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Μεηά ην καθειεηό ζην πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο κεζνξηαθήο πόιεο Suruc (20 Ινπιίνπ),
θαη ηελ ηειεθσληθή ζπλνκηιία πνπ αθνινύζεζε κεηαμύ ηνπ Μπαξάθ Οκπάκα θαη ηνπ
Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνγάλ, ην ηνπξθηθό ππνπξγείν Δμσηεξηθώλ αλαθνίλσζε (24 Ινπιίνπ)
όηη «ε Σνπξθία θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζπκθώλεζαλ λα εκβαζύλνπλ πεξαηηέξσ ηε
ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο». Αλ θαη νη αθξηβείο
ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπκθσλίαο παξακέλνπλ άγλσζηεο, εληνύηνηο ν πξόεδξνο
Δξληνγάλ επηβεβαίσζε όηη, εληόο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ, ε ηνπξθηθή
θπβέξλεζε επέηξεςε ηε ρξήζε ησλ αεξνπνξηθώλ βάζεσλ Incirlik θαη Diyarbakir ζηνλ
ππό ακεξηθαληθή δηνίθεζε δηεζλή αληη-ηδηραληηζηηθό ζηξαηησηηθό ζπλαζπηζκό. Η
ηνπξθηθή θπβέξλεζε θέξεηαη επίζεο λα επέηξεςε θαη ηε ρξήζε ησλ αεξνπνξηθώλ
βάζεσλ Batman θαη Malatya, γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.
Να ζεκεηώζνπκε όηη, ζηα κέζα Οθησβξίνπ ηνπ 2014, ε Οπάζηγθηνλ είρε αλαθνηλώζεη
όηη ε Άγθπξα απνθάζηζε λα επηηξέςεη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ
αεξνπνξηθή βάζε ηνπ Incirlik, πξνθεηκέλνπ λα επηρεηξνύλ θαηά ησλ ηδηραληηζηώλ.
Μέρξη ηόηε, ηα ακεξηθαληθά καρεηηθά αεξνζθάθε απνγεησλόηαλ από ηηο αεξνπνξηθέο
βάζεηο Al-Dhafra (Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα), Ali al-Salem (Κνπβέηη) θαη Al-Udeid
(Καηάξ). ηε ζπλέρεηα, ε Άγθπξα δελ ηήξεζε ηα ζπκθσλεζέληα θαζόηη ζεσξνύζε
πσο κηα ηέηνηα απόθαζε ζα αύμαλε ηελ πηζαλόηεηα δηεμαγσγήο ηξνκνθξαηηθώλ
ελεξγεηώλ από ην Ιζιακηθό Κξάηνο θαηά ζηόρσλ ηνπξθηθώλ ζπκθεξόλησλ. Από ηελ
πιεπξά ηνπ, ν εγέηεο ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο, Abu Bakr al-Baghdadi, θαηά θάπνηνλ
ηξόπν έδεηρλε όηη είρε «ζπκβηβαζζεί» κε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη δελ δεκηνπξγνύζε
πξνβιήκαηα ζηελ ηνπξθηθή ελδνρώξα.
Αλακθηζβήηεηα, ε ζύλαςε ηεο πξόζθαηεο ζπκθσλίαο, γηα ηε ρξήζε ησλ ηνπξθηθώλ
αεξνπνξηθώλ βάζεσλ, αιιάδεη ηα δεδνκέλα ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζπληζηά αθελόο
ζεκαληηθή ζηξνθή ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο, αθεηέξνπ ζεκαληηθή απεηιή γηα ην
Ιζιακηθό Κξάηνο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ζα κεησζεί θαηαθόξπθα ε απόζηαζε, πνπ
πξέπεη λα δηαλύζνπλ ηα καρεηηθά αεξνζθάθε ηνπ δηεζλνύο ζηξαηησηηθνύ
ζπλαζπηζκνύ, κέρξη ηα ζέαηξα επηρεηξήζεσλ ηεο πξίαο θαη ηνπ Ιξάθ, γεγνλόο πνπ
ζα απμήζεη ηελ ηξσηόηεηα ησλ ηδηραληηζηώλ θαη σο έλα βαζκό ζα θξίλεη ην κέιινλ
ηνπ Ιζιακηθνύ Χαιηθάηνπ.
Πέξαλ απηώλ, ην ηνπξθηθό ππνπξγείν Δμσηεξηθώλ αλαθνίλσζε όηη, γηα πξώηε θνξά,
ε ηνπξθηθή πνιεκηθή αεξνπνξία ζα ζπκκεηέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δηεζλνύο
ζηξαηησηηθνύ ζπλαζπηζκνύ θαηά ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο. Σαπηόρξνλα, ε Σνπξθία
άξρηζε λα ζηνρνπνηεί θαη αληάξηεο ηνπ εθηόο λόκνπ Κνπξδηθνύ Δξγαηηθνύ Κόκκαηνο
(ΡΚΚ). Σν πξσί ηεο 24εο Ινπιίνπ, ηξία ηνπξθηθά F-16 από ηελ αεξνπνξηθή βάζε ηνπ
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Diyarbakir δηεμήγαγαλ ηελ επηρείξεζε “Martyr Yalcin”, ζηνρνπνηώληαο ζέζεηο ηνπ
Ιζιακηθνύ Κξάηνπο ζηε κεζνξηαθή πόιε ηεο πξίαο Hawar Kilis (βόξεηα ηνπ
Χαιεπίνπ). Σα μεκεξώκαηα ηεο 25εο θαη 26εο Ινπιίνπ, γηα πξώηε θνξά από ην 2011, ε
ηνπξθηθή πνιεκηθή αεξνπνξία ζηνρνπνίεζε ζέζεηο ηνπ PKK ζην βόξεην Ιξάθ, ελώ
ζηηο 28 Ινπιίνπ, πξνζέβαιε πνιιαπινύο ζηόρνπο ηνπ ΡΚΚ θαη εληόο ηεο Σνπξθίαο
(επαξρία Sirnak).

Σππηθά θαη νπζηαζηηθά, θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ηεξκαηίζζεθε κνλνκεξώο ε δηεηήο
ζπκθσλία θαηάπαπζεο ηνπ ππξόο κεηαμύ ηνπ ΡΚΚ θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο.
ρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή απηώλ ησλ εθθαζαξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ν Σνύξθνο
πξσζππνπξγόο Αρκέη Νηαβνύηνγινπ δήισζε όηη δελ ζπληζηνύλ κεκνλσκέλα
πεξηζηαηηθά, αιιά έλα κέξνο κηαο ζπλερηδόκελεο «δηαδηθαζίαο» γηα ηελ αληηκεηώπηζε
ησλ απεηιώλ θαηά κήθνο ησλ ηνπξθηθώλ ζπλόξσλ. πλεπώο, ε Σνπξθία έρεη
απνθαζίζεη λα δηεμάγεη παξαηεηακέλεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηνπ
Ιζιακηθνύ Κξάηνπο θαη ηνπ ΡΚΚ.
Η αλακελόκελε παξαηεηακέλε αληηηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ ηνπξθηθώλ
δπλάκεσλ αζθάιεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε δξάζε ησλ ππόινηπσλ δπλάκεσλ ηεο
ζπξηαθήο αληηπνιίηεπζεο εληόο ηεο πξίαο, είλαη δπλαηόλ λα δηαηαξάμνπλ ζεκαληηθά
ηε ξνή μέλσλ καρεηώλ πξνο ην Ιζιακηθό Κξάηνο θαη επνκέλσο ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ
δπλαηόηεηα. Ωο γλσζηόλ, ζηηο ηνπξθηθέο πόιεηο ησλ ζπξν-ηνπξθηθώλ ζπλόξσλ, όιεο
νη έλνπιεο ζπξηαθέο νξγαλώζεηο θαη θπξίσο ην Ιζιακηθό Κξάηνο έρνπλ δεκηνπξγήζεη
ζπληνληζκέλνπο κεραληζκνύο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηέιεπζεο ησλ εζεινληώλ
μέλσλ ζνπληηώλ καρεηώλ πξνο ηε πξία. Μάιηζηα, ππάξρνπλ ζπληνληζηέο πνπ
εδξεύνπλ ζηηο παξακεζόξηεο ηνπξθηθέο πόιεηο θαη είλαη ππεύζπλνη γηα ηε κεηαθνξά
λενζύιιεθησλ ηδηραληηζηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επαξρίεο ηεο πξίαο.
Η ακεξηθαλν-ηνπξθηθή ζπκθσλία, ην πεξίγξακκα ηεο νπνίαο πηζαλόηαηα είρε ηεζεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόζθαηεο επίζθεςεο ζηελ Σνπξθία (7-8 Ινπιίνπ) ηνπ
Ακεξηθαλνύ ζηξαηεγνύ ε.α., John Allen, θαη ηεο πθππνπξγνύ Άκπλαο ησλ ΗΠΑ,
Christine Wormuth, θαίλεηαη λα επνδώζεθε όηαλ ε Σνπξθία έιαβε δηαβεβαηώζεηο όηη
νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζα εμεηάζνπλ ζνβαξά ηηο ηνπξθηθέο πξνηάζεηο γηα ηε
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δεκηνπξγία κηαο «δώλεο αζθαιείαο» ζην βόξεην ηκήκα ηεο πξίαο, αιιά θαη λα
κπινθάξνπλ θάζε απόπεηξα από ηηο ζπξηαθέο θνπξδηθέο «Μνλάδεο Πξνζηαζίαο ηνπ
Λανύ» (People's Protection Units - YPG) [1] λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξηνρέο θαηά
κήθνο ησλ ηνπξθηθώλ ζπλόξσλ δπηηθά ηνπ πνηακνύ Δπθξάηε. Πξάγκαηη, ζηηο 27
Ινπιίνπ, αμησκαηνύρνο ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο δήισζε: «ηόρνο είλαη λα
δεκηνπξγεζεί κηα δώλε απαιιαγκέλε από ην Ιζιακηθό Κξάηνο, θαηά κήθνο ησλ
ζπλόξσλ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο πξίαο… Η ζπκθσλία νξίδεη όηη ε Σνπξθία ζα
πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζηνπο ύξηνπο αληάξηεο πνπ ε Οπάζηλγθηνλ ραξαθηεξίδεη σο
κεηξηνπαζείο, ελώ δελ πξόθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί δώλε αεξνπνξηθνύ απνθιεηζκνύ,
θάηη πνπ δεηνύζε ε Άγθπξα».
Θα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη, εθηόο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, θαη νη δπηηθνί
ζύκκαρνη ηεο Σνπξθίαο αλαγλώξηζαλ ην δηθαίσκα ηεο ρώξαο ζηελ απηνάκπλα.
Ωζηόζν, κάιινλ κάηαηα, θάιεζαλ ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα θαηαβάιεη
πξνζπάζεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγεη ηελ θαηάξξεπζε ηεο εηξελεπηηθήο
δηαδηθαζίαο κε ηνπο Κνύξδνπο απηνλνκηζηέο. Δπίζεο, όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ε
έθηαθηε ζύλνδνο ησλ πξέζβεσλ ηνπ NATO ζηηο Βξπμέιιεο πξνζέθεξε πνιηηηθή
ζηήξημε ζηελ απόθαζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, γηα ηα αεξνπνξηθά πιήγκαηα ζηε
πξία θαη ην Ιξάθ.
Η απόθαζε ηεο Άγθπξαο λα θιηκαθώζεη ηε δηεμαγσγή ησλ εθθαζαξηζηηθώλ
επηρεηξήζεσλ θαηά ησλ δύν αληάξηηθσλ νκάδσλ θαηαδεηθλύεη όηη πξνηίζεηαη λα
αμηνπνηήζεη ηελ επηρεηξεζηαθή δπλαηόηεηα ηνπ δηεζλνύο αληη-ηδηραληηζηηθνύ
ζηξαηησηηθνύ ζπλαζπηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκόζεη ην δηθό ηεο ζρέδην, πνπ δελ
είλαη άιιν από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επέθηαζεο θαη ηεο δξάζεο ησλ έλνπισλ
θνπξδηθώλ νκάδσλ θαηά κήθνο ησλ ηνπξθηθώλ ζπλόξσλ. Βέβαηα, δελ είλαη θαζόινπ
απίζαλν ν Δξληνγάλ λα επηδηώμεη λα εθκεηαιιεπζεί ηηο πθηζηάκελεο αζύκκεηξεο
απεηιέο γηα λα κεγεζύλεη πνιηηηθά ην ξόιν ηνπ πξνέδξνπ ελ κέζσ
δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκό θπβέξλεζεο ζπλαζπηζκνύ ή δηεμαγσγήο
πξόσξσλ εθινγώλ.
Σόζν ν πξόεδξνο Δξληνγάλ όζν θαη ην θπβεξλόλ θόκκα ηνπ AKP έρνπλ δερζεί
έληνλε θξηηηθή από ηνπο πνιηηηθνύο ηνπο αληηπάινπο, γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπο
έλαληη ηεο πξίαο, ε νπνία πεξηειάκβαλε κηα αλεθηηθή ζηάζε απέλαληη ζην Ιζιακηθό
Κξάηνο, ηελ al-Nusrah, θαη άιιεο εμηξεκηζηηθέο ζνπληηηθέο νκάδεο πνπ κάρνληαη θαηά
ηνπ ζπξηαθνύ θαζεζηώο. Απηέο νη επηθξίζεηο θνξπθώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
ηνπξθηθώλ εθινγώλ ηεο 7εο Ινπλίνπ, ζηηο νπνίεο ην ΑΚΡ απώιεζε ηελ απηνδπλακία
ηνπ ζην ηνπξθηθό θνηλνβνύιην. Η εμέιημε απηή δεκηνύξγεζε ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα
αιιαγή ηεο ηνπξθηθήο πνιηηηθήο έλαληη ηεο πξίαο. Ήδε, ηα ηνπξθηθά θόκκαηα ηεο
αληηπνιίηεπζεο πίεδαλ ην ΑΚΡ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη αθελόο ηελ ερζξόηεηά ηνπ
πξνο ην ζπξηαθό θαζεζηώο, αθεηέξνπ ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηηο δπλάκεηο ηεο
ζπξηαθήο αληηπνιίηεπζεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε αζθάιεηαο ζην εζσηεξηθό ηεο Σνπξθίαο, είλαη θάηη
πεξηζζόηεξν από αλακελόκελν όηη ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα πξνβιέπεηαη
ζεκαληηθή αύμεζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο θπξίσο ησλ αληαξηώλ ηνπ PKK αιιά θαη
ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο θαηά ηνπξθηθώλ ζηόρσλ. Σν γεγνλόο απηό, εθηόο ηνπ όηη ζα
κεγεζύλεη πεξαηηέξσ ην έιιεηκκα εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ζηα ηνπξθηθά εδάθε, είλαη
πηζαλόλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο κπνύκεξαλγθ θαηά ηνπ AKP ζηηο επεξρόκελεο
εθινγέο, εθόζνλ ηειηθά δελ ζρεκαηηζζεί θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνύ.
Μεηά ην αηκαηνθύιηζκα ζηε Suruc, ε Σνπξθία άιιαμε πνξεία πιεύζεο θαη απνθάζηζε
λα εκπιαθεί ελεξγά θαηά ησλ ηδηραληηζηώλ ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο, παξαρσξώληαο
ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αεξνπνξηθώλ βάζεώλ ηεο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο
θαη ζηα ππόινηπα κέιε ηνπ δηεζλνύο ζηξαηησηηθνύ ζπλαζπηζκνύ. Σαπηόρξνλα, κε
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άιινζη ηε κάρε θαηά ησλ ηδηραληηζηώλ, ηα ηνπξθηθά καρεηηθά αεξνζθάθε δηεμήγαγαλ
αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ βάζεσλ ηνπ PKK ζην βόξεην Ιξάθ θαη ηε
λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία, ελώ ζην εζσηεξηθό νη ηνπξθηθέο δπλάκεηο αζθάιεηαο
εμαπέιπζαλ αληηηξνκνθξαηηθέο επηρεηξήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο θαηά ηνπ Ιζιακηθνύ
Κξάηνπο, ηνπ PKK θαη ηνπ αθξν-αξηζηεξνύ DHKP-C, έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη
πεξηζζόηεξεο από 1.000 ζπιιήςεηο.
Οπζηαζηηθά, ν Σνύξθνο πξόεδξνο απνθάζηζε λα δηεμάγεη δύν πνιέκνπο, ε έθβαζε
ησλ νπνίσλ είλαη αβέβαηε. Ο ζεκαληηθόηεξνο πόιεκνο γηα ηνλ Δξληνγάλ είλαη ν
πόιεκνο θαηά ησλ Κνύξδσλ. Έλαο πόιεκνο εληόο θαη εθηόο ησλ ζπλόξσλ, κε
πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά κέζα. Θέηνληαο σο πξσηαξρηθό ζηόρν ηελ απνδπλάκσζε
ηνπ θηινθνπξδηθνύ «Γεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο ησλ Λαώλ» (HDP), επειπηζηεί, ζε
πεξίπησζε δηεμαγσγήο λέσλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ, λα πεξηνξίζεη ην πνζνζηό ηνπ
θάησ από ην 10%.[2] Αλ ην HDP βξεζεί θάησ από ην 10%, ηόηε ην ΑΚΡ πηζαλόλ ζα
θεξδίζεη ηηο 330 έδξεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο θαη ηελ
πηνζέηεζε πξνεδξηθνύ ζπζηήκαηνο. ηελ παξνύζα θάζε, ν Δξληνγάλ επηδηώθεη λα
θαηαζηήζεη ην HDP ππεύζπλν γηα ηελ πθηζηάκελε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε. Καη’
απηόλ ηνλ ηξόπν, πξνζδνθά όηη νη Κνύξδνη ςεθνθόξνη ζα ζηξαθνύλ θαη πάιη ζην
ΑΚΡ. Βέβαηα, ππάξρεη θαη κηα άιιε επηινγή. Να εμνινζξεύζεη ην HDP, αίξνληαο
πξνεγνπκέλσο ηελ αζπιία ησλ 80 βνπιεπηώλ ηνπ.
ηελ παξνύζα θάζε, θαλείο δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο ησλ αζύκκεηξσλ
ηξνκνθξαηηθώλ απεηιώλ, πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Σνπξθία. Η γεηηνληθή ρώξα
θηλδπλεύεη πεξηζζόηεξν από ην Ιζιακηθό Κξάηνο, από ην PKK ή από ηηο πξνζσπηθέο
πνιηηηθέο θηινδνμίεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο; Σν κόλν ζίγνπξν είλαη όηη ν Δξληνγάλ παίδεη
επηθίλδπλα παηρλίδηα κε δηαθύβεπκα ηελ αζθάιεηα ηεο ρώξαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ
βξαρππξόζεζκα λα αλαδεηρζεί ζε παληνδύλακν πξόεδξν ηεο Σνπξθίαο.
[1] Οη People's Protection Units (YPG) ή Popular Protection Units (Yekîneyên Parastina Gel –
YPG) ζπληζηά ηελ έλνπιε πηέξπγα ηνπ Κόκκαηνο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο ηεο πξίαο (Syrian
Kurdish Democratic Union Party - PYD), θαη ν αξηζκόο ησλ καρεηώλ ηεο ζηα κέζα ηνπ 2014
ππνινγηδόηαλ ζε πεξίπνπ 30.000.
GlobalSecurity, “Kurdish People’s Protection Unit YPG”, February 5, 2015
[2] ηηο ηειεπηαίεο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ην HDP θέξδηζε ην 13,11% ησλ ςήθσλ.
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