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Ο Επνηογάν δημιοςπγεί κλίμα
αναζθάλειαρ, θόβος και τςσολογικήρ βίαρ
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
ηηο 07 Ινπλίνπ 2015 ζα δηεμαρζεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο
ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο ηζηνξίαο δεδνκέλνπ φηη, ηα απνηειέζκαηα ζα θαηαδείμνπλ
εάλ ε ρψξα ζα ειπίδεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θξάηνπο δηθαίνπ ή ζα ζπλερίζεη λα δεη
θάησ απφ ηελ απνπληθηηθή αηκφζθαηξα ηνπ Δξληνγαληζκνχ θαη ηνπ θξάηνπο ηνπ
Erdoğan, ν νπνίνο επηδηψθεη λα ζπγθεληξψζεη ζην πξνεδξηθφ κέγαξν φιε ηελ
εμνπζία ηεο ρψξαο, ηεηξαπιαζηάδνληαο αθφκε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζε 2.700
ππαιιήινπο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε έγθξηηνπο Σνχξθνπο αλαιπηέο, ε απνδπλάκσζε
ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο ΑΚΡ ζηηο επφκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο ζα είλαη πξνο ην
ζπκθέξνλ ηφζν ηεο ρψξαο φζν θαη ηνπ ΑΚΡ.
Σν θπβεξλφλ θφκκα, παξφιν πνπ ζεσξείηαη σο ν αδηακθηζβήηεηνο ληθεηήο ησλ
εθινγψλ, απφ ηνλ πξνεγνχκελν επηέκβξην άξρηζε ηελ πξνεθινγηθή ηνπ εθζηξαηεία
πξαγκαηνπνηψληαο ζπλέδξηα ζε θάζε λνκφ, κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε ησλ ζηειερψλ
ηνπ θνκκαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηε δηεχξπλζε ηεο εθινγηθήο ηνπ βάζεο. Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, θαλέλα απφ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, ξεπνπκπιηθαληθφ CHP θαη
εζληθηζηηθφ MHP, δελ ειπίδεη λα θεξδίζεη θαη λα αλαδεηρζεί πξψην θφκκα. Σνχην
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, απηά αθελφο αδπλαηνχλ λα παξνπζηάζνπλ έλαλ θαηλνηφκν
πνιηηηθφ ιφγν θαη λα ραξάμνπλ έλα λέν φξακα γηα ην κέιινλ, αθεηέξνπ επηδηψθνπλ
λα κεηαηξέςνπλ ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ζε ςήθν απνδνθηκαζίαο θαηά ηνπ Erdoğan.
Με δεδνκέλν φηη, ην 35% έσο 40% ησλ Σνχξθσλ ςεθίδεη κε ηδενινγηθά θαη
ζξεζθεπηηθά θξηηήξηα, ελψ ην 60% απηψλ απνθαζίδεη κε βάζε ηελ θαζεκεξηλφηεηα
θαη ην εηζφδεκά ηνπ, ην θφκκα ΑΚΡ πξνέβε ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο γηα λα
πξνζειθχζεη λένπο ςεθνθφξνπο:
Πξψηνλ, εμαγγέιζεθε ε δεκηνπξγία 850.000 ζέζεσλ εξγαζίαο εληφο ηνπ 2015 θαη
απνθαζίζζεθε ε πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ
ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ εξγαδφκελσλ κεηέξσλ, θαζψο επίζεο ε αχμεζε ησλ
ζπληάμεσλ θαη κηζζψλ θαηά δχν κνλάδεο πάλσ απφ ηνλ πιεζσξηζκφ πνπ αθνξά ζε
11 εθαηνκκχξηα ζπληαμηνχρνπο θαη 2,5 εθαηνκκχξηα ππαιιήινπο.
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Γεχηεξνλ, ν Erdoğan πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηνπο ζηξαηησηηθνχο, αξρηθά
απνινγνχκελνο γηα ηελ ηξνπή πνπ έιαβαλ νη ππνζέζεηο Δξγθέλεθνλ-Βαξηνπνχια θαη
ζηε ζπλέρεηα αζσψλνληαο ηνπο 236 θαηεγνξνχκελνπο χζηεξα απφ κηα δηθαζηηθή
δηαδηθαζία πνπ δηήξθεζε κφλν 40 ιεπηά. Μάιηζηα κε ηνλ ηξφπν απηφ, ν Erdoğan
ζέιεζε λα πεξάζεη ην κήλπκα φηη, νη ππνζέζεηο απηέο δελ αθνξνχζαλ ζε
πξαμηθνπεκαηηθέο πξάμεηο θαηά ηεο λφκηκα εθιεγκέλεο θπβέξλεζεο, αιιά κηα
πξνζπάζεηα παξαθξαηηθψλ θχθισλ, φπσο ν ηκάκεο Fethullah Gülen, πνπ επηδίσθαλ
λα πιήμνπλ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο ρψξαο παξαπιαλψληαο αθφκε θαη ηελ
θπβέξλεζε. Δθηφο απηνχ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν Erdoğan κε ηελ αζψσζε ησλ
ελ ιφγσ θαηεγνξνπκέλσλ, αθελφο απέδεημε φηη δελ δηαθαηέρεηαη απφ θακία
δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα, αθεηέξνπ απελνρνπνίεζε ζεκαληηθά ζηειέρε ηεο
ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ηεο ρψξαο ηεο πεξηφδνπ 2002-2010 πνπ είραλ ζρεδηάζεη
κεηαμχ άιισλ επηζεηηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηεο Διιάδνο ζηνλ Έβξν θαη ζην Αηγαίν.
Σξίηνλ, ππνγξάθεθε λφκνο γηα ην ζεζκφ ηεο εμαγνξάζηκεο ζεηείαο γηα φζνπο κέρξη
ηελ 31-12-2014 είραλ ζπκπιεξψζεη ην 27ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Τπφςε φηη ην κέηξν
απηφ αθνξά ζε πεξίπνπ 700.000 άηνκα θαη ελφριεζε ηε ζηξαηησηηθή εγεζία ηεο
ρψξαο, ρσξίο φκσο λα ππάξμνπλ επίζεκεο αλαθνηλψζεηο κε άκεζε αλαθνξά ζην
ζέκα απηφ. Δπίζεο, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε επεμεξγάδεηαη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα
πεξαηηέξσ κείσζε ηφζν ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, φζν θαη ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο
εμαγνξάζηκεο ζεηείαο ζηα 1.000 επξψ, απφ ηα 10.000 επξψ πνπ αληηζηνηρνχζε κέρξη
ην 2013 θαη 6.000 επξψ ζηε ζπλέρεηα.
Σέηαξηνλ, δφζεθαλ ππνζρέζεηο ζηνπο αιεβήηεο θαη εηδηθφηεξα: α. Σν κάζεκα ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ζα παξακείλεη ππνρξεσηηθφ ζηα ζρνιεία, σζηφζν ζηε δηδαθηέα χιε ζα
πξνζηεζεί έλα λέν θεθάιαην πνπ ζα αθνξά ζηνλ αιεβεηηζκφ. β. Παξφιν πνπ δελ
απνθαζίζζεθε αθφκε ην θαζεζηψο ησλ cemevleri, ε θπβέξλεζε πξνζαλαηνιίδεηαη
ζην λα αλαιάβεη ηα έμνδα χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη κηζζνδνζίαο ησλ ελ
ιφγσ ρψξσλ πξνζεπρήο. γ. Θα ζηακαηήζεη ην θαζεζηψο αλαμηνθξαηίαο πνπ
επηθξαηεί ζε βάξνο ησλ αιεβεηψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Δπίζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν
λα επηζεκαλζεί φηη ν αξκεληθήο θαηαγσγήο Etyen Mahçupyan, αξρηζχκβνπινο ηνπ
πξσζππνπξγνχ Davutoğlu, δήισζε φηη ε απψιεηα ςήθσλ απφ ηνπο αιεβήηεο ζα έρεη
σο ζπλέπεηα ην «πάγσκα» ηνπ αλνίγκαηνο ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηελ ελ ιφγσ
ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα.
Πέκπηνλ, ν Erdoğan, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πξνζειθχζεη ηνπο εζληθηζηέο,
απνζηαζηνπνηήζεθε απφ ην «θνπξδηθφ άλνηγκα», πνπ ν ίδηνο μεθίλεζε απφ ηφηε πνπ
αλέιαβε ηελ εμνπζία ηεο ρψξαο, ηνλίδνληαο φηη δελ ππάξρεη θνπξδηθφ πξφβιεκα,
αιιά ππάξρεη πξφβιεκα αθνπιηζκνχ ηνπ ΡΚΚ. Τπφςε φηη ε θνπξδηθή θίλεζε έρεη
ηξεηο ππιψλεο: ηνλ Öcalan, ην φξνο Kandil φπνπ βξίζθνληαη νη θχξηεο δπλάκεηο ηνπ
ΡΚΚ θαη ην θνπξδηθφ θφκκα HDP. Δάλ θάπνηνο απφ απηνχο ηνπο ππιψλεο
θαηαξξεχζεη, ηφηε ζα θαηαξξεχζεη θαη ην θνπξδηθφ θίλεκα. πλεπψο, κε ηελ εκκνλή
γηα αθνπιηζκφ ηνπ ΡΚΚ, ν Erdoğan δελ επηδηψθεη ηελ επίιπζε ηνπ θνπξδηθνχ
πξνβιήκαηνο, αιιά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνπξδηθνχ θηλήκαηνο. Ωζηφζν, ε επηδίσμε
απηή πξνζθξνχεη ζην γεγνλφο φηη, ην ΡΚΚ θαη νη βξαρίνλεο ηνπ ζσξάθηζαλ θαη
ελδπλάκσζαλ ηε ζηξαηεγηθή χπαξμε ηνπο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο φζν θαη
ζην εμσηεξηθφ. Αλαιπηηθφηεξα: α. Οη Κνχξδνη λνκηκνπνηήζεθαλ δηεζλψο ιφγσ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δηεμάγνπλ ελαληίνλ ησλ ηδηραληηζηψλ κε απνηέιεζκα νη θνπξδηθέο
δπλάκεηο ζηε πξία θαη ην Ιξάθ λα αξρίζνπλ λα απνθηνχλ θξαηηθέο δνκέο θαη λα
κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ηαθηηθφ ζηξαηφ. Άιισζηε ηα λφηηα ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο ζην
κεγαιχηεξν κήθνο ηνπο δελ απνηεινχλ ηνπξθν-ζπξηαθά ζχλνξα αιιά ζχλνξα
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Σνπξθίαο-ΡΚΚ. β. Σν ΡΚΚ ηζρπξνπνίεζε ηε ζέζε ηνπ ζην φξνο Kandil κε βαξέα
φπια, αληηαεξνπνξηθά θαη ππξαχινπο. Δπηπιένλ, απηφ δεκηνχξγεζε λέα ζηξαηφπεδα
ζηελ Σνπξθία θαη δηέλεηκε πεξίπνπ 20.000 φπια ζε αληάξηεο πνπ ζα επαλδξψζνπλ
ηνπο κειινληηθνχο ζχιαθεο δηεμαγσγήο ελφπινπ αγψλα ζηελ αλαηνιηθή θαη
λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία. γ. Ο Öcalan αλαδείρζεθε ζε επίζεκν ζπλνκηιεηή θαη
εγγπεηή ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δεκνθξαηηθήο επίιπζεο ηνπ θνπξδηθνχ
πξνβιήκαηνο. δ. Οη ζξεζθεπφκελνη Κνχξδνη ςεθνθφξνη άξρηζαλ λα κεηαηνπίδνληαη
απφ ην ΑΚΡ πξνο ηνπ θνπξδηθφ θφκκα HDP.
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο ΑΚΡ ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο
εθινγηθέο αλακεηξήζεηο εζηηαδφηαλ πάληα ζην πνζνζηφ ηνπ 52%, άζρεηα ησλ
επηηεπρζέλησλ απνηειεζκάησλ, ήηνη: 34,28% ην 2002, 46,56% ην 2007 θαη 49,83%
ην 2011. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ πξηλ ηηο εθινγέο
ζπληζηνχζαλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο
θαη ηηο πξνεθινγηθέο ηεο ππνζρέζεηο.
Όκσο, γηα ηηο εθινγέο ηεο 7εο Ινπλίνπ ν Erdoğan δελ έζεζε σο ζηφρν θάπνην εθινγηθφ
πνζνζηφ αιιά έδξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 400 έδξεο. Σνχην νθείιεηαη ζην γεγνλφο
φηη γηα λα ςεθηζζεί ην λέν χληαγκα, ην νπνίν κεηαμχ άιισλ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηελ
αιιαγή ηνπ πνιηηεχκαηνο απφ πξνεδξεπφκελε δεκνθξαηία ζε κηα κνξθή πξνεδξηθήο
ή εκηπξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 367 έδξεο.
χκθσλα κε εθηηκήζεηο Σνχξθσλ αλαιπηψλ, ην 55% ησλ Σνχξθσλ δελ επηζπκεί ηελ
αιιαγή ηνπ πνιηηεχκαηνο, ελψ ην ΑΚΡ δελ αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ην 47%, κε ηνπο
μέλνπο αλαιπηέο λα εθηηκνχλ φηη ην πνζνζηφ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο πηζαλφλ λα
είλαη αθφκε κηθξφηεξν θαη λα θπκαλζεί απφ 35% έσο 40%. Παξάιιεια κε απηφ, αλ
ιεθζεί ππφςε φηη, νη Κνχξδνη ζα ζπκκεηάζρνπλ σο εληαίν θφκκα, ην νπνίν κάιηζηα
εθηηκάηαη λα μεπεξάζεη ην εθινγηθφ φξην ηνπ 10%, ηφηε νη έδξεο ηνπ θπβεξλφληνο
θφκκαηνο ΑΚΡ ζα θπκαλζνχλ απφ 290 έσο 300 έδξεο.
Δηδηθφηεξα γηα ην θνπξδηθφ θφκκα HDP, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη πέξαλ
ησλ ζεηηθψλ κελπκάησλ πνπ ιακβάλεη απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο θαη
Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο (βι. Υάξηε 1), ε θαηάζηαζε ζηηο κεγαινππφιεηο, φπσο
Κσλζηαληηλνχπνιε, Άγθπξα θαη κχξλε έρεη απμεηηθέο ηάζεηο κε πνζνζηά πνπ
πηζαλφλ λα ππεξβνχλ ην 10%. Γηα ην ιφγν, κηα ελδερφκελε λίθε ησλ Κνχξδσλ
ζεσξείηαη σο ν κεγαιχηεξνο εθηάιηεο ηνπ Erdoğan, δεδνκέλνπ φηη απηνί ζα
αλαδεηρζνχλ ζηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζα θαζνξίζεη ην κέιινλ ηεο
Σνπξθίαο κεηά ηηο εθινγέο.
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Οπφηε, αλ επηβεβαησζνχλ νη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο ην φλεηξν ηνπ Erdoğan λα αιιάμεη ην
πνιίηεπκα ηεο ρψξαο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, κε απνηέιεζκα έγθξηηνη Σνχξθνη
αλαιπηέο λα εμεηάδνπλ ζνβαξά δχν ζελάξηα. χκθσλα κε ην πξψην, κέρξη ηέινο ηνπ
2015, είηε ε ρψξα ζα νδεγεζεί εθ λένπ ζε πξφσξεο εθινγέο, είηε ζα γίλεη
δεκνςήθηζκα. Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν ζελάξην, εθηηκάηαη φηη ν Erdoğan
εθκεηαιιεπφκελνο ηελ αζηάζεηα αζθαιείαο ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζα επηδηψμεη ηελ
εκπινθή ηεο Σνπξθίαο ζε θάπνηα «ζεξκή» ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε πνπ ζα
δηθαηνινγεί ηελ αλαβνιή ησλ εθινγψλ γηα κεηά ην θζηλφπσξν. Μάιηζηα, ε ελ ιφγσ
εκπινθή πηζαλφλ ζα αθνξά πξσηίζησο ζηηο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηνπ ηζιακηθνχ
θξάηνπο ζην βφξεην Ιξάθ θαη ηε πξία θαη δεπηεξεπφλησο ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε
πξνο δπζκάο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ειιεληθή πιεπξά.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην θπβεξλφλ θφκκα ΑΚΡ ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε ηξεηο λέεο παξάκεηξνη πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν
ζηα εθινγηθά απνηειέζκαηα. Η πξψηε αθνξά ζηε λέα εγεζία ηνπ θφκκαηνο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πξσζππνπξγφ Ahmet Davutoğlu, ν νπνίνο σο εγεηηθή
πξνζσπηθφηεηα πζηεξεί ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ Tayyip Erdoğan. Η δεχηεξε έρεη λα
θάλεη κε ηηο αληηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο γηα ηηο
ππεξεμνπζίεο πνπ επηδηψθεη λα απνθηήζεη ν Erdoğan σο πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο
κέζσ ηεο αιιαγήο ηνπ πνιηηεχκαηνο. Καη ε ηξίηε, έρεη ζρέζε κε ηηο νκαδνπνηήζεηο
πνπ ππάξρνπλ ζην θφκκα θαη ελ πξνθεηκέλσ αλαθεξφκαζηε ζηελ νκάδα ηνπ Tayyip
Erdoğan, ηελ νκάδα ηνπ Abdullah Gül, ηελ νκάδα ηνπ Numan Kurtulmuş, ηελ νκάδα
ηνπ Süleyman Soylu θαη ηελ νκάδα ηνπ Ahmet Davutoğlu.
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Η νκάδα ηνπ Tayyip Erdoğan αθελφο πξνζπαζεί λα ζπζπεηξψζεη ην θφκκα,
αθεηέξνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα δηαηεξήζεη ην πξνθίι ηνπ Erdoğan σο έλα ηζρπξφ
παξάγνληα ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο
απνδπλάκσζεο θαη απνκφλσζήο ηνπ ζην πξνεδξηθφ κέγαξν. Πέξαλ απηνχ, κε
δεδνκέλν φηη νη ΗΠΑ ζα ήζειαλ λα δνπλ ηνλ Davutoğlu σο έλαλ παξάγνληα είηε
πξνψζεζεο, είηε αλνρήο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζηε Μέζε Αλαηνιή, ν Erdoğan
ζεσξεί φηη έλαο πξσζππνπξγφο ζχκθσλνο κε ηα θειεχζκαηα ησλ ΗΠΑ ζα
απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ πνιηηηθφ θίλδπλν γηα απηφλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλερίδεη θαη
ζα ζπλερίζεη λα ζπκπεξηθέξεηαη πνιηηηθά είηε σο πξσζππνπξγφο, είηε σο ππνπξγφο,
είηε αθφκε θαη σο δήκαξρνο εθφζνλ απηφο ην θξίλεη ζθφπηκν. Δπίζεο, ηα ΜΜΔ πνπ
ειέγρνληαη απφ ηνλ Erdoğan θαη ζεσξνχληαη σο νη «ζσκαηνθχιαθέο» ηνπ, αθελφο
άξρηζαλ κηα εθζηξαηεία ελαληίνλ ηνπ Abdullah Gül, αθεηέξνπ αθνινπζνχλ κηα γξακκή
απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηνλ Ahmet Davutoğlu. Σνχην νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ηα ελ
ιφγσ ΜΜΔ, επηδηψθνπλ λα δηαηεξεζεί ζην αθέξαην ν εγεηηθφο θαη παξεκβαηηθφο
ξφινο ηνπ Erdoğan πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδηζζεί έλαο ελδερφκελνο έιεγρνο ηνπ
θφκκαηνο ΑΚΡ απφ ηηο νκάδεο πνπ ζηεξίδνπλ ηνλ Gül θαη ηνλ Davutoğlu. Φπζηθά,
απηφ πηζαλφλ λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ησλ γεληθψλβνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηνπ 2015.
Η νκάδα ηνπ Abdullah Gül αηζζάλεηαη απνκνλσκέλε θαη ζπλερψο ζπλαληά εκπφδηα
γηα ηελ αλάιεςε ελφο πην ελεξγνχ ξφινπ. Άιισζηε, δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί ην
ελδερφκελν ν Gül λα απνηειέζεη ζηφρν ηεο πξνζθηινχο κεζφδνπ ηνπ Erdoğan,
δειαδή: «Απνδπλάκσζε ησλ αληηπάισλ ηνπ κέζσ δηθαζηηθψλ δηψμεσλ».
Η νκάδα ηνπ Numan Kurtulmuş αθελφο παξεκπνδίδεη κε θάζε κέζν ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ηνπ Abdullah Gül ζην θφκκα ΑΚΡ, αθεηέξνπ ζπζπεηξψλεη ηηο νκάδεο
θαλαηηθψλ νπαδψλ ηνπ απφ ην πξνεγνχκελν θφκκα πνπ ήηαλ πξφεδξνο, αξρίδνληαο
ηελ αζφξπβε νξγάλσζή ηνπ κε ζηειέρε ησλ λνκαξρηαθψλ θαη επαξρηαθψλ
επηηξνπψλ. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ Kurtulmuş είλαη λα ηζρπξνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηνπ γηα λα κπνξεί λα απνθηήζεη δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζηηο
εζσηεξηθέο ηζνξξνπίεο ηνπ θφκκαηνο. Τπφςε φηη, ν Kurtulmuş ζηηο 01-11-2010
ίδξπζε ην θφκκα HAS (Φσλή ηνπ Λανχ), ην νπνίν ζηηο 12-07-2012 ελζσκαηψζεθε
ζην θφκκα ΑΚΡ. εκεηψλεηαη φηη, ηα ΜΜΔ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ ηκάκε Fethullah
Gülen πάληα ζηήξηδαλ ηνλ Kurtulmuş ζηελ πνιηηηθή ηνπ δηαδξνκή, ζεσξψληαο φηη
κέζσ απηνχ ζα κπνξνχζαλ λα παξεκβαίλνπλ ζηηο πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο ζην
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, ν Erdoğan κε ηελ απφθαζε ηνπ λα ελζσκαηψζεη ην
θφκκα ηνπ Kurtulmuş ζην ΑΚΡ απνζηέξεζε απφ ηνλ Gülen έλα ζεκαληηθφ ζχκκαρν
πνπ είρε ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο ρψξαο.
Η νκάδα ηνπ Süleyman Soylu εθαξκφδεη παξφκνηα ηαθηηθή κε ηνλ Kurtulmuş. Τπφςε
φηη ν Soylu απφ ηε ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο ΑΚΡ επηδηψθεη λα
απνθηήζεη ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πνιηηηθά πξνζσπηθά νθέιε.
Καη ηέινο, ππάξρεη ε νκάδα ηνπ Ahmet Davutoğlu ε νπνία απνηειεί ηνλ πην αδχλακν
θξίθν ζην θφκκα, δεδνκέλνπ φηη ην πνιηηηθφ κέιινλ ηνπ Σνχξθνπ πξσζππνπξγνχ
εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο θαηεπζχλζεηο, ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ Tayyip
Erdoğan.
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Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ νη δεκνζθνπήζεηο ζπλερίδνπλ λα είλαη αξλεηηθέο γηα ην
θφκκα ΑΚΡ θαη κε δεδνκέλν φηη, ζχκθσλα κε ηνλ İhsan Aktaş, γεληθφ δηεπζπληή ηεο
εηαηξείαο δεκνζθνπήζεσλ GENAR, «ην ράνο θαη νη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο
απμάλνπλ πάληα ηελ ηζρχ ηνπ Erdoğan», ζα πξέπεη λα αλακέλνληαη ηα εμήο: α. Η
ειεγρφκελε θιηκάθσζε ηεο πνιηηηθήο πφισζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο απφ ηνλ
Erdoğan. Άιισζηε, απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ππνςήθησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΑΚΡ
δηαθαίλεηαη φηη, ε ελίζρπζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ (ζνπληηηθνχ) εζληθηζκνχ πξνζιακβάλεη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο. β. Η πξνζπάζεηα ζπζπείξσζεο ηνπ θφκκαηνο ηνπ,
εηδηθά ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο νκαδνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ,
πξνβάιινληαο ηελ απεηιή ηνπ Fethullah Gülen. γ. Ο έιεγρνο ησλ αληηπνιηηεπφκελσλ
ΜΜΔ θαη δεκνζηνγξάθσλ κε εθθνβηζκνχο θαη δηθαζηηθέο δηψμεηο. δ. Η πξνζπάζεηα
ελεξγνπνίεζεο ησλ εζληθηζηηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ ησλ Σνχξθσλ ππέξ ηεο
θπβέξλεζεο ηνπο, κέζσ θάπνηαο εμαγσγήο ηεο θξίζεο πξνο ην βφξεην Ιξάθ, ηε
πξία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν. Δμάιινπ, ζηηο 10 Απγνχζηνπ 2014 ε ζηξαηεγηθή
απηή απνδείρζεθε επηηπρήο, αθνχ ν Erdoğan αλαδείρζεθε σο ν πξψηνο πξφεδξνο
Γεκνθξαηίαο πνπ εθιέρζεθε απ’ επζείαο απφ ην ιαφ, εμαζθαιίδνληαο ην 51,79% ησλ
ςήθσλ. Δπίζεο, έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε απήρεζε ηνπ
Erdoğan ζηνπο ςεθνθφξνπο ηεο δηαζπνξάο ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ
αληίζηνηρε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη απηή αλήιζε ζε 62,53%.
Αλαθνξηθά κε ην βφξεην Ιξάθ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ επηρείξεζε ησλ Ιξαθηλψλ θαη
Κνχξδσλ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μνζνχιεο απφ ην ηζιακηθφ θξάηνο, ν ξφινο ηεο
Σνπξθίαο ζα πεξηνξηζζεί ζηε ινγηζηηθή ππνζηήξημε, ελψ ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε
πξία ν ξφινο απηφο ζα πεξηιακβάλεη επηπιένλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ
αληηθαζεζησηηθψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο γηα ην Ιξάθ θαη ηε
πξία εζηηάδεηαη ζηα εμήο:
 Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ηεο Βαγδάηεο.
 Απνηξνπή ηεο αθνκνίσζεο ησλ Σνπξθκέλσλ πνπ δνπλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ
Ιξάθ θαη ηεο πξίαο.
 Αχμεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηα ηνπξθν-ηξαθηλά θαη ηνπξθν-ζπξηαθά ζχλνξα
θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζπλφξσλ ηεο 2εο ηνπξθηθήο
ηξαηηάο. πγθεθξηκέλα, ηα 317 θπιάθηα πνπ επηηεξνχλ ηελ ελ ιφγσ κεζφξην ζα
εληαρζνχλ ζε κηα εληαία δηνίθεζε θαη ελ πξνθεηκέλσ ζε έλα ψκα ηξαηνχ
Αζθαιείαο πλφξσλ (SGKK) πνπ ζα ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε Υεξζαίσλ
Γπλάκεσλ. Δπίζεο, ην SGKK ζα ζπγθξνηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016 ή ζηηο
αξρέο ηνπ 2017 θαη ζα έρεη έδξα ζην Diyarbakır. Πέξαλ απηψλ, ην 2014
ζπγθξνηήζεθαλ δχν ηάγκαηα θαηαδξνκψλ εηδηθψλ απνζηνιψλ κε ηνκέα επζχλεο
ηα ηνπξθν-ηξαθηλά ζχλνξα θαη εληφο ηνπ 2015 ζα ζπγθξνηεζεί έλα ίδην ηάγκα κε
ηνκέα επζχλεο ηα ηνπξθν-ζπξηαθά ζχλνξα, ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα εληαρζνχλ
ζην ψκα ηξαηνχ Αζθαιείαο πλφξσλ.
 πκκεηνρή ζηηο δηεζλείο πξσηνβνπιίεο ελαληίνλ ηνπ ηζιακηθνχ θξάηνπο.
 Πξνβνιή δηεζλψο φηη, ε αληηπαξάζεζε ηεο Σνπξθίαο κε ην θνπξδηθφ θφκκα PYD
πνπ είλαη ην πην ηζρπξφ έλνπιν θνπξδηθφ θίλεκα ζηε πξία, δελ έρεη σο απνδέθηε
φινπο ηνπο Κνχξδνπο ηεο πξίαο.
 πκκεηνρή ζηηο δηεζλείο πξσηνβνπιίεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ
ζηε πξία κε ηαπηφρξνλε πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο Άζαλη, δεδνκέλνπ φηη πέξαλ
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ησλ πξνβιεκάησλ εζσηεξηθήο αζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην εζσηεξηθφ
ηεο Σνπξθίαο, ηα θχκαηα χξησλ πξνζθχγσλ πέξαλ ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο
επηβάξπλαλ κέρξη ηψξα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Άγθπξαο κε πέληε
δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Δπηπξφζζεηα, ηα θχξηα πξνβιήκαηα ησλ πξνζθχγσλ
εζηηάδνληαη ζηε ζηέγαζε, ζηε γιψζζα, ζηε επηθνηλσλία, ζηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ απαζρφιεζε. Τπφςε φηη ζύμθυνα με
επίζημα ζηοισεία ο απιθμόρ ηυν πποζθύγυν ανέπσεηαι ζε 1.620.000 άηομα,
ενώ ανεπιζήμυρ ο απιθμόρ αςηών έσει ξεπεπάζει ηα δύο εκαηομμύπια. Από
αςηούρ μόνο ηο 16,78% εςπίζκεηαι ζηα ζηπαηόπεδα πποζθύγυν, ενώ οι
ςπόλοιποι ππόζθςγερ εςπίζκονηαι εκηόρ ζηπαηοπέδυν και οι πεπιζζόηεποι
από αςηούρ έσοςν μεηακινηθεί ππορ ηην Κυνζηανηινούπολη και ηα
Μικπαζιαηικά Παπάλια, με ό,ηι αςηό ζςνεπάγεηαι για ηη σώπα μαρ. Δηδηθφηεξα
δε, βάζεη ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππάξρνπλ 200.000
πξφζθπγεο, ελψ ζχκθσλα κε αλεπίζεκα ζηνηρεία ν αξηζκφο ηνπο μεπεξλά ηηο
400.000. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ηα ζηξαηφπεδα, ν αξηζκφο θαη ε
εζληθφηεηα ησλ πξνζθχγσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Σνπξθία ζηηο 13 Απξηιίνπ 2015.
ΣΡΑΣΟΠΕΔΑ, ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ (13 Αππιλίος 2015)
ΝΟΜΟ

HATAY

ΠΡΟΦΤΓΕ

ΣΡΑΣΟΠΕΔΟ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ

Altınözü 1 (θελέο)

1.380

χξηνη

Altınözü 2 (θελέο)

2.793

χξηνη

Yayladağı 1 (θελέο)

2.825

χξηνη

Yayladağı 2 (θελέο)

3.068

χξηνη

Apaydın (Κνληέηλεξ)

5.005

χξηνη

İslahiye 1 (θελέο)

9.404

χξηνη

9.310

χξηνη

7.667

Ιξαθηλνί

7.254

χξηνη

10.656

χξηνη

5.055

χξηνη

Ceylanpınar (θελέο)

19.490

χξηνη

Akçakale (θελέο)

27.771

χξηνη

Harran (Κνληέηλεξ)

13.929

χξηνη

Viranşehir (θελέο)

17.382

χξηνη

Suruç (θελέο)

23.534

χξηνη

İslahiye 2 (θελέο)
GAZİANTEP

Karkamış (θελέο)
Nizip 1 (θελέο)
Nizip 2 (Κνληέηλεξ)

ŞANLIURFA

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ
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ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ

15.071

49.346

102.106

ΣΡΑΣΟΠΕΔΑ, ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ (13 Αππιλίος 2015)
ΝΟΜΟ

KİLİS

ΠΡΟΦΤΓΕ

ΣΡΑΣΟΠΕΔΟ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ

Öncüpınar (Κνληέηλεξ)

12.495

χξηνη

Elbeyli Beşiriye
(Κνληέηλεξ)

24.054

χξηνη

3.014

χξηνη

2.684

Ιξαθηλνί

Nusaybin (θελέο)

3.860

Ιξαθηλνί

Derik (θελέο)

4.234

χξηνη

17.295

χξηνη

17.295

Midyat (θελέο)
MARDİN

ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΦΤΓΩΝ

KAHRAMANMARAŞ Merkez (θελέο)

36.549

13.792

OSMANİYE

Cevdetiye (θελέο)

9.187

χξηνη

9.187

ADIYAMAN

Merkez (θελέο)

9.881

χξηνη

9.881

ADANA

Sarıçam (θελέο)

11.030

χξηνη

11.030

7.579

χξηνη

7.579

257.625

ύπιοι

14.211

Ιπακινοί

MALATYA

Beydağı (Κνληέηλεξ)

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΤΓΩΝ

271.836

ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εμαγσγή θάπνηαο θξίζεο πξνο ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν,
ε Άγθπξα ακθηζβεηεί επζέσο ηα ειιεληθά θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα κέζσ
ζρεδηαζκέλσλ πξνθιεηηθψλ ελεξγεηψλ κε ζθνπφ: α. Σελ αμηνιφγεζε ηεο αληίδξαζεο
ηεο λέαο ειιεληθήο θπβέξλεζεο. β. Σελ πξνβνιή ησλ πάγησλ ηνπξθηθψλ
δηεθδηθήζεσλ ζην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. γ. Σε ζηξνθή ηεο ηνπξθηθήο
θνηλήο γλψκεο πξνο ηα «ειιελνηνπξθηθά», εθκεηαιιεπφκελε θάζε γεγνλφο πνπ
άπηεηαη ζεκάησλ εζληθήο αζθαιείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ελνρνπνίεζε ηεο ρψξαο καο
γηα δήζελ πξνζηαζία ή αλνρή νξγαλψζεσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε ηξνκνθξαηηθέο
ελέξγεηεο ζηελ Σνπξθία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πξφζθαηε
δνινθνλία ηνπ Σνχξθνπ εηζαγγειέα Mehmet Selim Kiraz ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
απφ ηελ νξγάλσζε DHKP-C θαη ε άκεζε ελνρνπνίεζε ηεο Διιάδνο γηα δήζελ
ππφζαιςε ηνπ εγεηηθνχ ζηειέρνπο απηήο Hüseyin Fevzi Tekin, ν νπνίνο θέξεηαη λα
έδσζε ηελ εληνιή γηα ηε δνινθνλία ηνπ Kiraz. Τπφςε φηη, ν Tekin απφ ην 1999 κέρξη
ην 2003 ήηαλ έγθιεηζηνο ζε θπιαθή ηεο Σνπξθίαο, νπφηε θαη απνθπιαθίζζεθε χζηεξα
απφ ράξε πνπ ηνπ δφζεθε απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν Γεκνθξαηίαο Ahmet Necdet Sezer
ιφγσ «πξνβιεκάησλ πγείαο». Ωζηφζν, νη κεηέπεηηα εμειίμεηο απέδεημαλ φηη, ε
Διιάδα δελ είρε θακία ζρέζε κε φιεο απηέο ηηο αλππφζηαηεο θαηεγνξίεο, δεδνκέλνπ
φηη νη ηνπξθηθέο αξρέο αζθαιείαο, ζηηο 04-04-2015 ζπλέιαβαλ ζηε ζπλνηθία
Okmeydani ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηνλ 52ρξνλν δεκνζηνγξάθν πνισληθήο
θαηαγσγήο Stephan Shak Kacnyski πνπ γελλήζεθε ζηε Γεξκαλία, θαηείρε αγγιηθφ
δηαβαηήξην θαη ήηαλ πξάθηνξαο ηεο γεξκαληθήο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ BND.
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εκεησηένλ φηη, ν Kacnyski θαηεγνξείηαη φηη κεηέθεξε ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο
ππξήλεο ηεο νξγάλσζεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία ηηο εληνιέο ησλ
εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο DHKP-C πνπ δνπλ ζε επξσπατθέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ε Διιάδα.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζθέςεο, νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ηεο Σνπξθίαο
γλσζηνπνίεζαλ φηη, έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην ςπρνινγηθνχ πνιέκνπ θαη
πξνπαγάλδαο πξνθεηκέλνπ λα απνζηαζεξνπνηεζεί ε ρψξα. χκθσλα κε απηφ, σο
ηαθηηθνί ζηφρνη πξνο εθκεηάιιεπζε έρνπλ ηεζεί ην θνπξδηθφ πξφβιεκα, νη νκάδεο ηνπ
ξηδνζπαζηηθνχ Ιζιάκ, ε δηακάρε κεηαμχ ζνπληηψλ-αιεβεηψλ, ε γελνθηνλία ησλ
Αξκελίσλ, ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο θαη ην πνληηαθφ
θίλεκα ζηε Μαχξε Θάιαζζα γηα δήζελ ίδξπζε Πνληηαθνχ Κξάηνπο. Δπηπξφζζεηα, ην
ελ ιφγσ ζρέδην πεξηιακβάλεη πξνζβνιέο αζηπλνκηθψλ ζηφρσλ, βνκβηζηηθέο
ελέξγεηεο ζε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, απφπεηξεο δνινθνληψλ πνιηηηθψλ θαη
πξνβεβιεκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ, θαζψο επίζεο απνδηνξγάλσζε ηεο ηνπξθηθήο
θνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην πξφζθαην κπιαθ άνπη πνπ άξρηζε απφ ηα
δπηηθά παξάιηα θαη επεθηάζεθε ζε 45 λνκνχο. Φπζηθά, φια απηά ζπλεηέιεζαλ ψζηε ν
Erdoğan λα αξρίζεη λα ράλεη ηε ςπρξαηκία ηνπ θαη λα αλαθνηλψλεη φηη ζα θαηαξγήζεη
ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο αζθαιείαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αζθάιεηα ησλ
θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ φπσο, λνζνθνκείσλ,
δηθαζηεξίσλ, θνξέσλ θνηλήο σθέιεηαο, ζηαδίσλ, αεξνδξνκίσλ θ.ιπ. θαη ηα
θαζήθνληά ηνπο ζα ηα αλαιάβνπλ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν,
ε ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ Erdoğan πξνθάιεζε πνιιέο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, αθνχ
ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αζθαιείαο, κέρξη ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 2014: α. Δίραλ επηδνζεί 1.066.781 πηζηνπνηεηηθά παξνρήο ππεξεζηψλ
ηδησηηθήο αζθάιεηαο. β. 245.090 άηνκα απαζρνινχληαη ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο
αζθαιείαο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 118.000 παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε δεκφζηνπο
θνξείο.
Τπφ ην πξίζκα ηνπ θιίκαηνο αλαζθάιεηαο, θφβνπ θαη ςπρνινγηθήο βίαο πνπ
επηρεηξείηαη λα δηνρεηεπζεί ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία, θαη κε ζχλζεκα «εάλ ην ΑΚΡ
ράζεη ηελ εμνπζία ε Σνπξθία ζα παξαδνζεί ζην ράνο θαη ζε ζπγθξνπζηαθέο
θαηαζηάζεηο», ζην ηέινο Απξηιίνπ, ζα θαηαηεζεί πξνο έγθξηζε ζην πκβνχιην
Δζληθήο Αζθαιείαο ε αλαζεψξεζε ηνπ Δγγξάθνπ Πνιηηηθήο Δζληθήο Αζθαιείαο (ζ.ζ.
ζεσξείηαη σο ν νδηθφο ράξηεο φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ θαη αλαζεσξείηαη θάζε 5 έηε),
ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ ζα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο απεηιέο: α. Πνιηηηθή
απεηζαξρία θαη εμεγέξζεηο πνπ ζα επηβνπιεχνληαη ηε δεκφζηα ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα
ηεο δσήο θαη πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ. β. Παξαθξαηηθέο νξγαλψζεηο θαη παξάιιεινη
κεραληζκνί. γ. Απεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. δ.
Αζθάιεηα επηθνηλσληψλ θαη επηζηεκνληθψλ-ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ. ε. Δλεξγεηαθή
αζθάιεηα. ζη. Κπβεξλνπφιεκνο. δ. Βηνινγηθφο πφιεκνο θαη κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. ε.
Αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη πδάηηλσλ πφξσλ. (βι. Βηβιίν Απφξξεηνο Φάθεινο Σνπξθία-Η
Δζληθή ηξαηεγηθή ηεο Σνπξθίαο, ζει. 125-133, Υξήζηνο Μελάγηαο, 2014, Δθδφζεηο
Κάδκνο)
Σέινο, εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, νη βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ επφκελνπ Ινπλίνπ
βξίζθνπλ ηελ Σνπξθία ζε κηα ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, αθνχ ν Erdoğan
θηλδπλεχεη λα πέζεη ζχκα ησλ ππεξβνιψλ ηνπ, κε ζπλέπεηα ε ρψξα λα έρεη
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απνκαθξπλζεί απφ ηε δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ, ελψ ε απμαλφκελε πφισζε
επεξεάδεη άκεζα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα απηήο. Μάιηζηα, ε άπνςε απηή
επηβεβαηψλεηαη, έκκεζα, αιιά κε αξθεηή ζαθήλεηα απφ ην αθφινπζν δεκνζίεπκα ηνπ
έγθξηηνπ Σνχξθνπ αξζξνγξάθνπ Kadri Gürsel ηεο εθεκεξίδνο Milliyet:
«Η Τνπξθία, πξνβάιινληαο ηε ζνπληηηθή ηαπηόηεηα ηεο, όρη κόλν δελ κπόξεζε λα
δηαδξακαηίζεη θάπνην ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ επίιπζε ηωλ ζπγθξνύζεωλ ζηε Σπξία,
απελαληίαο ελνρνπνηήζεθε ηόζν γηα ππνθίλεζε απηώλ, όζν θαη γηα ηα αδηέμνδα πνπ
εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ζηε γεηηνληθή ηεο ρώξα. (ζ.ζ. Η πξία αθγαλνπνηήζεθε
θαη ε Σνπξθία παθηζηαλνπνηήζεθε)
Η αλαπνηειεζκαηηθή πξνβνιή ηεο ζνπληηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ε πθηζηάκελε ηζιακηθή
εμωηεξηθή πνιηηηθή ζα απνζηεξήζεη ηελ Άγθπξα από έλαλ ελεξγό ξόιν ζηηο
κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο.
Σπλεπώο, ε πηνζέηεζε κηα εζωηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηε δεκνθξαηία
θαη ζην ζξεζθεπηηθό απνρξωκαηηζκό ηωλ θνηλωληθώλ θαη πνιηηηθώλ ζεζκώλ ηεο
ρώξαο, ζα νδεγήζεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο εμωηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ
ηδενινγηθν-πνιηηηθή επαλνξηνζέηεζή ηεο, ώζηε ε Τνπξθία λα κελ απνηειεί κέξνο ηωλ
πξνβιεκάηωλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αιιά δηακεζνιαβεηήο επίιπζεο απηώλ.»
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