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Κιηκάθωζε ηωλ βοκβηζηηθώλ επηζέζεωλ ζηελ Σοσρθία
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Ωο γλσζηφ, νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ
ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο-ζηφρνπ αληηπαξάζεζε, έληαζε, πφισζε θαη ζπγθξνχζεηο,
πξνθεηκέλνπ λα πιήμνπλ ην θχξνο ησλ πξνππξγίσλ εμνπζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ
θξάηνπο. Επηπιένλ, ε επηδίσμε ηεο ηξνκνθξαηίαο λα απνθηήζεη θξαηηθή νληφηεηα έρεη
σο επαθφινπζν, απηή λα αξρίζεη λα παξάγεη ζηξαηεγηθή, λα παξάγεη ηαθηηθή, λα
δεκηνπξγεί πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, λα ζπγθξνηεί δνκέο, θαζψο επίζεο λα απνθηά
ππξήλεο δηεζλψο.
Οη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία
ζηξαηησηηθνπνηνχληαη ζηαδηαθά, ηφζν ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε δνκή θαη ηνλ
επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ, φζν κε ηα κέζα θαη πιηθά πνπ απηέο ρξεζηκνπνηνχλ.
Επίζεο, απηφ πνπ εγείξεη έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο είλαη φηη, αξρηθά, νη επηζέζεηο
πξαγκαηνπνηνχλην απφ κεκνλσκέλνπο βνκβηζηέο απηνθηνλίαο, ελψ ζηελ επίζεζε
ηεο 28 Ινπλίνπ 2016 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζπκκεηείρε νκάδα βνκβηζηψλ. Ελ ησ
κεηαμχ, απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθδειψλνληαη νη
βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, θαζψο επίζεο ε καδηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ε Σνπξθία δίδεη ηελ εληχπσζε φηη έρεη παθηζηαλνπνηεζεί,
αθνχ ιφγσ ησλ ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ ηεο έρεη θαηαζηεί ζηφρνο ηνπ ΡΚΚ, θαζψο
επίζεο πνιιψλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ φπσο, ην Ιζιακηθφ Κξάηνο, ε Αι
Ννχζξα, ην Επαλαζηαηηθφ Λατθφ Απειεπζεξσηηθφ Κφκκα/Μέησπν (DHKP/C), ην
Μαξμηζηηθφ Λεληληζηηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα (MLKP) θαη ηα Γεξάθηα γηα ηελ
Ειεπζεξία ηνπ Κνπξδηζηάλ (ΣΑΚ). ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαίλνληαη νη 14 βνκβηζηηθέο
επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 11-05-2013 έσο 2806-2016, κε 342 λεθξνχο θαη 1.345 ηξαπκαηίεο.
ΒΟΜΒΙΣΙΚΔ ΔΠΙΘΔΔΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ
ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 11-05-2013 ΔΩ 28-06-2016
ΠΟΛΗ

Κωλζηαληηλούποιε

Ηκεροκελία

Νεθροί

Σρασκαηίες

ΤΠΔΤΘΤΝΟ

06-01-2015

2

1

ISIS

12-01-2016

11

16

ISIS

19-03-2016

5

36

ISIS

07-06-2016

13

36

ΣΑΚ

1

ΒΟΜΒΙΣΙΚΔ ΔΠΙΘΔΔΙ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ
ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ 11-05-2013 ΔΩ 28-06-2016
ΠΟΛΗ

Ηκεροκελία

Νεθροί

Σρασκαηίες

ΤΠΔΤΘΤΝΟ

28-06-2016

41

239

ISIS

10-10-2015

107

500

ISIS

17-02-2016

29

61

ΣΑΚ

13-03-2016

37

125

ΣΑΚ

Ρεϊταλιί

11-05-2013

52

146

ISIS

οσρούηζ

20-07-2015

34

104

ISIS

Νηηγηαρκπαθίρ

05-06-2015

5

40

ISIS

15-11-2015

1

5

ISIS

01-05-2016

4

23

ISIS

28-04-2016

1

13

ΣΑΚ

342

1.345

Άγθσρα

Γθαδηαληέπ
Προύζα
ΤΝΟΛΟ

Η απεηιή πνπ ζπληζηά ην «Ιζιακηθφ Κξάηνο» γηα ηελ Άγθπξα αθνξά ηφζν ζηηο
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηνπξθηθή επηθξάηεηα, φζν ζην
γεγνλφο φηη, ε Σνπξθία απνηειεί κηα βαζηθή ρψξα-ηξνθνδφηε ηδηραληηζηψλ πνπ
επηρεηξνχλ ζηε πξία θαη ην Ιξάθ. Η άπνςε απηή επηβεβαηψλεηαη έκκεζα αιιά κε
αξθεηή ζαθήλεηα απφ ηα εμήο: αξρηθά, ζηα θείκελα πνπ δεκνζηνπνηνχζε ην ISIS,
γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ Σνπξθία κε αζαθείο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο, φκσο ζηε
ζπλέρεηα ε Σνπξθία ζεσξήζεθε ερζξηθή ρψξα θαη απνηέιεζε άκεζν ζηφρν ησλ
ηδηραληηζηψλ. Επίζεο κε ηα θείκελα ηνπ, ην ISIS φρη κφλν ζηνρνπνηεί ηηο δηάθνξεο
πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ δνπλ ζηελ Σνπξθία, αιιά ηαπηφρξνλα επηδηψθεη ηελ
πξνζέιθπζε λέσλ Σνχξθσλ καρεηψλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αιινδαπνχ καρεηή πνπ
ππνζηεξίδεη ην ISIS, ηελ εθπαίδεπζε ηνπο θαη θαηφπηλ ηελ πξνψζεζε ηνπο ζηελ
Σνπξθία γηα ηε δηεμαγσγή ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Εθηφο ηνχηνπ, νη αιινδαπνί
ηδηραληηζηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο δπηηθέο ρψξεο ζεσξνχλ ηελ
Σνπξθία σο θξάηνο-ζηφρν, γεγνλφο πνπ αθελφο θιηκαθψλεη ηηο απεηιέο αζθαιείαο γηα
ηελ Σνπξθία, αθεηέξνπ απμάλεη ην εχξνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαινχληαη λα
δηεμάγνπλ νη δπλάκεηο αζθαιείαο ηεο ρψξαο. Εμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ Muhtar Nuh
Yem, πξψελ εγεηηθφ ζηέιερνο ησλ Αδειθψλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Αηγχπηνπ, ζηελ
Σνπξθία ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 30.000 ηξνκνθξάηεο. Μάιηζηα ν Nuh, ζε ζπλέληεπμε
ηνπ ζηελ εθεκεξίδα As Sab, θαηεγφξεζε ηελ Άγθπξα γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε
ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, ελψ νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηηο πξφζθαηεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ βηψλεη ε Σνπξθία.
Απφ κηα ζπλεμέηαζε ησλ αηκαηεξψλ επηζέζεσλ πνπ βίσζε ε ηνπξθηθή θνηλσλία
ρξνλνινγηθά κεηά ην 2013 πξνθχπηεη φηη, θάζε κηα απφ απηέο είρε δηαθνξεηηθφ ζθνπφ
θαη ηα κελχκαηα πνπ απηέο επηδίσθαλ λα πεξάζνπλ ήηαλ δηαθνξεηηθά, έρνληαο σο
θχξηνπο απνδέθηεο ηε δηεζλή θνηλή γλψκε, ηηο εγεζίεο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ θαη ηελ
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ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Αλαιπηηθφηεξα, απηέο απνζθνπνχζαλ, θαηά πεξίπησζε, ζηα
εμήο:
Πρώηολ, λα θαηαδεηρζεί φηη ην «Ιζιακηθφ Κξάηνο» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
πξαγκαηνπνηεί ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο ζηελ Σνπξθία κε ηα επηζπκεηά γηα απηφ
απνηειέζκαηα, εηδηθφηεξα κεηά ηελ απφθαζε ηεο Άγθπξαο λα θεξχμεη επίζεκα ηνλ
πφιεκν ελαληίνλ απηνχ, κε ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζηε Δπηηθή πκκαρία κέζσ
ηεο αεξνπνξηθήο βάζεο ηνπ Ιληζηξιίθ θαη ηελ πξνζβνιή ησλ ζέζεσλ ησλ
ηδηραληηζηψλ κε ππξά ηνπ ηνπξθηθνχ ππξνβνιηθνχ. Επηπξφζζεηα, ε εκκνλή ηεο
Άγθπξαο λα κελ απνζχξεη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηεο απφ ηε ζηξαηησηηθή βάζε
ηεο πεξηνρήο Başika ηνπ βφξεηνπ Ιξάθ ππνθηλεί ηνπο ηδηραληηζηέο λα
εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηα αζηηθά θέληξα ηεο
Σνπξθίαο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, φζν ε Άγθπξα ζα επηθνξηίδεηαη πην ελεξγφ ξφιν θαη
ζα ζπλερίδεη λα πινπνηεί κηα ζηξαηεγηθή ελαληίνλ ηνπ «Ιζιακηθνχ Κξάηνπο», ηφζν
απηφ ζα θιηκαθψλεη ηε δξάζε ηνπ ζηελ Σνπξθία κε ζπλερψο απμαλφκελνπο ξπζκνχο.
Εληζρπηηθφ ηεο άπνςεο απηήο, απνηεινχλ νη εθηηκήζεηο ησλ Ακεξηθαλψλ βάζεη ησλ
νπνίσλ, ην «Ιζιακηθφ Κξάηνο» απέζηεηιε ζηελ Σνπξθία πέληε νκάδεο ηξνκνθξαηψλ
ησλ επηά αηφκσλ εθάζηε γηα ηε δηεμαγσγή επηζέζεσλ κεγαιχηεξεο θιίκαθαο (ζ.ζ. Οη
ηξεηο εμ απηψλ ζθνηψζεθαλ ζηελ πξφζθαηε επίζεζε ζην αεξνδξφκην Αηαηνχξθ).
Εηδηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο, νη νπνίνη πηζαλφλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ
βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, λπθηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο θαη
μελνδνρεία ηεο δπηηθήο θαη λφηηαο Σνπξθίαο (κχξλε, Αntalya, Muğla θ.ιπ.).
Γεύηερολ, λα πηεζζεί ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα ζπλερίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ειεχζεξεο
δηαθίλεζεο ηδηραληηζηψλ απφ ηελ Σνπξθία πξνο ηε πξία θαη αληίζηξνθα. πλεπψο, ε
γεσγξαθηθή ζέζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηελ Σνπξθία ζε ζρέζε κε
άιια θξάηε-ζηφρνπο ησλ ηδηραληηζηψλ. εκεησηένλ, φηη πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο
2.000 άηνκα πεξίπνπ δηα κέζσ Σνπξθίαο εληάζζνληαλ κεληαίσο ζηηο δπλάκεηο ηνπ
«Ιζιακηθνχ Κξάηνπο», ελψ ηψξα κεηά απφ πηέζεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο
Δχζεο ν αξηζκφο απηφο κεηψζεθε ζηνπο 200.
Σρίηολ, λα εθθνβηζζνχλ νη Κνχξδνη ςεθνθφξνη (ππφ κνξθή πξνβνθάηζηαο) δχν
εκέξεο πξηλ ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 07-06-2015 θαη λα δεκηνπξγεζεί ράνο ζηηο
θνπξδηθέο πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζεί ε δπλακηθή παξέκβαζε ησλ
ηνπξθηθψλ δπλάκεσλ αζθαιείαο.
Σέηαρηολ, νη Κνχξδνη λα έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο ηνπξθηθέο δπλάκεηο
αζθαιείαο, λα αθππληζζεί ην αίζζεκα αληίζηαζεο ηνπ θνπξδηθνχ ιανχ θαη θαηά
ζπλέπεηα λα πξνθιεζεί ξήμε θαη κηα ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρψξαο.
Πέκπηολ, λα πξνθιεζεί θνηλσληθή αλαηαξαρή θέξλνληαο ηνλ ηνπξθηθφ θξαηηθφ
κεραληζκφ αληηκέησπν κε ηνπο αιεβήηεο θαη κε φιεο εθείλεο ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο
πνπ αληηκάρνληαη ηηο επηινγέο ηνπ Εξληνγάλ θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο.
Έθηολ, κε δεδνκέλν φηη νη ηδηραληζηέο επηιέγνπλ σο ζηφρνπο πφιεηο ζχκβνια
παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο, ε Κσλζηαληηλνχπνιε ζεσξείηαη θέληξν πνιηηηζκνχ
δηεζλψο θαη ην αεξνδξφκην Αηαηνχξθ απηήο απνηειεί ηελ θχξηα αξηεξία ηεο ρψξαο
πνπ ζπλδέεη ηελ Αζία κε ηελ Επξψπε.
Έβδοκολ, λα θαηαδεηρζεί ζηα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Δπηηθή πκκαρία κε
έλνπιεο δπλάκεηο ελαληίνλ ηνπ «Ιζιακηθνχ Κξάηνπο» ζην Ιξάθ θαη ηε πξία, φηη ζα
ζπλερηζζνχλ νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ πνιηηψλ θαη αληηπξνζσπεηψλ
ησλ Δπηηθψλ Υσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε άιια θξάηε, φπσο ε Σνπξθία ελ πξνθεηκέλσ.
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Επίζεο, απηφ έρεη σο ζηφρν, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο αηζζεκάησλ αλεζπρίαο θαη
αλαπνθαζηζηηθφηεηαο, λα επεξεάζεη ηελ θνηλή γλψκε ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ (φπσο ε
Γεξκαλία), ψζηε λα πηεζζνχλ νη αληίζηνηρεο θπβεξλήζεηο λα κεηψζνπλ ηελ
ππνζηήξημε ηνπο ζηε Δπηηθή πκκαρία θαη ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο
ελαληίνλ ηνπ «Ιζιακηθνχ Κξάηνπο».
Όγδοο, ζχκθσλα κε ην Φαρξί Εξελέι, Σνχξθν ηαμίαξρν ε.α. θαη θαζεγεηή ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Kemerburgaz ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην «Ιζιακηθφ Κξάηνο» δελ
απνδέρεηαη ηελ Σνπξθία σο κνπζνπικαληθή ρψξα θαη γηα ην ιφγν απηφ
πξαγκαηνπνίεζε ηε βνκβηζηηθή επίζεζε ζην αεξνδξφκην Αηαηνχξθ ελ κέζσ ηνπ
ξακαδαληνχ.
Έλαηο, ζχκθσλα κε ηνλ Σνχξθν θαζεγεηή Μερκέη ετθεηηίλ Εξφι, πξφεδξν ηνπ
θέληξνπ ζηξαηεγηθψλ κειεηψλ GAZİSAM, νη ηδηραληηζηέο επηδηψθνπλ λα πείζνπλ
ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε λα κελ απνδερζεί, αθελφο ηε δεκηνπξγία θνπξδηθνχ
θξάηνπο ζηε πξία, αθεηέξνπ ηα ηεηειεζκέλα πνπ πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ νη
Ρψζνη θαη νη Ιζξαειηλνί ζηελ πεξηνρή.
Γέθαηολ, ζχκθσλα κε ηνλ Σνχξθν ζχκβνπιν αζθάιεηαο θαη πξψελ ζηέιερνο ηεο
Δηνίθεζεο Eηδηθψλ Δπλάκεσλ (Bordo Bereli) Μεηέ Γηαξάξ, νη ηνπξθηθέο ππεξεζίεο
πιεξνθνξηψλ εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν, ηα άηνκα πνπ ελνρνπνηήζεθαλ γηα ηηο
επηζέζεηο, είηε λα πξφζθεηληαη ζηνπο ηδηραληηζηέο, είηε λα έρνπλ ζπγγεληθνχο
ηδενινγηθνχο δεζκνχο κε απηνχο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ άηνκα, ηα νπνία, ελψ
λνκίδνπλ φηη ελεξγνχλ γηα ην «Ιζιακηθφ Κξάηνο», δελ έρνπλ θακία επαθή κε απηφ.
Δλδέθαηο, ζχκθσλα κε ηνλ Αηηίια αληηθιί, θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Haliç ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, απφζηξαην αμησκαηηθφ θαη πξφεδξν ηνπ θέληξνπ ζηξαηεγηθψλ
κειεηψλ BILGESAM, πίζσ απφ ηηο επηζέζεηο απηέο κπνξεί λα ππνθξχπηνληαη θαη
αθαλείο θαζνδεγεηέο ή «ρξεκαηνδφηεο», γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη
λα ιεθζεί ππφςε, φρη κφλν ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο Σνπξθίαο, αιιά ην
πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο. Άιισζηε, φζν απμάλνληαη νη
ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Σνπξθία, ηφζν απμάλνληαη θαη νη θαζνδεγεηέο«ρξεκαηνδφηεο» ηνπο, νη νπνίνη, κέζσ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ πνπ
ππνθηλνχλ, πεξλνχλ ηα αληίζηνηρα κελχκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ηα
ζπκθέξνληα ηνπο.
Καη δωδέθαηο, ζχκθσλα κε ηνλ Μνπξάη Καξαγηιάλ εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ ΡΚΚ: «Η
θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο δελ έιαβε θακία απόθαζε γηα λα αξρίζεη
πόιεκν κε ηελ Τνπξθία. Γηα ην ιόγν απηό δελ αλαιακβάλεη επίζεκα ηελ επζύλε ησλ
επηζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Τνπξθία. Δειαδή παίδεηαη έλα παηρλίδη κέζα
ζην παηρλίδη. Εδώ θαη δύν εκέξεο (ζ.ζ. ελλνεί δύν εκέξεο κεηά ηελ επίζεζε ζην
αεξνδξόκην Αηαηνύξθ) όινη εθθξάδνπλ ηελ άπνςε όηη, ην θπβεξλόλ θόκκα ΑΚΡ
αξρηθά ζηήξημε ηνπο ηδηραληηζηέο, ζηε ζπλέρεηα ηνπο ρξεζηκνπνίεζε ελαληίνλ ησλ
Κνύξδσλ θαη ηώξα επεηδή απηό άιιαμε ζηξαηεγηθή νη ηδηραληηζηέο ζηξέθνληαη
ελαληίνλ ηεο Τνπξθίαο. Φπζηθά, όια απηά δελ ηζρύνπλ θαη δελ είλαη αιεζή. Οη
επηζέζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από έλα βξαρίνλα ηνπ Ιζιακηθνύ Κξάηνπο, ν νπνίνο
ειέγρεηαη από ην Τκήκα Εηδηθνύ Πνιέκνπ ηεο Τνπξθίαο (ζ.ζ. ελλνεί ηε Δηνίθεζε
Εηδηθώλ Δπλάκεσλ ηνπ ηνπξθηθνύ ΓΕΕΘΑ-Bordo Bereli)». (www.cumhuriyet.com/0207-2016). Φπζηθά, ε ελ ιφγσ άπνςε ηνπ Καξαγηιάλ κπνξεί λα θαίλεηαη «αηξεηηθή»,
αιιά εάλ ζπλεμεηαζζεί κε ηηο πξναλαθεξζείζεο απφςεηο ηνπ Μεηέ Γηαξάξ θαη ηνπ
Αηηίια αληηθιί, ην ιηγφηεξν πνπ πξνθαιεί είλαη πξνβιεκαηηζκφ θαη αληηθείκελν
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο γηαηί πηζαλφλ λα αθνξά θαη ηελ ειιεληθή πιεπξά ζην κέιινλ.
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Είλαη πξνθαλέο φηη, νη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο δεκηνπξγνχλ θξίζε, ηεο νπνίαο ηα θχξηα
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε απεηιή, ν ρξφλνο εθδήισζεο θαη ν αηθληδηαζκφο. Ωζηφζν, ε
θξίζε δελ έρεη πάληα ηελ έλλνηα ηεο θαηαζηξνθήο, δεδνκέλνπ φηη απηή κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη θαη επθαηξίεο. Μάιηζηα, ε βνκβηζηηθή επίζεζε ζην αεξνδξφκην
Αηαηνχξθ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο 28-06-2016, πξαγκαηνπνηήζεθε ακέζσο κεηά
ηελ αλαθνίλσζε ηεο λέαο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο γηα «ιηγφηεξνπο ερζξνχο θαη
πεξηζζφηεξνπο θίινπο», πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιπλζνχλ νη ζρέζεηο ηεο Σνπξθίαο, ζε
πξψηε θάζε κε ηε Ρσζία θαη ην Ιζξαήι, ελψ ζε δεχηεξε θάζε κε ηελ Αίγππην θαη ηε
πξία. Φπζηθά, γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ απαηηνχληαη θαιή πξφζεζε,
απνθαζηζηηθφηεηα θαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (2-3 έηε). Ελ ησ κεηαμχ ζην
δηάζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, πνιηηηθφο δηάινγνο θαη
ζπλεξγαζία ζε ζηξαηεγηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ηνκείο, ελψ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
είλαη λα δνζεί ηέινο ζε εθθξάζεηο πνπ ππξνδνηνχλ ηελ ερζξφηεηα. Επηπιένλ, ε
δήισζε ηνπ Σνχξθνπ ππνπξγνχ Εμσηεξηθψλ Μεβιηνχη Σζαβνχζνγινπ αλαθνξηθά κε
ηε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο αεξνπνξηθήο βάζεο ηνπ Ιληζηξιίθ ζηηο ξσζηθέο
αεξνπνξηθέο δπλάκεηο απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη
ζεκαηνδνηεί ην ελδερφκελν δηεμαγσγήο θνηλψλ ηνπξθν-ξσζηθψλ επηζεηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ελαληίνλ ηνπ «Ιζιακηθνχ Κξάηνπο». (εθεκεξίδα Milliyet/04-06-2016)
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζθέςεο, νη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο δηαθξίλνληαη γηα ηα
ηδενινγηθά, εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ωζηφζν απφ ηελ άιιε
πιεπξά, ε θιηκάθσζε ησλ αηκαηεξψλ επηζέζεσλ άξρηζε λα ελεξγνπνηεί ηα
αληαλαθιαζηηθά ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο θαη εηδηθφηεξα απηά πνπ έρνπλ
λα θάλνπλ κε ηελ πνιηηηθή απνθαζηζηηθφηεηα, ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ηελ
θαηαλνκή ξφινπ ζε θάζε θξάηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Μάιηζηα, ε ελ ιφγσ ζπζηξάηεπζε γηα λα είλαη επηηπρήο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηα
ηδενινγηθά, εζληθά, πνιηηηζηηθά θαη ζξεζθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληψλ ησλ
θξαηψλ πνπ πιήηηνληαη ή απεηινχληαη απφ ηελ ηξνκνθξαηία, πξνθεηκέλνπ απηά λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζν απνδπλάκσζεο θαη εμάιεηςεο ησλ αληηζηνίρσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. πλεπψο, ε ςπρνινγηθή θαη
θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
πνιιαπιαζηαζηή ηζρχνο γηα ηελ απνηξνπή θαη αληηκεηψπηζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ
ελεξγεηψλ.
Σέινο, ε Σνπξθία θαιείηαη λα δηαρεηξηζζεί θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ απεηιή ηνπ
«Ιζιακηθνχ Κξάηνπο» ζηεξηδφκελε ζε πέληε άμνλεο. Πξψηνλ, δηεμάγνληαο
επηρεηξήζεηο εζσηεξηθήο αζθαιείαο ελαληίνλ ησλ δνκψλ ησλ ηδηραληηζηψλ θαη ησλ
θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηνπο. Δεχηεξνλ, ζπκκεηέρνληαο ζηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά
κέηξα πνπ ιακβάλεη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ελαληίνλ ηνπ «Ιζιακηθνχ Κξάηνπο», θαζψο
επίζεο παξέρνληαο ππνζηήξημε ζηηο αληίζηνηρεο αεξνπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζηε πξία
θαη ην Ιξάθ. Άιισζηε, ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο αζθαιείαο ζηηο ρψξεο
απηέο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα λα κεησζεί ή λα εμαιεηθζεί ε
ηδηραληηζηηθή απεηιή. Σξίηνλ, ιακβάλνληαο επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο ησλ
ζπλφξσλ θαη πξνζβάιινληαο παξάιιεια ζέζεηο ησλ ηδηραληηζηψλ εληφο ηνπ
ζπξηαθνχ εδάθνπο κε ππξά ππξνβνιηθνχ εθφζνλ απαηηεζεί. Σέηαξηνλ,
επαλεμεηάδνληαο ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο αληηπιεξνθνξηψλ ηεο ρψξαο,
δεδνκέλνπ φηη, ελψ ε αζηπλνκία αληηιακβάλεηαη ηελ απεηιή είλαη δχζθνιν λα
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απνηξέςεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. εκεησηένλ φηη, ζην ζχζηεκα απηφ
εληάζζνληαη ε Εζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ ΜΙΣ, ν Κιάδνο ησλ ηξαηησηηθψλ
Πιεξνθνξηψλ ηνπ Γεληθνχ Επηηειείνπ Ελφπισλ Δπλάκεσλ, θαζψο επίζεο ε
Δηεχζπλζε Πιεξνθνξηψλ ηεο ηξαηνρσξνθπιαθήο θαη ηεο Αζηπλνκίαο. Καη πέκπηνλ,
επαλαμηνινγψληαο ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ησλ χξησλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
Σνπξθία (εληφο θαη εθηφο θαηαπιηζκψλ), ηειψληαο ππφ ην θαζεζηψο ηεο πξνζσξηλήο
πξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ φηη, απηνί απνηεινχλ κειινληηθνχο ζηφρνπο ησλ
ηδηραληηζηψλ.
Πηγές: Τνπξθηθέο εθεκεξίδεο Milliyet, Zaman, Cumhuriyet θαη Yeni Safak, θαζώο
επίζεο ηνπξθηθνί ηειενπηηθνί ζηαζκνί NTV θαη TGRT.
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