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Μεηά ηελ ήηηα πνπ ππέζηε ν Erdoğan θαη ην θόκκα ΑΚΡ ζηηο εθινγέο ηεο 7εο Ινπλίνπ,
νη Σνύξθνη ςεθνθόξνη ζα νδεγεζνύλ εθ λένπ ζε θάιπεο ηελ 1ε Ννεκβξίνπ, ιόγσ ηεο
δηρνγλσκίαο ησλ θνκκάησλ λα ζρεκαηίζνπλ θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο. Φπζηθά απηό
ήηαλ αλακελόκελν δηόηη ην ελδερόκελν ζρεκαηηζκνύ θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο ζα
απνζηεξνύζε από ηνλ Erdoğan ζεκαληηθό κέξνο ηεο ηζρύνο ηνπ ζην ηνπξθηθό
πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ζα αλέηξεπε ηελ επηδίσμε ηνπ λα αλαδεηρζεί ζε εζληθό εγέηε.
Όπσο είρακε αλαθέξεη ζην άξζξν καο κε ηίηιν «Ο εξληνγαληζκόο ζε αλάδξνκε
πνξεία» (www.geostrategy.gr), ε δηεμαγσγή επαλαιεπηηθώλ εθινγώλ ην Ννέκβξην
ζα πξνζδώζεη έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ζηνλ Erdoğan γηα λα αλαδηαηάμεη ηε
ζηξαηεγηθή ηνπ, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο.
Πξώηνλ, ζα επηδησρζεί, κέζσ ρξεκαηηζκνύ, εθβηαζκώλ ή άιισλ αληαιιαγκάησλ, ε
απνζηαζία βνπιεπηώλ από άιια θόκκαηα (θπξίσο εζληθηζηέο). Ήδε απηό άξρηζε λα
πινπνηείηαη, αθνύ ην δίδπκν Erdoğan-Davutoğlu πξνέβε ζηνλ πξώην εκβνιηζκό ηνπ
εζληθηζηηθνύ θόκκαηνο ΜΗΡ, ηνπνζεηώληαο ηνλ εζληθηζηή Yıldırım Tuğrul Türkeş ζηε
ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο ππεξεζηαθήο θπβέξλεζεο πνπ ζπγθξνηήζεθε ζηηο 28
Απγνύζηνπ. Τπόςε όηη, ηόζν ην ΜΗΡ όζν θαη ην ξεπνπκπιηθαληθό θόκκα CHP ηεο
αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ελ ιόγσ θπβέξλεζε
πνπ ζα νδεγήζεη ηε ρώξα ζηηο εθινγέο, ζε αληίζεζε κε ην θνπξδηθό θόκκα HDP πνπ
ζπκκεηέρεη κε δύν βνπιεπηέο.
Γεύηεξνλ, ζα πξνβιεζνύλ ηδηαίηεξα νη ζπλέπεηεο ησλ πνιπθνκκαηηθώλ θπβεξλήζεσλ
πνπ πξνεγήζεθαλ θαη νη νπνίεο είλαη αθόκε λσπέο ζηε κλήκε ηεο ηνπξθηθήο
θνηλσλίαο.
Καη ηξίηνλ, ζα νμπλζεί ε αληηπαιόηεηα κε ηα άιια θόκκαηα θπξίσο κε ην θνπξδηθό
HDP, εζηηάδνληαο ηελ θνηλή γλώκε ζην εξώηεκα εάλ ν εζληθόο εζληθηζκόο είλαη πην
ζεκαληηθόο από ηνλ πνιηηηθό εζληθηζκό, δειαδή: «εζληθή ηαπηόηεηα ή έζλνοθξάηνο;». Σν εξώηεκα απηό θαηά ηελ άπνςε καο έρεη δύν πξνζεγγίζεηο: πξώηνλ, ε
έλλνηα ηεο εζληθήο ηαπηόηεηαο είλαη αλεπαξθήο ζε ζύγθξηζε κε ηε δνκή ηνπ έζλνποθξάηνπο. Η δεύηεξε πξνζέγγηζε έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη, όηαλ απεηιείηαη ην
έζλνο-θξάηνο ελδπλακώλεηαη ν εζληθηζκόο ησλ Σνύξθσλ, γη’ απηό θαη όιεο νη
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ηνπξθηθέο θπβεξλήζεηο πξνβάινπλ ζπλερώο ηε ζεσξία όηη όινη επηζπκνύλ ηελ
απνζηαζεξνπνίεζε θαη ηε δηάιπζε ηεο ρώξαο. Παξάιιεια, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε,
είηε κε πξνβνθάηζηεο, είηε κε ηελ εθκεηάιιεπζε θάπνηνπ ηπραίνπ γεγνλόηνο δίδεη ζηνλ
εαπηό ηεο ην «άιινζη» λα δηεμάγεη επξείαο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο ηόζν εληόο ηνπ
ηνπξθηθνύ εδάθνπο όζν θαη ζηηο βάζεηο ηνπ ΡΚΚ ζην βόξεην Ιξάθ.
Δπηπξόζζεηα, ε αληηπαιόηεηα ηνπ Erdoğan-Davutoğlu κε ηνπο Κνύξδνπο έρεη
πνισηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη έρεη νδεγήζεη ηε ρώξα ζε έλα πεξηβάιινλ
νινθιεξσηηθνύ πνιέκνπ, αθνύ νη αεξνπνξηθέο επηζέζεηο ηεο 24 Ινπιίνπ 2015 ζε
θνπξδηθνύο ζηόρνπο ζην όξνο Kandil ελεξγνπνίεζαλ ηα αληαλαθιαζηηθά απηνάκπλαο
ησλ αληαξηώλ ηνπ ΡΚΚ. Δπίζεο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί όηη, ζηα 13 ρξόληα
πνπ ην ΑΚΡ, αδηαιείπησο, παξακέλεη ζηελ εμνπζία, ζα είλαη ε πξώηε θνξά πνπ κηα
εθινγηθή δηαδηθαζία (1ε Ννεκβξίνπ) ζα δηεμαρζεί ζε πεξηβάιινλ ζπγθξνπζηαθήο
θαηάζηαζεο κε πνιπάξηζκνπο λεθξνύο θαη ηξαπκαηίεο ζε θαζεκεξηλή βάζε.
εκεησηένλ όηη, από ηηο 02-11-2002 (πξώηε εθινγηθή λίθε ηνπ Erdoğan)
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο θνξέο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηξεηο θνξέο δεκνηηθέο
εθινγέο, δύν δεκνςεθίζκαηα θαη κηα εθινγή πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο, αθνύ
πξνεγνπκέλσο είρε εμαζθαιηζζεί κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ΡΚΚ ε θαηάπαπζε
ησλ ερζξνπξαμηώλ θαη εθερεηξία. Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη, απηό εμππεξεηνύζε ηόζν
ηελ θπβέξλεζε όζν θαη ην θνπξδηθό θίλεκα. Σελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε, δηόηη
πξνεθινγηθά ε θνηλσλία δελ ζα βίσλε ζεξκέο ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα
είραλ σο ζπλέπεηα ηηο δνινθνλίεο ζηξαηησηηθώλ, αζηπλνκηθώλ θαη ακάρσλ. Καη ην
θνπξδηθό θίλεκα, δηόηη νη Κνύξδνη πξνέβαιαλ ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηνπ θνπξδηθνύ
πξνβιήκαηνο θαη ηελ ειπίδα όηη απηό ζα επηιπζεί ζηα πιαίζηα ηνπ
θνηλνβνπιεπηηζκνύ θαη ηεο δεκνθξαηίαο.
πγρξόλσο όκσο, ζα ήηαλ ιάζνο λα κελ αλαθεξζνύκε ζηε δηαθνξεηηθόηεηα ζέζεσλ
θαη απόςεσλ πνπ ππάξρεη εληόο ηνπ θνπξδηθνύ θηλήκαηνο, ζηελ νπνία επελδύεη ην
θαηεζηεκέλν ηνπ Erdoğan πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην πνζνζηό ηνπ θνπξδηθνύ θόκκαηνο
HDP. Δμάιινπ, ε κεγάιε εθινγηθή λίθε ηνπ HDP ζηηο εθινγέο ηεο 7εο Ινπλίνπ δελ
νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε κεγάιε ζπζπείξσζε ησλ Κνύξδσλ, αιιά ζηελ
παξάιιειε κεηαηόπηζε ςεθνθόξσλ ηόζν από ην ρώξν ηεο αξηζηεξάο, όζν θαη ηηο
ππόινηπεο κεηνλνηηθέο νκάδεο ηεο Σνπξθίαο. Δηδηθόηεξα, ε δηαθνξεηηθόηεηα απηή
θαηεγνξηνπνηείηαη σο αθνινύζσο:
α. Τπάξρνπλ απηνί πνπ επηδηώθνπλ ηελ ίδξπζε ελόο λένπ θξάηνπο έζλνπο ελώλνληαο
ηνπο Κνύξδνπο ηνπ Ιξάθ, ηνπ Ιξάλ, ηεο πξίαο θαη ηεο Σνπξθίαο.
β. Τπάξρνπλ απηνί πνπ επηζπκνύλ είηε ηελ νκνζπνλδία, είηε ηελ απηνλνκία εληόο ησλ
θξαηώλ ζηα νπνία θαηνηθνύλ νη Κνύξδνη.
γ. Τπάξρνπλ απηνί πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ εζληθή-πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ησλ
Κνύξδσλ, εληεηαγκέλσλ εληόο ηεο ρώξαο ηνπο, ε νπνία ζα δηαθπβεξλάηαη κε
δεκνθξαηηθά θξηηήξηα θαη αμίεο.
δ. Τπάξρνπλ απηνί πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή, ηερλνινγηθή θαη θνηλσληθή
αλάπηπμε ησλ θνπξδηθώλ πεξηνρώλ πξνηάζζνληαο ππεξάλσ όισλ ηελ πνιηηηζηηθή
δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
ε. Σν ΡΚΚ δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε όηη, αθελόο δελ αλαγλσξίδεη ηελ θπξηαξρία ηνπ
HDP, αθεηέξνπ απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε δηνίθεζεο ηεο λνηηαλαηνιηθήο
Σνπξθίαο. Δμάιινπ ε άπνςε απηή επηβεβαηώλεηαη έκκεζα από ηελ αθόινπζε δήισζε
πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζπληάζζνληαη κε ην ΡΚΚ: «Γηα εκάο δελ είλαη ζεκαληηθό, ην
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θνπξδηθό θόκκα HDP λα μεπεξάζεη ζηηο εθινγέο ην εθινγηθό όξην ηνπ 10%, αιιά
εκείο λα δηαηεξήζνπκε ηνλ έιεγρν ζηηο πεξηνρέο επζύλεο καο». Πξόθεηηαη δειαδή γηα
κηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ πξώηε θάζε, κε ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ην ΡΚΚ πέηπρε λα επηβάιιεη ηελ παξνπζία ηνπ
θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζνβαξόηαηε αζύκκεηξε απεηιή ζην εζσηεξηθό ηεο Σνπξθίαο.
Καηά ηε δεύηεξε θάζε, πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, νη Κνύξδνη αληάξηεο απνζθνπνύλ
αθελόο ζηε δπλακηθή αλαηξνπή ησλ ηζνξξνπηώλ πνπ ππάξρνπλ κε ηηο ηνπξθηθέο
δπλάκεηο αζθαιείαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, αθεηέξνπ ζηελ αύμεζε ηεο
επηξξνήο ηνπο ζηνλ ηνπηθό πιεζπζκό πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη Κνύξδνη.
Σέινο, θαηά ηελ ηξίηε θάζε, ζα επηδησρζεί ν μεζεθσκόο ηνπ θνπξδηθνύ πιεζπζκνύ
ζηηο πεξηνρέο πνπ ζα επηιεγνύλ, πξνθεηκέλνπ νη πεξηνρέο απηέο λα απνθηήζνπλ ηελ
απηνλνκία ηνπο. Μάιηζηα, νη εμειίμεηο ζην Ιξάθ, νη εμειίμεηο ζηε πξία θαη νη
δξνκνινγνύκελεο πεξηθεξεηαθέο αιιαγέο ζηε Μέζε Αλαηνιή δεκηνύξγεζαλ
πξνζδνθίεο ζην ΡΚΚ, πξνθεηκέλνπ απηό λα επηηύρεη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηνπ
κέζσ έλνπινπ αγώλα ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηα βνπλά ηαπηόρξνλα.
Αο ζεκεησζεί αθόκε, όηη νη ηνπξθηθέο αξρέο παξνπζηάδνπλ ην ΡΚΚ σο ηξνκνθξαηηθή
νξγάλσζε θαη ην θαηεγνξνύλ γηα λαξθνζεηήζεηο δξόκσλ, επηζέζεηο ζε ζηξαηησηηθέο
εγθαηαζηάζεηο-ζηξαηησηηθέο θάιαγγεο-θξάγκαηα-ζηδεξνδξνκηθέο ακαμνζηνηρίεο,
απαγσγέο, ειέγρνπο νδηθώλ αμόλσλ, δνινθνλίεο θξαηηθώλ ιεηηνπξγώλ, βνκβηζηηθέο
ελέξγεηεο, ππξπνιήζεηο θπβεξλεηηθώλ θηεξίσλ, απεηιέο εθπαηδεπηηθώλ θαη
εξγαδνκέλσλ ζηελ θαηαζθεπή λέσλ θξαγκάησλ, ππξπνιήζεηο ιεσθνξείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο γηα ηε κεηαθνξά ζηξαηησηηθνύ
πξνζσπηθνύ, ππξπνιήζεηο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ, θαιιηέξγεηα θαη δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ, ιαζξεκπόξην,
δσνθινπέο, εθβηαζκό Κνύξδσλ επηρεηξεκαηηώλ γηα απόζπαζε ρξεκαηηθώλ πνζώλ
θ.ιπ. Δθηόο ηνύηνπ, ηα ζακπνηάδ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη Κνύξδνη αληάξηεο αθελόο
έρνπλ πξνπαγαλδηζηηθό ραξαθηήξα, αθεηέξνπ πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο
θαηαζηξνθέο ζε 687 κέζα κεηαθνξάο θαη ζε 106 θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ην ΡΚΚ αλαθνίλσζε ηελ απηνλνκία 30 πεξηνρώλ, κε
αλαγλσξίδνληαο ηελ εμνπζία ηνπ ηνπξθηθνύ θξαηηθνύ κεραληζκνύ (λνκάξρεοέπαξρνη-δπλάκεηο αζθαιείαο) επηδηώθνληαο ηε κεηαθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα
αζηηθά θέληξα (αληάξηηθν πόιεσλ) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνκόλσζε ή θαηάιεςε
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ. Σνύην, πέξαλ ηεο ςπρνινγηθήο επίδξαζεο, έρεη σο
αληηθεηκεληθό ζθνπό λα σζήζεη ην ηνπηθό πιεζπζκό ζε πνιηηηθή απεηζαξρία,
αλαγθάδνληαο ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο αζθαιείαο λα πξνβνύλ ζε βνκβαξδηζκνύο ησλ
ελ ιόγσ πεξηνρώλ, κε ζπλέπεηα ηηο απώιεηεο ακάρσλ, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηελ
αηηία, αξρηθά, ελόο επξύηεξνπ μεζεθσκνύ ηνπ θνπξδηθνύ ιανύ ελαληίνλ ηνπ ηνπξθνηζιακηθνύ θαζεζηώηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δεκηνπξγίαο εμειίμεσλ γηα ηελ απηνλνκία
ζπγθεθξηκέλσλ θνπξδηθώλ πεξηνρώλ εληόο ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο. Δηδηθόηεξα: α.
Μεηαθέξζεθαλ ζηελ Σνπξθία πεξίπνπ 80.000 αηνκηθά όπια, 5.000 βαξέα όπια θαη
63 ηόλνη εθξεθηηθώλ. β. Γεκηνπξγήζεθαλ ρώξνη απνζήθεπζεο νπιηζκνύ,
ππξνκαρηθώλ, ηξνθίκσλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ ζηα αζηηθά θέληξα-ζηόρνπο.
γ. ηηο πόιεηο Diyarbakır, Batman, Kızıltepe/Mardin, Van θαη Cizre/Silopi
ζπγθξνηήζεθαλ έλνπια ηάγκαηα απνηεινύκελα από γπλαίθεο θαη παηδηά. δ. Η εγεζία
ηνπ ΡΚΚ έρεη real time εηθόλα ησλ πεξηνρώλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ 20 εηδηθώλ
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θακεξώλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε θξίζηκα ζεκεία ησλ πεξηνρώλ Diyarbakır, Batman,
Cizre, Silopi, Kızıltepe, Bingöl, Varto, Lice, Kulp, Siirt, Kurtalan, Mersin θαη Adana.
Τπό ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ θαη κε δεδνκέλν όηη, ε ελ ιόγσ ηαθηηθή ηνπ
ΡΚΚ παξεθθιίλεη ζεκαληηθά από ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αληαξηνπόιεκνπ
(ήηνη θηλεηηθόηεηα κε γξήγνξεο θηλήζεηο θαη αιιαγέο ζέζεσλ γηα απνθπγή
πεξηθύθισζεο ή πξαγκαηνπνίεζε αληηθύθισζεο), ε ζηξαηεγηθή ησλ ηνπξθηθώλ
δπλάκεσλ αζθαιείαο ζηεξίδεηαη ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ σο ζηόρν ηε
κεηαηξνπή ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ νη αληάξηεο ζε ηξσηά ζεκεία:
 ύκθσλα κε λόκν πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο,
επηθεξύρζεθαλ ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ ΡΚΚ θαη πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή
ζεκαληηθώλ ρξεκαηηθώλ θνλδπιίσλ ζε όζνπο δώζνπλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε
ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ελ ιόγσ νξγάλσζεο. Δηδηθόηεξα, ηα ρξεκαηηθά πνζά ζα
θπκαίλνληαη από 1.500.000 έσο 70.000 επξώ.
 Δθδόζεθαλ εξπζξά δειηία γηα 52 εγεηηθά ζηειέρε ηνπ ΡΚΚ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ
πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: Cemil Bayık, Bese Hozat, Murat Karayılan, Duran
Kalkan, Ali Haydar Kaytan, Fehman Hüseyin, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Remzi
Kartal, Nurettin Demirtaş θαη Bahoz Erdal.
 Δπηδηώθεηαη ε απνθνπή ησλ εγεηηθώλ ζηειερώλ ηνπ ΡΚΚ από ηε δνκή ηνπ
αληάξηηθνπ πόιεσλ, κε ηαπηόρξνλεο καδηθέο ζπιιήςεηο Κνύξδσλ πνπ θαηνηθνύλ
ζηα αζηηθά θέληξα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, κεηά ηε ζύζθεςε αζθάιεηαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Ινπιίνπ 2015 ζπλειήθζεζαλ 3.000 άηνκα από ηα
νπνία θπιαθίζζεθαλ νη 750. Δπίζεο, ην ρξνληθό δηάζηεκα 06 έσο 08 Οθησβξίνπ
2014 είραλ πξνεγεζεί ζπιιήςεηο 8.000 αηόκσλ από ηα νπνία θπιαθίζζεθαλ νη
2.000. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνηξνπή καδηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ πνπ
είραλ ζρεδηαζζεί.
 Πξνζβνιέο κε καρεηηθά αεξνζθάθε θαη ππξαπιηθά ζπζηήκαηα Toros, Kasırga θαη
Yıldırım ησλ εγθαηαζηάζεσλ όπνπ έρνπλ απνζεθεπζεί ηα λέα νπιηθά ζπζηήκαηα
πνπ έρνπλ πξνσζεζεί από ηε πξία θαη ην Ιξάλ, ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο
ππνζηήξημεο, ησλ θέληξσλ δηνηθήζεσο θαη ησλ αθαδεκηώλ εθπαίδεπζεο ηεο
νξγάλσζεο.
 Απνθνπή ηεο ππνζηήξημεο ησλ αληαξηηθώλ δνκώλ ζηηο πόιεηο θαη ηα ρσξηά.
 Γηεμαγσγή πιεξνθνξηαθώλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνύλ ηα
ςπρνινγηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ΡΚΚ ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε ζηάζε ηνπ ηνπηθνύ
πιεζπζκνύ θαη ην ελδερόκελν πνιηηηθήο απεηζαξρίαο.
 Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζα δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα, ώζηε λα κελ
ππάξρνπλ απώιεηεο ακάρσλ.
 Κήξπμε πεξηνρώλ ζε θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο, ελώ πεξίπνπ 100 πεξηνρέο
θεξύρζεθαλ σο Πεξηνρέο Δηδηθήο Αζθαιείαο.
 πλέρηζε ησλ έξγσλ θαηαζθεπήο θξαγκάησλ ζηηο πεξηνρέο επηρεηξήζεσλ, ηα
νπνία αθελόο ζα θαηαζηήζνπλ αλελεξγό κεγάιν αξηζκό θξεζθύγεησλ, αθεηέξνπ
ζα απνθόςνπλ ηα δξνκνιόγηα κεηαθνξάο αληαξηηθώλ δπλάκεσλ θαη ινγηζηηθήο
ππνζηήξημεο από ην βόξεην Ιξάθ ζηελ Σνπξθία.
 Αλαθνίλσζε πξόζιεςεο 1.000 πνιηηνθπιάθσλ (ζ.ζ. ππνβιήζεθαλ 12.000
αηηήζεηο) πξνθεηκέλνπ απηνί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
θξαγκάησλ.
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 Μαδηθή ρξεζηκνπνίεζε κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ (UAVs) γηα ζπιινγή
πιεξνθνξηώλ. Τπόςε όηη, πέξαλ ησλ UAVs ησλ ηνπξθηθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ
θαη ηεο ζηξαηνρσξνθπιαθήο, έρνπλ δηαηεζεί mini-UAVs ζηελ αζηπλνκία (ΔGM),
ελώ απνθαζίζζεθε ε ζηαδηαθή δηάζεζε ζηα αεξνπνξηθά ηκήκαηα ηεο EGM, από
ηνλ Ινύλην 2015, έμε ζπζηεκάησλ κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθώλ ΑΝΚΑ θαη έμε
ΒΑΤRAKTAR.
 Υξεζηκνπνίεζε ησλ πέληε αεξνζθαθώλ ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ Kingair 350
πνπ έρνπλ ελνηθηαζζεί από ην 2013. εκεησηένλ όηη, ην έλα από απηά
ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ αζηπλνκία, ελώ ηα ππόινηπα ηέζζεξα από ηηο ηνπξθηθέο
ρεξζαίεο δπλάκεηο. (ζ.ζ. Πιήξσκα αεξνζθάθνπο: 4 άηνκα, δηάξθεηα πηήζεο: 5
ώξεο ή 3.343 ρικ. θαη ύςνο πηήζεο: 30.000 πόδηα).
Δλώ ινηπόλ όια δείρλνπλ όηη, ε Σνπξθία δηαλύεη κηα πεξίνδν εζσηεξηθώλ
ζπγθξνύζεσλ, κε ην δίδπκν Erdoğan-Davutoğlu λα έρεη επηιεθηηθή επαηζζεζία
απέλαληη ζηε βία, ηα αηνκηθά δηθαηώκαηα θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ηύπνπ, θξίλεηαη
ζθόπηκν λα παξαηεζνύλ ηα αθόινπζα ζελάξηα βάζεη ησλ κέρξη ηώξα δεδνκέλσλ:
Πξώηνλ, ε πξνεθινγηθή πεξίνδνο λα «ηξέμεη» ζε πεξηβάιινλ αθξαίαο πόισζεο θαη
ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ΡΚΚ θαη δπλάκεσλ αζθαιείαο. Απηό, ζύκθσλα κε Σνύξθνπο
αξζξνγξάθνπο, πηζαλόλ λ α δώζεη ην «άιινζη» ζηνλ Erdoğan λα αλαβάιιεη ηηο
εθινγέο γηα έλα ρξόλν, εθόζνλ νη δεκνζθνπήζεηο είλαη αξλεηηθέο γηα ην θόκκα ηνπ.
Ήδε από ηηο κέρξη ηώξα δεκνζθνπήζεηο, ην ΑΚΡ δελ ζρεκαηίδεη απηνδύλακε
θπβέξλεζε, ελώ ην θνπξδηθό θόκκα HDP δηαηεξεί ηα πςειά πνζνζηά πνπ πέηπρε
ζηηο εθινγέο ηεο 7εο Ινπλίνπ.
Γεύηεξνλ, λα ελεξγνπνηεζεί ν Öcalan πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπκθσλία κε ην ΡΚΚ
γηα πξνζσξηλή θαηάπαπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη εθερεηξία.
Καη ηξίηνλ, λα παξαηηεζεί ε Σνπξθία από ηελ επηδίσμε δεκηνπξγίαο Αζθαινύο
Πεξηνρήο εληόο ηνπ ζπξηαθνύ εδάθνπο κε παξάιιειν ηεξκαηηζκό ησλ επηρεηξήζεσλ
ηνπ ΡΚΚ εληόο ηνπ ηνπξθηθνύ εδάθνπο. (βι. Άξζξν ηνπ ζπληάθηε ηνπ παξόληνο κε
ηίηιν: Σνπξθηθνί ζρεδηαζκνί γηα πξία θαη Διιάδα, www.geostrategy.gr)
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