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Ποιός έτει τον έλεγτο της ζοφερής πορείας ποσ διάγει η Τοσρκία;

Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, έλα δήηεκα πνπ πξνθαιεί εχινγνπο πξνβιεκαηηζκνχο έρεη
λα θάλεη κε ηηο απφςεηο έγθξηησλ Σνχξθσλ αλαιπηψλ, νη νπνίνη δηεξσηψληαη γηα ην
πνηνο θπβεξλά ηε ρψξα ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε δεκνζηνγξάθνο Αζιί Ατληίληαζκπαο ζε
άξζξν ηεο αλαθέξεη ηα εμήο: «Σν θύξην εξώηεκα αθνξά ζην εάλ ε Σνπξθία ηειεί ππό
έιεγρν ή έρεη ηεζεί εθηόο ειέγρνπ θαη νδεύεη πξνο ηελ αθπβεξλεζία. Εάλ ξσηήζεηε
ηνπο αξηζηεξνύο, απηνί ζα ζαο απαληήζνπλ όηη ε ρώξα νδεγείηαη ζε δηθηαηνξία
ειεγρόκελε πιήξσο από ην Παιάηη (ζ.ζ. ελλνεί ηνλ Εξληνγάλ). Εάλ ξσηήζεηε ηνπο
Κνύξδνπο, απηνί ζα ζαο απαληήζνπλ όηη ε ρώξα επηζηξέθεη ζηε δεθαεηία ηνπ 90,
όπνπ όια ηεινύζαλ ππό ηνλ έιεγρν ηνπ ζηξαηνύ. Εάλ ξσηήζεηε ηνπο νπαδνύο ηνπ
θηλήκαηνο ηνπ ηκάκε Φεηνπιάρ Γθηνπιέλ, απηνί ζα ζαο απαληήζνπλ όηη βξίζθεηαη ζε
εμέιημε κηα εθθαζάξηζε ππό ηηο δηαηαγέο ηεο Εξγθέλεθνλ. Αλ ξσηήζεηε ηνπο νπαδνύο
ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνύ Κόκκαηνο CHP ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, απηνί ζα ζαο
απαληήζνπλ όηη ην βαζύ θξάηνο ηεο Σνπξθίαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ Εξληνγάλ. Αο ην
πνύκε μεθάζαξα. Δελ ζεσξώ όηη ε Σνπξθία ηειεί ππό ηνλ έιεγρν ηνπ Σαγίπ
Εξληνγάλ, ν νπνίνο είλαη ν πην ηζρπξόο θαη θξαηαηόο άλδξαο ηεο ρώξαο. Ο Εξληνγάλ
κπνξεί λα ζρεκαηίδεη θπβεξλήζεηο, λα πξνεηνηκάδεη ηα θείκελα ησλ λόκσλ, λα νκηιεί
θαζεκεξηλά ζηνπο ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο, λα ζθεηεξίδεηαη ηηο δεκνηηθέο αξρέο, λα
επηηξνπεύεη ζε εηαηξείεο, σζηόζν δελ δεζπόδεη νύηε ζηελ Σνπξθία, νύηε ζηνλ θξαηηθό
κεραληζκό. Ελ ησ κεηαμύ, πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζηξαηνύ; ηηο 22-06-2016, ν
αξρεγόο ηνπ Γεληθνύ Επηηειείνπ Ελόπισλ Δπλάκεσλ ζπκκεηείρε ζην Τπνπξγηθό
πκβνύιην πνπ ζπλεθιήζε ζην Πξνεδξηθό Μέγαξν. Φπζηθά απηό δελ έρεη μαλαγίλεη
θαη δελ ππάξρεη πξνεγνύκελν. Εθηόο ηνύηνπ, όινη βιέπνπκε όηη, νη ηνπξθηθέο
έλνπιεο δπλάκεηο αλαβάζκηζαλ ηελ αμία ηνπο, θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ θνπξδηθνύ
πξνβιήκαηνο θαη έρνπλ ην πάλσ ρέξη ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο εμειίμεηο ζηε
λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία. ην παξειζόλ, ην ηνπξθηθό νηθνδόκεκα, αξρηθά, ζηεξίρζεθε
ζηνπο θηιειεύζεξνπο, θαηόπηλ ζηελ Επξώπε θαη ζηε ζπλέρεηα ζην θίλεκα ηνπ
Γθηνπιέλ. Σώξα όκσο, όινη επηδηώθνπλ ηελ πξνζέγγηζε κε ην ζηξαηό γηα λα ζηαζνύλ
όξζηνη θαη λα κελ θαηαξξεύζνπλ. Εληνύηνηο ππάξρεη κηα πξαγκαηηθόηεηα. Η δνκή ηνπ
ζηξαηνύ δελ δηαζέηεη ην όξακα θαη ηελ ηζρύ πνπ απαηηνύληαη γηα λα δηαβάζεη ζσζηά
ηελ πνξεία ησλ πξαγκάησλ ζηελ Σνπξθία θαη λα κπνξέζεη λα θπβεξλήζεη ηε ρώξα.
Ελ θαηαθιείδη, ηα άηνκα πνπ απνθαινύληαη σο ε αλώηαηε βαζκίδα ηεο δηνηθήζεσο,
είλαη κέζεο ειηθίαο, γηα 35 ρξόληα θνξνύλ ζηνιή, δηακέλνπλ ζηα ζηξαηησηηθά
νηθήκαηα θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο ζρέζεηο-επαθέο ηόζν κε ηνλ θόζκν, όζν θαη ηελ
θνηλσλία. Με ηα άξκαηα θαη ηα όπια κπνξνύλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηνλ θνζκηθό
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ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο θαη λα δηαρεηξηζζνύλ ηνλ αγώλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Όκσο, δελ είλαη ζε ζέζε νύηε λα ραξάμνπλ ηελ πνξεία ηεο Σνπξθίαο, νύηε λα
θαηεπζύλνπλ ηηο εμειίμεηο θαη νύηε πξνβιέπεηαη λα ηα επηρεηξήζνπλ απηά. πλεπώο,
θαλέλαο δελ έρεη ηνλ έιεγρν ηεο δνθεξήο πνξείαο πνπ δηάγεη ε Σνπξθία.
πκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Σαγίπ Εξληνγάλ θαλέλαο δελ σθειείηαη από ηελ
θαηάζηαζε απηή, ε νπνία ηείλεη λα γίλεη κε αλαζηξέςηκε.»
Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη, ην θαζεζηψο Δξληνγάλ, πξνθείκελνπ λα δηαηεξήζεη ηελ
ηζρχ ηνπ ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο θαη λα δηαθπιάμεη ηα ζηξαηεγηθά
ηνπ ζπκθέξνληα, ρξεζηκνπνηεί απηαξρηθά ζηεξεφηππα ηνπ παξειζφληνο κε
απνηέιεζκα λα δηεπξχλεηαη ε αζηάζεηα θαη ην ράνο ζηε ρψξα. Ωζηφζν, θξίλεηαη
ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη, ην λέν «δφγκα πνιέκνπ» πνπ πινπνηείηαη ζηνπο
θνπξδηθνχο λνκνχο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο δελ απνθαζίζζεθε κφλν απφ ηνλ
Δξληνγάλ θαη ην θπβεξλφλ θφκκα ΑΚΡ. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα δφγκα πνπ
απνθαζίζζεθε απφ ην ηνπξθηθφ πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο (.Δ.Α.) θαη ηέζεθε ζε
εθαξκνγή κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ ζπζηεκηθψλ θνκκάησλ φπσο, ην ΑΚΡ, ην
ξεπνπκπιηθαληθφ θφκκα CHP θαη ην εζληθηζηηθφ θφκκα ΜΗΡ. Δπίζεο, ην δφγκα απηφ
δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ηνπ Δξληνγάλ πξνθεηκέλνπ λα
αιιάμεη ην πνιίηεπκα ηεο ρψξαο ζε κηα κνξθή πξνεδξηθήο ή εκηπξνεδξηθήο
δεκνθξαηίαο, αιιά ζεσξείηαη σο έλαο νινθιεξσηηθφο εθθαζαξηζηηθφο πφιεκνο φισλ
ησλ ζηξαηεγηθψλ θέληξσλ ηζρχνο ηεο Σνπξθίαο (ηζιακηζηέο-εζληθηζηέο-ζηξαηησηηθνί)
ελαληίνλ ησλ Κνχξδσλ ζε πξψηε θάζε θαη ζηε ζπλέρεηα ελαληίνλ ησλ ππνινίπσλ
κεηνλνηηθψλ, πξννδεπηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο.
Οη πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο ηεο Άγθπξαο πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη
ζρέζεηο ηεο κε ηε Ρσζία, ην Ιζξαήι, ηε πξία θαη ηελ Αίγππην εληάζζνληαη ζηα
πιαίζηα ηεο λέαο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο γηα «πεξηζζφηεξνπο θίινπο θαη ιηγφηεξνπο
ερζξνχο». Ωζηφζν, γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ απαηηνχληαη θαιή
πξφζεζε, απνθαζηζηηθφηεηα θαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (2-3 ρξφληα). Δλ ησ
κεηαμχ ζην δηάζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, πνιηηηθφο
δηάινγνο θαη ζπλεξγαζία ζε ζηξαηεγηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ηνκείο. Δπίζεο,
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα δνζεί ηέινο ζε εθθξάζεηο πνπ ππξνδνηνχλ ηελ
ερζξφηεηα.
Δλ ησ κεηαμχ ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε Ρσζία, επηδηψθεηαη λα αθνινπζεζεί κηα
δηαδηθαζία πνπ ζα πξνβιέπεη ηα εμήο: πξψηνλ, λα εμνκαιπλζνχλ νη ηνπξθν-ξσζηθέο
ζρέζεηο κέρξη ηηο 15-08-2016 θαη κέρξη ηηο 15-12-2016 απηέο λα επαλέιζνπλ ζηελ
θαηάζηαζε πνπ ήηαλ πξηλ ηελ θαηάξξηςε ηνπ ξσζηθνχ αεξνζθάθνπο ην Ννέκβξην
ηνπ 2015. Γεχηεξνλ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016, λα αξρίζνπλ νη επίζεκεο επαθέο
κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ζε επίπεδν πθππνπξγψλ θαη γεληθψλ γξακκαηέσλ. Σξίηνλ,
κέρξη ηηο 01-09-2016 νη δχν ρψξεο λα πξνβνχλ, απφ θνηλνχ, ζηελ απνηίκεζε ησλ
επηπηψζεσλ πνπ ππήξμαλ ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ
επίπεδν θαη ακέζσο κεηά λα εμεηάζνπλ ηνπο ηξφπνπο απνθαηάζηαζεο ηνπο, κε
πξνηεξαηφηεηα ηνλ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα. Σέηαξηνλ, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα
ΜΜΔ ησλ δχν ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε ζηάζε θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο
ηνπξθηθήο θαη ξσζηθήο θνηλσλίαο, ψζηε απηέο λα απνδερζνχλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ
πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ δχν ρσξψλ. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα
επηζεκαλζεί φηη, ε Σνπξθία πξνηίζεηαη λα ζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα απηή κέζσ
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ηνπξθηθψλ ζήξηαι θαη εθπνκπψλ πνπ ζα κεηαδνζνχλ ζε ξσζηθνχο ηειενπηηθνχο
ζηαζκνχο. Πέκπηνλ, ζα ππάξμεη ζπληνληζκφο ησλ ππνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ ησλ δχν
ρσξψλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη εηδηθά ζηε πξία. Τπφςε φηη,
ζηηο 11-04-2016 ε αξαβφθσλε εθεκεξίδα El Vatan γλσζηνπνίεζε φηη, κε ηε
δηακεζνιάβεζε ηεο Αιγεξίαο δηεμάγνληαη κπζηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ
Σνπξθίαο θαη πξίαο. Έθηνλ, ζα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζπλεξγαζία
επηρεηξεκαηηθψλ Οκίισλ θαη Οξγαληζκψλ. Έβδνκνλ, δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θακία
άιιε ρψξα σο δηακεζνιαβεηήο γηα ηε εμνκάιπλζε ησλ ηνπξθν-ξσζηθψλ ζρέζεσλ,
πξνθεηκέλνπ νη δηαδηθαζίεο απηέο λα πξνρσξήζνπλ γξεγνξφηεξα.
Πεξαηηέξσ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη, ε Άγθπξα θαη ν Σαγίπ Δξληνγάλ
αληηιακβάλνληαη ηελ πεξηπινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηε πξία θαη φιεο νη θηλήζεηο
ηνπο έρνπλ λα θάλνπλ κε κηα επξχηεξε ζηξαηεγηθή, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ θάπνην
ξφιν αλαθνξηθά κε ηηο επφκελεο εμειίμεηο ζηε ρψξα απηή θαη λα κελ απνκνλσζνχλ.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηνπξθηθή αληίιεςε, ην θνπξδηθφ θίλεκα PYD ηεο πξίαο
ζεσξείηαη κεγαιχηεξε απεηιή αθφκε θαη απφ ην «Ιζιακηθφ Κξάηνο», δεδνκέλνπ φηη, ε
παξνπζία ησλ ηδηραληηζηψλ θαηά κήθνο ησλ ηνπξθν-ζπξηαθψλ ζπλφξσλ δελ ζα είλαη
κφληκε, ζε αληίζεζε κε ηελ θνπξδηθή εγεκνλία, ε νπνία αθελφο ζα είλαη κφληκε ζηελ
πεξηνρή απηή κέζσ ησλ θαληνληψλ πνπ ίδξπζαλ, αθεηέξνπ ζα δεκηνπξγήζεη
πνιπδηάζηαηνπο γεσπνιηηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζα έρνπλ ζρέζε κε ηελ πηζαλή
δεκηνπξγία θνπξδηθνχ θξάηνπο θαη ηελ αιιαγή ησλ ζπλφξσλ ζηελ πεξηνρή.

Παξάιιεια, ε δηέιεπζε ησλ θνπξδηθψλ δπλάκεσλ ηεο πξίαο δπηηθά ηνπ Δπθξάηε
πνηακνχ απνηειεί Ιζηνξηθφ θαη Γεσγξαθηθφ Κέληξν Βάξνπο γηα ηελ Σνπξθία πνπ έρεη
άκεζε επίπησζε ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Άγθπξαο γηα ηελ επίιπζε ηνπ θνπξδηθνχ
πξνβιήκαηνο φπσο απηή επηζπκεί θαη επηδηψθεη. πλεπψο, ν πφιεκνο πνπ μεθίλεζε
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ν ηνπξθηθφο θξαηηθφο κεραληζκφο ελαληίνλ ηνπ ΡΚΚ ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 δελ αθνξά
κφλν ζηελ εμάιεηςε ηνπ ελ ιφγσ αληαξηηθνχ θηλήκαηνο ζηηο πφιεηο θαη ζηελ χπαηζξν
ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο, αιιά απνζθνπεί ζηε ζηαδηαθή θαηάξξεπζε ησλ
θνπξδηθψλ γεθπξψλ πνπ ελψλνπλ ηα ηδενινγηθά, εζληθά, ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά
ηείρε πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο δπηηθήο Σνπξθίαο θαη ησλ αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ ηεο
ρψξαο φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ Κνχξδσλ είλαη πξαγκαηηθφηεηα.
Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη, ν Σαγίπ Δξληνγάλ δελ έρεη φξηα θαη θαλέλαλ ελδνηαζκφ
λα παίδεη επηθίλδπλα παηρλίδηα είηε γηα λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξε δχλακε, είηε γηα λα
παξακείλεη ζηελ εμνπζία φπσο απηφο επηζπκεί. Μάιηζηα, έλα δήηεκα πνπ
επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε απηή θαη πξνθαιεί εχινγνπο πξνβιεκαηηζκνχο είλαη ε
επηδίσμε ηνπ λα ρνξεγήζεη ηελ ηνπξθηθή ππεθνφηεηα ζε χξηνπο πνπ εθηνπίζζεθαλ
απφ ηε ρψξα ηνπο θαη πξνζέθπγαλ ζηελ Σνπξθία. Δηδηθφηεξα:
 Ο Δξληνγάλ αθνχ ρξεζηκνπνίεζε ην πξφβιεκα ησλ χξησλ «κεηαλαζηψλ» σο
εξγαιείν άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη
καθξνπξφζεζκεο δηαζηάζεηο ελαληίνλ ηεο Διιάδνο θαη ελ γέλεη ηεο επξσπατθήο
έλσζεο, ηψξα πεξλά ζην επφκελν βήκα, κεηαηξέπνληαο ηελ θξίζε απηή, αξρηθά,
ζε εξγαιείν άζθεζεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη κειινληηθά ζε έλαλ ηξφπν
παξέκβαζεο θαη απφθηεζεο ξφινπ ζηε δηακφξθσζε ηεο Νέαο πξίαο. Φπζηθά ν
ξφινο απηφο έρεη λα θάλεη κε ην φξακα ηεο Νέαο Σνπξθίαο, ελψ νη αθφινπζεο
απφςεηο είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθέο γηα ην ζέκα απηφ. Η πξψηε αθνξά ζηνλ
βνπιεπηή αΐη Γηνπηδέ ηνπ θπβεξλφληνο θφκκαηνο ΑΚΡ θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο
ηεο Σνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Πξνζθχγσλ ν νπνίνο
δήισζε ηα εμήο: «Απηνί πνπ ιέλε όηη ε ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο αξρίδεη κεηά ην 1923
δελ κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ην βάζνο θαη ηελ νξζόηεηα ηεο απόθαζεο καο λα
ρνξεγήζνπκε ηελ ηνπξθηθή ππεθνόηεηα ζηνπο ύξηνπο πξόζθπγεο. ην παξειζόλ
ζηα εδάθε απηά νη άλζξσπνη πνπ είραλ ηνλ ίδην πνιηηηζκό θαη ηελ ίδηα ζξεζθεία
έθεξαλ ηηο ίδηεο ηαπηόηεηεο. Ούησο ή άιισο, πξηλ από 100 ρξόληα νη ύξηνη ήηαλ
δηθνί καο ππήθννη.». Καη ε δεχηεξε άπνςε παξαηίζεηαη ζην αθφινπζν άξζξν ηνπ
δεκνζηνγξάθνπ Ραζίκ Οδάλ Κηνπηάρεηαιη κε ηίηιν «Οη χξηνη θαη ν ζηφρνο ηεο
Μεγάιεο Σνπξθίαο»: «Ο Ρεηδέπ Σαγίπ Εξληνγάλ είλαη πξάγκαηη έλαο πνιύ
κεγάινο εγέηεο ζηνλ νπνίν αλήθεη ε θπξηόηεηα ηνπ απηνθξαηνξηθνύ νξίδνληα πνπ
δηθαηνύηαη ε Σνπξθία. Άιισζηε, πνηνο άιινο ζα είρε ην ζάξξνο λα
πξαγκαηνπνηήζεη απηό ην άλνηγκα ζηνπο ύξηνπο; Πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα
βιέπνπκε ηνπο ύξηνπο πξόζθπγεο σο βάξνο θαη σο πξόβιεκα, αιιά πξέπεη λα
εζηηαζζνύκε ζηε δπλακηθή πνπ απηνί έρνπλ ζηε βάζε κηαο κεζνπξόζεζκεο θαη
καθξνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο. Εμάιινπ, ε Σνπξθία δελ είλαη κηα ρώξα
κεηαλαζηώλ; Οη πξόγνλνη ησλ πεξηζζνηέξσλ από εκάο δελ κεηαλάζηεπζαλ ζηελ
Αλαηνιία (ζ.ζ. ελλνεί ηε Μηθξά Αζία) από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο
Απηνθξαηνξίαο; (ζ.ζ. ελλνεί ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία).»
 Η θξίζε ησλ χξησλ κεηαλαζηψλ απνηειεί ηελ πην ζνβαξή θξίζε ηεο ζχγρξνλεο
Σνπξθίαο. Φπζηθά, φπσο γίλεηαη θάζε θνξά έηζη θαη ηψξα ν Δξληνγάλ κεηαηξέπεη
ηελ θξίζε απηή ζε κηα πνιηηηθή επθαηξία, δεδνκέλνπ φηη νη κεηαλάζηεο απηνί ζα
απνηειέζνπλ κηα εξληνγαληθή δεμακελή ςεθνθφξσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 3%,
αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ πνπ ζα αθνξνχλ ζην
φξακα ηνπ λα αιιάμεη ην πνιίηεπκα ηεο ρψξαο θαη λα γίλεη πξφεδξνο κηαο
πξνεδξηθήο ή εκηπξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο.
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Παξαηεξψληαο, σζηφζν, ηε γεληθφηεξε ηνπξθηθή θαηάζηαζε βιέπεη θαλείο φηη, ε
ρνξήγεζε ππεθνφηεηαο ζηνπο χξηνπο δελ ζα επηιχζεη ηελ «κεηαλαζηεπηηθή» θξίζε,
απιψο ζα αιιάμεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, δεκηνπξγψληαο λέεο θνηλσληθέο,
πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηθέο πξνζηξηβέο. πλεπψο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηα
ππάξρνληα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηεο Σνπξθίαο ζα πξνζηεζεί θαη ην πξφβιεκα ησλ
Αξάβσλ κεηαλαζηψλ. πλαθφινπζα δε, ην αθφινπζν άξζξν ηνπ έγθξηηνπ Σνχξθνπ
δεκνζηνγξάθνπ Καληξί Γθηνπξζέι γηα ην ζέκα απηφ απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ:
«Πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ νη 400.000 πεξίπνπ ύξηνη πνπ βξίζθνληαη ζηνπο
θαηαπιηζκνύο όηαλ ζα ηνπο δνζεί ε ηνπξθηθή ππεθνόηεηα; Πξόθεηηαη γηα έλα θξίζηκν
θαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο εξώηεκα δεδνκέλνπ όηη κηα ελδερόκελε εγθαηάζηαζε ηνπο
ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη νη Κνύξδνη θαη νη Αιεβήηεο ζα απνηειέζεη ηελ αηηία
αιιαγήο ηεο δεκνγξαθηθήο δνκήο ησλ πεξηνρώλ απηώλ. Καηά ζπλέπεηα, ζα
θιηκαθσζεί ε έληαζε θαη ζα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο ζπγθξνύζεσλ. Εάλ ν
Εξληνγάλ είρε πξάγκαηη ηελ πξόζεζε λα επηιύζεη ηελ θξίζε ησλ ύξησλ πνπ
πξνζέθπγαλ ζηελ Σνπξθία ζα έπξεπε λα ηνπο εληάμεη αξρηθά ζην θαζεζηώο ηνπ
πξόζθπγα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο ρνξεγήζεη ηελ ηνπξθηθή ππεθνόηεηα. εκεησηένλ
όηη, ε Σνπξθία δελ αλαγλσξίδεη ζηνπο ύξηνπο ην θαζεζηώο ηνπ πξόζθπγα, αιιά ηνπο
εληάζζεη ζην θαζεζηώο ηεο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο. Επίζεο, απηό απνηειεί κηα
πάγηα ηαθηηθή ηεο Άγθπξαο, ώζηε νη ξνέο ησλ αλζξώπσλ πνπ πξνζθεύγνπλ ζηελ
Σνπξθία από ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή λα κελ εγθαζίζηαληαη κόληκα εθεί, αιιά λα
κεηαθηλνύληαη ζε άιιεο ηξίηεο ρώξεο. Επνκέλσο, ε απόθαζε ηνπ Εξληνγάλ λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ελ ιόγσ ύξηνπο ζα θέξεη ηε ρώξα αληηκέησπε κε κία πνιύ
ζνβαξή απεηιή ζην κέιινλ.». Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη ,ζε φια ηα επίζεκα έγγξαθα
ηνπο νη Σνχξθνη αλαθέξνληαη κφλν ζε «κεηαλάζηεο ή κεηαλαζηεπηηθφ» θαη πνηέ δελ
αλαγξάθνπλ «πξφζθπγεο ή πξνζθπγηθφ». (ζ.ζ. χκθσλα κε νδεγία ηεο επξσπατθήο
έλσζεο ε «πξνζσξηλή πξνζηαζία» εθαξκφδεηαη ζε φια ηα θξάηε κέιε κε έγθξηζε
ηνπ πκβνχιηνπ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Η απφθαζε απηή, αθελφο
ιακβάλεηαη φηαλ δηαπηζησζεί ε καδηθή εηζξνή εθηνπηζζέλησλ ζηελ επξσπατθή
έλσζε, αθεηέξνπ θαζνξίδεη ηηο νκάδεο ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία ζα εθαξκνζηεί ε
πξνζηαζία. Η δηάξθεηα ηεο «πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο» είλαη εηήζηα κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο γηα δχν ρξφληα θαηά αλψηαην φξην. Μπνξεί επίζεο λα ηεξκαηηζηεί φηαλ ην
πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, θξίλεη φηη ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα
πξνέιεπζεο επηηξέπεη ηνλ αζθαιή θαη κφληκν επαλαπαηξηζκφ ησλ εθηνπηζζέλησλ.
Δπίζεο, ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα βεβαηψλνληαη γηα ηε ζέιεζε ησλ εθηνπηζζέλησλ
λα γίλνπλ δεθηνί ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. Σέινο, δχλαληαη λα εμαηξεζνχλ απφ ην
επεξγέηεκα ηεο «πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο» πξφζσπα χπνπηα γηα εγθιήκαηα θαηά
ηεο εηξήλεο, εγθιήκαηα πνιέκνπ, εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, γηα ζνβαξφ
έγθιεκα πνπ δελ είλαη πνιηηηθφ, γηα πξάμεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζηνπο ζθνπνχο θαη ηηο
αξρέο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, θαζψο θαη πξφζσπα πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα γηα
ηελ εζληθή αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο.)
πκπεξαζκαηηθά, εχθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη, ε δηνξζσηηθή πνξεία πνπ
απνθάζηζε λα ραξάμεη ν Σαγίπ Δξληνγάλ γηα λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ηεο αιαδνληθήο θαη ηπρνδησθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ,
ζηεξίδεηαη ζηνπο ηξεηο θχξηνπο ππιψλεο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ: ζηε
ζξεζθεία, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ εζληθηζκφ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ νη γεσπνιηηηθέο
εμειίμεηο πιήμνπλ ηνλ κεγαιντδεαηηζκφ ησλ Σνχξθσλ, δελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί
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ην ελδερφκελν κηαο έηη πεξαηηέξσ αλαβάζκηζεο ηνπ θχξνπο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη
κηαο ελ κέξεη παξεκβαηηθφηεηαο ηνπο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο.
Πηγές: Σνπξθηθέο εθεκεξίδεο Milliyet, Sabah, Zaman, Cumhuriyet θαη Yenisafak
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