1

Η πλζήθε τεο Λωδάλλεο, ν Εζληθόο Όξθνο
θαη ε επεκβατηθή πνιητηθή τεο Άγθπξαο πέξαλ τωλ σπλόξωλ
πλέλτεπμε τνπ Χξ. Μελάγηα στν www.militaire.gr (01-11-2016)

1ε ΕΡΩΣΗΗ: Γηαηί ν Δξληνγάλ έζεζε ζέκα αιιαγήο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο;
Δίλαη ζηφρνο ε Διιάδα ή κήπσο νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δξληνγάλ είλαη άιιεο θαη γη’
απηφ έζεζε ην ζέκα. Αλ λαη πνηεο είλαη απηέο;
1ε ΑΠΑΝΣΗΗ: Θέκα αιιαγήο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο δελ πθίζηαηαη. Απηφ ην
γλσξίδεη ν Δξληνγάλ θαη νχηε κπνξεί λα πείζεη θαλέλαλ ζνβαξά ζθεπηφκελν ηφζν
ζηελ Σνπξθία φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Άιισζηε, θχθινη Σνχξθσλ αλαιπηψλ πνπ
ζηεξίδνπλ ην εξληνγαληθφ θαζεζηψο ζεσξνχλ ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο σο κηα
«εγγπεηηθή επηζηνιή» γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο ηνπο θαη θαηαιαβαίλεηε ηη
ελλνψ. Ήδε, έρνπλ δεκνζηεπζεί πιεξνθνξίεο ζηνλ ηνπξθηθφ ηχπν γηα ηε
δξαζηεξηνπνίεζε Άγγισλ ζηηο πεξηνρέο Hakkari, Van, Silopi θαη Mardin ηεο
λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο, νη νπνίνη έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηνπο αξρεγνχο
κεξηθψλ θνπξδηθψλ θπιψλ θαη ηνπο ρξεκαηνδνηνχλ κε εθαηνκκχξηα επξψ γηα λα
απνπιεξψζνπλ ηα ρξέε ηνπο ζηηο ηξάπεδεο.
ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ αληίθξνπζε ησλ ελ ιφγσ δειψζεσλ ηνπ Δξληνγάλ ζα
πξφηεηλα λα αλαηξέμνπκε ζηελ ηνπξθηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηηο ηζηνξηθά
ηεθκεξησκέλεο απφςεηο Σνχξθσλ αθαδεκατθψλ. Δλδεηθηηθά ζαο παξαζέησ ην
αθφινπζν θείκελν γηα ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηεο
Σνπξθάιαο θαζεγήηξηαο Sevtap Demirci ζην παλεπηζηήκην Boğaziçi ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο: «Γελ ππάξρεη θαλέλα έγγξαθν ζηα αξρεία ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο
Αγγιίαο πνπ λα κελ ην έρσ δηαβάζεη. Αθηέξσζα πέληε ρξόληα γηα έξεπλεο. ε θαλέλα
έγγξαθν δελ αλαγξάθεηαη όηη ε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο έρεη εκεξνκελία ιήμεο κεηά
από 100 ρξόληα (δειαδή ην 2023). Δάλ ππάξρεη θάπνην έγγξαθν, όπνηνο ην βξεη λα
ην θέξεη θαη λα κνπ ην δείμεη. Αλαθνξηθά κε ηα λεζηά, ε Σνπξθία νύησο ή άιισο
απνδέρζεθε ην θαζεζηώο ηνπο. Θα αλαξσηεζείηε, δελ έγηλε θακία πξνζπάζεηα γηα ηα
λεζηά; Ίζσο ζα έπξεπε λα γίλεη κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα. Όκσο, ζε κηα ζπκθσλία
δίλεηε κεξηθά πξάγκαηα θαη ζε αληάιιαγκα παίξλεηε άιια. Μαθάξη λα κελ δίλακε ηε
Μνζνύιε. Μαθάξη λα κελ δίλακε ηα λεζηά. Μαθάξη λα ηα παίξλακε όια. Όκσο, από
κεξηθά πξάγκαηα παξαηηείζαη.».
πλεπψο, ε αλαπαξαγσγή κε θνβηθά ζχλδξνκα «ην ηέινο ηεο ηζρχνο ηεο πλζήθεο
ηεο Λσδάλλεο» θαη «ην θαζεζηψο ησλ λεζηψλ», ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα
πξνζθέξεη «άζεια» ηηο θαιέο ππεξεζίεο ζηε ζπλνκσζηαθή θαη ηπρνδησθηηθή ηαθηηθή
ηνπ Σνχξθνπ πξνέδξνπ Σαγίπ Δξληνγάλ.
Πέξαλ ηνχηνπ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη απφ ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ
Σνχξθσλ αξζξνγξάθσλ (εξληνγαληθψλ θαη κε) ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ
ηηο ζπλερείο αλαθνξέο ηνπ Δξληνγάλ γηα ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο θαη ηα «ζχλνξα
ηεο θαξδηάο» έρεη λα θάλεη κε ηελ επηδίσμε ηνπ Σνχξθνπ πξνέδξνπ λα αλνίμεη έλα
δηάινγν ζηελ Σνπξθία, ν νπνίνο δελ ζα είλαη ηζηνξηθφο ζηεξηδφκελνο ζε ηζηνξηθά
έγξαθα θαη πξαθηηθά, αιιά ηδενινγηθφο. Καη θπζηθά κε ηνλ δηάινγν απηφ ζα πξέπεη
λα απαληεζνχλ δχν θχξηα εξσηήκαηα: «Κεκαιηζκφο ή Υαιηθάην;» θαη «Δπεκβαηηθή
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πνιηηηθή πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ή κηα πνιηηηθή βάζεη ηεο νπνίαο δελ ζα ππάξρεη θακία
ζθέςε επέκβαζεο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ;».
Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξψηεκα, νη εξληνγαληθνί θχθινη ζεσξνχλ φηη ν θεκαιηζκφο
απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν ερζξφ ηεο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο, εθιακβάλνληαο κάιηζηα
ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ ηνπξθηθνχ αιθαβήηνπ ην 1928 σο κηα πνιηηηζηηθή γελνθηνλία,
κε ζπλέπεηα νη ζχγρξνλνη Σνχξθνη λα κελ κπνξνχλ λα γξάςνπλ θαη λα δηαβάζνπλ ηα
θείκελα ησλ πξνγφλσλ ηνπο. Όπσο είλαη θπζηθφ, ε ελ ιφγσ αληηθεκαιηθή πξνζέγγηζε
ηνπ Δξληνγάλ ελφριεζε έληνλα ηνπο θεκαιηζηέο θαη άλνημε ελαληίνλ ηνπ έλα κέησπν
αληίδξαζεο θαη ακθηζβήηεζεο ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη. Δπνκέλσο, ζα πξφηεηλα
ζηνπο αξκφδηνπο Φνξείο θαη ππεξεζίεο καο λα θαηαγξάθνπλ φια ηα ηνπξθηθά θείκελα
πνπ αληηθξνχνπλ ηνλ Δξληνγάλ πξνθεηκέλνπ απηά λα ηα έρνπκε δηαζέζηκα γηα
κειινληηθή ρξήζε θαη εθηηκήζεηο. Τπφςε φηη, ππάξρνπλ πάξα πνιιά θείκελα πνπ
παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
ε φ,ηη αθνξά ζην δεχηεξν εξψηεκα, γηα επεκβαηηθή πνιηηηθή πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ή
κε, επηζεκαίλεηαη φηη, ε Σνπξθία ηνπ Δξληνγάλ επελδχεη ζε ηέζζεξα κέησπα.
Σν πξψην εζηηάδεηαη ζηε Γχζε (πιελ Διιάδνο) θαη έρεη σο θχξην άμνλα ηνλ
πνιππνιηηηζκφ θαη ηελ ηζιακνθνβία. Φπζηθά ζην κέησπν απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε
ηπρνδησθηηθή πνιηηηθή ηεο Άγθπξαο αλαθνξηθά κε ην πξνζθπγηθφ-κεηαλαζηεπηηθφ.
Δπίζεο, απφ ηελ κηα πιεπξά ν Δξληνγάλ θαηεγνξεί ηε Γχζε γηα ηζιακνθνβία, ελψ
απφ ηελ άιιε νη απφςεηο θαη νη ελέξγεηεο ηνπ ππνθξχπηνπλ έλαλ ζπλερψο
θιηκαθνχκελν ηζιακνθαζηζκφ. Δηδηθφηεξα, γηα ην ζέκα ηεο ηζιακνθνβίαο,
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε άπνςε έγθξηησλ Σνχξθσλ αξζξνγξάθσλ, νη
νπνίνη αλαθέξνπλ φηη, ε ηζιακνθνβία θαη ν ηζιακνθαζηζκφο είλαη δίδπκα αδέιθηα
φπνπ ην έλα ηξνθνδνηεί ην άιιν. Αμηνζεκείσην είλαη φηη, νη αξζξνγξάθνη απηνί,
εκκέζσο, θαηεγνξνχλ ηνλ Δξληνγάλ σο ηζιακνθαζίζηα, ν νπνίνο κε ηελ πνιηηηθή
πνπ εθαξκφδεη ηξνθνδνηεί ηελ ηζιακνθνβία ζηε Γχζε. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία
ζθέςεο, αληί λα απνθαινχκε ηνλ Δξληνγάλ σο νπιηάλν ή Νεννζσκαλφ, ηίηινη πνπ
ηνπ δίλνπλ θχξνο ζηε ρψξα ηνπ, κήπσο ζα έπξεπε λα ηνλ απνθαινχκε σο
ηζιακνθαζίζηα αθνχ θαη αξθεηνί Σνχξθνη αζπάδνληαη ηελ άπνςε απηή;
Σν δεχηεξν κέησπν αλαθέξεηαη ζην δηακειηζκφ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (Ιξάθπξία) θαη ηεο Κχπξνπ. Η Σνπξθία δηαθεξχηηεη φηη, ππνζηεξίδεη ηελ εδαθηθή
αθεξαηφηεηα θαη ελφηεηα ηνπ Ιξάθ θαη ηεο πξίαο, σζηφζν πξάηηεη ηα εληειψο
αληίζεηα αθνχ ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο έρεη ραξαθηήξα δνγκαηηθφ-ζξεζθεπηηθφ
(ζνπληηηθφ), ν νπνίνο παξαπέκπεη ζε δηακειηζκφ ησλ ρσξψλ απηψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην κεδεληζκφ ηνπο. Αλ αλαηξέμνπκε ζην παξειζφλ ζα δηαπηζηψζνπκε
ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε εμέιημε ηνπ «ηξαηεγηθνχ Βάζνπο» ηνπ
Νηαβνχηνγινπ, ην νπνίν αθελφο ηεξεί «επιαβηθά» ν Σαγίπ Δξληνγάλ, αθεηέξνπ
ηθαλνπνηεί ελ κέξεη ηελ αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο ησλ Σνχξθσλ ηνπ 21νπ αηψλα.
πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα κηα εμέιημε πνπ δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξεηο Φάζεηο. 1ε
Φάζε: Σνλ Απξίιην ηνπ 2001 θπθινθφξεζε ε 5ε Έθδνζε, ελψ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004
ε 20ε Έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ ηνπ Νηαβνχηνγινπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ
πξνβιήζεθε ηδηαίηεξα ε «ζρέζε ησλ κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ κε ηνπο γείηνλεο». 2ε
Φάζε: Σν Μάην ηνπ 2009, θαηά ηελ ηειεηή αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν
Νηαβνχηνγινπ είρε επηζεκάλεη φηη, ε Άγθπξα ζα κεηαπιάζεη «ηε ζρέζε ησλ
κεδεληθψλ πξνβιεκάησλ κε ηνπο γείηνλεο» ζε «ζρέζε κεγίζηνπ νθέινπο».
Αθνινχζσο, ν Νηαβνχηνγινπ ζηελ νκηιία ηνπ απηή αλέθεξε ηα εμήο: «Δθηόο από ηηο
ππνρξεώζεηο ηεο ζηα 70 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο ηεο, ε Σνπξθία έρεη ππνρξεώζεηο θαη
ζε όια ηα εδάθε πνπ έρνπλ θάζε είδνπο δηαζύλδεζε κε εδάθε ηνπ παξειζόληνο θαη
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ζε εδάθε όπνπ ππάξρνπλ Σνύξθνη. Ζ Σνπξθία έρεη ηζηνξηθό ρξένο θαη είλαη ζε ζέζε
λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζε απηό.». Φπζηθά, φια απηά φρη κφλν δελ ιήθζεθαλ ππφςε
απφ ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Σνπξθίαο θαη απφ ηα δπηηθά θέληξα ηζρχνο, αιιά είραλ
ηειείσο αγλνεζεί, κε απνηέιεζκα φζνη πξνζπαζνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ηνλ λέν
ηνπξθηθφ επεθηαηηζκφ λα αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο ζην έξγν ηνπο. (βι. Βηβιίν Η
Γεσπνιηηηθή ηξαηεγηθή θαη ε ηξαηησηηθή Ιζρχο ηεο Σνπξθίαο, ζει. 19, 34, 35 θαη 36,
Υξήζηνο Μελάγηαο, 2010). 3ε Φάζε: Σν 2011 κε ηελ έλαξμε ηεο Αξαβηθήο Άλνημεο
θαη ην ζπξηαθφ εκθχιην πφιεκν, ε ηνπξθηθή ζηξαηεγηθή κεηαηξάπεθε ζε «ζηξαηεγηθή
πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ κε ηνπο γείηνλεο». Καη ηέινο κεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο
15εο Ινπιίνπ άξρηζε ε 4ε Φάζε θαηά ηελ νπνία ε «ζηξαηεγηθή πνιιαπιψλ
πξνβιεκάησλ κε ηνπο γείηνλεο» κεηαηξάπεθε ζε «ζηξαηεγηθή κεδεληθψλ γεηηφλσλ»
κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηε πξία, ην Ιξάθ θαη ηελ Κχπξν.
Σν ηξίην κέησπν έρεη λα θάλεη κε ηελ Διιάδα θαη ζηεξίδεηαη ζε δχν θχξηνπο άμνλεο.
ηνλ πνιππνιηηηζκφ (Θξάθε θαη πξνζθπγηθφ-κεηαλαζηεπηηθφ), θαζψο επίζεο ζηε
«ζηξαηεγηθή ησλ κεδεληθψλ ειιεληθψλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο ζαιάζζηεο
δψλεο ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ».
Καη ηέινο, ην ηέηαξην κέησπν αθνξά ζην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηελ αιιαγή ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο ρψξαο απφ πξνεδξεπφκελε
ζε πξνεδξηθή δεκνθξαηία. Δπίζεο, εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, κέζσ ησλ ηξηψλ
πξψησλ κεηψπσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ν Δξληνγάλ επηδηψθεη ηελ ελεξγνπνίεζε
ησλ εζληθηζηηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο θαη κέζσ ηεο ςήθνπ ησλ
βνπιεπηψλ ηνπ εζληθηζηηθνχ θφκκαηνο MHP λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζε δεκνςήθηζκα
ηελ άλνημε ηνπ 2017 πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην φξακα ηνπ θαη λα γίλεη πξφεδξνο
Πξνεδξηθήο Γεκνθξαηίαο, ε νπνία ζα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο Οζσκαληθήο
Γεκνθξαηίαο. (ζ.ζ. Αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεχκαηνο θξίλεηαη ζθφπηκν λα
επηζεκαλζνχλ δχν πεξηπηψζεηο. Πξψηνλ, απηή κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ηελ
Δζλνζπλέιεπζε εθφζνλ εμαζθαιηζζνχλ 367 ςήθνη. Σνχην φκσο δελ είλαη εθηθηφ
δηφηη ην θπβεξλφλ θφκκα ΑΚΡ δηαζέηεη 317 έδξεο. Η δεχηεξε πεξίπησζε, έρεη λα
θάλεη κε ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ε δηεμαγσγή ηνπ ζα
εγθξηζεί απφ ηελ Δζλνζπλέιεπζε κε 330 ςήθνπο θαη άλσ, νη νπνίνη πξνθαλψο ζα
θαιπθζνχλ απφ ην εζληθηζηηθφ θφκκα ΜΗΡ κε ηηο 40 έδξεο πνπ δηαζέηεη).
2ε ΕΡΩΣΗΗ: Έγηλε πνιχο ιφγνο γηα ηα φζα γξάθηεθαλ ζηνλ ηνπξθηθφ ηχπν σο
«εξκελεία» φζσλ είπε ν Δξληνγάλ ζε νκηιία ηνπ. Έγηλε πνιχ ιφγνο γηα ηνλ Misak-i
Milli (Δζληθφ Όξθν). Ση είλαη απηφο ν φξθνο, ηη πξνβιέπεη θαη γηαηί πξέπεη λα
αλεζπρνχκε ζηελ Διιάδα;
2ε ΑΠΑΝΣΗΗ: ηηο 30 Οθησβξίνπ 1918 ππνγξάθεθε ε πλζήθε ηνπ Μνχδξνπ, ε
νπνία ζεκαηνδφηεζε νπζηαζηηθά θαη ηε ιήμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
Απνηέιεζκα ηεο πλζήθεο απηήο ήηαλ λα εθδεισζεί πνιηηηθφ, δηπισκαηηθφ θαη
ζηξαηησηηθφ ράνο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ε νπνία νπζηαζηηθά είρε πεξηέιζεη
ζηε δηάζεζε ησλ πκκαρηθψλ Γπλάκεσλ ηεο Αληάλη κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε
Διιάδα. ε απάληεζε ηεο ελ ιφγσ πλζήθεο, ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Ιαλνπαξίνπ
1920, ν Κεκάι Αηαηνχξθ ζπλέηαμε ζηελ Άγθπξα έλα αλαθνηλσζέλ απνηεινχκελν απφ
έμε άξζξα αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα εθαξκνδφηαλ
ζην κέιινλ καδί κε ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο. Σν αλαθνηλσζέλ απηφ
απεζηάιε κε ηνλ βνπιεπηή ηεο Σξαπεδνχληαο Hüsrev Sami Bey ζηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε, ην νπνίν, ζηηο 28 Ιαλνπαξίνπ 1920, εγθξίζεθε απφ ηελ ηειεπηαία
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Οζσκαληθή Δζλνζπλέιεπζε πακςεθεί κε 121 ςήθνπο, γλσζηνπνηήζεθε ζηελ θνηλή
γλψκε ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1920 θαη ηνπ εδφζε ε νλνκαζία Ahd-ı Milli Beyannamesi
(Μαληθέζην Δζληθνχ Όξθνπ), ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζζεθε ζε Misak-ı Milli
(Δζληθφο Όξθνο). Έθηνηε, o Δζληθφο Όξθνο ζεσξείηαη σο ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηεο
Σνπξθίαο θαη απνηειεί αληηθείκελν εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία θαη ζρνιέο φισλ ησλ
βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Πέξαλ ηνχηνπ, ε νλνκαζία Misak-ı Milli έρεη δνζεί ζε δεθάδεο
ζρνιεία (ζηελ Άγθπξα, ζηε κχξλε, ζην Kocaeli, ζην Mardin, ζην Akhisar θ.ιπ.),
θαζψο επίζεο ζην Κέληξν Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ ηεο ηνπξθηθήο πξσζππνπξγίαο. Σν ηη
ζεκαίλεη ζηελ νπζία ν Misak-ı Milli ην πξνζδηνξίδεη ν Σνχξθνο θαζεγεηήο ηεο
Ιζηνξίαο Νuri Köstüklü (ζ.ζ. είλαη κέινο ηεο Αλψηαηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηζκνχ,
Γιψζζαο θαη Ιζηνξίαο ηνπ Αηαηνχξθ ζηελ Πξσζππνπξγία) ζε κηα ηδηαίηεξα
απνθαιππηηθή κειέηε ηνπ κε ηίηιν: Ο Misak-ı Milli θαη νη Δζληθνί ηόρνη ηνπ Αηαηνύξθ
ρεηηθά ηελ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή. χκθσλα κε ηε κειέηε, ν Μνπζηαθά Κεκάι δήισζε
φηη: «Κάζε έδαθνο όπνπ δνπλ Σνύξθνη πεξηιακβάλεηαη ζην Misak-ı Milli. Με ηε
βνήζεηα ηνπ Αιιάρ, ζα πάξσ πίζσ ηε Μνζνύιε, ην Κηξθνύθ θαη ηα λεζηά (ζ.ζ. ελλνεί
ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Κύπξν), θαζώο επίζεο ζα ελζσκαηώζσ εληόο ησλ
ζπλόξσλ ηεο Σνπξθίαο ηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Θξάθε.». Πέξαλ φκσο απφ ηνπο
Σνχξθνπο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη, θαη ν Κνχξδνο εγέηεο Ακπληνπιάρ
Οηδαιάλ ζε δηάγγεικά ηνπ πνπ αλαγλψζζεθε ζηηο 21 Μαξηίνπ 2013 ζην
Νηηγηαξκπαθίξ ελψπηνλ ρηιηάδσλ Κνχξδσλ ζηελ ηνπξθηθή θαη ζηα θνπξδηθά γηα ηε
γηνξηή ηνπ Νεβξφδ αλαθέξζεθε ζηνλ Misak-ı Milli ιέγνληαο ηα εμήο: «ήκεξα πιένλ
μππλάκε ζε κηα Νέα Σνπξθία, ζε κηα Νέα Μέζε Αλαηνιή, ζε έλα λέν κέιινλ… Οη
Σνύξθνη θαη νη Κνύξδνη ελσκέλνη έπεζαλ καρόκελνη ζηα Γαξδαλέιηα, δηεμήγαγαλ καδί
ηνλ Απειεπζεξσηηθό Πόιεκν (ζ.ζ. Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία) θαη πξνέβεζαλ ζηε
ζύζηαζε ηεο Βνπιήο ην 1920… Ενύκε έλα παλνκνηόηππν θαη πην επίθαηξν, πην
πεξίπινθν θαη πην βαζύ παξάγσγν ηνπ Δζληθνύ Απειεπζεξσηηθνύ Πνιέκνπ πνπ
δηεμήρζε ππό ηελ εγεζία ησλ Σνύξθσλ θαη Κνύξδσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Misak-ı Milli ηεο
πξόζθαηεο ηζηνξίαο καο…» (βι. Βηβιίν Απνθαιχπηνληαο ηνλ Σνπξθηθφ ΛαβχξηλζνΙζιάκ θαη Πνιηηηθή ζηελ Σνπξθία, ζει. 33-37, Υξήζηνο Μελάγηαο, 2014).
Αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα εάλ πξέπεη λα αλεζπρνχκε ζηελ Διιάδα απφ ηηο ζπλερείο
αλαθνξέο ηνπ Δξληνγάλ ζηνλ Misak-ı Milli ε απάληεζε είλαη ε εμήο: «Έπξεπε, πξέπεη
θαη ζα πξέπεη λα αλεζπρνχκε. Άιισζηε, ηψξα έπεζαλ νη κάζθεο θαη φινη ζα πξέπεη
λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηε δηακφξθσζε κηαο
εζληθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ εζληθή
αμηνπξέπεηα, ηελ πνιηηηθή ζνθία, ηελ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (πνηνη είκαζηε
θαη πνίεο είλαη νη απεηιέο), ηε δηπισκαηηθή δεηλφηεηα γηα ηε δηακφξθσζε ελφο
ζπκκαρηθνχ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο, ηελ εγξήγνξζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
θφθθηλσλ γξακκψλ».
3ε ΕΡΩΣΗΗ: Θα πεξίκελε θαλείο κεηά ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ζηηο 15
Ινπιίνπ, κηα Σνπξθία θαη έλαλ Δξληνγάλ πην «καδεκέλνπο». Αληηζέησο, ε νξκή ηνπ
θαζεζηψηνο Δξληνγάλ πξνθαιεί εξσηήκαηα. Σν θπξίαξρν εξψηεκα είλαη, εάλ ηειηθά
ην πξαμηθφπεκα δηεπθφιπλε ηνλ Δξληνγάλ ζηα ζρέδηα ηνπ γηα εθθαζάξηζε ηνπ
θεκαιηθνχ παξειζφληνο. Πηζηεχεηε ζε απηά ηα ζελάξηα;
3ε ΑΠΑΝΣΗΗ: Δλψ έρνπλ ζπιιεθζεί δεθάδεο ρηιηάδεο άηνκα κε ηελ θαηεγνξία
ζπκκεηνρήο ή ζηήξημεο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, αθφκε δελ ππάξρνπλ απηά ζηνηρεία
πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ ηα εμήο εξσηήκαηα: Πνηνο ήηαλ ν εγεηηθφο κεραληζκφο
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ησλ πξαμηθνπεκαηηψλ; Πνηνο ζα αλαιάκβαλε πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο, πνηνο ζα ήηαλ
ν λένο πξσζππνπξγφο θαη απφ πνηνπο ζα ζπγθξνηείην ηνλ λέν ππνπξγηθφ
ζπκβνχιην; Πνίνη εμαζθάιηζαλ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Γθηνπιέλ κε ηνπο
πξαμηθνπεκαηίεο ζηελ Σνπξθία; Απφ πνηνπο ζπγθξνηήζεθε ε ηεξαξρηθή δνκή θαη
πνην είλαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ πξαμηθνπήκαηνο; Δπεηδή γηα φια απηά ππάξρνπλ
κφλν εηθαζίεο θαη δελ ππάξρεη θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην
θίλεκα Γθηνπιέλ πξνζηαηεχεη ηνλ εγεηηθφ ηνπ ππξήλα θαη ζπλεπψο ε απεηιή
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, εθφζνλ θπζηθά απνδεηρζεί φηη ην πξαμηθφπεκα ην
νξγάλσζε ν Γθηνπιέλ.
Δθηφο ηνχηνπ, ε ηνπξθηθή πνιηηεηαθή θαη πνιηηηθή εγεζία αληί λα αλαιχζεη ζσζηά ηα
πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αίηηα πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο
δηεμαγσγήο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο, κε ηηο ελέξγεηεο ηεο θαηαδεηθλχεη φηη δηεμάγεη έλα
αληηπξαμηθφπεκα, απνκαθξχλνληαο ηελ Σνπξθία έηη πεξαηηέξσ απφ ηε Γχζε ιφγσ
ηνπ ειιείκκαηνο δεκνθξαηίαο πνπ δεκηνπξγεί, ηεο απνδφκεζεο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ,
θαη ηεο θαηαπάηεζεο ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ. Δλδεηθηηθά ζαο αλαθέξσ φηη, νη
Σνχξθνη πνιίηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί άκεζεο ή έκκεζεο θπξψζεηο ιφγσ ηεο
απφπεηξαο πξαμηθνπήκαηνο μεπεξλνχλ ηα δχν εθαηνκκχξηα θαη ν αξηζκφο απηφο
εθηηκάηαη ζα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Ήδε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο ηεο
29-10-2016 δεκνζηεχζεθε ε απφιπζε 10.131 δεκνζηψλ ππαιιήισλ ιφγσ
ζπκκεηνρήο ηνπο ή ζηήξημεο ηνπ πξαμηθνπήκαηνο. Αλ ζε φια απηά ζπλππνινγίζνπκε
θαη ηελ ζηαδηαθή απνζηαζεξνπνίεζε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο, ηφηε δελ ζα πξέπεη
λα απνθιεηζζεί ην ελδερφκελν ε Σνπξθία ζην κέιινλ λα βξεζεί ελψπηνλ κηαο
παξφκνηαο θξίζεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά κε πην νδπλεξέο ζπλέπεηεο.
ε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην εξψηεκα εάλ ηειηθά ην πξαμηθφπεκα δηεπθφιπλε ηνλ
Δξληνγάλ ζηα ζρέδηα ηνπ, ε απάληεζε είλαη φ,ηη ν Σνχξθνο πξφεδξνο επηδηψθεη λα
κεηαηξέςεη ηελ θξίζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε επθαηξία, πξνθεηκέλνπ, κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο θφβνπ, ηξφκνπ θαη ςπρνινγηθήο βίαο λα θάλεη ην φξακα ηνπ
πξαγκαηηθφηεηα θαη λα γίλεη πξφεδξνο κηαο πξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο. Η εθηίκεζε
απηή επηβεβαηψλεηαη άκεζα θαη κε αξθεηή ζαθήλεηα απφ ηελ πξφζθαηε δήισζε ηνπ
Σνχξθνπ πξσζππνπξγνχ Μπηλαιί Γηιληηξίκ ν νπνίνο επηζήκαλε ην εμήο: «Δάλ δελ
θηάζνπκε ζε έλα πξνεδξηθφ ζχζηεκα ππάξρεη θίλδπλνο δηακειηζκνχ ηεο ρψξαο.».
4ε ΕΡΩΣΗΗ: Η Σνπξθία, απφ ηε κηα πιεπξά, έρεη αλνίμεη κέησπα αθφκε θαη
πνιεκηθά, αιιά ηαπηφρξνλα δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη ηδηαίηεξα δξαζηήξηα ζε
δηπισκαηηθφ επίπεδν θαη θπξηνιεθηηθά «παίδεη» κε φιεο ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ζαλ λα
είλαη ηζφηηκνο ζπλνκηιεηήο ηνπο. Πηέδεη ζηα φξηα ηνπ εθβηαζκνχ θαη δείρλεη λα
θεξδίδεη. Δίλαη ηφζν ηθαλή ή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε απφγλσζεο παίδνληαο ηα
ηειεπηαία ηεο ραξηηά;
4ε ΑΠΑΝΣΗΗ: ε πξφζθαηε νκηιία ηνπ, ν Δξληνγάλ παξνπζίαζε ηηο βαζηθέο αξρέο
ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα εθαξκφζεη ε Άγθπξα έλαληη ησλ εμσηεξηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ αζθαιείαο πνπ απεηινχλ ηε ρψξα ηνπ, έρνληαο
σο νδηθφ ράξηε ηνλ Δζληθφ Όξθν (Misak-ı Milli). Οη αξρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ
πξνιεπηηθέο θαη απνηξεπηηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κεηαθνξά
ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Σνπξθίαο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα
ζηα εδάθε άιισλ θξαηψλ. πγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζηξαηεγηθή βάζεη ηεο
νπνίαο, ε πηνζέηεζε ηεο αληίιεςεο πεξί άκπλαο ζεσξείηαη γηα ηελ Σνπξθία
«φιεζξνο». Δπηπιένλ, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζθέςεο αλαθεξφκαζηε ζε κηα ηνπξθηθή
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ζεψξεζε βάζεη ηεο νπνίαο, θάζε ρψξα πνπ δελ απνθφπηεη ηηο απεηιέο ηεο πέξαλ ησλ
ζπλφξσλ ηεο θαη δελ δεκηνπξγεί ακπληηθά πξνπχξγηα ζην εμσηεξηθφ ζα
αληηκεησπίζεη ην δηακειηζκφ ηεο ζην κέιινλ. Αο ζεκεησζεί αθφκε φ,ηη, ν ηειηθφο
αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Δξληνγάλ εζηηάδεηαη ζηε θξάζε: «Καη ζην πεδίν ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ». Καη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην
ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ελλννχκε ηελ επηδίσμε ηεο Σνπξθίαο λα ηεο αλαηεζεί
ξφινο ζηε δηακφξθσζε ηεο Νέαο πξίαο θαη ηνπ Ιξάθ κεηά ην πέξαο ησλ
ερζξνπξαμηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ κέζα ζην λέν γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο, φπνπ ν αληαγσληζκφο ηεο εγεκνλίαο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε, ε Σνπξθία
πξνβάιιεη κε θάζε ηξφπν ηνλ πεξηθεξεηαθφ ηεο ξφιν θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ηεο
εγεκνλία πνπ απηή επηζπκεί λα απνθηήζεη. Φπζηθά, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο
θίλδπλνπο ηνπ λένπ ηνπξθηθνχ δφγκαηνο ζα αξρίζνπλ λα θαίλνληαη κεηά απφ κεξηθέο
εβδνκάδεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε γξακκή Υαιέπη-Ράθθα-Μνζνχιε εληάζζεηαη
ζε έλα ζέαηξν επηρεηξήζεσλ φπνπ φινη πνιεκνχλ ελαληίνλ φισλ.
5ε ΕΡΩΣΗΗ: Ση ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ε Διιάδα;
5ε ΑΠΑΝΣΗΗ: ην βηβιίν κνπ Απνθαιχπηνληαο ηνλ Σνπξθηθφ Λαβχξηλζν-Ιζιάκ θαη
Πνιηηηθή ζηελ Σνπξθία (ζει. 269-270) είρα παξαζέζεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
«ηηο 24-05-2003, ν ηόηε ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Abdullah Gül ζε ζπλέληεπμε πνπ
έδσζε ζηνλ Σνύξθν δεκνζηνγξάθν Sedat Sertoğlu ηεο εθεκεξίδαο Vatan απνθάιπςε
όηη ζα αιιάμνπλ (αλαηξαπνύλ) ηα θαζεζηώηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αλαθέξνληαο ηα
εμήο: ηελ πνιπζξόλα πνπ θάζεζαη θαζόηαλ ν Ακεξηθαλόο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ
Powell, κε ηνλ νπνίν ζπκθσλήζακε ζε έλα δηζέιηδν ζρέδην 9 παξαγξάθσλ. Όκσο
δελ κπνξώ λα ζνπ αλαθνηλώζσ ην πεξηερόκελν ηνπ, δηόηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε έλα
πιήζνο κπζηηθώλ δηαβνπιεύζεσλ. Τπόςε όηη ην γεληθό πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο απηήο
ζπληάρζεθε θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Powell ζηελ Σνπξθία ζηηο 02-04-2003, ρσξίο απηή
λα θαηαηεζεί ζηελ Μεγάιε Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε γηα έγθξηζε, όπσο πξνβιεπόηαλ
από ην ύληαγκα. Ωζηόζν κεηά από ιίγνπο κήλεο, ζηηο 13-07-2003, ν Doğu Perinçek
αξρεγόο ηνπ θόκκαηνο İşçi Partisi (Δξγαηηθό Κόκκα) ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ
γλσζηνπνίεζε ην πεξηερόκελν ηεο ζπκθσλίαο Gül-Powell πνπ πεξηειάκβαλε ηα εμήο
(ζ.ζ. ν Perinçek θξίζεθε έλνρνο γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ ππόζεζε Ergenekon θαη
ηνπ επηβιήζεθε ε πνηλή θπιάθηζεο 34 εηώλ θαη 4 κελώλ):
 Ο ηνπξθηθόο ζηξαηόο ζα απνρσξήζεη από ην βόξεην Ηξάθ, όπνπ είρε ζηξαηησηηθέο
βάζεηο, ζα ηεξκαηίζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θαηά κήθνο ησλ ηνπξθν-ηξαθηλώλ
ζπλόξσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί λα πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε
επηρείξεζε ελαληίνλ ηνπ ΡΚΚ ζα δεηά έγθξηζε από ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
 Απεηιή γηα εκπάξγθν θαη ιήςεο ζηξαηησηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο Σνπξθίαο.
 Οη ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο ζα κεηώζνπλ ηελ αξηζκεηηθή δύλακε θαη ηα νπιηθά
ζπζηήκαηα ηνπο.
 Ζ Σνπξθία ζα παξέρεη ελεξγή ππνζηήξημε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζα
ζπκκεηάζρεη ζε επηρεηξήζεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ελαληίνλ ηνπ Ηξάλ.
 Ζ Σνπξθία ζα αλαγλσξίζεη επίζεκα ην θνπξδηθό θξάηνο πνπ ζα ηδξπζεί ζην Βόξεην
Ηξάθ.
 Θα απνπνηληθνπνηεζεί ην ΡΚΚ θαη ζα δνζεί γεληθή ακλεζηία ζηα κέιε ηεο
νξγάλσζεο.
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 Θα παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ζηνπο δήκνπο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο λα
απηνλνκεζνύλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νκνζπνλδία.
 Ζ Σνπξθία ζα άξεη ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο απαγνξεύζεηο πνπ εθαξκόδεη ζηελ
Αξκελία.
 Σηην Κύππο, θα παπαμεπιζθεί ο Dektaş, ηο ζσέδιο Annan θα ςλοποιηθεί με
μικπέρ αλλαγέρ και θα ςπάπξει ελαζηική ζηάζη ζε ό,ηι έσει να κάνει με ηιρ
αξιώζειρ-διεκδικήζειρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Αιγαίο. πλεπώο δηαπηζηώλεηαη κε ηνλ
πιένλ εκθαλή ηξόπν ε δηαζύλδεζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ θνπξδηθνύ
πξνβιήκαηνο θαη ησλ ειιελνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ αλαθνξηθά κε ην θππξηαθό θαη ηηο
ζαιάζζηεο δώλεο.»
Δπεηδή ινηπφλ, ην γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 2003 κε ην αληίζηνηρν ηνπ 2016
έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπο Κνχξδνπο θαη ην θνπξδηθφ πξφβιεκα δελ ζα
πξέπεη λα απνθιεηζζεί ην ελδερφκελν λα ππάξμνπλ εμειίμεηο θαη εθπιήμεηο ηνπο
επφκελνπο κήλεο εάλ ε Άγθπξα ηξνπνπνηήζεη ηελ πθηζηάκελε πνιηηηθή ηεο γηα ηνπο
Κνχξδνπο θαη πξνβεί ζε κηα λέα δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ θνπξδηθνχ, ζχκθσλα κε
ηελ επηζπκία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ (ΗΠΑ θαη Ρσζία). Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη
λα δεκηνπξγεζνχλ φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο λα
κελ ππνρξεσζνχλ λα ηεξήζνπλ «ειαζηηθή ζηάζε» ζηηο αμηψζεηο θαη δηεθδηθήζεηο ηεο
Σνπξθίαο, εθφζνλ ηεο «δεηεζνχλ».

