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Σν πξαμηθόπεκα ηεο 15εο Ινπιίνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθε εθηόο ηνπ πιαηζίνπ ηεο
αιπζίδαο δηνηθήζεσο ησλ ηνπξθηθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ θαη δελ είρε ηε ζηήξημε ηεο
ζηξαηησηηθήο εγεζίαο. Δπίζεο, νη πξαμηθνπεκαηίεο δελ δίζηαζαλ λα αλνίμνπλ ππξ
ελαληίνλ ησλ πνιηηώλ πνπ αληηζηάζεθαλ, βνκβάξδηζαλ ηε Μεγάιε Σνπξθηθή
Δζλνζπλέιεπζε, έζεζαλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ
πξσζππνπξγνύ, ζπλέιαβαλ ηνπο αξρεγνύο ησλ γεληθώλ επηηειείσλ, θαζώο επίζεο
έπιεμαλ κε ππξά ηελ Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηώλ ΜΙΣ θαη ηε Γεληθή Αζηπλνκηθή
Γηεύζπλζε.
Πξηλ παξαζέζνπκε ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ εμειίμεσλ, ε νπνία ζηεξίρζεθε
απνθιεηζηηθά ζε ηνπξθηθέο πεγέο (θαηαζέζεηο ησλ αξρεγώλ ησλ γεληθώλ επηηειείσλ
θαη ζπιιεθζέλησλ αμησκαηηθώλ) θξίλεηαη ζθόπηκν λα επηζεκάλνπκε ηδηαίηεξα ηε
δήισζε πνπ έθαλε ν απόζηξαηνο Σνύξθνο αληηζηξάηεγνο Ιζκαήι Υαθθί Πεθίλ,
πξώελ Γηεπζπληήο ηεο Γηεύζπλζεο ηξαηησηηθώλ Πιεξνθνξηώλ ηνπ Γεληθνύ
Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ηνλίδνληαο ηα εμήο: «Οη θαηαζέζεηο πνπ έδσζαλ ζηηο
αλαθξηηηθέο αξρέο νη αξρεγνί ησλ γεληθώλ επηηειείσλ δίδνπλ ηελ εληύπσζε όηη ν
θαζέλαο εμ απηώλ πξνζπαζεί λα δηαθπιάμεη ην πξνζσπηθό ηνπ κέιινλ. Ωζηόζν, όηαλ
νη ππνζέζεηο απηέο ζα θζάζνπλ ζηα δηθαζηήξηα, ηόηε ζα απνζαθεληζηνύλ ηα θελά
πνπ ππάξρνπλ, αθνύ κέρξη ηώξα ηα θελά απηά είλαη πνιιά θαη δεκηνπξγνύλ
δηάθνξνπο ζπλεηξκνύο.». Δπίζεο, ν Πεθίλ εμέθξαζε ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό ηνπ
γηα ηνλ αξρεγό ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ Υνπινπζί Αθάξ, ιέγνληαο ην εμήο: «Δθόζνλ
ν ζηξαηεγόο Αθάξ ελεκεξώζεθε από ηε ΜΙΤ ην απόγεπκα ηεο 15εο Ινπιίνπ, γηαηί δελ
ηειεθώλεζε ακέζσο ζηνπο ππόινηπνπο αξρεγνύο ησλ γεληθώλ επηηειείσλ θαη λα
ηνπο δηαηάμεη λα καηαηώζνπλ θάζε θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα ηνπο θαη λα επηζηξέςνπλ
άκεζα ζηα θαζήθνληα ηνπο ζηελ Άγθπξα;».
Αξρηθά, ην πξαμηθόπεκα είρε απνθαζηζζεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4 Μαΐνπ 2016,
σζηόζν απηό κεηαηνπίζζεθε γηα ηηο 25 Ινπιίνπ (κηα εβδνκάδα πξηλ ηηο εηήζηεο
ηαθηηθέο θξίζεηο ησλ αλσηάησλ αμησκαηηθώλ) ιόγσ ηνπ όηη ζηηο 3 Μαξηίνπ είρε
ζπιιεθζεί ν ζπληαγκαηάξρεο Μνπραξέκ Κηνζέ, λνκηθόο ζύκβνπινο ηνπ Γεληθνύ
Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη κέινο ηνπ εγεηηθνύ ππξήλα ησλ
πξαμηθνπεκαηηώλ ζηνλ νπνίν είρε δνζεί ε νλνκαζία YSK (Yurtta Sulh Konseyi:
πκβνύιην γηα ηελ Δηξήλε ζηελ Παηξίδα). ηε ζπλέρεηα, επεηδή δηέξξεπζαλ
πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηνύζε ε Δηζαγγειεία ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο γηα έλα ελδερόκελν θίλεκα ησλ ζηξαηησηηθώλ, ην YSK
απνθάζηζε ην πξαμηθόπεκα λα δηεμαρζεί ζηηο 02.00 ώξα ηεο 16εο Ινπιίνπ ζηελ
Άγθπξα θαη ζηηο 03.00 ώξα ηεο ίδηαο εκέξαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Πέξαλ ηνύηνπ,
αο ζπλππνινγηζζεί όηη, ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ε πνιηηεηαθή,
πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία ηεο ρώξαο απνπζίαδαλ από ηα θαζήθνληα ηνπο, είηε
ιόγσ δηαθνπώλ, είηε ιόγσ θνηλσληθώλ ππνρξεώζεσλ. Δηδηθόηεξα, ζηηο 15 Ινπιίνπ,
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εθηόο από ηνλ αξρεγό θαη ππαξρεγό ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ,
ηνλ αξρεγό ηνπ ζηξαηνύ μεξάο θαη ην δηνηθεηή ηεο ΜΙΣ πνπ βξηζθόηαλ ζηηο ζέζεηο
ηνπο:
 Ο πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο βξηζθόηαλ ζε δηαθνπέο ζε παξαζαιάζζην
ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ζηε Μαξκαξίδα. Απηό πνπ πξνθαιεί εληύπσζε είλαη όηη, ελώ
αξρηθά είρε δεκνζηνπνηεζεί όηη ν Σαγίπ Δξληνγάλ ζα παξαζέξηδε ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε, ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ απηόο άιιαμε ην
πξόγξακκα ηνπ. Φπζηθά, ε αιιαγή απηή αλέηξεςε ην ζρεδηαζκό ησλ
πξαμηθνπεκαηηώλ αλαθνξηθά κε ηε ζύιιεςε ή δνινθνλία ηνπ Δξληνγάλ, νη νπνίνη
ζηε ζπλέρεηα απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ ελ ιόγσ επηρείξεζε ζηε
Μαξκαξίδα κε ηα ίδηα ζηειέρε ησλ εηδηθώλ δπλάκεσλ θαη βαηξαραλζξώπσλ.
 Ο πξσζππνπξγόο βξηζθόηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε γηα λα παξαζηεί ζηηο 16
Ινπιίνπ ζηελ ηειεηή θαζέιθπζεο ηνπ αξκαηαγσγνύ πινίνπ TCG Sancaktar.
 Ο ππνπξγόο Δζσηεξηθώλ βξηζθόηαλ ζην Δξδεξνύκ ηεο αλαηνιηθήο Σνπξθίαο.
 Ο αξρεγόο ηεο ηνπξθηθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο βξηζθόηαλ ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε γακήιηα ηειεηή ηεο θόξεο ηνπ
πηεξάξρνπ δηνηθεηή ηεο Γηνίθεζεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξηθήο Γύλακεο θαη
Αληηαεξνπνξηθήο Αληηππξαπιηθήο Άκπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ναπηηθό
Όκηιν Moda.
 Ο αξρεγόο ηνπ ηνπξθηθνύ πνιεκηθνύ λαπηηθνύ είρε κεηαβεί ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε πξνθεηκέλνπ ην πξσί ηεο 15εο Ινπιίνπ λα παξεπξεζεί ζηελ
ηειεηή απνθνίηεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ Ναπηηθνύ Λπθείνπ Heybeliada, ην
απόγεπκα ζε γάκν ζην Yeşilköy (ζ.ζ. όρη ζην γάκν πνπ παξεπξέζε ν αξρεγόο ηεο
πνιεκηθήο αεξνπνξίαο) θαη ην πξσί ηεο 16εο Ινπιίνπ ζηελ ηειεηή θαζέιθπζεο ηνπ
αξκαηαγσγνύ πινίνπ TCG Sancaktar.
 Ο αξρεγόο ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο ηξαηνρσξνθπιαθήο θαη ν δηνηθεηήο ηεο
Γηνίθεζεο Δηδηθώλ Γπλάκεσλ Bordo Bereli παξεπξηζθόηαλ ζε γάκν ζηε Λέζρε
Αμησκαηηθώλ ζηελ Άγθπξα.
Λίγεο εκέξεο πξηλ ηελ 15ε Ινπιίνπ, 450 άηνκα πνπ ζα ζηήξηδαλ ην πξαμηθόπεκα
ελεκεξώζεθαλ γηα ηα θαζήθνληα πνπ επξόθεηην λα αλαιάβνπλ ζηε λέα θαηάζηαζε
πνπ ζα είρε δεκηνπξγεζεί όπσο, δηνηθεηέο ησλ πεξηνρώλ πνπ ζα ηεινύζαλ ππό ην
θαζεζηώο ζηξαηησηηθνύ λόκνπ, πθππνπξγνί ππνπξγείσλ, δήκαξρνη, γεληθόο
δηεπζπληήο ηεο θξαηηθήο ηειεόξαζεο TRT θ.ιπ. Ωζηόζν, ζηνλ θαηάινγν απηό πνπ
πεξηήιζε ζηηο αλαθξηηηθέο αξρέο δελ αλαγξαθόηαλ νύηε ηα νλόκαηα ησλ λέσλ
αξρεγώλ ησλ γεληθώλ επηηειείσλ, νύηε θαη ησλ πνιηηηθώλ πνπ ζα ζπγθξνηνύζαλ ηε
λέα θπβέξλεζε. Πάλησο εληύπσζε πξνθαινύλ νη αθόινπζεο δειώζεηο ηεζζάξσλ
Σνύξθσλ πνιηηηθώλ. Πξώηνλ, ν ειαραηηίλ Νηεκηξηάο αξρεγόο ηνπ θνπξδηθνύ
θόκκαηνο HDP αλέθεξε όηη, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο πηζαλόηεηεο νη πξαμηθνπεκαηίεο
λα είραλ ππνζηήξημε από κηα ηζρπξή πνιηηηθή «θιίθα» πνπ αλήθεη ζην θπβεξλόλ
θόκκα ΑΚΡ, ε νπνία είλαη επηπέδνπ βνπιεπηνύ, ππνπξγνύ, αθόκε θαη πςειόβαζκσλ
ζηειερώλ. Γεύηεξνλ, ν αληηπξόεδξνο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο Ννπξεηηίλ Σδαληθιί
δήισζε όηη, ην Γεληθό Δπηηειείν Δλόπισλ Γπλάκεσλ έρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Νν1
ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Σνπξθία θαη απηόο είλαη πνιηηηθόο πνπ ελήξγεζε ελ
νλόκαηη ηνπ Φεηνπιάρ Γθηνπιέλ. Καη ηξίηνλ, νη βνπιεπηέο ηνπ ξεπνπκπιηθαληθνύ
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θόκκαηνο CHP Δλίο Μπεξκπέξνγινπ θαη Γθηνπξζέι Σεθίλ αλέθεξαλ όηη, πξόζσπν
ηνπ ζηελνύ πεξηβάιινληνο ππνπξγνύ εκπιέθεηαη ζην πξαμηθόπεκα.
Σέζζεξεηο εκέξεο πξηλ ην πξαμηθόπεκα, ν αξρεγόο ηεο ΜΙΣ ζπλαληήζεθε ζην
ζηξαηεγείν ησλ Bordo Bereli κε ηνλ αξρεγό ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ θαη ηνπ
παξέδσζε κηα θαηάζηαζε κε 600 πςειόβαζκνπο ζηξαηησηηθνύο πνπ είραλ ζρέζεηο
κε ην θίλεκα ηνπ ηκάκε Γθηνπιέλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηε
ζπλεδξίαζε ηνπ Αλσηάηνπ ηξαηησηηθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηηο εηήζηεο
ηαθηηθέο θξίζεηο ησλ αλσηάησλ αμησκαηηθώλ. Καηά ηε ζπλάληεζε απηή, ε εθηίκεζε
πνπ παξνπζηάζζεθε έθαλε ιόγν γηα έλα ελδερόκελν πξαμηθόπεκα κεηά από ηξεηο
κήλεο, δειαδή πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο
ζηελ Σνπξθία αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο από πξνεδξεπόκελε ζε
κηα κνξθή πξνεδξηθήο ή εκηπξνεδξηθήο Γεκνθξαηίαο. (ζ.ζ. Η πιεξνθνξία γηα
ελδερόκελν πξαμηθόπεκα κεηά από ηξεηο κήλεο θαη όρη ηνλ Ινύιην, πηζαλόλ λα
δεκηνπξγήζεη πνιπδηάζηαηεο εμειίμεηο θαη ξήγκαηα ζε πνιηηηθά θόκκαηα ηεο Σνπξθίαο
κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ην εζληθηζηηθό ΜΗΡ. Δπί ηνπ παξόληνο αο αξθεζζνύκε κόλν
ζε απηήλ ηελ εθηίκεζε, αλαθέξνληαο κόλν ηε δήισζε πνπ έθαλε ζηηο 13-02-2016 ε
Μεξάι Αθζελέξ βνπιεπηήο ηνπ εζληθηζηηθνύ θόκκαηνο ΜΗΡ ζηνλ ηειενπηηθό ζηαζκό
CNN Türk ηνλίδνληαο όηη, απηή ζα γίλεη πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο. εκεησηένλ, ε
Αθζελέξ πξηλ έλα κήλα επηδίσμε λα αλαηξέςεη ηνλ αξρεγό ηνπ θόκκαηνο ηεο, αιιά
απηό δελ επεηεύρζε.)
Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη, από ην 2014 ηα κέιε ηνπ θηλήκαηνο Γθηνπιέλ
επηθνηλσλνύζαλ κεηαμύ ηνπο κέζσ ηεο εθαξκνγήο θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ
ByLock. Σν ρεηκώλα ηνπ 2015, ηνύην εληνπίζζεθε από ηελ ΜΙΣ, ε νπνία ζηε
ζπλέρεηα άξρηζε λα απνθξππηνγξαθεί εθαηνκκύξηα κελπκάησλ. Απηό είρε σο
απνηέιεζκα λα θαηαγξαθνύλ πεξίπνπ 40.000 άηνκα κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη
πξναλαθεξζέληεο 600 πςειόβαζκνη ζηξαηησηηθνί. ηε ζπλέρεηα, ζην ηέινο Μαξηίνπ
2016, ν δηνηθεηήο ηεο ΜΙΣ ελεκέξσζε ηνπο ππνπξγνύο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην ζέκα
απηό, αιιά ε πιεξνθνξία απηή δηέξξεπζε ζην θίλεκα ηνπ Φεηνπιάρ Γθηνπιέλ κε
απνηέιεζκα ηα κέιε ηνπ λα αξρίδνπλ λα επηθνηλσλνύλ κε άιιε εθαξκνγή
θξππηνγξαθεκέλσλ κελπκάησλ. Δπίζεο, έλα άιιν ζηνηρείν πνπ θαηαδεηθλύεη ηε
κπζηηθή δξάζε ησλ γθηνπιεληζηώλ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξόπν πνπ απηνί
αλαγλσξίδνληαλ κεηαμύ ηνπο, θέξνληαο καδί ηνπο έλα ραξηνλόκηζκα ηνπ ελόο
δνιαξίνπ ηεο ζεηξάο F. Μάιηζηα, ζύκθσλα κε ηα ηνπξθηθά δεκνζηεύκαηα πνπ
αλέδεημαλ ην ζέκα απηό, ην γξάκκα F παξαπέκπεη ζηνλ Φεηνπιάρ.
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Παξακνλέο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, πεξίπνπ 300 ζηξαηησηηθνί θαηέζεζαλ αηηήζεηο
δηαδπγίνπ γηα λα κελ ππνζηνύλ δηώμεηο νη ζύδπγνί ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
εγρείξεκα ηνπο ζα νδεγείην ζηελ απνηπρία. Δπίζεο, αξθεηνί ζηξαηησηηθνί απέζπξαλ
ηηο θαηαζέζεηο ηνπο από ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο κεηέηξεςαλ ζε ζπλάιιαγκα ιόγσ ηεο
ππνηίκεζεο πνπ ζα πθίζηαην ε ηνπξθηθή ιίξα κεηά ην πξαμηθόπεκα.
ηηο 13 θαη 14 Ινπιίνπ, πςειόβαζκα ζηειέρε ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ζπκκεηείραλ ζε
κπζηηθέο ζπζθέςεηο, επαλεπηβεβαίσζαλ ηελ εκεξνκελία θαη ηηο ώξεο έλαξμεο ηεο
επηρείξεζεο Yıldırım πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαηέζηεζαλ ην
δίθηπν επηθνηλσλίαο ηνπο κέζσ ηεο εθαξκνγήο whatsapp, κε λέα θηλεηά ηειέθσλα
πνπ είραλ αγνξάζεη.
Σν πξσί ηεο 15εο Ινπιίνπ, ζηξαηησηηθνί πνπ απνπζίαδαλ είηε ζε θαλνληθή άδεηα, είηε
ζε ππεξεζηαθέο απνζηνιέο, είηε ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα εθηόο Άγθπξαο
επέζηξεςαλ ζηα θαζήθνληα ηνπο πξνθαζηδόκελνη δηάθνξεο δηθαηνινγίεο.
ηηο 12.30 ώξα ηεο 15εο Ινπιίνπ, αμησκαηηθνί ηνπ 1νπ πληάγκαηνο Αεξνπνξίαο
ηξαηνύ ζηελ Άγθπξα πξνεηνίκαζαλ 6 επηζεηηθά ειηθόπηεξα (4 Super Kobra θαη 2
Kobra) γηα ηελ εθηέιεζε επηζεηηθώλ απνζηνιώλ.
ηηο 13.00 ή 14.45 ώξα (ζ.ζ. δηεξεπλάηαη) ηεο 15εο Ινπιίνπ, έλαο ζκήλαξρνο πνπ
ππεξεηνύζε ζηελ 4ε Κύξηα Αεξνπνξηθή Βάζε ηνπ Aθηληδί κεηέβε ζην θηήξην ηεο ΜΙΣ
ζηελ Άγθπξα θαη πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ εθδήισζε ελδερόκελνπ πξαμηθνπήκαηνο,
αλαθέξνληαο όηη: «Σηε Βάζε ηνπ Αθηληδί θαη ζην Σρνιή Αεξνπνξίαο Σηξαηνύ ζην
Γθηνπβεξηδηλιίθ πξνεηνηκάδνληαη ηα αεξνζθάθε θαη ηα ειηθόπηεξα. Πξόθεηηαη γηα κηα
θαηάζηαζε εθηάθηνπ αλάγθεο θαη γίλνληαη πξνεηνηκαζίεο πηζαλόλ γηα πξαμηθόπεκα
κεηά ηα κεζάλπθηα.». ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ είρε νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε ηνπ
ζκελάξρνπ, ε ΜΙΣ ζηηο 16.00 ώξα απέζηεηιε έλα θξππηνγξαθεκέλν ζήκα ζην Γεληθό
Δπηηειείν Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ρσξίο όκσο λα ιάβεη επηβεβαίσζε ιήςεο ηνπ
ζήκαηνο πνπ απέζηεηιε. Γηα ην ιόγν απηό, ζηηο 17.30 ώξα ν ππαξρεγόο ηεο ΜΙΣ
κεηέβε ζην γεληθό επηηειείν, όπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ ππαξρεγό απηνύ θαη ηνλ
4

ελεκέξσζε γηα ην ελδερόκελν εθδήισζεο πξαμηθνπήκαηνο. Αθνινύζσο, ζηηο 18.00
ώξα, ν δηνηθεηήο ηεο ΜΙΣ Υαθάλ Φηληάλ κεηέβε ζην γεληθό επηηειείν, ιόγσ ηνπ
επείγνληνο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο θαηάζηαζεο, όπνπ απηόο ζπκκεηείρε ζε
απόξξεηε ζύζθεςε ζηελ νπνία παξεπξέζεθαλ ν αξρεγόο θαη ν ππαξρεγόο ηνπ
γεληθνύ επηηειείνπ, θαζώο επίζεο ν δηνηθεηήο ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ. Αθνύ
ζπδεηήζεθαλ όιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη ηα άκεζα κέηξα πνπ ζα έπξεπε λα ιεθζνύλ,
ζηηο 18.30 ώξα ν αξρεγόο ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ ζηξαηεγόο Υνπινπζί Αθάξ
θάιεζε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ Γηνίθεζεο θαη Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γεληθνύ
Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ηνπ έδσζε ηηο αθόινπζεο εληνιέο: πξώηνλ, κέρξη
λεσηέξαο δηαηαγήο λα κελ απνγεησζεί θαλέλα ελαέξην κέζν (αεξνζθάθε, ειηθόπηεξα
θ.ιπ.), ελώ όζα εμ απηώλ βξίζθνληαη ζε πηήζε λα επηζηξέςνπλ άκεζα ζηηο βάζεηο
ηνπο. Γεύηεξνλ, λα ιεθζεί θάζε κέηξν, ώζηε ην πξνζσπηθό ηεο αεξνπνξίαο ζηξαηνύ
λα κελ πεηάμεη κε ηα αεξνπνξηθά κέζα πνπ δηαζέηεη. Καη ηξίηνλ, λα ζηακαηήζεη θάζε
θηλεηνπνίεζε αξκάησλ θαη ηεζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ ηεο Μεξαξρίαο
Δθπαηδεύζεσο Σεζσξαθηζκέλσλ ζην Δηίκεζγθνπη ηεο Άγθπξαο. Σαπηόρξνλα, ν
ππαξρεγόο ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ επηθνηλώλεζε κε ην Κέληξν
Δπηρεηξήζεσλ ηεο Γηνίθεζεο Αεξνπνξηθώλ Γπλάκεσλ, κεηαθέξνληαο ηελ εληνιή ηνπ
ζηξαηεγνύ Αθάξ λα ζηακαηήζεη θάζε πηεηηθή δξαζηεξηόηεηα όισλ ησλ αεξνζθαθώλ
ηεο ηνπξθηθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο.
Ωζηόζν, νη πξαμηθνπεκαηίεο, έρνληαο ιάβεη γλώζε ηεο εμέιημεο απηήο από ηνλ
ππαζπηζηή ηνπ ζηξαηεγνύ Υνπινπζί Αθάξ, αθελόο πξνζπάζεζαλ λα
παξεκπνδίζνπλ ηε δηαβίβαζε ησλ εληνιώλ ηνπ Σνύξθνπ αξρεγνύ πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, αθεηέξνπ απνθάζηζαλ λα επηζπεύζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο έλαξμεο
ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ζπιιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα ηνλ Αθάξ θαη ηνλ ππαξρεγό ηνπ
πεξί ώξα 21.00-21.20. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ν αξρηθόο ζρεδηαζκόο πξνέβιεπε ε
ζύιιεςε ηνπ αξρεγνύ ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ, ηνπ αξρεγνύ ησλ ρεξζαίσλ
δπλάκεσλ, ηνπ αξρεγνύ ηεο ζηξαηνρσξνθπιαθήο θαη ηνπ ππαξρεγνύ ησλ ελόπισλ
δπλάκεσλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο νηθίεο ηνπο, αιιά απηόο άιιαμε ιόγσ ηεο λέαο
θαηάζηαζεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί.
ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ην δηνηθεηή ηεο ΜΙΣ Υαθάλ Φηληάλ, απηόο πξηλ ηελ 20.00 ώξα
ηεο 15εο Ινπιίνπ θαη ρσξίο λα έρεη πιήξσο επηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο γηα
δηεμαγσγή πξαμηθνπήκαηνο επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε ηνλ ππεύζπλν αζθαιείαο
ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Σαγίπ Δξληνγάλ ζην μελνδνρείν ζηε Μαξκαξίδα πνπ
βξηζθόηαλ θαη ηνπ είπε ηα εμήο: «Έρεηε ιάβεη κέηξα αληηκεηώπηζεο κηαο ελδερόκελεο
ρεξζαίαο, λαπηηθήο ή αεξνπνξηθήο απεηιήο; Γελ κπνξώ λα ζαο πσ κε πιήξε
επηβεβαίσζε όηη άξρηζε έλα πξαμηθνπεκαηηθό θίλεκα.». Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη, θαηά
ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθαιείαο (.Δ.Α.), ζηηο 20 Ινπιίνπ 2016, ν
Υαθάλ Φηληάλ επέδσζε ζε θάζε κέινο ηνπ .Δ.Α. έλα θάθειν πνπ πεξηείρε ηηο
δεθάδεο θαηαγγειίεο πνπ είραλ πεξηέιζεη ζηε ΜΙΣ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο γηα ην
ελδερόκελν πξαμηθνπήκαηνο, νη νπνίεο ζην ηέινο απνδείρζεθαλ αλαθξηβείο. Γηα ην
ιόγν απηό θαη ν δηνηθεηήο ηεο ΜΙΣ, ζύκθσλα κε δήισζε ζηελώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ,
δελ ζέιεζε λα ελεκεξώζεη ηνλ πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο πξηλ επηβεβαηώζεη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζηελ ηνπξθηθή ππεξεζία πιεξνθνξηώλ. Δπίζεο, δελ
πξέπεη λα απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν νη πξνγελέζηεξεο θαηαγγειίεο γηα
πξαμηθόπεκα λα ήηαλ θαζνδεγνύκελεο από ηνπο ζηαζηαζηέο, εθαξκόδνληαο κηα
παξαιιαγή ηνπ κύζνπ ηνπ Αηζώπνπ γηα ηνλ ςεύηε βνζθό, αλαθνξηθά κε ηνλ ιύθν θαη
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ηα πξόβαηα. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, έλα δεύηεξν δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη όηη, ν
Υαθάλ Φηληάλ, εθηηκώληαο όηη ε ΜΙΣ ζα δερζεί επίζεζε από ηνπο πξαμηθνπεκαηίεο,
όπσο θαη έγηλε ζηηο 23.00 ώξα, κεηέβε ζε πξνθαζνξηζκέλν, βάζεη ππαξρόλησλ
ζρεδίσλ, «αζθαιέο κέξνο» εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εζληθήο ππεξεζίαο
πιεξνθνξηώλ, απ’ όπνπ δηεύζπλε ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ αζπξκάησλ θαη
δνξπθνξηθώλ ηειεθώλσλ. Δηδηθόηεξα, από εθεί απνθαηέζηεζε ηελ επηθνηλσλία κε
ηνπο δηεπζπληέο ησλ δηεπζύλζεσλ θαη ηνπο δηνηθεηέο ησλ κνλάδσλ ηεο ΜΙΣ θαη ήηαλ
ζε ζπλερή επαθή ηόζν κε ηνλ πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, όζν θαη ηνλ
πξσζππνπξγό.
Αλαθνξηθά κε ηνπο ππόινηπνπο αξρεγνύο ησλ γεληθώλ επηηειείσλ ε θαηάζηαζε
δηακνξθώζεθε σο αθνινύζσο:
Ο αξρεγόο ησλ αεξνπνξηθώλ δπλάκεσλ ζπλειήθζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ιίγν
πξηλ ηα κεζάλπθηα ηεο 15εο Ινπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα γακήιηαο ηειεηήο, ύζηεξα από
αεξνθίλεηε ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηκήκα ησλ εηδηθώλ δπλάκεσλ θαη ζηε
ζπλέρεηα ζηηο 02.00 ώξα ηεο 16εο Ινπιίνπ κεηαθέξζεθε αεξνπνξηθώο ζηε αεξνπνξηθή
βάζε ζην Αθηληδί. Τπόςε όηη, απηόο, ζύκθσλα κε δήισζε ηνπ, είρε ελεκεξσζεί
ηειεθσληθά γηα ην πξαμηθόπεκα από ηε ζύδπγν ηνπ ζηηο 21.30 ώξα, αιιά δελ
κπόξεζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ αξρεγό ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δλόπισλ
Γπλάκεσλ. Μάιηζηα, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 21.30 ώξα έσο ηα κεζάλπθηα (ώξα
ζύιιεςεο ηνπ) πξνζπαζνύζε λα ζπληνλίζεη ηηο αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ελαληίνλ ησλ
ζηαζηαζηώλ.
Ο αξρεγόο ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ζπλειήθζε ζην ζηξαηεγείν ηνπ Γεληθνύ
Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ πεξί ηελ 22.00 ώξα, ύζηεξα από παξαπιαλεηηθό
ηειεθώλεκα πνπ δέρζεθε από ηνλ ππαζπηζηή ηνπ αξρεγνύ Υνπινπζί Αθάξ θαη ζηε
ζπλέρεηα κεηαθέξζεθε κε ειηθόπηεξν ζην Αθηληδί ζηηο 22.30 ώξα. Τπόςε όηη, ε
επηρείξεζε ζύιιεςεο ηνπ νξγαλώζεθε από ηνλ ππαζπηζηή ηνπ ππαξρεγνύ ηνπ
Γεληθνύ Δπηηειείνπ Δλόπισλ Γπλάκεσλ.
Ο αξρεγόο ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο ηξαηνρσξνθπιαθήο ζπλειήθζε ζηε Άγθπξα πεξί
ηελ 21.00 ώξα, ζε γακήιηα ηειεηή πνπ παξεπξηζθόηαλ ζηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ, από
ηνλ αμησκαηηθό πνπ ήηαλ ππαζπηζηήο ηνπ γηα νθηώ ζπλερόκελα ρξόληα θαη ζηε
ζπλέρεηα κεηαθέξζεθε ζηε βάζε ηνπ Αθηληδί, όπνπ έηπρε θαθνκεηαρείξηζεο. Μάιηζηα,
ν ελ ιόγσ αξρεγόο απεπζπλόκελνο ζηνπο αμησκαηηθνύο πνπ ηνλ ζπλέιαβαλ θαη ηνλ
θαθνκεηαρεηξίζζεθαλ ηνπο είπε όηη, εάλ έπεθηε αηρκάισηνο ησλ Διιήλσλ δελ ζα
ηύγραλε ηέηνηαο απαξάδεθηεο ζπκπεξηθνξάο.
Ο αξρεγόο ησλ λαπηηθώλ δπλάκεσλ, πνπ βξηζθόηαλ θαη απηόο ζε γακήιηα ηειεηή
ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε πιεξνθνξήζεθε γηα ην πξαμηθόπεκα θαη πξνζπάζεζε λα
επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθά κε ηνπο ππόινηπνπο αξρεγνύο ησλ γεληθώλ επηηειείσλ,
σζηόζν απηό δελ ήηαλ εθηθηό. Ακέζσο, απνρώξεζε από ην ρώξν ηεο ηειεηήο θαη
αθνύ απελεξγνπνίεζε ην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν πεξηπιαλήζεθε ζηνπο δξόκνπο ηεο
πόιεσο αλάκεζα ζην πιήζνο. ηε ζπλέρεηα, ήξζε ζε επαθή κε ηνλ αζηπλνκηθό
δηεπζπληή ηνπ Βαθίξθηντ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, ν νπνίνο ηνπ παξείρε πξνζηαζία
ζε θξαηηθό μελώλα ηνπ αεξνδξνκίνπ Αηαηνύξθ. Καηόπηλ, ζηηο 06.30 ώξα ηεο 16εο
Ινπιίνπ καδί κε απηόλ κεηέβε ζην αζηπλνκηθό ηκήκα ηνπ Αηάθηντ θαη δήηεζε από ηνπο
αζηπλνκηθνύο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζηελ Άγθπξα, όπσο θαη έγηλε. Αο
ζεκεησζεί όηη, κέρξη λα κεηαβεί ζηελ Άγθπξα ν Σνύξθνο λαύαξρνο είρε εμαζθαιίζεη
ηελ επάλνδν ζηηο λαπηηθέο ηνπο βάζεηο ησλ πνιεκηθώλ πινίσλ πνπ είραλ πεξηέιζεη
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ζηνλ έιεγρν ησλ ζηαζηαζηώλ θαη είραλ αλαρσξήζεη από απηέο. Μεηαμύ ησλ πινίσλ
απηώλ ήηαλ θαη ε θξεγάηα YAVUZ ζηελ νπνία ηεινύζε ππό νκεξία ν λαύαξρνο
Αξρεγόο ηόινπ.
Ο δηνηθεηήο ηεο Γηνίθεζεο Δηδηθώλ Γπλάκεσλ Bordo Bereli παξεπξηζθόηαλ ζε
γακήιηα ηειεηή ζηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ καδί κε ηνλ αξρεγό ηεο Γεληθήο Γηνίθεζεο
ηξαηνρσξνθπιαθήο. Ωζηόζν, επεηδή είραλ πξνεγεζεί νξηζκέλεο εμειίμεηο πνπ ηνλ
πξνβιεκάηηζαλ έθπγε από ην ρώξν ηεο ηειεηήο εζπεπζκέλα, πξντδέαζε ηελ
πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα γηα ελδερόκελε απόπεηξα ελαληίνλ ηνπ θαη ηειεθώλεζε ηνλ
ππαζπηζηή ηνπ, ν νπνίνο βξηζθόηαλ ζην ζηξαηεγείν ησλ Bordo Bereli θαη ηνπ έδσζε
εληνιή λα ζθνηώζεη νπνηνλδήπνηε ζα επηρεηξνύζε λα αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηνπ
ζηξαηεγείνπ ησλ εηδηθώλ δπλάκεσλ. Φπζηθά, ε εγξήγνξζε ηνπ ελ ιόγσ Σνύξθνπ
ζηξαηεγνύ είρε ζαλ απνηέιεζκα, αθελόο λα απνηξαπεί ε πξνζπάζεηα ζύιιεςεο ηνπ
αθνύ ε πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα αληέδξαζε δπλακηθά, αθεηέξνπ ν ππαζπηζηήο ηνπ,
εθηειώληαο επαθξηβώο ηελ εληνιή ηνπ δηνηθεηνύ ηνπ, ζθόησζε ηνλ ηαμίαξρν πνπ
πξνζπάζεζε λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ησλ Bordo Bereli. ην ζεκείν απηό θξίλεηαη
ζθόπηκν λα παξαζέζνπκε αθνινύζσο ηελ ηειεθσληθή ζπλνκηιία ηνπ ππνζηξαηήγνπ
Zεθάτ Αθζάθαιιη, δηνηθεηνύ ησλ Bordo Bereli κε ηνλ ππαζπηζηή ηνπ, αξρηινρία Οκέξ
Υαιίζληεκηξ: «Οκέξ ζνπ αλαζέησ έλα ηζηνξηθό θαζήθνλ ελ νλόκαηη ηεο παηξίδαο καο
θαη ηνπ έζλνπο καο. Ο ηαμίαξρνο Σεκίρ Τεξδί είλαη πξνδόηεο θαη ζηαζηαζηήο. Να ηνλ
ζθνηώζεηο πξηλ εηζέιζεη ζην ζηξαηεγείν. Υπάξρνπλ ελδείμεηο γηα απηό. Όπσο
γλσξίδεηο, είκαη καδί ζνπ 20 ρξόληα θαη κεηαμύ καο ππάξρεη ελόηεηα.». εκεησηένλ
όηη, παξόιν πνπ o ηαμίαξρνο Σεξδί ζπλνδεπόηαλ από 10 άλδξεο ησλ Bordo Bereli, ν
Υαιίζληεκηξ δελ δίζηαζε λα ηνλ ζθνηώζεη κε απνηέιεζκα λα ζθνησζεί θαη ίδηνο αθνύ
δέρζεθε 30 ζθαίξεο. ηε ζπλέρεηα, ν ζηξαηεγόο Αθζάθαιιη επηθνηλώλεζε
ηειεθσληθά κε ηνλ ππνπξγό Δζσηεξηθώλ, ν νπνίνο είρε αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο
θαηάζηαζεο θαη θξόληηζε ώζηε λα κεηαθεξζνύλ 1.500 ζηειέρε ησλ κνλάδσλ εηδηθώλ
επηρεηξήζεσλ ηεο αζηπλνκίαο PÖH από ηε Μαύξε Θάιαζζα ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε θαη άιια 1.500 ζηειέρε ησλ PÖH από ηε λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία
ζηελ Άγθπξα. Δηδηθόηεξα, θαηά ηε ζπλνκηιία απηή εηπώζεθαλ ηα εμήο:
«Τπνζηξάηεγνο Αθζάθαιιη: Έρσ ζπληάμεη ζρέδην. Εεηώ ηελ άδεηα θαη ηελ
εμνπζηνδόηεζε λα απειεπζεξώζσ ηνλ αξρεγό ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ. Τπνπξγόο
Δζσηεξηθώλ: Δλ νλόκαηη ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο ζνπ
παξαρσξώ θάζε αξκνδηόηεηα.». Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηό, νη ελέξγεηεο ηνπ δηνηθεηνύ
ησλ Bordo Bereli επέθεξαλ πνιύ ζνβαξά πιήγκαηα ζηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό
ησλ πξαμηθνπεκαηηώλ θαη ζπλεηέιεζαλ ζεκαληηθά ζηελ αλαηξνπή ησλ επηδηώμεσλ
ηνπο.
ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο ππόινηπεο εμειίμεηο πνπ αθνινύζεζαλ όπσο, ε
απνθαζηζηηθόηεηα ηνπ Σαγίπ Δξληνγάλ θαη ε απνηπρία ηεο ζύιιεςεο ή δνινθνλίαο
ηνπ ζηε Μαξκαξίδα, θαζώο επίζεο ε απνθαζηζηηθόηεηα ηεο θπβέξλεζεο, όισλ ησλ
θνκκάησλ ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ησλ ΜΜΔ, ηεο αζηπλνκίαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
θαη ηνπ ηνπξθηθνύ ιανύ, κεηέηξεςαλ ηελ απόπεηξα ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηεο 15εο
Ινπιίνπ 2016 ζε κηα «επίζεζε απηνθηνλίαο» κε πνιύ νδπλεξά απνηειέζκαηα, όρη
κόλν γηα ηνπο πξαμηθνπεκαηίεο αιιά θαη γηα όιε ηελ Σνπξθία.
Σέινο, εύθνια θαζίζηαηαη ζαθέο όηη, ε εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ θαη
εθηηκήζεσλ ζα είλαη εθηθηή κόλν όηαλ ζα νινθιεξσζεί ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ
βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Παξά ηαύηα, ε εθδήισζε θάπνηνπ άιινπ νξγαλσκέλνπ
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θηλήκαηνο, βξαρππξόζεζκα, έρεη κηθξέο πηζαλόηεηεο λα πξαγκαηνπνηεζεί, ελώ δελ
ζα πξέπεη λα απνθιεηζζνύλ νη κεκνλσκέλεο επηζέζεηο κε ζθνπό ηελ εθδίθεζε
ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ θξαηηθώλ θνξέσλ θαη πξνζώπσλ όπσο, ν πξόεδξνο ηεο
Γεκνθξαηίαο, ν πξσζππνπξγόο, ν δηνηθεηήο ηεο ΜΙΣ, ν δηνηθεηήο ηεο Γηνίθεζεο
Δηδηθώλ Γπλάκεσλ Bordo Bereli θ.ιπ.

8

