάζηζε λα εληάμεη ζ’ έλα εληαίν αλαπηπμηαθό
πξόγξακκα ηελ θαηαζθεπή 22 κεγάισλ θαη κεζαίσλ θξαγκάησλ γηα ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ ηνπ Σίγξε θαη ηνπ Δπθξάηε. Έλα πξόγξακκα, πνπ εθηόο
από ηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ Σνπξθία, ηεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αζθεί
πηέζεηο ζην Ιξάθ θαη ηε πξία, ειέγρνληαο ηε ξνή ησλ πδάησλ πξνο ηηο ρώξεο απηέο,
όπνηε είλαη αλαγθαίν.
Παξέθβαζε: Σν πξόγξακκα GAP ζρεδηάζζεθε ην 1970 κε ζθνπό ηελ εθκεηάιιεπζε
ησλ πδάησλ ησλ πνηακώλ Σίγξε θαη Δπθξάηε γηα ηελ πδξνδόηεζε ελλέα λνκώλ ηεο
λνηηαλαηνιηθήο Σνπξθίαο θαη ηελ θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθώλ εξγνζηαζίσλ.
Σν 1980 όκσο κεηαηξάπεθε ζε έλα επξύ θνηλσληθν-νηθνλνκηθό πεξηθεξεηαθό
αλαπηπμηαθό πξόγξακκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ πδξνδόηεζε, ηελ ελέξγεηα, ηε γεσξγία, ηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο
ππνδνκέο, ηελ θαηαζθεπή δξόκσλ-αεξνδξνκίσλ, ηηο δαζηθέο εθηάζεηο, ηελ
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εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη ηνλ πνιηηηζκό. ην GAP κεηαμύ άιισλ πξνβιέπεηαη ε
θαηαζθεπή 22 θξαγκάησλ, 19 πδξνειεθηξηθώλ εξγνζηαζίσλ θαη ε άξδεπζε 1,82
εθαη. εθηαξίσλ (18,2 εθαη. ζηξεκκάησλ). Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε
Σνπξθία ζα έρεη ππό ηνλ έιεγρό ηεο ην 29% ησλ πδάησλ ησλ πνηακώλ Σίγξε θαη
Δπθξάηε, ζα αξδεύεη ην 20% ησλ εθηάζεώλ ηεο θαη ζα θαιύπηεη ην 50% ησλ
αλαγθώλ ηεο ζε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Ήδε ηα θξάγκαηα νινθιεξώζεθαλ,
αξδεύνληαη 1 εθαη. εθηάξηα (10 εθαη. ζηξέκκαηα) θαη ην πξόγξακκα ησλ
πδξνειεθηξηθώλ εξγνζηαζίσλ νινθιεξώζεθε θαηά 74%. Η πινπνίεζε ηνπ GAP
παξαθνινπζείηαη από εηδηθή Γηεύζπλζε πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί ζηελ πξσζππνπξγία
ηεο Σνπξθίαο ζηελ νπνία απαζρνινύληαη 256 ππάιιεινη. Η ζεκαζία ηνπ παξαπάλσ
πξνγξάκκαηνο πξνθύπηεη από ηα αθόινπζα ελ ζπληνκία ζηνηρεία: ε Σνπξθία ζε
παγθόζκην επίπεδν είλαη κία από ηηο ρώξεο κε ηελ θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ
πδαηίλσλ πόξσλ. Σν πιενλέθηεκά ηεο απηό, ην ρξεζηκνπνηεί σο «εξγαιείν»
εθβηαζκνύ ζηηο γεηηνληθέο ηεο ρώξεο, θαηά βάζε ζην Ιξάθ θαη πξία θαη
δεπηεξεπόλησο ζην Ιζξαήι, Ινξδαλία θαη Ιξάλ, ιόγσ ηεο έιιεηςεο πνπ έρνπλ ζε
θαζαξό λεξό θαη ηεο απμαλόκελεο ηάζεο ειιείςεσο ηξνθίκσλ παγθνζκίσο.
Παξάιιεια ε Σνπξθία δίλεη κεγάιε βαξύηεηα ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, δηόηη από
ηελ επνρή ηνπ Οδάι είρε σο θύξην ζηόρν λα θαηαζηεί ν θύξηνο ηξνθνδόηεο ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο ζε ηξόθηκα. Με ηνλ ηξόπν απηόλ ε Σνπξθία απνθηά έλα αθόκε ζηνηρείν
επηξξνήο ζηε Μέζε Αλαηνιή.
ηελ πνιηηηθή απηή, ε νπνία αξγόηεξα άξρηζε λα θαζνδεγείηαη από ην Αρκέη
Νηαβνύηνγινπ ζε πην ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε βάζε, πξνζηέζεθε πξόζθαηα θαη
ε δηάζηαζε ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ, σο παξάγνληαο δπλάκελνο λα επεξεάζεη ηελ
αζθάιεηα ηεο ρώξαο.
Μηα έλδεημε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνληαη ηα ζέκαηα απηά ζηελ Σνπξθία
δίδεηαη παξαθάησ. Πξόθεηηαη γηα επηιεγκέλα απνζπάζκαηα κειεηώλ ηνπ Κέληξνπ
ηξαηεγηθώλ Δξεπλώλ θαη Μειεηώλ SAREM, ην νπνίν ππάγεηαη ζηε Γηεύζπλζε
ηξαηησηηθήο Ιζηνξίαο θαη ηξαηεγηθώλ Μειεηώλ ATASE ηνπ ηνπξθηθνύ Γεληθνύ
Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη αλώηαηνο αμησκαηηθόο κε
βαζκό αληηζηξάηεγνπ. Σν Κέληξν απηό παξαθνινπζεί ηηο παγθόζκηεο, πεξηθεξεηαθέο
θαη γηα ηηο ρώξεο ελδηαθέξνληνο ηεο Σνπξθίαο εμειίμεηο, ζε γεσζηξαηεγηθό,
γεσπνιηηηθό
θαη
νηθνλνκηθό
επίπεδν.
Πξαγκαηνπνηεί
βξαρππξόζεζκεο,
κεζνπξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη έξεπλεο, νη νπνίεο
ιακβάλνληαη ππόςε από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηε ζύληαμε ηεο Αμηνιόγεζεο
Πνιηηηθν-ζηξαηησηηθήο Καηάζηαζεο θαη ηεο Σνπξθηθήο Δζληθήο ηξαηησηηθήο
ηξαηεγηθήο. Μέξνο ησλ κειεηώλ απηώλ δεκνζηεύνληαη ζην πεξηνδηθό ησλ ελόπισλ
δπλάκεσλ Silahli Kuvvetler Dergisi ην νπνίν εθδίδεηαη θάζε ηξίκελν από ην ηνπξθηθό
Γεληθό Δπηηειείν. ηελ εηζαγσγή ηνπ πεξηνδηθνύ ζεκεηώλεηαη όηη, νη κειέηεο δελ
αληαλαθινύλ ηηο απόςεηο ηνπ ηνπξθηθνύ Γεληθνύ Δπηηειείνπ. Ωζηόζν, ε δεκνζίεπζή
ηνπο ζ’ έλα ηέηνην πεξηνδηθό, πξνζδίδεη ζ’ απηέο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ηηο θαζηζηά
άμηεο κειέηεο θαη πξνβιεκαηηζκνύ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ηεύρνο Ινπιίνπ 2007
δεκνζηεύζεθε ε κειέηε: Η παγθφζκηα ππεξζέξκαλζε θαη νη επηπηψζεηο ζηηο πνιηηηθέο
αζθαιείαο ηεο Τνπξθίαο. Η κειέηε απηή πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα από ηα ΜΜΔ ηεο
Σνπξθίαο εθείλε ηελ πεξίνδν κε δηάθνξνπο ηίηινπο: Η ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε
αηηία πνιέκνπ, Η ζηξαηησηηθή αληίιεςε γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε-Θα
απμεζεί ε εμσηεξηθή απεηιή ζηα αλαηνιηθά θαη λνηηναλαηνιηθά, Πξέπεη λα αιιάμεη ε
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ζηξαηεγηθή εζληθήο αζθαιείαο, Η ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε ζα πιήμεη ηελ εζληθή
καο αζθάιεηα, Σηξαηησηηθή πξνεηνηκαζία γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Έλαο
επηπιένλ ιόγνο γηα ηνλ νπνίν δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κειέηε είλαη ην
απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί: «Επεηδή ε Τνπξθία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο δηαζέηεη
ηα πην πινχζηα απνζέκαηα λεξνχ, ζα δεκηνπξγεζνχλ απεηιέο απφ ην Ιζξαήι, ην Ιξάθ
θαη ηε Σπξία. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ ρσξψλ, απεηιέο ζα πξνθχςνπλ επίζεο θαη απφ
ηηο ππεξδπλάκεηο πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μέζε
Αλαηνιή.»
ηα ηεύρε Ιαλνπαξίνπ 2009 θαη Απξηιίνπ 2009 δεκνζηεύζεθε ην Πξώην θαη ην
Γεύηεξν Μέξνο, αληίζηνηρα, λέαο κειέηεο: Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνπ πιαλήηε θαη νη
επηδξάζεηο ηνπο ζηελ Τνπξθία. Αθνινπζνύλ απνζπάζκαηα από ηα θπξηόηεξα ζεκεία
απηώλ πξνθεηκέλνπ ν αλαγλώζηεο λα κνξθώζεη γλώκε γηα ηηο απόςεηο θαη ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ησλ Σνύξθσλ ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηελ επίδξαζή
ηνπο ζηελ αζθάιεηα ηεο ρώξαο ηνπο:
«Σχκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έγηλαλ, ζηνλ αηψλα καο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο
πνζφηεηαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κέρξη ην 2050, ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο
ηνπ πιαλήηε ζα θπκαλζεί κεηαμχ 1,5-4,5 βαζκνχο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο
ππεξζέξκαλζεο ζα είλαη ε άλνδνο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο θαη ε πξφθιεζε
θαηαθιπζκψλ, πιεκκπξψλ θαη δηάθνξσλ άιισλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, κέρξη θαη
μεξαζίαο. Σην ράξηε 4.1, θαίλνληαη ηα δεδνκέλα ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο
Τνπξθίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1971-2000.»

«Η Τνπξθία είλαη κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ ζα επεξεαζζεί πεξηζζφηεξν απφ ηηο
θιηκαηηθέο αιιαγέο, ιφγσ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, δηφηη ε θιηκαηηθή ηεο δνκή
δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Οη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Τνπξθίαο πνπ
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πεξηβάιιεηαη απφ ζάιαζζα ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο θαη έρεη κία θαηαθεξκαηηζκέλε
ηνπνγξαθία, ζα επεξεαζηνχλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Η
αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα πξνέιζεη απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο αλακέλεηαη λα
επεξεάζεη ηηο άλνκβξεο, ηηο εκηάλνκβξεο πεξηνρέο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ δελ δηαζέηνπλ
ηνπο αλαγθαίνπο πδάηηλνπο πφξνπο. Σηνλ ράξηε 4.2, απεηθνλίδεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο
κέγηζηεο εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο ζηε Τνπξθία απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1952-2006.»

ύκθσλα κε ηνπο ζπληάθηεο ησλ κειεηώλ απηώλ, κηα ελδερόκελε θιηκαηηθή αιιαγή
ζα επεξεάζεη ηνπο βηόηνπνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο κε ηα αθόινπζα πηζαλά
απνηειέζκαηα:
«Γεληθή κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο βξνρφπησζεο θαη εθηξνπή ηνπ πθηζηάκελνπ
θαζεζηψηνο ησλ βξνρνπηψζεσλ. Τα παξαπάλσ ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ
αγξνηηθή παξαγσγή. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηά θεθαιή αλάγθεο ζε λεξφ, ε
Τνπξθία βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλνπο πδάηηλνπο
πφξνπο. Η αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ απνηειεί αηηία μεξαζίαο θαη ε ζπλερηδφκελε
κείσζε ηεο βξνρφπησζεο ζα κεηψζνπλ ηα ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά πδάηηλα
απνζέκαηα. Τνχην ζα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο αλάγθεο ησλ
θαηνηθεκέλσλ ηφπσλ γηα πφζηκν λεξφ αιιά θαη ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή.
Η πξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο άξρηζε λα απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο ηνκείο εζληθήο αζθάιεηαο. Η ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε καδί κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο μεξαζίαο πνπ ζα πξνθιεζνχλ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ
πεξηζζφηεξν ηελ θεληξηθή θαη ηελ λνηηναλαηνιηθή Αλαηνιία, φπνπ νη βηφηνπνη θαη νη
αγξνηηθέο πεξηνρέο ζα κεηαηξαπνχλ ζε έξεκν. Τνχην ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ
αγξνηηθή παξαγσγή ηεο Τνπξθίαο, απεηιψληαο ηελ επηζπκεηή αζθάιεηα χπαξμεο
ηξνθίκσλ θαη πξνθαιψληαο εμάξηεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα απφ ην εμσηεξηθφ.
Η μεξαζία θαη ε κεηαηξνπή ζε έξεκν (ησλ πεξηνρψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ) ζα
απνηειέζεη ηελ αηηία ηφζν εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη κεηαλάζηεπζεο απφ
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γεηηνληθέο ρψξεο, ζε πεξηνρέο ηεο Τνπξθίαο πνπ ζα επεξεαζζνχλ ιηγφηεξν. Απηή ε
θαηάζηαζε ζα δεκηνπξγήζεη θηλδχλνπο ζηελ εζληθή αζθάιεηα ηεο ρψξαο.
Μέρξη ζηηγκήο ε Τνπξθία δελ κπφξεζε λα επηιχζεη ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κε ηηο
γεηηνληθέο ρψξεο θαη έρνπλ ζρέζε κε ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο πνπ κεηαθέξνληαη ζ’
απηέο. Η κείσζε ησλ πνζνζηψλ ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
μεξαζίαο ζα απμήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρσξψλ απηψλ ζε λεξφ, κε απνηέιεζκα λα
ππάξμνπλ ζνβαξέο δηαθσλίεο θαη δπζθνιίεο, θαηά ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ
ζπκθσληψλ ηνπ παξειζφληνο ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε λεξνχ. Καηφπηλ ηνχηνπ θαη ιφγσ
ηεο χπαξμεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ησλ πνηακψλ Τίγξε θαη Επθξάηε, ε ζηξαηεγηθή
αμία ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Αλαηνιίαο ζα απμεζεί. Έηζη ζ’ απηέο ηηο
πεξηνρέο ζα δεκηνπξγεζνχλ εμσηεξηθέο απεηιέο.
Η κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ε μεξαζία ζα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο αλάγθεο ηεο
Τνπξθίαο ζε ελέξγεηα, νη νπνίεο ζπλερψο απμάλνληαη, δηφηη ζα επεξεαζζνχλ νη
πδξνειεθηξηθέο ππνδνκέο παξαγσγήο ξεχκαηνο. Όιε απηή ε θαηάζηαζε ζα πιήμεη ηηο
δσηηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο, ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη
θαη’ επέθηαζε ζα πιεγεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμή ηεο.
Επεηδή ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζα ππάξμνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, ζα απμεζεί ε
εμάξηεζε ηεο Τνπξθίαο απφ ην εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα λα ηεζνχλ ζε θίλδπλν ηφζν
νη ζηξαηεγηθέο ηεο ηζνξξνπίεο ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή φζν θαη ε εζληθή ηεο αζθάιεηα.
Η θιηκαηηθή αιιαγή πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγήζεη θπζηθέο θαηαζηξνθέο παγθνζκίσο,
φπσο πιεκκχξεο, μεξαζία, θαηαηγίδεο, αλεκνζηξφβηινπο θαη επηδεκίεο. Με ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, νη παξαπάλσ θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζα απμάλνληαη θαη ζα γίλνπλ
αηηία απψιεηαο δσήο θαη πιηθψλ αγαζψλ, απεηιψληαο ηε δηαβίσζε ησλ αλζξψπσλ θαη
ηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη, ε Τνπξθία,
φπσο φιεο νη ρψξεο, δελ πξφθεηηαη λα απνθχγεη παξφκνηεο θαηαζηξνθέο.
Η θιηκαηηθή αιιαγή ζα επεξεάζεη ην θπζηθφ νηθνινγηθφ ζχζηεκα θαη ζα κεηψζεη ηε
βηνπνηθηιφηεηα ηεο Τνπξθίαο.
Σχκθσλα κε ηα ζελάξηα πνπ εθπνλήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε
γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Τνπξθίαο θαη ε δπλακηθή ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ζηηο
πεξηνρέο ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο, ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Μεζνγείνπ (εμαηξείηαη ε θεληξηθή
Αλαηνιία), είηε ζε πεξίνδν ππεξζέξκαλζεο είηε ζε πεξίνδν παγεηψλσλ, ζα
παξάζρνπλ άζπιν ζηνπο βηφηνπνπο θαη ζηνπο θαηνηθεκέλνπο ηφπνπο. Απηφ ην
γεσγξαθηθφ πιενλέθηεκα ζέηεη ηελ Τνπξθία ζηελ θαηεγνξία ησλ ρσξψλ πνπ
δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηά ηνπο.
Μία νηθνινγηθή θαηαζηξνθή πνπ ζα πιήμεη νιφθιεξε ηελ Τνπξθία ή έλα κέξνο απηήο
ζα επηθέξεη πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ζα πξνθαιέζεη επηδεκίεο, ζα απμεζεί ην
πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζα ππάξμεη έιιεηςε ηξνθίκσλ. Όια ηα
παξαπάλσ ζα δηεπξχλνπλ ηηο πνιηηηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο
θάζε πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Τνπξθίαο λα ππάξμεη γεληθή
αζηάζεηα, ηαξαρέο θαη αχμεζε ησλ εζσηεξηθψλ απεηιψλ.
Τν 2025 ζηνλ θφζκν ζα δνπλ πάλσ απφ 5 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαη έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζα απνηειέζεη ε άληιεζε πφζηκνπ λεξνχ. Επεηδή ινηπφλ
ε Τνπξθία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο δηαζέηεη ηα πην πινχζηα απνζέκαηα λεξνχ, ζα
δεκηνπξγεζνχλ απεηιέο απφ ην Ιζξαήι, ην Ιξάθ θαη ηε Σπξία. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ
ρσξψλ, απεηιέο ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη απφ ηηο ππεξδπλάκεηο πνπ έρνπλ ζπκθέξνληα
θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Μέζε Αλαηνιή.
Τν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ιφγσ ησλ παγθφζκησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ
παξαηεξείηαη ζπζηεκαηηθή αγνξά εδαθηθψλ εθηάζεσλ ζηηο λφηηεο παξαιίεο ηεο
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Τνπξθίαο, εηδηθά απφ πνιίηεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ ην ζέκα πξέπεη λα
εμεηαζηεί πξνζεθηηθά. Τν ίδην ηζρχεη θαη κε ππεθφνπο ηνπ Ιζξαήι θαη ησλ αξαβηθψλ
ρσξψλ, νη νπνίνη αγνξάδνπλ εδάθε ζηηο εχθνξεο πεδηάδεο, φπνπ πινπνηείηαη ην
αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα λνηηναλαηνιηθήο Αλαηνιίαο θαη ην νπνίν απνηειεί ην
κεγαιχηεξν πξφγξακκα ηεο Τνπξθηθήο Δεκνθξαηίαο, πξνυπνινγηζκνχ 20
δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Σε κηα κειινληηθή νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζα πξνθχςνπλ δηαθσλίεο κε άιιεο ρψξεο
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ ηεο Τνπξθίαο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ
αλεζπρίεο ζηελ ηνπξθηθή θνηλή γλψκε γηα ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο θαη ηελ
χπαξμε εζσηεξηθήο απεηιήο.
Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, εθηηκάηαη φηη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο ζα
απνηειέζνπλ ηελ αηηία αλαζεψξεζεο ηεο αληίιεςεο γηα ηηο πνιηηηθέο αζθαιείαο ζην
δηεζλέο ζχζηεκα. Όζνλ αθνξά ζηελ Τνπξθία, ζα γίλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα κε βάζε ηε
λέα απηή αληίιεςε πεξί εζληθήο αζθαιείαο θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Η
Τνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηνπο βηφηνπνπο θαη ηνπο πνιίηεο ηεο, πηζαλφλ λα
ππνρξεσζεί λα πνιεκήζεη. Γη’ απηφ πξέπεη λα αλαζεσξήζεη ή θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα
πξνιεπηηθά θαη απνηξεπηηθά κέηξα ελαληίνλ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ, ιφγσ ησλ θιηκαηνινγηθψλ αιιαγψλ ηνπ πιαλήηε.»
Ο ηνπξθηθόο πξνβιεκαηηζκόο δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο κειέηεο. Όπσο πξνθύπηεη από
απηέο, ππό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ ππνπξγείνπ Γαζώλ θαη Πεξηβάιινληνο, έρεη
δεκηνπξγεζεί έλαο Δζληθόο Οξγαληζκόο πληνληζκνύ Κιηκαηηθώλ Αιιαγώλ
απνηεινύκελνο από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, νξγαληζκνύο θαη ππνπξγεία.
πλνςίδνληαο όια ηα παξαπάλσ νη ζπληάθηεο ησλ κειεηώλ θάλνπλ ηηο εμήο
πξνηάζεηο:
«Οη ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο πξέπεη λα επηηαρχλνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο γηα
βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αζθάιεηα,
έλαληη ησλ θαηαζηξνθψλ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Πξνθεηκέλνπ δε λα εμαζθαιίζνπλ
φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ απνηξεπηηθφηεηα, ζα πξέπεη λα
πξνεηνηκάζνπλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ φια ηα πνιεκηθά παίγληα, ηηο δηεμαγφκελεο
αζθήζεηο θαη ηα δηάθνξα ζεκηλάξηα.
Εθηφο απφ ηνλ Εζληθφ Οξγαληζκφ Σπληνληζκνχ Κιηκαηηθψλ Αιιαγψλ πξέπεη λα
δεκηνπξγεζεί κία αλεμάξηεηε θαη πην ελεξγή Επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη
Σπληνληζκνχ Κιηκαηηθψλ Αιιαγψλ απνηεινχκελε απφ επηζηήκνλεο, εηδηθνχο θαη
γξαθεηνθξάηεο, νη νπνίνη ζα ειέγρνπλ, ζα ζπληνλίδνπλ θαη ζα παξαθνινπζνχλ ηνπο
ζρεηηθνχο ζρεδηαζκνχο ελεξγεηψλ πνπ πξνσζεί ε Τνπξθία. Επίζεο, δηακέζνπ απηήο
ηεο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάδνληαη φιεο νη ελέξγεηεο δξάζεο βαζηδφκελεο
ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή.
Τέινο, πξνηείλεηαη ε ζχληαμε βξαρππξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη
καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ δξάζεο πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηε ζηξαηεγηθή
αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ αζθαιείαο ηεο Τνπξθίαο.»
πκπεξαζκαηηθά, ην ηνπξθηθό Γεληθό Δπηηειείν δίδεη κεγάιε βαξύηεηα ζηηο
επηπηώζεηο πνπ ζα έρνπλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο ζηελ εζληθή αζθάιεηα ηεο Σνπξθίαο,
αιιά θαη ζηηο λέεο απεηιέο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ εμαηηίαο ηνπο. Παξάιιεια
βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δεκηνπξγία αξκόδηνπ θνξέα ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηνλ
ζπληνληζκό ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.
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Ωο παξάδεηγκα ηεο πξνσζεκέλεο αληίιεςεο πνπ εθαξκόδεη ε Σνπξθία ζηνλ ηνκέα
απηό, θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηρεηξεζεί κία ζύγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηεο
κεγαιύηεξεο ζήκεξα ρώξαο ηνπ θόζκνπ (Ηλσκέλεο Πνιηηείεο), κε ηελ παξάζεζε
κίαο δήισζεο (21-07-2009) ηνπ πξώελ Ακεξηθαλνύ Γεξνπζηαζηή John Warner: «Σηα
ηξηάληα ρξφληα πνπ ήκνπλ γεξνπζηαζηήο πνηέ δελ ππήξμε ζέκα πνπ ζα ζπλέδεε ηελ
εζληθή αζθάιεηα κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο δελ είλαη απιά κία
ζεσξία, αιιά απνηεινχλ κία απεηιή ε νπνία ζα έρεη σο απνηέιεζκα έλαλ πφιεκν γηα
ην λεξφ, θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγεηψλ, ιηκνχο, αζζέλεηεο, καδηθά θχκαηα κεηαλαζηψλ
θαη θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ. Όια ηα παξαπάλσ ζα απμήζνπλ ηελ εμηξεκηζηηθή
ζπκπεξηθνξά θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ηξνκνθξαηηθή απεηιή.»
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