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Μεηά ηελ απόπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Τνπξθία, ζηηο 15-07-2016, γελλάηαη ην
εξώηεκα εάλ ν πξόεδξνο ηεο Τνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο Ταγίπ Δξληνγάλ ζα
αμηνινγήζεη ηα βαζύηεξα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ηε ρώξα ηνπ ζε απηήλ ηελ θξίζε ή ζα
επηθεληξώζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζε έλα θπλήγη καγηζζώλ, ζπλερίδνληαο παξάιιεια
ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πνιηηηθήο δηθηαηνξίαο πνπ νξακαηίδεηαη κε θαηαιπηηθή εκεξνκελία
ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο ζε κηα κνξθή πξνεδξηθήο ή εκηπξνεδξηθήο
δεκνθξαηίαο.
Τν Μάξηην ηνπ 2014, ν Ταγίπ Δξληνγάλ θνβνύκελνο ηελ εθδήισζε θάπνηνπ
θηλήκαηνο από ην ζηξαηό, ην νπνίν ζα έζεηε ζε θίλδπλν ην εγεκνληθό ηνπ όξακα
πξνέβε ζε κηα άηππε ζπκκαρία κε ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ησλ ελόπισλ
δπλάκεσλ ηεο ρώξαο, απειεπζεξώλνληαο ζε πξώηε θάζε ηνπο ζηξαηησηηθνύο πνπ
θαηαδηθάζζεθαλ κε βαξύηαηεο πνηλέο ιόγσ ηεο εκπινθήο ηνπο ζηελ ππόζεζε
Δξγθέλεθνλ θαη Βαξηνπνύια. Αθνινύζσο, εθρσξήζεθε ην δηθαίσκα ζηνπο
ζηξαηεγνύο, αθελόο λα έρνπλ πην ελεξγό ξόιν ζηε δηαρείξηζε ηνπ θνπξδηθνύ
πξνβιήκαηνο, αθεηέξνπ λα αλαπηύζζνπλ πξσηνβνπιίεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ
ζηνπο θεληξηθνύο άμνλεο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο. Σπλεπώο, πίζσ από
ηνλ Δξληνγάλ, ν νπνίνο απηνπξνβαιιόηαλ σο ν απνθιεηζηηθόο δηαρεηξηζηήο ηεο
εμνπζίαο ηεο ρώξαο, βξηζθόηαλ ην αλαβαζκηζκέλν πιένλ κε πνιηηηθή ηζρύ Γεληθό
Δπηηειείν Δλόπισλ Γπλάκεσλ.
Έλα δεύηεξν δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη όηη, ην γεληθό επηηειείν γλώξηδε πνιύ θαιά ηηο
δηαζηάζεηο πνπ είρε ιάβεη ε δηείζδπζε ηνπ θηλήκαηνο Φεηνπιάρ Γθηνπιέλ ζηνλ
θξαηηθό κεραληζκό, σζηόζν ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ ελέθξηλε ηε δηεμαγσγή κηαο
νινθιεξσηηθήο εθθαζαξηζηηθήο επηρείξεζεο ησλ ππξήλσλ ηνπ ελ ιόγσ ηκάκε. Τνύην
νθείιεηαη ζην γεγνλόο, όηη αμηνινγήζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ, κε
ζεκαληηθόηεξν, ε αιινίσζε ηεο αιπζίδαο δηνηθήζεσο ηνπο ζηξαηνύ, ε νπνία είρε
ζπλάςεη ζηελνύο δεζκνύο κε ηνλ Δξληνγάλ ηόζν ζε ππεξεζηαθό, όζν ζε πξνζσπηθό
επίπεδν.
Η αναηομία ηηρ απόπειπαρ ππαξικοπήμαηορ ζηην Τοςπκία
Σην εξώηεκα εάλ ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε είρε ηελ επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ
ππήξρε ζην εζσηεξηθό ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ, ε απάληεζε είλαη ΝΑΙ θαη ηνύην
επηβεβαηώλεηαη έκκεζα αιιά κε αξθεηή ζαθήλεηα από ηα εμήο:
Πξώηνλ, ν ζπληάθηεο ηνπ παξόληνο ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Απνθαιύπηνληαο ηνλ
Τνπξθηθό Λαβύξηλζν-Ιζιάκ θαη Πνιηηηθή ζηελ Τνπξθία, 2014, ζει. 87» είρε αλαθέξεη
ηα εμήο: «Ο ηνπξθν-ηζιακηθόο κεραληζκόο ηνπ Εξληνγάλ ρξεηάδεηαη επηπιένλ 4 έσο 5
ρξόληα γηα λα ειέγμεη πιήξσο ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ώζηε απηέο λα απνδερζνύλ
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πιήξσο κηα λέα ζεζκηθή ηαπηόηεηα θαη κηα λέα ζηξαηησηηθή θηινζνθία, δεδνκέλνπ όηη
νη κειινληηθνί ζξεζθεπόκελνη αξρεγνί ησλ γεληθώλ επηηειείσλ, πξνο ην παξόλ
(2014), θαηέρνπλ ην βαζκό ηνπ ππνζηξαηήγνπ θαη ηαμηάξρνπ. Σπλαθόινπζα δε,
Τνύξθνη αλαιπηέο ζεσξνύλ όηη ε ζηξαηεγηθή απνθαζήισζε ησλ ζηξαηησηηθώλ ζα
επηηεπρζεί εθόζνλ ςεθηζζεί ην λέν Σύληαγκα θαη πινπνηεζεί ην όξακα ηνπ Εξληνγάλ
λα εθιεγεί πξόεδξνο ηεο Δεκνθξαηίαο, ζε έλα λέν πνιίηεπκα πξνεδξηθήο ή
εκηπξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε ν Τνύξθνο δεκνζηνγξάθνο
Şahin Alpay (εθεκεξίδα Zaman, 28-09-2013) αλέθεξε όηη, ηα ηειεπηαία ρξόληα κπνξεί
λα έρεη θακθζεί ε παξεκβαηηθόηεηα ηνπ ζηξαηνύ ζηελ πνιηηηθή, σζηόζν απηόο
δηαηεξεί αθόκε έλα πνιηηηθό ξόιν κε ηδηαίηεξε βαξύηεηα θαη κηα ζεκαληηθή απηνλνκία.
Δελ κπνξνύκε λα πνύκε όηη από ηνύδε θαη ζην εμήο δελ ζα γίλεη πξαμηθόπεκα, αιιά
απηό απνηειεί έλα αθξαίν ελδερόκελν.».
Καη δεύηεξνλ, ζηηο 23-06-2016, ε δεκνζηνγξάθνο Αζιί Ατληίληαζκπαο ζε άξζξν ηεο
ζηελ εθεκεξίδα Cumhuriyet αλέθεξε ηα εμήο: «Τν θύξην εξώηεκα αθνξά ζην εάλ ε
Τνπξθία ηειεί ππό έιεγρν ή έρεη ηεζεί εθηόο ειέγρνπ θαη νδεύεη πξνο ηελ
αθπβεξλεζία… Δελ ζεσξώ όηη ε Τνπξθία ηειεί ππό ηνλ έιεγρν ηνπ Ταγίπ 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 Τνπξθία, νύηε ζηνλ θξαηηθό κεραληζκό. Ελ
ησ κεηαμύ, πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζηξαηνύ;… 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 Τνπξθία…. 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 Τνπξθία θαη λα κπνξέζεη λα θπβεξλήζεη ηε ρώξα...
Με ηα άξκαηα θαη ηα όπια κπνξνύλ λα πξνζηαηεύζνπλ ηνλ θνζκηθό ραξαθηήξα ηνπ
θξάηνπο θαη λα δηαρεηξηζζνύλ ηνλ αγώλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Όκσο, δελ είλαη ζε
ζέζε νύηε λα ραξάμνπλ ηελ πνξεία ηεο Τνπξθίαο, νύηε λα θαηεπζύλνπλ ηηο εμειίμεηο
θαη νύηε πξνβιέπεηαη λα ηα επηρεηξήζνπλ απηά. Σπλεπώο, θαλέλαο δελ έρεη ηνλ
έιεγρν ηεο δνθεξήο πνξείαο πνπ δηάγεη ε Τνπξθία. Σπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
Ταγίπ Εξληνγάλ θαλέλαο δελ σθειείηαη από ηελ θαηάζηαζε απηή, ε νπνία ηείλεη λα
γίλεη κε αλαζηξέςηκε.» (βι. άξζξν ηνπ ζπληάθηε ηνπ παξόληνο κε ηίηιν «Πνηόο έρεη
ηνλ έιεγρν ηεο δνθεξήο πνξείαο πνπ δηάγεη ε Τνπξθία;» πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο 1407-2016 παξακνλή ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Τνπξθία).
Η επηρείξεζε δηεμαγσγήο πξαμηθνπήκαηνο ζηηο 15 Ινπιίνπ κε θσδηθή νλνκαζία
Yıldırım (Κεξαπλόο) δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εληόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο αιπζίδαο
δηνηθήζεσο θαη δελ είρε ηε ζηήξημε ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο (ζ.ζ. ηνύην ζεσξείηαη
πνιύ ζεκαληηθό ηξσηό ζεκείν), ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη, νη θύξηνη αληηθεηκεληθνί
ζθνπνί ηεο αξρηθήο θάζεο ήηαλ ε δνινθνλία ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε
ζύιιεςε ησλ αξρεγώλ ησλ γεληθώλ επηηειείσλ. Σεκεησηένλ όηη, εάλ ην πξαμηθόπεκα
νξγαλσλόηαλ από ην γεληθό επηηειείν, πηζαλόλ ην πξσί ηεο 16εο Ινπιίνπ ε Τνπξθία
λα βξηζθόηαλ αληηκέησπε κε κηα πνιύ δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Δπίζεο, κηα
άιιε εμέιημε πνπ επέθεξε αξλεηηθά απνηειέζκαηα νθείιεηαη ζηελ εζπεπζκέλε
έλαξμε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηηο λπθηεξηλέο ώξεο ηεο 15εο Ινπιίνπ θαη όρη ζηηο 03.00
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ώξα ηεο επόκελεο εκέξαο όπσο είρε ζρεδηαζζεί, αθνύ ε ζηξαηησηηθή εγεζία
ελεκεξώζεθε γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ ζηαζηαζηώλ ζηηο 17.00 ώξα ηεο 15εο Ινπιίνπ.
Η δηακάρε θαη ν αληαγσληζκόο πνπ ππήξρε εληόο ησλ ηνπξθηθώλ ελόπισλ
δπλάκεσλ, κεηαμύ απηώλ πνπ ζπκκάρεζαλ κε ηνλ Δξληνγάλ από ηε κηα πιεπξά θαη
εθείλσλ πνπ αληηηάζζνληαλ ζηελ εξληνγαληθή εγεκνλία από ηελ άιιε, ήηαλ έλα από
ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ηελ Τνπξθία ζε απηήλ ηελ θξίζε. Δλ πξνθεηκέλσ ζα ιέγακε όηη
επί ηνπ παξόληνο δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ λα κπνξνύλ λα
ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ εθηίκεζε εάλ νη πξαμηθνπεκαηίεο είλαη αθξαίνη θεκαιηζηέο ή
νπαδνί ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ. Παξόια απηά θξίλεηαη ζθόπηκν λα παξαηεζεί
αθνινύζσο ε αλαθνίλσζε ησλ πξαμηθνπεκαηηώλ πνπ αλαξηήζεθε ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηνπ ηνπξθηθνύ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ζηηο 00.45 ώξα
ηεο 16-07-2015: «Αμηόηηκνη πνιίηεο ηεο Δεκνθξαηίαο ηεο Τνπξθίαο. Σπλερίδνληαη
ζπζηεκαηηθά νη παξαβηάζεηο ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ησλ λόκσλ. Η νληόηεηα ησλ
βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δσηηθήο ζεκαζίαο ζεζκώλ-θνξέσλ
ηεινύλ ππό κηα ζνβαξή απεηιή. Έρεη μεθηλήζεη ε εθπόλεζε ελόο ζρεδίνπ
δηακόξθσζεο όισλ ησλ θνξέσλ ηνπ θξάηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
ελόπισλ δπλάκεσλ, κε ηδενινγηθά θξηηήξηα κε απνηέιεζκα νη ελ ιόγσ θνξείο λα κελ
κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο. Λόγσ ηεο απεξηζθεςίαο, ησλ ιαζώλ,
αθόκε θαη ηεο πξνδνζίαο πνπ ελππάξρνπλ ζηνλ πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπο
αξκνδίνπο ηεο θπβέξλεζεο ακαπξώζεθαλ ηα δηθαηώκαηα θαη νη ειεπζεξίεο, θαζώο
επίζεο θαηαξγήζεθαλ εκπξάθησο ν θνζκηθόο ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο θαη ε έλλνκε
ηάμε πνπ ζηεξίδνληαη ζην δηαρσξηζκό ησλ εμνπζηώλ (ζ.ζ. εθηειεζηηθή, λνκνζεηηθή θαη
δηθαζηηθή εμνπζία). Τν θξάηνο απώιεζε ην θύξνο-αμηνπξέπεηα-θεξεγγπόηεηα πνπ ηνπ
αμίδεη θαη δηθαηνύηαη λα έρεη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Η ρώξα καο κεηαηξάπεθε ζε κηα
ρώξα πνπ δηνηθείηαη κε απηαξρηζκό, ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζην θόβν παξακεξίδνληαο ηα
νηθνπκεληθά βαζηθά αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Οη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο
δηαθπβέξλεζεο θιηκάθσζαλ ηελ ηξνκνθξαηία ζηνηρίδνληαο ηε δσή πνιιώλ αζώσλ
πνιηηώλ θαη ζηειερώλ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο πνπ επηρεηξνύζαλ θαηά ησλ
ηξνκνθξαηώλ. Η παξαλνκία θαη ε θαηαιήζηεπζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ θξαηηθό
κεραληζκό έιαβαλ ζνβαξέο δηαζηάζεηο, ελώ ην λνκηθό ζύζηεκα πνπ ζα έπξεπε λα
αληηηαρζεί ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε έρεη απελεξγνπνηεζεί…».
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζπλεηέιεζε ζηε απνηπρία ηεο επηρείξεζεο Yıldırım
αθνξά ζην ό,ηη, απηή δελ έηπρε ηεο ζηήξημεο όρη κόλν ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη
ηεο επξσπατθήο έλσζεο, αιιά αθόκε θαη από ηνλ Γθηνπιέλ, ν νπνίνο γλσζηνπνίεζε
δεκνζίσο ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην πξαμηθόπεκα
βξηζθόηαλ ζε εμέιημε. Φπζηθά, εάλ ην πξαμηθόπεκα θαζνδεγείην από ηε θπζηθή
εγεζία ησλ ηνπξθηθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ δελ είλαη ζίγνπξε ε ζηάζε πνπ ζα
ηεξνύζαλ ηα Γπηηθά Κέληξα Ιζρύνο.
Δπίζεο θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί όηη, ζηελ απνηπρία ησλ πξαμηθνπεκαηηώλ
λα επηβάιινπλ ηε ζέιεζε ηνπο ζπλεηέιεζε ε ζηάζε πνπ ηήξεζαλ όια ην πνιηηηθά
θόκκαηα, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη νη θνηλσληθέο νξγαλώζεηο ζπληαζζόκελνη ζην
πιεπξό ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, εηδηθόηεξα κάιηζηα κεηά ηηο ηειεθσληθέο
παξεκβάζεηο ηνπ Ταγίπ Δξληνγάλ ζε ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη
κεξηθνί πνπ είραλ ππνζηεί δηώμεηο από ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Δηδηθόηεξα, αξθεηνί
δήκαξρνη ηνπνζέηεζαλ ηα κεραλήκαηα πνπ δηέζεηαλ ζηηο πύιεο ησλ ζηξαηνπέδσλ
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πξνθεηκέλνπ λα απαγνξεπζεί ε έμνδνο ησλ ζηξαηησηηθώλ κνλάδσλ, θαζώο επίζεο
ζηνπο δηαδξόκνπο πξνζγεηώζεσο ζπγθεθξηκέλσλ αεξνδξνκίσλ πξνθεηκέλνπ λα
απαγνξεπζεί ε πξνζγείσζε θαη ε απνγείσζε αεξνζθαθώλ πνπ ζα ππνζηήξηδαλ ηνπο
ζηαζηαζηέο. Μάιηζηα, νη εμειίμεηο απηέο δεκηνύξγεζαλ έλα ζεκαληηθό ξήγκα ζην
κέησπν ησλ ζηαζηαζηώλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα θάλνπλ ην έλα ιάζνο
κεηά ην άιιν, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ν βνκβαξδηζκόο ηνπ ηνπξθηθνύ θνηλνβνπιίνπ.
Σε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ αζηπλνκία θαη κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζεί εάλ ην
πξαμηθόπεκα ήηαλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ή όρη ησλ αξρεγώλ ησλ γεληθώλ επηηειείσλ,
απηή δελ επέδεημε θακία ζνβαξή αληίδξαζε. Αληηζέησο, ππήξμαλ πεξηπηώζεηο πνπ
Τνύξθνη αζηπλνκηθνί δηεπθόιπλαλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο ζπγθεθξηκέλεο
ζηξαηησηηθέο κνλάδεο λα βγάινπλ ηα άξκαηα ζηνπο δξόκνπο. Όηαλ όκσο
δηαπηζηώζεθε όηη ην πξαμηθόπεκα δελ ππνθηλήζεθε από ηελ εγεζία ησλ ελόπισλ
δπλάκεσλ, ε αζηπλνκία ρξεζηκνπνίεζε κε δπλακηθό ηξόπν ηελ θαηαζηαιηηθή ηεο
ηζρύ πνπ απέθηεζε επί επνρήο Δξληνγάλ.
Μεηά ηελ απόπεηξα ηνπ ελ ιόγσ πξαμηθνπήκαηνο, ην Γεληθό Δπηηειείν Δλόπισλ
Γπλάκεσλ ζα απνιέζεη ηε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ηνπ ηζρύ ζην εζσηεξηθό ηεο
ρώξαο; Καηά ηελ άπνςε καο, ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε κηα εθηίκεζε δύν όςεσλ.
Σύκθσλα κε ηελ πξώηε, ε θξίζε πνπ ππάξρεη ζην εζσηεξηθό ησλ ηνπξθηθώλ
ελόπισλ δπλάκεσλ είλαη πνιύ δύζθνιν λα εμαιεηθζεί θαη δελ ζα πξέπεη λα
απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν απηή λα απνθηήζεη αθόκε πην βαζύ ππόβαζξν. Τνύην
έρεη λα θάλεη κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπιιεθζέλησλ ζηξαηησηηθώλ, ηα
νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ πνιιαπιαζηαζηηθή ηζρύ ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο. Σπγθεθξηκέλα,
κεηαμύ ησλ ζπιιεθζέλησλ πεξηιακβάλνληαη νη δύν από ηνπο ηέζζεξεηο δηνηθεηέο ησλ
ζηξαηηώλ, έλαο δηνηθεηήο ζώκαηνο ζηξαηνύ, νη 20 από ηνπο 39 δηνηθεηέο ησλ
ηαμηαξρηώλ πεδηθνύ-ηεζσξαθηζκέλσλ-ππξνβνιηθνύ, νη 9 από ηνπο 10 δηνηθεηέο
ηαμηαξρηώλ θαηαδξνκώλ, ν δηνηθεηήο ηεο κεξαξρίαο εθπαηδεύζεσο νξεηλώλ
θαηαδξνκώλ, ν δηνηθεηήο ηεο ηαμηαξρίαο πεδνλαπηώλ, ν δηνηθεηήο ηεο ηνπξθηθήο
αθηνθπιαθήο, νη δηνηθεηέο ησλ λαπηηθώλ βάζεσλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ, ν δηνηθεηήο ηεο αεξνπνξίαο ηνπ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ, νη 7 από ηνπο 12
δηνηθεηέο ησλ Κύξησλ Αεξνπνξηθώλ Βάζεσλ, δηνηθεηέο ζηξαηησηηθώλ ζρνιώλ, 2
ππνζηξάηεγνη θαη 9 ηαμίαξρνη δηνηθεηέο ζρεκαηηζκώλ ηεο ζηξαηνρσξνθπιαθήο,
θαζώο επίζεο θαη κεγάινο αξηζκόο αμησκαηηθώλ ηεο αζηπλνκίαο. Μάιηζηα, νη ελ
ιόγσ δηνηθεηέο ήηαλ επηθεθαιείο πεξίπνπ ηνπ 1/3 ησλ ηνπξθηθώλ ελόπισλ
δπλάκεσλ, ελώ νη πεξηνρέο επζύλεο ηνπο θαιύπηνπλ πεξίπνπ ην ήκηζπ ηεο ηνπξθηθήο
επηθξάηεηαο (βι. Χάξηε 1). Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Ινπιίνπ 2016, ε ζπλνιηθή
δύλακε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ηεο Τνπξθίαο αξηζκεί 570.111 άηνκα.
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Από ηελ άιιε πιεπξά θαη ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε όςε, ην γεληθό επηηειείν όρη κόλν
δελ ζα απνιέζεη ηελ ηζρύ ηνπ αιιά εθηηκάηαη όηη απηή ζα αλαβαζκηζζεί έηη πεξαηηέξσ
γηα δύν ιόγνπο. Πξώηνλ, γηαηί απηό αληέδξαζε θαη νδήγεζε ηνπο πξαμηθνπεκαηίεο ζε
απνηπρία θαη δεύηεξνλ δηόηη εκπξάθησο δηαθύιαμε ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο θαη ην
πνιηηηθό κέιινλ ηνπ Δξληνγάλ. Καηά ζπλέπεηα, εύθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο όηη, νη
ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο δελ ζα δηαθνξνπνηεζνύλ ηδηαίηεξα, ελώ ε άπνςε πεξί
θαθώλ ζηξαηεγώλ θαη θαιώλ πνιηηηθώλ ζα εμαθνινπζεί λα κελ έρεη θάπνηα ινγηθή
βάζε. Δπηπξόζζεηα, ε ελδπλάκσζε ηεο ζπκκαρίαο ηνπ Δξληνγάλ κε ηνπο Τνύξθνπο
αξρεγνύο ησλ γεληθώλ επηηειείσλ είλαη πξνθαλήο, σζηόζν δεκηνπξγνύληαη εύινγεο
απνξίεο εάλ απηή ε ζπκκαρία ζα είλαη πξνζσξηλή ή ζα δηαξθέζεη γηα κεγάιν ρξνληθό
δηάζηεκα. Δλ ησ κεηαμύ, θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκαλζεί ην πνιύ ζνβαξό πιήγκα
πνπ ππέζηεζαλ νη ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο ζε δηεζλέο θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν,
ην νπνίν είλαη πνιύ δύζθνια αλαζηξέςηκν.
Ο Ταγίπ Δξληνγάλ ζα πξέπεη λα αληηιήθζεθε πιένλ ηελ αλάγθε απνθαηάζηαζεο ηεο
εηξήλεο ζηε εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρώξαο κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θνπξδηθνύ πξνβιήκαηνο, αθνύ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ε
εζσηεξηθή αζθάιεηα ηεο ρώξαο κπνξεί λα νδεγεζεί ζε αδηέμνδν. Αλ όκσο δελ ην έρεη
αληηιεθζεί νη ζπλέπεηεο ζα είλαη πνιύ πην ζνβαξέο δεδνκέλνπ όηη, ην θύξνο ηεο
ρώξαο έρεη θζάζεη ζην λαδίξ θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ηζρύο ζε δηεζλέο επίπεδν
ζα είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή.
Τέινο, όζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο γηα ηελ εθθαζάξηζε
ησλ ππξήλσλ ησλ ζηαζηαζηώλ, απηή επηδηώθεηαη λα νινθιεξσζεί εληόο ηξηώλ κελώλ
θαη ζα δηεμαρζεί ζε ηξεηο θάζεηο. Καηά ηελ πξώηε θάζε ζα δηεμαρζνύλ επηρεηξήζεηο
ζύιιεςεο όισλ ησλ αηόκσλ πνπ ζηήξημαλ άκεζα ην πξαμηθόπεκα. Η δεύηεξε θάζε
αθνξά ζηνλ εληνπηζκό θαη ζύιιεςε ησλ αηόκσλ πνπ ζηήξημαλ αθαλώο ην
πξαμηθόπεκα, όπσο πνιηηηθνί, δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη επηρεηξεκαηίεο. Καη ηέινο
θαηά ηελ ηξίηε θάζε ζα επηδησρζεί ν εληνπηζκόο ηεο δηείζδπζεο ησλ ζηαζηαζηώλ ζε
ππνπξγεία, θξαηηθνύο θνξείο θαη θνξείο απηνδηνίθεζεο κε ζθνπό ηελ άκεζε
απνκάθξπλζε ηνπο από ην δεκόζην ηνκέα θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζύιιεςε ηνπο εθόζνλ
ππάξμνπλ αληίζηνηρα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
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