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(ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ 1996)

Στρατηγική θέση της Τουρκίας*
Η Τουρκία είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, αν λάβουμε υπόψη τις ιστορικές σχέ
σεις της με το χώρο αυτό για πεντακόσια χρόνια, αλλά και το γεγονός ότι το
ένα πέμπτο του πληθυσμού της κατοικεί στον ευρωπαϊκό τομέα. Συνορεύει
με την πιο προβληματική περιοχή της Ευρώπης και από την άποψη αυτή εί
ναι μια βαλκανική χώρα. Ταυτόχρονα όμως ανήκει και στην περιφέρεια του
Εύξεινου Πόντου, μαζί και με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τον Καύκασο, σ’ ένα
χώρο που εκτείνεται μέσω του Αζερμπαϊτζάν και της Κασπίας θάλασσας στο
εσωτερικό της Ασίας, οι λαοί της οποίας έχουν κοινούς δεσμούς καταγωγής
που χάνονται στα βάθη της ιστορίας. Στη συνέχεια, συνορεύει με τη Μέση Α
νατολή, τους Αραβες και γενικά ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο. Τέλος, βρέχε
ται από τη Μεσόγειο και βέβαια όχι μόνο στις ακτές του Αιγαίου, διατη
ρώντας σχέσεις τόσο παλαιότερα όσο και σήμερα με χώρες από την Ιταλία ως
την Αλγερία. Σε μια τέτοια γεωγραφική θέση εγκατέστησε η ιστορία τους
Τούρκους, ώστε προς όποια κατεύθυνση κι αν στραφεί κανείς, θα διαπιστώ
σει ότι την περιβάλλουν τεράστια προβλήματα, στα οποία μόνο μια μεγάλη
δύναμη θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Γιατί η αντιμετώπιση των προβλημά
των αυτών, κατά κύριο λόγο, απαιτεί αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες,
αλλά και υπεύθυνη διπλωματία, ιδιαίτερα σήμερα που για όλες τις χώρες έ
χει δυσκολέψει ο προσδιορισμός και η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, η ο
ποία ποτέ ως τώρα δεν ήταν τόσο πολυδιάστατη1.

Εξωτερική πολιτική
Στις μέρες μας οποιοδήποτε κόμμα αναλάβει την εξουσία στην Τουρκία ο
φείλει να ακολουθήσει πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική από εκείνη της πε
*Όλες οι απόψεις που περιλαμβάνονται στην εργασία αυτή ανήκουν στους αναφερόμενους
στις υποσημειώσεις συγγραφείς. Ο πλήρης τίτλος των άρθρων τους στον ημερήσιο τουρκικό
τύπο του 1996 παρατίθεται στο τέλος κατά χρονολογική σειρά. Ο γράφων έκρινε σκόπιμο να
απέχει από κάθε σχολιασμό των κειμένων, αφήνοντας τις απόψεις που περιέχονται σ’ αυτά στην
κρίση του αναγνώστη.
1. Μ. Soysal, 8.10.1996.
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ριόδου του ψυχρού πολέμου πριν από το 1991, γιατί διευρύνθηκαν οι ορί
ζοντες, δημιουργήθηκαν νέες ευκαιρίες και γιατί η πολιτική αυτή ήταν απαί
τηση των κεμαλικών από παλιά. Μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική είχε
ξεκινήσει με τον Οζάλ, η οποία συνεχίζεται ως σήμερα με το συνασπισμό των
κομμάτων της Ευημερίας και του Ορθού Δρόμου (Refah - Doğru Yol = Refahyol)2. Παλαιότερα, στα δύο έτη πρωθυπουργίας της η Τσιλλέρ είχε ε
δραιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας προτεραιότητες και στα
θέματα της τελωνειακής σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και των α
γωγών πετρελαίου. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ο πρόεδρος Ντεμιρέλ α
νέλαβε την πρωτοβουλία να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε κατά τη
διάρκεια της πρωθυπουργίας της Τσιλλέρ, θέτοντας τη σφραγίδα του στην ε
ξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα στις σχέσεις με χώρες των Βαλκανίων, της Μέ
σης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας3. Την ίδια «παραδοσιακή» εξωτερική
πολιτική αναφορικά με τον ευρωπαϊκό χώρο θα συνέχιζε και ο συνασπισμός
Refahyol (Ρεφάχγιολ). Το δήλωσε άλλωστε η υπουργός εξωτερικών Τ. Τσιλλέρ κατά την τακτική μηνιαία ενημερωτική δεξίωση προς τους πρεσβευτές
των χωρών της ΕΕ και των εκπροσώπων των επτά προηγμένων βιομη
χανικών χωρών, που είναι γνωστές ως «G-7». Η Αγκυρα θα διατηρούσε τη
συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά παράλληλα θα έδινε και μια νέα
ώθηση στις σχέσεις της με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Α
σίας και των Βαλκανίων4.
Οι αντιδράσεις μέσα και έξω από τη χώρα για την εξωτερική πολιτική
που θα ακολουθούσε το Ρεφάχγιολ πάνω σε «διπλό δρόμο» ήταν θετικές. Συ
γκεκριμένα, η υπουργός εξωτερικών Τσιλλέρ θα προωθούσε ακόμη περισσό
τερο τις σχέσεις με τη Δύση, ενώ ο πρωθυπουργός Ερμπακάν θα κατέβαλε
προσπάθεια για τη σύσφιγξη των σχέσεων με την Ανατολή και ιδιαίτερα με
τις ισλαμικές χώρες. Αλλωστε, για την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον
Ερμπακάν χάρηκαν περισσότερο το Ιράν, το Ιράκ και η Συρία, δηλαδή οι
τρεις «προβληματικοί» γείτονες, οι οποίοι στα πλαίσια έστω του κυβερ
2. Ol δυτικές χώρες και οι ΗΙ1Α εκτιμούν διαφορετικά την εξωτερική πολιτική της Τουρ
κίας. Η ιδέα ότι μπορεί μια Τουρκία ενταγμένη στον ευρωπαϊκό χώρο να φέρει μαζί της και τα
προβλήματα του Κουκάσου, της Κεντρικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής προκαλεί ανησυχία
στις ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτό και δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση προς τις νέες αναζητήσεις
της Τουρκίας, την προσέγγιση στο Σαντάμ, τον Ραφσαντζανί και τον Καντάφι. Ş. Alpay,
10.10.1996.
3. Κυρίαρχο στοιχείο στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Ντεμιρέλ είναι η ισορ
ροπία, ο καθησυχασμός, η προσήλωση και όχι η αγωνία, η τόλμη και ο κίνδυνος, που χαρακτήρι
ζαν την πολιτική του Οζάλ. Το πιο απτό παράδειγμα είναι ότι ο Ντεμιρέλ μετέπεισε την τότε
πρωθυπουργό Τσιλλέρ να μη πραγματοποιήσει αεροπορική επιδρομή κατά του Ιράν το Μάιο
του 1995. S. Ergin, 20.6.1996.
4. S. Kohen, 10.7.1996.
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νητικού συνασπισμού περίμεναν μια διαφορετική αντιμετώπιση, μεγαλύτερο
ενδιαφέρον. Περισσότερη όμως σημασία είχε να διατηρηθούν οι ευαίσθητες ι
σορροπίες ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή και, στην προσπάθεια να δημιουργηθούν νέες σχέσεις, να μη προκληθεί ζημιά στις παλαιές. Η έννοια «πολυ
διάστατη εξωτερική πολιτική» ήταν σωστή και κατανοητή, είχε όμως αρκετές
δυσκολίες στην εφαρμογή της5.
Από παλαιότερα ο Eρμлακάv συνδεόταν στενά με το Ιράν, το Ιράκ και τη
Συρία, γι’ αυτό και αμέσως ξεκίνησε μια έντονη δραστηριότητα για την επί
λυση των κρίσιμων προβλημάτων με τις χώρες αυτές. Τελευταία, μάλιστα, α
διαφορώντας για την παράταξη του Ορθού Δρόμου της Τσιλλέρ και για τις
θέσεις των ΗΠΑ, ο Ερμπακάν πήρε το μέρος της Συρίας και του Ιράν. Σε μια
από τις δηλώσεις του είπε: «Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι πίσω από την
τρομοκρατία βρίσκεται μια αδελφική χώρα, όπως η Συρία». Αλλά και στο
παρελθόν ο πρόεδρος του κόμματος της Ευημερίας επαναλάμβανε επίμονα
ότι η Δαμασκός δεν έχει καμιά σχέση με την τρομοκρατία6, ενώ χαρακτήριζε
ως «θύμα τρομοκρατίας» ακόμη και τη Λιβύη και «τρομοκράτες» τις ΗΠΑ
και το Ισραήλ7.
Ευνοϊκά ήταν και τα σχόλια του Ιράν, του Ιράκ και της Συρίας για την α
νάληψη των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Ερμπακάν. Διαδόσεις α
νέφεραν ότι η Συρία, αν και δυσαρεστημένη από τη στρατιωτική συμφωνία
Τουρκίας - Ισραήλ, θα παρέδιδε τον Οτζαλάν στην Τουρκία ή θα τον έδιωχνε
από τη χώρα μαζί με το επιτελείο του. Μπροστά στον Τούρκο πρωθυπουργό
παρουσιαζόταν η χρυσή ευκαιρία να εξουδετερώσει την πηγή της τρομοκρα
τικής δράσης του ΡΚΚ, που βρισκόταν στη Συρία, κάτι που δεν μπόρεσαν να
πετύχουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις κάτω από ευνοϊκότερες συνθήκες. Αν
γινόταν αυτό, θα επικρατούσε ασφάλεια στη ΝΑ Τουρκία. Χάρη στο αναπτυ
ξιακό πρόγραμμα, θα γινόταν δυνατό να βελτιωθούν οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στην περιοχή και οι κάτοικοι θα είχαν τη δυνατότητα να ατε
νίσουν το μέλλον με αισιοδοξία8.
Πρώτα πραγματοποιήθηκαν από τον πρωθυπουργό Ερμπακάν τα ταξίδια
στο Ιράν και το Πακιστάν, ενδιάμεσα στο Ιράκ και μετέπειτα στη Λιβύη και
τη Νιγηρία. Βασικά επρόκειτο για μια πορεία που οδηγούσε την Τουρκία
5. S. Kohen, 3.7.1996.
6. Αναμένονταν σημαντικές Εξελίξεις σχετικά με την έκδοση στην Τουρκία ή την απέλαση
από τη Συρία του Οτζαλάν, ηγέτη του PKK. F. Çekirge, 11.7.1996.
7. Y. Çongar, 14.10.1996.
8. Στο πρόβλημα με τη Συρία διαφορετική ήταν η προσέγγιση του προέδρου της Μητέρας
Πατρίδας Μ. Γιλμάζ, ο οποίος έλεγε: «Ας κάνει τα πρώτα βήματα η Δαμασκός στο θέμα της τρο
μοκρατικής οργάνωσης και τότε οι δύο χώρες μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους». Ş. Εlekdağ, 15.7.1996.
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σε απομόνωση με ταχύτατους ρυθμούς9. Δεν άργησε να φανεί ότι η Τουρκία
ακολουθούσε μια διαφορετική πολιτική από εκείνη των ΗΠΑ στη Μέση Ανα
τολή. Η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν για τον αγωγό φυσικού αερίου
δύο μόλις μέρες μετά την επικύρωση από τον Κλίντον του νομοσχεδίου για
λήψη μέτρων κατά του Ιράν, έδειχνε ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών διίσταντο και ότι ο ηγέτης της Ευημερίας απομακρυνόταν από τη γραμμή των
ΗΠΑ. Τα οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας υπαγόρευαν την προσέγγιση
και με το Ιράκ. Από καιρό η τουρκική διπλωματία αναζητούσε τους τρόπους
που θα της επέτρεπαν την έναρξη των συναλλαγών με το Ιράκ, δηλαδή να ισχύσει παρόμοιο καθεστώς με εκείνο της Ιορδανίας, που αποφάσισε ο ΟΗΕ.
Η παράταξη της Ευημερίας του κυβερνητικού συνασπισμού με κάθε ευκαιρία
έκανε γνωστές τις προθέσεις της για βελτίωση των σχέσεων με το Ιράκ. Αυτό
προέκυπτε και από τις επαφές και τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης
Σεβκέτ Καζάν στη Βαγδάτη. Διαφορετική ήταν επομένως η αντιμετώπιση και
του Ιράκ από την κυβέρνηση Ερμπακάν10.
Κατά τη συνάντηση που είχαν αξιωματούχοι των υπουργείων εξωτερικών
και άμυνας των ΗΠΑ με τον Ερμπακάν, διαπιστώθηκε ότι ήταν δυνατό να
διεξαχθεί συζήτηση για όλα τα θέματα που ενδιέφεραν τις δύο χώρες. Η Ουάσιγκτον βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία όχι μόνο με τον πρωθυπουργό Ερ
μπακάν και την υπουργό εξωτερικών Τσιλλέρ, αλλά και με τον πρόεδρο της
Τουρκίας Ντεμιρέλ και με τους αρμόδιους του Γενικού Επιτελείου, ξέροντας
πολύ καλά το ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας. Εν
δεικτική ήταν η παρακάτω φράση του Κλίντον προς τον Κληρίδη πριν από
την ίδρυση του κυβερνητικού συνασπισμού Ρεφάχγιολ: «Αν δεν υπάρχει κυ
βέρνηση στην Αγκυρα, υπάρχει Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στρατός»11.
Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Nicholas
Burns, ήταν αποφασισμένες να συνεργαστούν με το Ρεφάχγιολ, υπό τον όρο
ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα ακολουθούσε εξωτερική πολιτική σύμ
φωνη με τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Δηλαδή, η Τουρκία θα έπρεπε να
παραμείνει στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Όλοι ανυπομονούσαν να δουν στην πράξη
τις κινήσεις του Ερμπακάν αναφορικά με τον εκδημοκρατισμό της χώρας και
τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολύ περισσότερο τη στάση του απέναντι στην ΕΕ
και την Τελωνειακή Ένωση, που ως γνωστό ήταν αρνητική στο παρελθόν12.
9. A. S. Akat, 10.10.1996.
10. S. Koben, 27.8.1996.
11. Y. Çongar, 8.7.1996.
12. S. Kohen, 10.7.1996. Αλλωστε, δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα η σύσταση α
πό τον Ερμπακάν της ομάδας Μ-8, που περιλάμβανε οκτώ χώρες (Τουρκία, Αίγυπτος, Ιράν, Πα
κιστάν, Μπαγκλαντές, Μαλεσία, Ινδονησία και Νιγηρία) με σκοπό την οικονομική συνεργασία.
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Τα μηνύματα που έστελνε η Ουάσιγκτον στην Αγκυρα θα ήταν πολύ δια
φορετικά, αν στην εξουσία δεν βρισκόταν το Δημοκρατικό κόμμα και επίσης
αν ήταν άλλος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα αντί του Marc Grossman.
Οι επιτελείς των ΗΠΑ, που χαράζουν την εξωτερική πολιτική για την Τουρ
κία, δεν πανικοβλήθηκαν, επειδή το κόμμα της Ευημερίας ανέλαβε την εξου
σία. Προτιμούσαν περισσότερο τις δημοκρατικές διαδικασίες παρά τις λύ
σεις που έφεραν τη σφραγίδα του Γενικού Επιτελείου. Αποδέχονταν ως συ
νομιλητή τους την κυβέρνηση του Ερμπακάν, αδιαφορώντας για τις απόψεις
των επιστημονικών κύκλων που πρότειναν: «Πάρτε στάση κατά του Ερ
μπακάν», «Ο τουρκικός στρατός είναι ο πιο στενός μας φίλος». Οι ΗΠΑ
γνώριζαν ότι το Ρεφάχγιολ βρισκόταν σε αδιέξοδο και η χώρα στα πρόθυρα
οικονομικής κρίσης. Δεν εμπιστεύονταν πολύ το δίδυμο Ερμπακάν - Τσιλλέρ,
όχι τόσο για τις πράξεις τους, όσο για τις δηλώσεις τους. Θα προτιμούσαν
τον κυβερνητικό συνασπισμό Ανάγιολ (Μητέρας Πατρίδας - Ορθού Δρόμου)
υπό την ηγεσία τρίτου προσώπου, εκτός από τον Γιλμάζ και την Τσιλλέρ. Δεν
ήταν μυστικό ότι ως τρίτο συνεταίρο σε πιθανό κυβερνητικό συνασπισμό
προτιμούσαν το Δημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα «CHP» και όχι το Δημοκρατικό
Αριστερό Κόμμα «DSP» του Ετζεβίτ. Ούτε εμπιστεύονταν περισσότερο τον
Ετζεβίτ από τον Ερμπακάν. Υπήρχε όμως και μια άλλη εκδοχή, σύμφωνα με
την οποία θα μπορούσε να φύγει το Ρεφάχγιολ και να επιστρέφει μόνο του το
κόμμα της Ευημερίας. Θα μπορούσε να αποτραπεί η εκδοχή αυτή, αν συμ
φωνούσαν μεταξύ τους τα δημοκρατικά κόμματα, αντί να γαντζώνονται από
το Ρεφάχγιολ σα σανίδα σωτηρίας13.
Οι δυτικές χώρες δεν είχαν διαμορφώσει ακόμη μια ξεκάθαρη άποψη για
την Τουρκία του κόμματος της Ευημερίας. Αξιολογούσαν με προσοχή τις δη
λώσεις των πολιτικών της παράταξης αυτής, καθώς και τις σχέσεις που προ
ωθούνταν με τις ισλαμικές χώρες. Θα επικρατούσε άραγε μια νέα αντίληψη ε
πικοινωνίας ανάμεσα στο χριστιανικό και στον ισλαμικό κόσμο ή τα πράγ
ματα θα οδηγούνταν προς το χειρότερο; Τα γενικότερα στρατηγικά συμφέ
ροντα υποχρέωναν τις χώρες της Δύσης να διατηρούν καλές σχέσεις με τις
μουσουλμανικές χώρες, γιατί το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο βρίσκονταν
στις περιοχές, όπου ήταν εγκατεστημένοι οι μουσουλμάνοι. Οι Ευρωπαίοι α-

Απύ παλιά ο πρόεδρος του κόμματος Ευημερίας υποστήριζε την ιδέα της ίδρυσης μιας ισλαμικής κοινής αγοράς. Η θρησκεία ήταν το κοινό στοιχείο στις συζητήσεις που διεξήχθησαν στα
πλαίσια του Συνεδρίου Ανάπτυξης και Συνεργασίας των Μ-8. Γι’ αυτό και ονομάζονταν Μ-8, α
φού επρόκειτο για ένα μουσουλμανικό οργανισμό. Πέραν τούτου, οι περισσότερες από τις χώρες
αυτές υστερούσαν από κοινωνικής και οικονομικής άποψης. Διαφορετικό ήταν και το πολιτικό
καθεστώς τους. S. Koben, 25.10.1996.
13. Y. Çongar, 14.10.1996.
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νησυχούσαν για την επικράτηση του απολυταρχικού ριζοσπαστικού Ισλάμ,
το οποίο θεωρούσαν εξίσου μεγάλη απειλή, όπως τον κομμουνισμό στο πα
ρελθόν14.
Γεγονός ήταν πάντως ότι το μέλλον διαγραφόταν αβέβαιο για την Τουρ
κία, η οποία οδηγούνταν μέρα με τη μέρα σε απολυταρχικό καθεστώς. Δεν
υπήρχε και κάποιος ηγέτης στο πολιτικό σκηνικό που να εμπνέει εμπιστοσύ
νη. Ήταν αναγκαία η κινητοποίηση του κοινοβουλίου, των επαγγελματικών
οργανώσεων, των σωματείων, των συνδικάτων, των πανεπιστημίων, των μέ
σων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να προλάβουν κάποια κίνηση του
στρατού. Η συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης για την πορεία της εξωτερικής
πολιτικής, που ζήτησε η αντιπολίτευση ήταν μια σημαντική πρώτη κίνηση,
αλλά έπρεπε να αντιδράσουν και τα αρμόδια συνδικάτα, οι οργανώσεις των
καθηγητών για τις υπεράριθμες προσλήψεις ισλαμιστών στο δημόσιο. Όσο η
δικαστική εξουσία διατηρούσε την ανεξαρτησία της, όσο ίσχυε το σημερινό
νομικό σύστημα, η Τουρκία είχε τις δυνατότητες να ανακόψει την πορεία
προς το απολυταρχικό καθεστώς15.
Αξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι η 58η επέτειος του θανάτου του Ατατούρκ τιμήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, εξαιτίας μάλλον της ανη
συχίας που δημιουργήθηκε σ’ ένα κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας. Η συ
γκέντρωση του πλήθους στο μαυσωλείο του Ατατούρκ στην Αγκυρα, αλλά
και στις προτομές του σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, αυθόρμητα ή στα
πλαίσια οργανωμένων εκδηλώσεων, αποτελούσε ένα μήνυμα αλληλεγγύης
και εμψύχωσης προς τη δημοκρατική παράταξη, αλλά και απειλής προς τους
εχθρούς της δημοκρατίας: «Κοιτάξτε πόσο πολυάριθμοι είμαστε. Δεν μπορεί
τε να καταργήσετε τη δημοκρατία, όσο υπάρχει η παρούσα πλειοψηφία». Δεν
άργησε όμως να έρθει και η απάντηση του ίδιου του πρωθυπουργού Ερμπακάν: «Η ημέρα μνήμης του Ατατούρκ δεν γιορτάζεται με ψωνές στους δρό
μους, αλλά ιδρύοντας εργοστάσια, όπως κάνουμε εμείς»16.
Πώς όμως η Τουρκία, η οποία είχε ιστορικές σχέσεις με τη Δύση, μπόρεσε
σήμερα έτσι απερίσκεπτα και με τόση ευκολία να προσχωρήσει στο τρίγωνο
Ιράν - Ιράκ - Λιβύης; Αυτό συνέβη γιατί έως και σήμερα η τουρκική κοινωνία
δεν είχε θέσει κατά τρόπο σαφή τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές
προτιμήσεις της υπέρ της μιας ή της άλλης κατεύθυνσης. Γιατί ποτέ οι διανο
14. Μ. A. Birand, 16.11.1996.
15. Μ. Soysal, 9.10.1996.
16. Η συντηρητική παράταξη χαρακτήρισε ειδωλολατρικές τις εκδηλώσεις μνήμης για τον Α
τατούρκ. Μεγάλη ευθύνη φέρει η προοδευτική παράταξη για τη σημερινή κατάσταση, γιατί έδειξε
αδικαιολόγητη αδράνεια στην εξάπλωση των ιερατικών και θεολογικών σχολών, των φροντιστη
ρίων κορανίου και υποχρεωτικών θρησκευτικών μαθημάτων σε όλη τη χώρα. Μ. Soysal,
12.11.1996.
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ούμενοι στην Τουρκία, ούτε και οι κυβερνήσεις δεν εκτίμησαν τις σχέσεις με
την Ευρώπη ως θέμα αξιών. Δεν προσχώρησαν στο σύστημα που εκπροσωπεί
το ευρωπαϊκό πνεύμα με τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρω
πίνων δικαιωμάτων, της οικονομίας της αγοράς. Έσπευσαν μόνο να συνά
ψουν συμφωνία με την Ευρώπη μπροστά στη σοβιετική απειλή17.
Οι νέες αναζητήσεις του Ρεφάχγιολ στην εξωτερική πολιτική προκάλεσαν
ζημία και στις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ. Η κυβέρνηση συνασπισμού δεν είχε ως
πρώτο θέμα στο πρόγραμμά της την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Ούτε λέξη
δεν είπε για την ΕΕ ο Ερμπακάν κατά την εκτενή ομιλία του στο 5ο τακτικό
συνέδριο του κόμματός του. Η Τουρκία έχανε το τραίνο της ένταξης και σ’
αυτό έφερε ιστορική ευθύνη το Ρεφάχγιολ. Κατά τις συζητήσεις των αρμο
δίων επιτροπών των κυβερνήσεων των Δώδεκα στην Ιταλία, η Τουρκία δεν
περιλήφθηκε στη λίστα των υποψηφίων χωρών για πλήρη ένταξη. Ούτε αναμενόταν μια διαφορετική αντιμετώπιση της Τουρκίας στη συνάντηση κορυ
φής που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Ιρλανδία το Δεκέμβριο. Η Πο
λωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Μάλτα και η Κύπρος θα περι
λαμβάνονταν στη λίστα υποψηφίων και θα άρχιζαν οι διαπραγματεύσεις με
την ΕΕ για την πλήρη ένταξή τους18.
Αυτό σήμαινε ότι η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ αναβαλόταν επ’
αόριστον, καθώς θα απαιτούνταν πολλά χρόνια για την προσαρμογή των δώ
δεκα νέων μελών στην ΕΕ, με αποτέλεσμα η επόμενη διεύρυνση να είναι εφι
κτή γύρω στα 2020. Οι απαντήσεις που έδιναν οι αρμόδιοι της ΕΕ στις πρω
τοβουλίες των Τούρκων πρέσβεων στις ευρωπαϊκές χώρες για την απουσία
της Τουρκίας από τις διαδικασίες ένταξης στην ΕΕ, ήταν σε γενικές γραμμές
οι εξής: «Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι ευαισθητοποιημένη παρά πολύ
στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν εκπληρώθηκε καμιά α
πό τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από την Τσιλλέρ κατά την τελωνειακή έ
νωση, τόσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και για τον εκδημοκρατισμό
της χώρας. Δεν τηρήθηκαν επίσης και οι υποσχέσεις για το Κυπριακό. Ο πιο
κατάλληλος τρόπος επίλυσης διεθνών ζητημάτων, που αναφέρονται σε εδα
φικές διαφορές, είναι το διεθνές δικαστήριο της Χάγης, όπου μπορεί να λυ
θεί και το θέμα των βραχονησίδων ' Ιμια». Εκτός από την καταδικαστική α
πόφαση που πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε βάρος της Τουρκίας, η ευρεία κινητοποίηση της Διεθνούς Οργάνωσης Αμνηστίας, καθώς και των δια
φόρων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνέβαλαν στο να δια
μορφώσει η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη μια αρνητική εικόνα για την Τουρκία.
17. A. S. Akat, 10.10.1996.
18. F. Çekirge, 15.10.1996.
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Αλλωστε, για την Αθήνα δεν υπήρχε μεγαλύτερη καταστροφή από το να γίνει
πλήρες μέλος της ΕΕ η Τουρκία, η οποία διαθέτει τεράστια οικονομική δυνα
μικότητα και μοναδική στρατηγική θέση. Στην πλήρη ένταξη της Τουρκίας
αντιτάχθηκε και η Γερμανία, γιατί στην περίπτωση αυτή οι Τούρκοι πολίτες
θα αποκτούσαν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρώπη, οπότε
ως μουσουλμάνοι θα αντιμετώπιζαν δυσκολίες συμβίωσης με τους χριστια
νούς19.
Η προεδρία της Ιρλανδίας συνέδεσε την πρόοδο των σχέσεων Τουρκίας ΕΕ με την επίλυση των Ελληνοτουρκικών διαφορών, τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα, τον εκδημοκρατισμό της χώρας και τα οικονομικά προβλήματα. Η χρή
ση του δικαιώματος βέτο από την Τουρκία στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ για να
πετύχει κατ’ αυτό τον τρόπο την είσοδό της στην ΕΕ, εκτός του ότι θα την ε
ξέθετε στη συμμαχία, θα την έφερνε αντιμέτωπη και με τις ΗΠΑ, την Αγγλία
και τη Γαλλία. Κάτω από τις συνθήκες αυτές αυτό που έπρεπε να κάνει η
Τουρκία ήταν να διεκδικήσει την πρώτη θέση στη δεύτερη ομάδα (Εσθονία,
Λιθουανία και Λεττονία) των υποψηφίων για ένταξη στην ΕΕ. Στο μεταξύ θα
έπρεπε να επιφέρει βελτιώσεις στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
του εκδημοκρατισμού της χώρας και της οικονομίας. Επίσης, διατηρώντας
τα συμφέροντά της, η Τουρκία θα έπρεπε να ξεκινήσει μια ειρηνική στρα
τηγική απέναντι στην Ελλάδα στα πλαίσια της ανακοίνωσης της 15ης Ιουλίου
της ΕΕ20.

Το Κουρδικό Ζήτημα
Η εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας ήταν τρομακτική, όταν ανέλαβε την
εξουσία το κόμμα της Μητέρας Πατρίδας τους πρώτους μήνες του 1996. Η
Τουρκία αντιμετώπιζε τη μεγαλύτερη κρίση μετά τη συνθήκη της Λωζάνης
και οδηγούνταν ολοφάνερα σε διάσπαση. Λεπτομερέστατη ενημέρωση έγινε
από τους συμβούλους της εξωτερικής πολιτικής στον πρωθυπουργό Γιλμάζ
για τη ΝΑ Τουρκία, την εξωτερική πολιτική, τη στρατηγική στις σχέσεις της
και τα θέματα ασφάλειας. Παρόμοια ενημέρωση στην κυβέρνηση έγινε και α
19. Η ΕΕ γνωστοποίησε την πρόθεσή της να δεχτεί την αίτηση υποψηφιότητας των δώδεκα
χωρών, χωρίς να αναφέρει καν το όνομα της Τουρκίας ή να της δώσει την παραμικρή ελπίδα κα
τά τις συναντήσεις κορυφής το 1995 στη Μαδρίτη και τη Φλωρεντία. Οι δώδεκα χώρες διαχω
ρίζονταν σε τρεις ομάδες, από τις οποίες η πρώτη περιλάμβανε τις χώρες της κεντρικής και ανα
τολικής Ευρώπης (Πολωνία, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγα
ρία, Ρουμανία), η δεύτερη τις χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λιθουανία, Λεττονία) και η τρίτη
την Κύπρο και τη Μάλτα. Ş. Elekdağ, 21.10.1996.
20. Ş. Elekdağ, 2.12.1996. Μ. Soysal, 3.12.1996.

Η Τουρκία και οι εξ ανατολών γείτονες της

273

πό το Γενικό Επιτελείο. Επικρατούσε μεγάλη ένταση στις περιοχές των ΝΑ
συνόρων της χώρας21. Πραγματοποιήθηκε η γιορτή Νεβρούζ (ή Νεβρόζ) των
Κούρδων σε όλη τη χώρα. Στις γιορταστικές εκδηλώσεις στο İğdır συμμε
τείχε και ο Γιλμάζ. Φωτιές, ενθουσιώδεις χοροί και κανένας περιορισμός στα
χρώματα κίτρινο, πράσινο και κόκκινο. Ξαναζωντάνεψε μια γιορτή που η
αρχή της τοποθετείται πριν από 5.000 χρόνια. Η αστυνομία παρέβλεψε τις αφίσες του ΡΚΚ και τις φωτογραφίες του Οτζαλάν22.
Η σχετική ηρεμία που επικρατούσε στην περιοχή, οφειλόταν στην πα
ρουσία μιας δύναμης 270.000 περίπου ατόμων, περιλαμβανομένων και των
στρατιωτικών μονάδων. Αν όμως η Αγκυρα επιχειρούσε μια σημαντική μεί
ωση στη δύναμη αυτή, σίγουρα το ΡΚΚ θα ήταν ξανά η κυρίαρχη δύναμη σε
ορισμένες περιοχές. Η αυξανόμενη φτώχεια συντηρούσε την τρομοκρατία και
η τρομοκρατία τη φτώχεια. Γι’ αυτό η δύναμη κρούσης του ΡΚΚ, για την ο
ποία φημολογούνταν ότι «έλιωσε σα χιόνι», έβρισκε τη δυνατότητα ανα
νέωσης. Το ΡΚΚ διέθετε μεγάλη πείρα στο θέμα της διοικητικής οργάνωσης.
Παραρτήματά του σε ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία ιδρύθηκαν από Κούρδους
της διασποράς, ενημέρωναν την κοινή γνώμη για τη δράση της οργάνωσης
και παράλληλα εξασφάλιζαν στο ΡΚΚ σημαντικές υλικές δυνατότητες. Τα
γραφεία του ERNK (πολιτικό τμήμα του ΡΚΚ) στην Αθήνα, το Όσλο, το Ελ
σίνκι και τη Στοκχόλμη λειτουργούσαν ως διπλωματικές αντιπροσωπείες.
Χάρη στις συνεδριάσεις του «Εξόριστου Κουρδικού Κοινοβουλίου» σε διά
φορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τις δραστηριότητες των παραρτημάτων
του ΡΚΚ, καθώς και των διαφόρων οργανώσεων που προσέφεραν τη συμπα
ράστασή τους, ενεργοποιούνταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι διεθνείς
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό να ασκηθούν πιέσεις στην
Τουρκία και να αποκτήσει το ΡΚΚ νομική οντότητα, έτσι ώστε να μπορέσει
να διεξάγει στο μέλλον επίσημο διάλογο με την Αγκυρα23.
Το 1996 ιδρύθηκε το Κουρδικό Ινστιτούτο στην Ουάσιγκτον και στην
εναρκτήρια τελετή παρευρέθηκαν ανώτατοι αξιωματούχοι του Κογκρέσου
και του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ24. Σύμφωνα με την άποψη του
21. Καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια με την έναρξη της θητείας της η νέα κυβέρνηση να ενη
μερώνεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κατά τον ίδιο τρόπο είχε ξεκινήσει το κυβερνητικό της
έργο και η Τσιλλέρ. D. Sazak, 14.3.1996.
22. S. GUnver, 25.3.1996.
23. Ş. Elekdağ, 2.9.1996.
24. Η συνέχιση του πολέμου στη ΝΑ Τουρκία ευνοεί ορισμένους κύκλους, γιατί εισπράττουν
σημαντικά χρηματικά ποσά από τα δισ. δολλάρια που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Ένα μέρος
από τα χρήματα παίρνει η φυλή Μπουτξάκ, η οποία συντηρεί ειδικό στρατό δέκα χιλιάδων ανδρών. Θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα, αν επρόκειτο μόνο για την αναφερόμενη φυλή, αλλά
υπάρχουν εκατοντάδες άλλες φυλές, ομάδες και άτομα που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκο
πό. Πώς και με τι θα ζούσε τόσος κόσμος, αν τέλειωνε ο πόλεμος; Μ. A. Birand, 18.11.1996.
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πρώην πρεσβευτή της Γαλλίας στην Αγκυρα Eric Rouleau, βαθύ γνώστη της
πολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, το κουρδικό ζήτημα συνεχίζει να
κρατάει όμηρο τον τουρκικό πληθυσμό, ενώ οι ΗΠΑ εκμεταλλεύονται το
ζήτημα ως μέσον πίεσης κατά της Τουρκίας. Η Ουάσιγκτον μπορεί να μετα
φέρει στην Αγκυρα τις πληροφορίες που έχει από την πολυεθνική στρατιωτι
κή δύναμη «Poised Hammer25» (PH) για να πραγματοποιήσει η Τουρκία τις
στρατιωτικές της επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ, αλλά ο κύριος σκοπός της
δύναμης αυτής είναι η ίδρυση ενός ανεξάρτητου Κουρδικού Κράτους στη
γνωστή περιοχή. Αλλωστε, πάντα κατά τον Ε. Rouleau, εκτός από τις ΗΠΑ,
όλοι σχεδόν οι γείτονες της Τουρκίας κρατούν στα χέρια τους ως διαπραγμα
τευτικό χαρτί το κουρδικό ζήτημα26. Επίσης και η Ρωσία επέτρεψε στο ΡΚΚ
να συστήσει στρατόπεδο στο έδαφός της, το οποίο ελεύθερα μπορούν να επι
σκέπτονται δημοσιογράφοι27.
Το κουρδικό πρόβλημα έχει ήδη προσλάβει το χαρακτήρα ενός υπαρκτού
διεθνούς προβλήματος. Σήμερα δεν είναι δυνατό να διανοηθεί κανείς το ΡΚΚ
απογυμνωμένο από την εξωτερική του οργάνωση. Αν συνεχιστεί ο καλυμμέ
νος πόλεμος στη ΝΑ Τουρκία, είναι πιθανό να αναγνωρίσει η Ευρώπη τον
πόλεμο αυτόν ως κουρδικό εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Μεγάλη υλική και
ηθική ζημία έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα το ΡΚΚ στην Τουρκία. Στα δώδε
κα χρόνια δράσης του έχασαν τη ζωή τους δέκα χιλιάδες πολίτες και άντρες
ασφαλείας, ενώ έχει καταστραφεί σημαντικό μέρος του εθνικού πλούτου.
Κατέρρευσε η τοπική οικονομία και η μετανάστευση σε μεγαλουπόλεις έφερε
μαζί της και την τρομοκρατία. Οι τεράστιες δαπάνες για την καταστολή της
τρομοκρατίας επιδείνωσαν ακόμη πιο πολύ την ήδη κακή οικονομική κατά
σταση της χώρας. Η Τουρκία δεν είναι δυνατό να αντέξει στην κατάσταση
αυτή περισσότερο από πέντε-έξι χρόνια, λαμβανομένων υπόψη και των
κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ως κράτος. Με άλ
25. Στρατιωτική δύναμη, που δημιουργήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Ι
ούλιο του 1991 για να προστατεύσει τους Κούρδους του βόρειου Ιράκ από πιθανή επίθεση του
Σαντάμ. Ήταν εγκαταστημένη στο Ιντζιρλίκ της ΝΑ Τουρκίας, ενώ διέθετε και ένα Κέντρο Στρα
τιωτικού Συντονισμού «МСС» στην πόλη Ζάχο του βόρειου Ιράκ. (Βλ. Χάρτη των ανατολικών
συνόρων της Τουρκίας). Η δύναμη αυτή αποτελούνταν από στρατεύματα των ΗΠΑ, της Αγγλίας
και της Γαλλίας, που διενεργούσαν κατά καιρούς αναγνωριστικές επιχειρήσεις «Operation Pro
vide Comfort» υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. E. Balcı, 26.3.1996. C. Kırca, 25.7.1996 και Ş. Εlekdağ, 16.12.1996.
26. Ο Γάλλος πρέσβης πιστεύει ότι η πιο λογική λύση του προβλήματος έχει σχέση με τον εκ
δημοκρατισμό της χώρας. Είναι το πιο φυσικό δικαίωμα των Κούρδων να υπερασπίζονται την
εθνική τους ταυτότητα, να ομιλούν τη γλώσσα τους και να έχουν τη δική τους τηλεόραση, το δι
κό τους ραδιόφωνο, τις δικές τους εφημερίδες. Ο φόβος ότι η λύση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους για την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας δεν συμβιβάζεται με τη λογική, αν ληφθεί
υπόψη η επί αιώνες συμβίωση των δύο αυτών λαών. E. Balcı, 4.7.1996.
27. S. Sertoğlu, 2.9.1996.
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λα λόγια, το 2002 η ΝΑ περιοχή της Τουρκίας θα βρίσκεται στα όρια της διά
σπασης και ίσως η Αγκυρα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να καθήσει στο ί
διο τραπέζι με το ΡΚΚ28.
«Είναι γνωστό ότι στην Τουρκία υπάρχει το κουρδικό πρόβλημα. Γιατί εί
ναι τόσο δύσκολο να αναγνωριστεί η έθνική ταυτότητα των Κούρδων, η εκ
παίδευση στα κουρδικά, το δικαίωμα κουρδικής τηλεόρασης;». Η ερώτηση
αυτή υποβλήθηκε στον πρόεδρο της Τουρκίας Ντεμιρέλ από τη γερμανική
βουλή, κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο τελευταίος στη
Γερμανία το Νοέμβριο του 1996. Ο Ντεμιρέλ, αφού έκανε μια αναδρομή στην
οθωμανική περίοδο, απάντησε ως εξής: «Η Τουρκική Δημοκρατία έχει ζωή
μόλις 70 ετών. Να μας κρίνετε με βάση αυτό το γεγονός. Μετά, μη ξεχνάτε ότι
προερχόμαστε από μια αυτοκρατορία. Από την αυτοκρατορία αυτή δημιουργήθηκαν 26 κράτη. Δεν προέκυψε το 27ο, το Κουρδικό Κράτος, του οποίου
τώρα ζητείται η ίδρυση. Ο λαός μου δείχνει μεγάλη ευαισθησία στο θέμα αυ
τό. Είναι πιο σωστό να δούμε τα πράγματα από αυτή την οπτική γωνία. Δεν
πρόκειται να φτάσουμε πουθενά, δημιουργώντας Τούρκο-Κουρδική ή ΤούρκοΙρανική διαμάχη. Δείξτε λίγη διορατικότητα. Κοιτάξτε το Δρόμο Μεταξιού και
την Κίνα. Πρέπει να είστε με το μέρος της Τουρκίας, αν ως Ευρώπη θέλετε να
διατηρήσετε τη θέση σας στις ισορροπίες δυνάμεων κατά τον 21ο αιώνα. Από
την Τουρκία μπορείτε να ανοιχτείτε στο Δρόμο του Μεταξιού, στις Τουρκικές
Δημοκρατίες, στην Κίνα, όπου δίνουν το παρόν οι ΗΠ A και η Ιαπωνία»29.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της
Όσον αφορά τη σχέση της Τουρκίας με τους γείτονές της, σύμφωνα με την
ενημέρωση που έγινε από μέρους των συμβούλων της εξωτερικής πολιτικής
προς τον πρωθυπουργό Μ. Γιλμάζ, αμέσως μετά την ανάληψη των καθη
κόντων του, διαπιστώθηκε ότι η Τουρκία βρισκόταν στο μέσον πύρινου κλοι
ού30. Σε σύγκριση με άλλες χώρες της Μεσογείου, η Τουρκία ήταν η χώρα

28. Ş. Elekdağ, 2.9.1996.
29. F. Çekirge, 7.11.1996.
30. Μετά την κρίση στον Κόλπο, το ΡΚΚ ενισχύθηκε στο βόρειο Ιράκ, ενώ ανησυχητική ήταν
η κατάσταση κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία. Σημαδιακή υπήρξε η χρονική στιγμή κατά
την οποία ο Οτζαλάν δήλωσε ότι «Θα ταχθούμε με το μέρος της Ελλάδας, αν εκραγεί πόλεμος
στο Αιγαίο». Η Αγκυρα ανησυχούσε και για τη συνεργασία Ελλάδας-Συρίας. D. Sazak, 14.3.1996.
Οι προσπάθειες της Ελλάδας να «πολιορκήσει» την Τουρκία με τη βοήθεια της Συρίας, αλλά και
με του Ιράν δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αλλωστε, η Τουρκία, χάρη στις
στρατιωτικές συμφωνίες που υπέγραψε με το Ισραήλ, εξισορρόπησε με το παραπάνω πιθανό
τόξο Αθηνών-Δαμασκού. Η. Ünal, 22.11.1996.
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που διέτρεχε το μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακεί σε πόλεμο. Στο συμπέρα
σμα αυτό κατέληξε το Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη με
τη συνεργασία του γνωστού Rand της Αμερικής και του Κέντρου Στρατιωτι
κής και Στρατηγικής Έρευνας «CEMISS». Επί δύο μέρες ο πρόεδρος του Γε
νικού Επιτελείου Ιταλίας, ο Υπουργός Αμυνας της Ιταλίας, ο αντιπρόσωπος
του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, οι εκπρόσωποι των υπουργείων εξωτερι
κών και άμυνας της Αμερικής, της Αγγλίας και της Γαλλίας, εκπρόσωποι των
εθνικών μυστικών υπηρεσιών, παρατηρητές όλων των χωρών της Μεσογείου
εξέτασαν με κάθε λεπτομέρεια τους κινδύνους πολέμου στη Μεσόγειο και το
μέλλον του ΝΑΤΟ. Η κατάσταση στην Κύπρο, που για πρώτη φορά μετά το
1974 παρουσίασε τόση ένταση, θα μπορούσε να προκαλέσει πόλεμο μεταξύ
της Τουρκίας και της Ελλάδας. Αλλη περιοχή με υψηλό δείκτη πολέμου ήταν
το Αιγαίο. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε «εδαφική διαφορά» ανάμεσα στις
δύο χώρες. Η γενική άποψη ήταν ότι η Τουρκία είχε άδικο στην κρίση των Ί
μια. Το ζήτημα όμως δεν έληξε, γιατί υπάρχουν 500 περίπου βραχονησίδες
και νησάκια στο Αιγαίο με καθεστώς παρόμοιο με τα Ίμια31.
Αλλη περιοχή που μπορεί να σημειωθεί ένοπλη σύγκρουση είναι το βόρειο
Ιράκ. Η πιθανότητα ίδρυσης κουρδικού κράτους στην περιοχή ενοχλεί α
φάνταστα την Τουρκία. Ακρως εχθρική είναι η στάση της Τουρκίας και απέ
ναντι στη Συρία, επειδή εκεί βρίσκεται ο ηγέτης των Κούρδων Οτζαλάν, ο ο
ποίος κατευθύνει τις επιχειρήσεις των Κούρδων κατά της Τουρκίας από τη
Δαμασκό ή την πεδιάδα Μπεκαά32. Η Συρία ακολουθεί την ίδια πολιτική με
την Ελλάδα και την Ελληνοκυπριακή κυβέρνηση· υποκινεί τον αραβικό
κόσμο εναντίον της Τουρκίας- δεν ικανοποιείται ποτέ με την ποσότητα των
υδάτων του Ευφράτη που φτάνουν στα εδάφη της και επιπλέον διεκδικεί την
περιοχή Χάταϊ. Το Ιράν δείχνει φιλικό στις διμερείς επίσημες επαφές, αλλά
«εξάγει» προς την Τουρκία το συντηρητισμό του. Απαντάει οργισμένα και
απειλητικά στις κατά καιρούς προειδοποιήσεις της Τουρκίας. Η Αρμενία
περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να χτυπήσει. Ψυχροί άνεμοι πνέουν και
από τη Ρωσία. Τα δικά της προβλήματα αντιμετωπίζει η Γεωργία και προς το
παρόν είναι μια γειτονική χώρα που δεν προκαλεί ζημία. Το Αζερμπαϊτζάν
είναι εξαρτημένο τελείως από τη Ρωσία. Παρά την πλατωνική αγάπη του ηγέτη
του Αζερμπαϊτζάν Αλίεβ προς την Τουρκία, παίζει και αυτός το παιχνίδι του.
Οι σχέσεις με τη Βουλγαρία διαταράχθηκαν εξαιτίας της καταπίεσης της τουρ
κικής μειονότητας33. Υπάρχουν στελέχη στην κυβέρνηση του Ρεφάχγιολ, που
31. Μ. A. Birand, 11.11.1996.
32. Μ. A. Birand, 2. 12.11.1996.
33. S. Giinver, 25.3.1996. Παρά την ψυχρότητα που υπήρχε στις σχέσεις Τουρκίας και
Ρωσίας, σημαντικότατη ήταν η οικονομική συνεργασία. Μετά τη Γερμανία, η χώρα με την οποία
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φαίνονται έτοιμοι για κάθε περιπέτεια, προκειμένου να διατηρηθούν στην ε
ξουσία, πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβούν τα πάντα34.
Η κατάσταση αυτή στις σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της έφερε
στην ημερήσια διάταξη την ακόλουθη προσέγγιση: «Να περιορίσουμε τις ε
στίες έντασης που υπάρχουν γύρω μας». Ο Γιλμάζ πίστευε ότι μπορούν να
βελτιωθούν οι σχέσεις με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρωσία. Έπρεπε
να δημιουργηθεί μια ζώνη ειρήνης γύρω από την Τουρκία, ξεκινώντας από
την Ελλάδα35.

Σχέσεις Τουρκίας - Ιράν
Τα σύνορα με το Ιράν παραμένουν τα ίδια από το 1639, όταν υπογράφηκε
η συνθήκη Κάσρη Σιρίν. Δυστυχώς η σταθερότητα αυτή στα σύνορα επί τό
σους αιώνες δεν αντανακλά και στις σχέσεις των δύο χωρών. Μετά τη «με
γάλη επανάσταση» του Χομεϊνί, η Αγκυρα προσπάθησε να συνεχίσει τις σχέ
σεις της με το Ιράν πάνω στη βάση φιλίας και καλής γειτονίας. Το Ιράν όμως,
που διοικούνταν σύμφωνα με τις αρχές του κορανίου και του ιερού νόμου
«σεριάτ», επιδόθηκε σε ανταγωνισμό με την Τουρκία, ανταγωνισμό επιρροής
αλλά και ιδεολογίας. Δεν εκτίμησε τη φιλία, την κατανόηση που πρόσφερε η
Αγκυρα, αφού επέτρεψε να στηθεί το ηρώο της «γενοκτονίας» των Αρμενίων
και υπήρξε η μοναδική ισλαμική χώρα στην οποία σημειώθηκαν επιθέσεις
Αρμενίων τρομοκρατών σε βάρος Τούρκων διπλωματών. Περισσότερο ενό
χλησε την Αγκυρα η προσπάθεια της Τεχεράνης να «εξαγάγει» προς την
Τουρκία το ισλαμικό καθεστώς. Παρά τη διακριτική στάση που τήρησαν ο
τότε πρωθυπουργός Ντεμιρέλ, αλλά και ο υπουργός των εξωτερικών Τσετίν,

η Τουρκία είχε τις περισσότερες εμπορικές συναλλαγές ήταν η Ρωσία. Το 1995, σύμφωνα με
επίσημα στοιχεία, το εξωτερικό εμπόριο ανήλθε σε 3.4 δισ. δολλ. Αν υπολογιστούν και τα έσοδα
από το ελεύθερο εμπόριο με τον τουρισμό, τότε το ποσό αυτό ξεπερνάει τα δέκα δισ. δολλ. Το
Δεκέμβριο του 1995 τριάντα τουρκικές εταιρίες είχαν την επίβλεψη 215 αρχιτεκτονικών
κατασκευών στη Ρωσία αξίας 5.7 δισ. δολλ. Ο αριθμός των Ρώσων τουριστών ξεπέρασε το ένα
εκατομμύριο κατά το 1995. Αλλωστε, 77 ρωσικές εταιρίες ανέπτυξαν εμπορικές δραστηριότητες
στην Τουρκία κατά το 1996. Μ. AkgUn, 22.10.1996. ΙΙβλ. A. Menderes, 2.12.1996.
34. Μ. A. Birand, 2, 12.11.1996.
35. Η Αγκυρα έκρινε ότι μπορούν να αξιολογηθούν οι δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών
ΙΙάγκαλου, σχετικά με την κατάρ/ηση του 4ου Σώματος Στρατού και την αποστρατικοποίηση
των νησιών. D. Sazak, 14.3.1996 και E. Özkök, 25.3.1996. Ο συγγραφέας Cengiz Çandar, σχο
λιάζοντας την τουρκική εξωτερική πολιτική, τονίζει ότι «την εξωτερική πολιτική πρέπει να χα
ράζει η κυβέρνηση και όχι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτοί οφείλουν να εκτελούν την πολιτική της κυβέρνησης». S. GUnver, 25.3.1996.
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διατάραξε σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις των δύο χωρών η δολοφονία των
Τσετίν Εμέτς και Τουράν Ντσυρσούν από την Οργάνωση Ισλαμικής Δράσης
«İslâmî Hareket örgütü»36.
Αμέσως μετά τη διαλεύκανση των δολοφονιών, οι δύο χώρες απέλασαν
τους διπλωμάτες που έκριναν ανεπιθύμητους. Η Αγκυρα φαινόταν αποφα
σισμένη να ακολουθήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη. Υ
πολόγιζε όμως και τα συμφέροντα που είχε στη χώρα αυτή. Οι εμπορικές συ
ναλλαγές μεταξύ τους ανέρχονταν ετησίως περίπου σε ένα δισ. δολλάρια. Το
ένα τρίτο του πετρελαίου η Τουρκία το έπαιρνε από το Ιράν. Το σημαντικό
τερο όμως ήταν ότι για την Τουρκία, τουλάχιστον όσο διαρκούσε η κρίση
στον Καύκασο, το Ιράν αποτελούσε τη μόνη διέξοδο προς τις χώρες της κε
ντρικής Ασίας. Έπρεπε επομένως να διατηρηθούν οι σχέσεις σε καλή κατά
σταση. Αλλωστε, δεν συνέφερε στην Αγκυρα ν’ ανοίξει και άλλο μέτωπο, τη
στιγμή που βρισκόταν σε διάσταση με τους περισσότερους από τους γείτονές
της37.
Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου 1996 η Αγκυρα υπολόγιζε τα οφέλη που
θα είχε από την επίσκεψη του πρωθυπουργού Ερμπακάν στην Τεχεράνη.
Ποια στάση θα κρατούσαν όμως οι ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, αλλά και στην
Τουρκία, η οποία τολμούσε να βελτιώσει τις σχέσεις της με το Ιράν; Αυτό άλ
λωστε, όπως τόνιζαν βουλευτές του κόμματος της Ευημερίας, δεν ήταν και
τόσο σημαντικό στοιχείο που θα έπρεπε να το λάβει υπόψη η παράταξή τους.
Η Τουρκία δεν ήταν πολιτεία των ΗΠΑ. Η Τουρκία συμπεριφερόταν ανάλο
γα με τα συμφέροντά της και το Ιράν είχε μεγάλη σημασία για την Τουρκία.
Δεν ωφελούσε την Ουάσιγκτον η περιοριστική πολιτική «dual containment»,
που συνίστατο στον περιορισμό των οικονομικών και στρατιωτικών δραστη
ριοτήτων του Ιράν και του Ιράκ. Στην ουσία η Ουάσιγκτον δεν ήταν αντίθετη
στο διάλογο υπό όρους με το Ιράν. Αλλά, αν βελτιώνονταν οι σχέσεις ΗΠΑ Ιράν, θα μπορούσε τα πετρέλαια του Καυκάσου να διοχετευτούν μέσω του ε
δάφους του Ιράν και όχι της Τουρκίας. Αυτό αποτελούσε για την Αγκυρα ένα
σημείο ανησυχίας, αλλά σε γενικές γραμμές η αναφερόμενη προσέγγιση την
ευνοούσε, επειδή θα συνέβαλε στη σταθερότητα της περιοχής38.
Οι σχέσεις Τουρκίας - Ιράν δεν βελτιώθηκαν ούτε με την επίσκεψη του
Ερμπακάν στην Τεχεράνη. Αντάρτες του ΡΚΚ μπήκαν στο τουρκικό έδαφος
και σκότωσαν δώδεκα άτομα. Στη συνέχεια κατάφεραν να επιστρέφουν στο
Ιράν, όπου και γιόρτασαν το γεγονός σε τοπικό «καρακόλι». Το επεισόδιο

36. Ş. Elekdağ, 25.3.1996.
37. S. Ergin, 14.4.1996.
38. Y. Çongar, 2.12.1996.
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αυτό έδειξε ότι το ζήτημα δεν πρόκειται να λυθεί με διαβουλεύσεις, συστά
σεις και επισκέψεις. Ίσως θα έπρεπε η Τουρκία να κάνει αισθητή την ισχύ και
σοβαρότητά της ως κράτος. Δεν ήταν η μόνη λύση ο πόλεμος. Θα μπορούσε
όμως να κλείσει τα σύνορά της, μαζί και τον εναέριο χώρο με το Ιράν39.

Σχέσεις Τουρκίας - Ιράκ
Ανάλογη ένταση παρουσίασαν και οι σχέσεις Τουρκίας - Ιράκ. Μετά τον
πόλεμο του Κόλπου, τον Απρίλιο του 1991 άρχισαν οι διαπραγματεύσεις α
νάμεσα στους Κούρδους ηγέτες Μεσούτ Μπαρζανί και Τζελάλ Ταλαμπανί
και την κυβέρνηση του Ιράκ σχετικά με την παραχώρηση αυτονομίας στους
Κούρδους του βορείου Ιράκ. Στις 8 Μαΐου ο Μπαρζανί και ο Ταλαμπανί πή
γαν στη Βαγδάτη και συναντήθηκαν με το Σαντάμ. Οι δύο Κούρδοι ηγέτες ασπάστηκαν το Σαντάμ μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές και κάλεσαν τους
εκατοντάδες πρόσφυγες, που είχαν καταφύγει στην Τουρκία, να επιστρέφουν
στα χωριά και τα σπίτια τους. Στις συζητήσεις για αυτονομία επήλθε συμβι
βασμός πάνω σ’ ένα δημοκρατικό πρόγραμμα, όπως ελεύθερες εκλογές και
τύπος. Η μόνη διαφωνία αφορούσε στο αν θα περιλαμβανόταν στην αυτό
νομη περιοχή και η πόλη Κιρκούκ (Kerkük) με τις πετρελαιοπηγές της. Ενώ
διαρκούσαν οι διαπραγματεύσεις, τον Ιούλιο του 1991 συστήθηκε η πολυε
θνική στρατιωτική δύναμη ΡΗ, οπότε κατά περίεργη σύμπτωση οι διαπραγ
ματεύσεις για αυτονομία οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Οι Κούρδοι ηγέτες, έχο
ντας τη συμπαράσταση της ΡΗ, διεκδικούσαν περισσότερα εδάφη. Πιθανότα
τα, η Ουάσιγκτον απέτρεψε τους δύο Κούρδους ηγέτες από μια τέτοια συμ
φωνία με το Σαντάμ, γιατί πίστευε ότι κάθε συζήτηση με την κεντρική εξου
σία θα προσέδιδε «νομιμότητα» στον ιρακινό δικτάτορα40.
Στο μεταξύ διενεργήθηκαν εκλογές στο βόρειο Ιράκ και συγκροτήθηκε το
Εθνικό Ααϊκό Κοινοβούλιο, με πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον και τη συμπα
ράσταση διεθνών οργανισμών. Για μια στιγμή, έντονη ανησυχία προκλήθηκε
στην Αγκυρα εξαιτίας της δημιουργίας του πυρήνα ενός Κουρδικού Κρά
τους, κάτω από την προστασία της ΡΗ. Μετά από λίγο όμως φάνηκε ότι ήταν
αδικαιολόγητες οι ανησυχίες της Αγκυρας, επειδή κυρίως οι συνθήκες στην
περιοχή δεν ευνοούσαν την ίδρυση ενιαίου κράτους, αφού 1) υπήρχε ένας
πλήρης φυλετικός διαχωρισμός του πληθυσμού, 2) βρίσκονταν σε εμπόλεμη
κατάσταση μεταξύ τους οι δύο γνωστές κουρδικές ομάδες και 3) το Εθνικό

39. G. Cıvaoğlu, 6.9.1996.
40. E. Balcı, 12.9.1996.
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Λαϊκό Κοινοβούλιο στο βόρειο Ιράκ δεν εκπροσωπούσε τη λαϊκή βάση, ούτε
και διέθετε κάποια πολιτική δύναμη. Από τη διαμάχη των κουρδικών ομάδων
και ιδιαίτερα το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε, ενισχύθηκε σε μεγάλο
βαθμό το ΡΚΚ, το οποίο θα μπορούσε να ιδρύσει ανεξάρτητο Κουρδικό
Κράτος στο βόρειο Ιράκ, χάρη στην οργανωτική πείρα που είχε, τις μεγάλες
οικονομικές πηγές που διέθετε και, το πιο σημαντικό, την υποστήριξη που
δεχόταν από το Ιράν και τη Συρία41.
Η πολιτική των ΗΠΑ ενίσχυε την προσπάθεια των Κούρδων για ανεξαρ
τησία. Αλλωστε και οι επιχειρήσεις της πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης
ΡΗ, η οποία παρείχε στους Κούρδους της περιοχής τις δυνατότητες για αυ
τονομία και τους βοηθούσε να διαμορφώσουν μια κρατική υποδομή, σήμαιναν ότι η Ουάσιγκτον στοχεύει στην ίδρυση ανεξάρτητου Κουρδικού Κρά
τους στο βόρειο Ιράκ. Το Κράτος όμως αυτό θα αποτελούσε μεγάλη εσωτερι
κή και εξωτερική απειλή για την Τουρκία. Αρχικά, θα επηρέαζε σημαντικά
τον κουρδικό εθνικισμό στην Τουρκία. Έπειτα, θα επιχειρούσε να συνάψει
συμμαχίες με τους γείτονες της Τουρκίας και θα μπορούσε να έχει εδαφικές
διεκδικήσεις από την Τουρκία ή ακόμη και να αναλάβει πρωτοβουλίες για
την ίδρυση του Μεγάλου Κουρδιστάν. Ορισμένα ερευνητικά ιδρύματα στις
ΗΠΑ διατύπωσαν την άποψη ότι η ίδρυση Κουρδικού Κράτους στο βόρειο Ι
ράκ θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Κι αυτό γιατί, λαμβανομένων υπόήιη των συσχετισμών στο Ιράκ, ακόμη και αν ο Σαντάμ αναγκα
ζόταν να εγκαταλείψει την εξουσία, θα τον αντικαθιστούσε κάποιος άλλος
στρατιωτικός, επιβάλλοντας ριζοσπαστικό-εθνικιστικό καθεστώς. Στην περί
πτωση αυτή το Ιράκ, που παράγει το 50% του πετρελαίου στον κόσμο, χάρη
στον πλούτο του αυτόν θα μπορούσε να εξοπλιστεί ταχύτατα και να αποβεί
ξανά απειλή για την περιρχή. Η μόνη λύση για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος αυ
τός ήταν να μοιραστούν οι πετρελαιοπηγές που υπάρχουν στο βόρειο Ιράκ
(Κιρκούκ) μεταξύ των γνωστών κουρδικών ομάδων με σκοπό την αποδυνάμωση του Ιράκ. Το Κουρδικό Κράτος θα αποτελούσε μια ιδανική βάση
για την Ουάσιγκτον στην προσπάθειά της να εφαρμόσει τη στρατηγική της
στη Μέση Ανατολή και να έχει στα χέρια της τον έλεγχο των πετρελαίων του
Κόλπου.
Ωστόσο, σε περίπτωση κατά την οποία η Ουάσιγκτον υποστήριζε την ί
δρυση Κουρδικού Κράτους στο βόρειο Ιράκ, που θα απειλούσε τα ζωτικά
συμφέροντα της Τουρκίας, τότε ουδέποτε η Τουρκία θα διατηρούσε τη συμ
μαχική της σχέση με τις ΗΠΑ. Είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς ότι η Ουάσιγκτον θα σκεφτόταν να διαγράψει την Τουρκία, την οποία θεωρεί ως την πιο
41. Ş. Elekdağ, 22.4.1996.
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σημαντική σύμμαχο στην περιοχή μετά το Ισραήλ. Πέραν όμως τούτου, και
πολλές χώρες που έχουν διαφορές μεταξύ τους, όπως το Ιράν, το Ιράκ, η Συ
ρία, θα έδιναν τα χέρια και θα αποτελούσαν αντίπαλη παράταξη κατά των
ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η Τουρκία θα συμπαρατασσόταν με την εν λόγω παρά
ταξη, εκτιμώντας ότι «προδόθηκε» από τη μεγάλη σύμμαχό της42. Σε περί
πτωση που η Ουάσιγκτον γινόταν αιτία να ιδρυθεί Κουρδικό Κράτος εξαρτώμενο από την ίδια στο βόρειο Ιράκ, τότε το γεγονός αυτό θα λειτουργούσε
ως πρότυπο και για τους Σιίτες του νότιου Ιράκ, οι οποίοι θα επαναστα
τούσαν, προκαλώντας τη διάσπαση του Ιράκ. Επειδή το 60% του πληθυσμού
του Ιράκ αποτελείται από Σιίτες, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η συνέ
νωσή τους με το Ιράν και να ελέγχεται όλη η περιοχή πετρελαίου από την Τε
χεράνη. Εκτός από το ότι η ίδρυση Κουρδικού Κράτους, μετά από διάσπαση
αραβικής χώρας, θα προκαλούσε την αντίδραση του αραβικού κόσμου, η υ
περβολική ενίσχυση του Ιράν θα έθετε σε κίνδυνο τα καθεστώτα στη Σαου
δική Αραβία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν43.
Η Τουρκία δήλωσε κατά τρόπο σαφή ότι δεν θα επιτρέψει την ίδρυση
Κουρδικού Κράτους στο βόρειο Ιράκ. Η κατάσταση στην αναφερόμενη πε
ριοχή αποτελούσε χρυσή ευκαιρία για όσους προσπαθούσαν να συνενώσουν
τους Κούρδους μέσα στα όρια ενός ανεξάρτητου κράτους και να δημιουρ
γήσουν ένα ανύπαρκτο έθνος. Γι’ αυτό το λόγο η Αγκυρα ήθελε να επανακτήσει η Βαγδάτη την εξουσία στο βόρειο Ιράκ44. Γιατί πίστευε ότι αν το βόρειο
Ιράκ παρέμενε αποκομμένο από την κυριαρχία της Βαγδάτης, θα άνοιγε ο
δρόμος για την ίδρυση ανεξάρτητου Κουρδικού Κράτους. Φυσικά, η Τουρκία
δεν ήθελε δίπλα της το κράτος αυτό, τη στιγμή που αντιμετώπιζε προβλήματα
με ορισμένους από τους δικούς της Κούρδους. Αλλωστε, το ότι υποστήριζε
την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ, δεν σήμαινε ότι υποστήριζε και το κα
θεστώς της Βαγδάτης45.
Η πολιτική της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράκ δεν μπορούσε να χαρακτη
ριστεί ως λογική. Η πολιτική αυτή άρχισε να σχολιάζεται και από τους συμ
μάχους της, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, οι οποίοι ήθελαν τη
χαλάρωση του αποκλεισμού που ίσχυε για το Ιράκ. Η Τουρκία ζημίωνε δισ.
δολλάρια εξαιτίας του αποκλεισμού46.
42. Ş. Elekdağ, 29.7.1996.
43. E. Balcı, 26.3.1996.
44. C. Kırca, 25.7.1996.
45. D. Β. Sezer, 8.9.1996.
46. Κατά τον Ερμπακάν, η Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν και η Συρία θα έπρεπε από κοινού να
προσδιορίσουν το μέλλον του βόρειου Ιράκ. Ήταν ένα σχέδιο που άφηνε έξω τις ΗΠΑ και που
δεν συζητήθηκε, εξαιτίας των διαφορών που υπήρχαν μεταξύ των ως άνω χωρών. S. Kohen,
27.8.1996 και E. Balcı, 26.3.1996.
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Τελικά ο ΟΗΕ, αφού πήρε το μήνυμα από την Ουάσιγκτον, επέτρεψε στο
Ιράκ να πουλήσει πετρέλαιο δυο δισ. δολλαρίων και με τα χρήματα αυτά να
αγοράσει τρόφιμα και φάρμακα. Κατά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στον
ΟΗΕ, μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου θα διοχετευόταν από τον αγωγό που
περνούσε μέσα από το έδαφος της Τουρκίας. Δηλαδή, για πρώτη φορά ύστε
ρα από πέντε χρόνια θα επαναλειτουργούσε ο αγωγός Ιράκ-Τουρκίας και η
Αγκυρα θα εισέπραττε κάποια αμοιβή από τη διοχέτευση του πετρελαίου μέ
σω του παραπάνω αγωγού. Ο αγωγός Ιράκ - Τουρκίας ήταν διπλά σημαντι
κός από τον αγωγό Μπάκου - Τζέιχαν, που επρόκειτο να κατασκευαστεί με
σκοπό να μεταφερθούν τα πετρέλαια του Αζερμπαϊτζάν στη Μεσόγειο. Το
σημαντικό από όλη αυτή την υπόθεση ήταν ότι θα αναπτερωνόταν η οικονο
μία της ΝΑ Τουρκίας, η οποία αντιμετώπιζε μεγάλη κρίση, εξαιτίας του πο
λέμου του Κόλπου. Γιατί, κατά πάσα πιθανότητα, το Ιράκ με τα χρήματα που
θα εισέπραττε από την πώληση πετρελαίου θα αγόραζε τρόφιμα και φάρμακα
από τη ΝΑ Τουρκία. Υπήρχε όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Το Ιράκ
θα εισέπραττε από την πώληση πετρελαίου δύο δισ. δολλάρια, από τα οποία
τα 260 έως 300 εκ. δολλάρια θα δίνονταν στους Κούρδους του βόρειου Ιράκ
για να βελτιωθεί η άθλια οικονομική τους κατάσταση. Αλλωστε, η απόφαση
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναγνώριζε τους Κούρδους ως μία
ξεχωριστή οντότητα. Μια άλλη πτυχή του όλου θέματος ήταν ότι ένα μέρος
των φαρμάκων και των τροφίμων θα περνούσαν στα χέρια του ΡΚΚ, που
βρισκόταν στο βόρειο Ιράκ, ενώ η Τουρκία δεν είχε τη δυνατότητα να το ε
μποδίσει. Αυτό που έπρεπε όμως να κάνει η Αγκυρα ήταν να καταβάλει προ
σπάθεια για την επίλυση των διαφορών που υπήρχαν ανάμεσα στους Κούρ
δους ηγέτες του βόρειου Ιράκ47.
Για τους παρατηρητές όμως που παρακολουθούσαν από κοντά τα γεγονό
τα στην περιοχή δεν ήταν έκπληξη η στρατιωτική επιχείρηση του Ιράν κατά
του βόρειου Ιράκ. Το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα του Μπαρζανί, που εί
χε την έδρα του στην επαρχία Κόι κοντά στο Έρμπιλ (βόρειο Ιράκ), αγωνιζό
ταν για την αυτονομία των Κούρδων στο Ιράν και από το 1993 οργάνωνε κα
47.
İ. Çevik, 22.5.1996. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ιράκ στον ΟΗΕ ζήτησε εγγράφω; η διο
χέτευση του πετρελαίου να γίνει από το έδαφος της Συρίας και όχι της Τουρκίας. Με την πράξη
αυτή ο Σαντάμ θέλησε να εκδικηθεί την Αγκυρα για τη ζημία που υπέστη από το κλείσιμο του α
γωγού πετρελαίου. Προτίμησε τη Συρία, η οποία αποδείχτηκε περισσότερο αντίπαλος από την
Τουρκία στον πόλεμο του Κόλπου. Επιπλέον, η Συρία είχε υποστηρίξει το Ιράν στον πόλεμο
Ιράν-Ιράκ, κλείνοντας τον αγωγό πετρελαίου στο έδαφός της για είκοσι χρόνια και υπο
χρεώνοντας το Ιράκ να συμφωνήσει με την Τουρκία για την κατασκευή του αγωγού ΚιρκούκΓιουμουρταλίκ. G. Kut, 22.5.1996. Τελικά, το Νοέμβριο του 1996 η Ουάσιγκτον δέχτηκε να τεθεί
σε εφαρμογή η απόφαση 986 του Συμβουλίου Ασφαλείας, που προέβλεπε την πώληση από το Ι
ράκ πετρελαίου έναντι τροφίμων. E. Balcı, 29.11.1996.
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τά καιρούς επιθέσεις εναντίον της γειτονικής αυτής χώρας. Μάλιστα, τον τε
λευταίο καιρό, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έκλεισε τα σύνορά του με το Ι
ράκ, μέλη του ως άνω κόμματος κατάφεραν να διεισδύσουν στο έδαφος του
Ιράν. Η στρατιωτική επίθεση του Ιράν κατά των «ανταρτών» προσέλκυσε για
δύο λόγους την προσοχή της διεθνούς κοινότητας. Πρώτον, οι ιρανικές δυνά
μεις, που ανέρχονταν σε 3.000 στρατιώτες, χρησιμοποίησαν βαρέα όπλα, ό
πως αεροπλάνα, άρματα, και εισχώρησαν σε βάθος 60 χλμ. στο έδαφος του Ι
ράκ. Δεύτερον, η επίθεση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την επιρροή του Ιράν
στο βόρειο Ιράκ. Από στρατιωτικής πλευράς, η επιχείρηση υπήρξε επιτυχής
για το Ιράν. Από πολιτικής πλευράς, το Ιράν απέφυγε τις εξωτερικές αντι
δράσεις, επειδή η επίθεση ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Ήπια υπήρξε η αντίδραση τόσο των ΗΠΑ όσο και των χωρών της περιοχής.
Κατά τους παρατηρητές η στρατιωτική αυτή επιχείρηση είχε δύο στόχους.
Πρώτον, να εξουδετερώσει το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα και δεύτερον,
που ήταν και ο κύριος σκοπός, να κάνει αισθητή την παρουσία της Τεχεράνης
στο βόρειο Ιράκ, προβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ενεργό συμμετοχή
της στη διαμόρφωση των ισορροπιών, αλλά και την αντίδρασή της στις δρα
στηριότητες των εξωτερικών δυνάμεων, όπως για παράδειγμα των ΗΠΑ48.
Τα τελευταία δύο χρόνια οι δύο Κούρδοι ηγέτες, ο Μπαρζανί και ο Ταλαμπανί, πολεμούσαν μεταξύ τους για το ποιος θα επικρατήσει στην περιοχή
και φυσικά ποιος θα καρπωθεί τα δολλάρια. Οι δύο κουρδικές ομάδες στο
βόρειο Ιράκ, που άλλοτε πολεμούσαν εναντίον του ΡΚΚ, μη επιτρέποντας
την είσοδό του στην περιοχή, ήδη συνεργάζονταν μαζί του. Ο Μπαρζανί, τον
οποίο η Αγκυρα, στον αγώνα της κατά του ΡΚΚ θεωρούσε ως χθες έμπιστο
σύμμαχο, πίστευε ότι θα είχε μεγαλύτερα οφέλη από τη συνεργασία με το
ΡΚΚ και τη Συρία. Την ίδια τακτική ακολουθούσε και ο Ταλαμπανί. Το ΡΚΚ
στο βόρειο Ιράκ προσπαθούσε να φέρει σε πέρας αυτό που δεν πραγμα
τοποιούσε η Τουρκία. Δηλαδή, προμήθευε όπλα και διοικητική μέριμνα στον
Μπαρζανί και τον Ταλαμπανί από πηγές που βρίσκονταν στο Ιράν και τη Συ
ρία, θέλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο να σταθεροποιήσει τις σχέσεις του με τις
πιο πάνω ομάδες, με απώτερο σκοπό τη συνεργασία ενάντια στην Τουρκία
και την αντίσταση στις κατά καιρούς επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού
στο βόρειο Ιράκ49.
Το καθεστώς του Σαντάμ, το οποίο η Ουάσιγκτον δεν κατάφερε να ανα
τρέψει, για πρώτη φορά μετά την κρίση του Κόλπου ύψωσε το ανάστημά του
48. S. Kohen, 31.7.1996.
49. Ş. Elekdağ, 22.7.1996. Είναι γεγονός ότι και οι δύο ηγέτες δεν κράτησαν το λόγο τους στο
παρελθόν, γι’ αυτό και δεν τους εμπιστεύεται ούτε η Αγκυρα, ούτε και η Ουάσιγκτον. S. Sertoğlu,
2.9.1996.
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στο βόρειο Ιράκ. Εκμεταλλευόμενο τη διαμάχη ανάμεσα στις δυνάμεις της
Κουρδικής Φιλοπάτριδος Ένωσης (ΚΦΕ) του Ταλαμπανί και στις δυνάμεις
του Κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος (ΚΔΚ) του Μπαρζανί, εξόπλισε
τον Μπαρζανί. Ο Ταλαμπανί συνέχιζε τον αγώνα, έχοντας την υποστήριξη
του Ιράν. Η περιοχή που ήλεγχε ο Ταλαμπανί στο βόρειο Ιράκ βρισκόταν τε
λείως κάτω από την επιρροή του Ιράν. Ο Μπαρζανί αναγκάστηκε να ζητήσει
βοήθεια από τη Βαγδάτη. Η Ουάσιγκτον δυσαρεστήθηκε για τη συμπεριφορά
αυτή του Μπαρζανί, γιατί η κυβέρνηση Κλίντον το μόνο που ήθελε ήταν η α
νατροπή του Σαντάμ. Ο Σαντάμ δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει ότι ήταν
παρών στο βόρειο Ιράκ. Το δεξί του χέρι, ο Ταρέκ Αζίζ έπνεε μένεα κατά των
ΗΠΑ και του Ιράν, δηλώνοντας ότι ο λαός στην αυτόνομη περιοχή πρέπει να
υψώσει τη φωνή του50.
Οι δυνάμεις του Μπαρζανί, που υποστηρίζονταν από το Ιράκ, επιτέθηκαν
στο Έρμπιλ που βρισκόταν υπό τον έλεγχο της ΚΦΕ του Ταλαμπανί. Η Βαγ
δάτη παραδέχτηκε ότι υποστήριξε τις δυνάμεις του Μπαρζανί. Ο Ταρέκ Αζίζ
δήλωσε ότι στις 22 Αυγούστου ο Μπαρζανί έστειλε μήνυμα στο Σαντάμ, ζη
τώντας τη βοήθειά του κατά της κοινής επίθεσης των δυνάμεων της Τεχερά
νης και του Ταλαμπανί. Η κυβέρνηση της Βαγδάτης δέχτηκε το αίτημα του
Μπαρζανί. Ο ηγέτης της ΚΦΕ Ταλαμπανί, ο οποίος είχε το στρατηγείο του
κοντά στο Σουλεϊμανιέ, υποστήριξε ότι εκατοντάδες ιρακινά τανκς και άρ
ματα έλαβαν μέρος στην επίθεση κατά της πόλης Έρμπιλ. Ο Κλίντον έθεσε σε
ετοιμότητα τις δυνάμεις στον Κόλπο. Το βόρειο Ιράκ μετατράπηκε σε πεδίο
μάχης μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ, με ορατό τον κίνδυνο επέκτασης των
συγκρούσεων και στις χώρες της περιοχής. Η Τουρκία επηρεάστηκε αρνητικά
από την όλη κατάσταση στο βόρειο Ιράκ, επειδή ενισχύθηκε ξανά το ΡΚΚ.
Χρεοκόπησε η πολιτική της Ουάσιγκτον, αφού ο Ταλαμπανί στηριζόταν στο
μεγάλο εχθρό της το Ιράν, και ο Μπαρζανί στον άλλο ανεπιθύμητο εχθρό
της, το Σαντάμ. Μπρος γκρεμός δηλ. και πίσω ρέμα. Η Αγκυρα επιθυμούσε
να αρχίσει ο διάλογος ανάμεσα στους Μπαρζανί και Ταλαμπανί από τη μια
και στην κυβέρνηση της Βαγδάτης από την άλλη, για να μη συνεχιστεί άλλο
το κενό εξουσίας που εγκυμονούσε μεγάλους κινδύνους για την περιοχή,
αλλά αντιδρούσαν οι ΗΠΑ51.
50. S. Kohen, 3.9.1996. Αρχικά ο Μπαρζανί ζήτησε βοήθεια από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, οι
οποίες όμως δεν έδειξαν ενδιαφέρον. T. Akyol, 20.9.1996.
51. E. Balcı, 1.9.1996. Οι εξελίξεις στο βόρειο Ιράκ είχαν ως αποτέλεσμα την αναβολή από
τον ΟΗΕ του «δικαιώματος πώλησης περιορισμένης ποσότητας πετρελαίου», που αναμενόταν
να αρχίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι κινδύνευε να χάσει η Τουρκία τα έσοδα ενός δισ.
δολλαρίων σε έξι μήνες. Η «απελευθέρωση» της πόλης Έρμπιλ, αντί να τερματίσει θα ανα
ζωπύρωνε τον πόλεμο ανάμεσα στις κουρδικές ομάδες και θα έδινε την ευκαιρία στο ΡΚΚ να κι
νηθεί ελεύθερα, δημιουργώντας πρόβλημα ασφάλειας στην Τουρκία. S. Kohen, 3.9.1996.
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Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράκ, εξαιτίας της επέμβασης των δυνάμεων του
Σαντάμ στο βόρειο Ιράκ. Δεν μπόρεσαν όμως να εξασφαλίσουν την υποστή
ριξη των συμμάχων στην επιχείρηση. Η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία δεν
δέχτηκαν τη χρησιμοποίηση των εδαφών τους στην επίθεση κατά του Ιράκ.
Δεν δέχτηκε να λάβει μέρος στην επιχείρηση ούτε η Γαλλία. Η Τουρκία
προτίμησε να κρατήσει ουδέτερη στάση για να μη μπλέξει περισσότερο,
υποστηρίζοντας τη μια ή την άλλη πλευρά. Έτσι δεν επέτρεψε να χρησι
μοποιηθεί η αεροπορική βάση Ιντζιρλίκ. Στην απόφαση των ΗΠΑ ανατά
χθηκαν και άλλες χώρες, πράγμα το οποίο έδειχνε ότι διαμορφώθηκαν άλλες
πολιτικές, ενώ διαλύθηκε και η συμμαχία. Για όλα αυτά αναγκάστηκε η Ουάσιγκτον να εκτοξεύσει πυραύλους από τα πολεμικά πλοία στον Κόλπο, από
τα αεροπλάνα Β-52 που μεταφέρθηκαν από το Γκουάμ. Οι βασικοί στόχοι
βρίσκονταν στο νότιο Ιράκ και όχι πιο πέρα από τον 36ο παράλληλο στο βό
ρειο Ιράκ. Ο Ταρέκ Αζίζ δήλωσε ότι οι ιρακινές δυνάμεις εγκατέλειψαν το
βόρειο Ιράκ52.
Οι εμπορικοί κύκλοι στην Ουάσιγκτον ήταν ευχαριστημένοι από την επι
χείρηση που έφερε την υπογραφή Bill Clinton. Γιατί πολλές χώρες στην πε
ριοχή συνέχιζαν να εξοπλίζονται με ταχύ ρυθμό, πιστεύοντας ότι ο Σαντάμ
διατηρεί ακόμη τη δύναμή του. Κανείς δεν ήθελε να σκεφτεί ότι το αμυντικό
σύστημα του Ιράκ εξουδετερώθηκε με τα μέτρα που πάρθηκαν το 1991, κάτω
από την επιτήρηση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση της Βαγδάτης χαρακτηρίστηκε ε
πιθετική εξαιτίας της επιχείρησης κατά του βόρειου Ιράκ και ως τιμωρία η
περιοχή απαγόρευσης πτήσεων «no-fly zone» αυξήθηκε από τον 32ο παράλ
ληλο στον 33ο. Το περίεργο είναι ότι ενώ τα γεγονότα διαδραματίστηκαν στο
βόρειο Ιράκ, η αναφερόμενη επέκταση της απαγορευτικής ζώνης στις πτήσεις
εφαρμόστηκε στο νότιο Ιράκ. Μετά τον πόλεμο, με την εφαρμογή της «no-fly
zone» το Ιράκ είχε διαχωριστεί σε τρία τμήματα. Το νοτιότερο τμήμα του
33ου παραλλήλου ήταν περιοχή αποκλειστικά των Σιιτών. Όπως περιοχή
των Κούρδων ήταν το βορειότερο τμήμα του 36ου παραλλήλου. Με την επέ
κταση της απαγορευτικής ζώνης από τον 32ο παράλληλο στον 33ο, μίκραινε
ακόμη πιο πολύ το τμήμα που ανήκε στην κεντρική εξουσία. Με τη νέα αυτή
ρύθμιση, οι συνοικίες «Es-Sevre» της Βαγδάτης, όπου ζουν περισσότεροι Σιίτες, έμειναν στο νότιο Ιράκ. Στο βόρειο τμήμα του Ιράκ με τη βοήθεια και
της ΡΗ ενισχύθηκε η κουρδική παρουσία, με σκοπό να λάβει κρατική οντό
τητα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Αυτό ήταν γνωστό. Ωστόσο, άγνωστα
52.
S. Kohen, 4.9.1996. Ο ηγέτης του ΚΔΚ Μπαρζανί κατηγόρησε την Αμερική και δήλωσε:
«Εμάς δεν μας φοβίζουν οι πύραυλοι κρουζ». Έτσι, η Ουάσιγκτον που προσπαθούσε να δη
μιουργήσει μια κουρδική κρατική οντότητα, ενώνοντας κάτω από την κυριαρχία της τους Μπαρζανί και Ταλαμπανί, έγινε μάρτυρας της ουμμαχίας Σαντάμ-Μπαρζανί. E. Balcı, 4.9.1996.
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παρέμεναν τα σχέδια των ΗΠΑ για το νότιο τμήμα του Ιράκ. Η Ουάσιγκτον
έπρεπε να αποδυναμώσει το Ιράκ και το Ιράν για να βρίσκεται σε ασφάλεια
το Ισραήλ. Ήταν πιθανό, μετά το διαμελισμό του Ιράκ να ακολουθήσει και ο
διαμελισμός του Ιράν53.
Το κέντρο συντονισμού της πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης ΡΗ, που
βρισκόταν στην πόλη Ζάχο, μεταφέρθηκε για λόγους ασφαλείας στην πόλη
Ντιάρμπεκιρ της ΝΑ Τουρκίας. Είναι γεγονός ότι άρχισε να μειώνεται το εν
διαφέρον των ΗΠΑ για το βόρειο Ιράκ. Αυτό προκύπτει και από δηλώσεις αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Αμυνας William
Perry είπε σχετικά τα εξής: «Τα ζωτικά συμφέροντά μας βρίσκονται στο νό
τιο Ιράκ και όχι στο βόρειο. Και αυτό σημαίνει ότι θα προστατεύσουμε τους
φίλους μας στην περιοχή, το Ισραήλ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και
το Κουβέιτ, για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη μεταφορά του πετρελαίου
του Κόλπου». Επίσης, ο James Baker, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης
Bush, τόνισε τα εξής: «Να μην ασχοληθούμε πλέον με το βόρειο Ιράκ. Ασχο
ληθήκαμε και τι έγινε; Υπήρχε ένα ανθρώπινο δράμα στην περιοχή μετά την
κρίση στον Κόλπο και ενδιαφερθήκαμε. Τώρα όμως οι κουρδικές ομάδες ά
φησαν το Σαντάμ και πολεμούν μεταξύ τους. Ορισμένοι μάλιστα συνερ
γάζονται με το Σαντάμ»54.
Η Αγκυρα αποφάσισε οριστικά τη σύσταση μιας νεκρής ζώνης στο βόρειο
Ιράκ, για την οποία εργαζόταν εδώ και πολύ καιρό. Η προεργασία ολοκλη
ρώθηκε χάρη στην κοινή συνεργασία του Γενικού Επιτελείου και του Υπουρ
γείου Εξωτερικών. Η Τουρκία, ύστερα από πυκνές διπλωματικές επαφές έ
πεισε τελικά τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της. Διάφορες χώρες, όπως η Γαλ
λία, η Αγγλία, έκαναν γνωστό ότι δεν θα είχαν αντίρρηση η Τουρκία να δη
μιουργήσει μια νεκρή περιοχή στο βόρειο Ιράκ κατά των διεισδύσεων του
ΡΚΚ, παρόμοια με εκείνη στο νότιο Λίβανο, που σχημάτισε το Ισραήλ κατά
της οργάνωσης Χεζμπολάχ. Η Αγκυρα υπογράμμισε ότι θα μείνει στην παρα
πάνω περιοχή έως ότου τερματιστούν οι τρομοκρατικές ενέργειες του ΡΚΚ
κατά της Τουρκίας, όχι μόνο από το Ιράκ, αλλά και από το Ιράν και τη Συ
ρία. Το Γενικό Επιτελείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών ο
λοκλήρωσαν τη μελέτη σχετικά με την τεχνολογία που θα χρησιμοποιούνταν
στη νεκρή ζώνη. Η Αγκυρα επρόκειτο να επωφεληθεί και από την τεχνολογία
του Ισραήλ. Ένα δισ. δολλάρια θα κόστιζε το σύστημα «προειδοποίησης»
που θα τοποθετούνταν στη νεκρή περιοχή. Θα ήταν αδύνατο να την πλησιά
53. F. Koru, 6.9.1996.
54. F. Ertan, 7.9.1996. Η Ουάσιγκτον ενδιαφερόταν περισσότερο για τα πετρέλαια και όχι
για τους Κούρδους. G. Çongar, 9.9.1996.
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σει το ΡΚΚ. Με το πρώτο βήμα, που θα έκανε κάποιος στη νεκρή ζώνη, το
σύστημα θα ενημέρωνε το κέντρο. Θα παρακολουθούνταν τα πάντα μέρα και
νύκτα. Η έκταση της νεκρής αυτής ζώνης κατά περιοχές θα κυμαινόταν μετα
ξύ 10 και 20 χλμ. Τουρκικά τανκς και πυροβόλα θα υπήρχαν στην περιοχή.
Το ΡΚΚ θα απομονωνόταν στην επίπεδη περιοχή, οπότε θα αποτελούσε
ανοικτό στόχο στις επιχειρήσεις55.
Ο Μπαρζανί δεν είχε τη δυνατότητα να εξαφανίσει τις εστίες του ΡΚΚ.
«Κάντε το εσείς, γλυτώστε κι εμάς» ήταν η απάντησή του. Ενημερώθηκε και η
Βαγδάτη, η οποία μάλλον δεν είχε αντίρρηση για τη δημιουργία της ζώνης
ασφαλείας. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η Αγκυρα δίνει μεγάλη σημασία στην
εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ και ότι πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο,
που ποτέ δεν πρέπει να θεωρηθεί ως κατάληψη. Μπορεί να αντιδρούσαν το
Κογκρέσο, η ΕΕ, οι Αραβικές χώρες. Το ΡΚΚ και η Ελλάδα μπορεί να
επιδίδονταν σε προπαγάνδα κατά της Τουρκίας. Αλλά επρόκειτο για την
ασφάλεια της Τουρκίας και η σύσταση της νεκρής αυτής περιοχής είχε ζωτική
σημασία για την ίδια την Τουρκία. Ένα από αυτά που θα μπορούσαν να
συμβούν ήταν και το εξής: Μπορεί και το Ιράν να ήθελε να δημιουργήσει
παρόμοια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων Ιράν - Ιράκ, μέσα στο
έδαφος του βόρειου Ιράκ. Τέλος, μπορεί το ΡΚΚ να χρησιμοποιούσε άλλα
περάσματα για να εισχωρήσει στο έδαφος της Τουρκίας. Πολλά συνέβαιναν
τον τελευταίο καιρό στα σύνορα με το Ιράν, ενώ ο Οτζαλάν βρισκόταν ακόμη
στη γειτονική Συρία56.
Για την Τουρκία το σενάριο με τον μεγαλύτερο κίνδυνο ήταν αυτό που α
ναφερόταν στην ίδρυση ανεξάρτητου Κουρδικού Κράτους στο βόρειο Ιράκ.
Λιγότερο κακό σενάριο αποτελούσε αυτό που προέβλεπε κουρδική ομοσπον
55. Η ζώνη ασφαλείας δημιουργείται στο έδαφος της γειτονικής χώρας, όταν η ίδια δεν μπο
ρεί να ελέγξει την κατάσταση. S. Kohen, 6.9.1996. Η στρατιωτική επιχείρηση που πραγ
ματοποιήθηκε το Μάρτιο του 1995 κατά του βόρειου Ιράκ ήταν η μεγαλύτερη μετά την επιχεί
ρηση κατά της Κύπρου. Συμμετείχαν στην εν λόγω επιχείρηση 35.000 στρατιώτες. Παρά το ότι
ήταν ένα δυνατό χτύπημα κατά του ΡΚΚ, δεν επέφερε σημαντικά αποτελέσματα, αφού το ΡΚΚ
συνέχισε την παρουσία του στο βόρειο Ιράκ, αυξάνοντας μάλιστα ακόμη περισσότερο την
επιρροή του. Στην προκειμένη περίπτωση η στρατιωτική δύναμη δεν θα ήταν τόσο μεγάλη. Η.
Cemal, 6.9.1996. Με το μέτρο αυτό, παρά τις όποιες αντιδράσεις του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας,
του αραβικού κόσμου, η Τουρκία θα είχε λόγο στις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην περιο
χή. S. Sertoğlu, 5.9.1996.
56. S. Kohen, 6.9.1996. Την τακτική των ΗΠΑ θα έπρεπε να ακολουθήσει και η Τουρκία. Να
εκτοξεύσει 20 πυραύλους στα γνωστά 20 στρατόπεδα του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ. Θα κόστιζε λι
γότερο από μια επιχείρηση ξηράς, αφού η τιμή ενός πυραύλου είναι 700.000 δολλάρια. Η Τουρ
κία παρήγγειλε 100 από αυτούς. Αλλωστε, οι εν λόγω πύραυλοι θα μπορούσαν να χρησιμο
ποιηθούν και κατά του Ιράν και κατά της Συρίας, αφού φιλοξενούν στα εδάφη τους το ΡΚΚ. Η
Τουρκία θα μπορούσε ακόμη να κόψει το νερό στη Συρία, να κλείσει τα σύνορά της και τον εναέ
ριο χώρο στο Ιράν. Ναι στην καλή γειτονία, αλλά... G. Cıvaoğlu, 6.9.1996.
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δία στην περιοχή και ακόμη μικρότερο κακό θεωρούνταν η παραχώρηση αυ
τονομίας στους Κούρδους στο βόρειο Ιράκ. Το πραγματικό σενάριο που προέκυψε από τη συνεργασία του Μπαρζανί με το Ιράκ και του Ταλαμπανί με το
Ιράν ήταν αυτό που αναγνώριζε στους Κούρδους μια περιορισμένη αυτονο
μία στο βόρειο Ιράκ57.
Οι δυνάμεις του Μπαρζανί κατέλαβαν την πόλη Σουλεϊμανίε, η οποία
βρισκόταν κάτω από την επιρροή του Ταλαμπανί. Ήταν βέβαιο ότι ο Μπαρ
ζανί είχε βοηθηθεί από την κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ. Κατά την εκτίμηση
αναλυτών, οι τελευταίες εξελίξεις στο βόρειο Ιράκ χαρακτηρίστηκαν ως «πα
νωλεθρία» της πολιτικής των ΗΠΑ. Η Αγκυρα έκρινε θετική την τελευταία ε
ξέλιξη. Πίστευε ότι το νέο καθεστώς υπό τον Μπαρζανί θα απομάκρυνε το
ΡΚΚ από το βόρειο Ιράκ. Οι εξελίξεις έδειχναν επιστροφή στο καθεστώς του
1975, οπότε η κυβέρνηση της Βαγδάτης κατέστειλε την εξέγερση των Κούρ
δων στα βόρεια της χώρας, παραχωρώντας αυτονομία. Ο Ταλαμπανί είχε
αναπτύξει αρκετά τις σχέσεις του με το ΡΚΚ και αυτό είχε ευαισθητοποιήσει
την Τουρκία. Η διαγραφή από την πολιτική σκηνή του Ταλαμπανί, για τον ο
ποίο πάντα υπήρχαν υποψίες, μαζί και η απομάκρυνση του Ιράν από την πε
ριοχή ανακούφισαν ορισμένους κύκλους58.
Την ίδια στιγμή η Αμερικανική πρεσβεία στην Αγκυρα ζήτησε άδεια για να
περάσουν αμέσως στο έδαφος της Τουρκίας 5.000 περίπου Κούρδοι. Επρόκειτο για τους Κούρδους κατασκόπους, οι οποίοι δρούσαν στο βόρειο Ιράκ
για λογαριασμό της CIA. Η Ουάσιγκτον θέλησε να τους στείλει στην Αμερική
και η Αγκυρα δέχθηκε το αίτημα. Ο αριθμός των εν ενεργεία Κούρδων κα
τασκόπων ξεπερνούσε τους 1.00059.
Οι εξελίξεις στο βόρειο Ιράκ μετέβαλαν τις ισορροπίες στην περιοχή. Ο
Μπαρζανί, ο οποίος κατέλαβε την πόλη Σουλεϊμανίε και κατατρόπωσε τις
δυνάμεις του Ταλαμπανί αναδείχτηκε σε μοναδικό κυρίαρχο στο βόρειο Ιράκ.
Ο Ταλαμπανί εξορίστηκε στο Ιράν. Ο Μπαρζανί βρισκόταν σε συμμαχία με
το Ιράκ. Η Τουρκία, που πάντοτε διατηρούσε καλύτερες σχέσεις με τον
Μπαρζανί παρά με τον Ταλαμπανί, επιθυμούσε οι Κούρδοι του βόρειου Ιράκ
να αρχίσουν διάλογο με τη Βαγδάτη και να συμφωνήσουν αποδεχόμενοι την
αυτονομία. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να διαφυλαχτεί η εδαφική α

57. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μ. Γιλμάζ δήλωσε ότι το κουρδικό ζήτημα ε
δώ και 5 χρόνια βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των ΗΠΑ. ΙΙρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση
στο πρόβλημα, αφού η Αγκυρα δεν είναι σε θέση να διατηρήσει τις ισορροπίες στην περιοχή και
το μόνο που κάνει είναι να αγωνίζεται για την εδαφική της ακεραιότητα. G. Çongar, 9.9.1996.
58. F. Koru, 11.9.1996. Οι δυνάμεις του Σαντάμ ενισχύθηκαν με 200 τανκς. Υ. Doğan,
11.9.1996.
59. Y. Doğan, 11.9.1996.
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κεραιότητα του Ιράκ, να λήξει το κενό εξουσίας στο βόρειο Ιράκ και να απο
μονωθεί το ΡΚΚ. Οι εξελίξεις στο βόρειο Ιράκ ευνοούσαν την Τουρκία, αλλά
υπήρχε και μια επικίνδυνη πλευρά στην υπόθεση. Απέναντι στο τόξο Ιράκ Μπαρζανί - Τουρκίας αναπτύχθηκε το τόξο Ιράν - Ταλαμπανί - Συρίας ΡΚΚ. Αν το Ιράν επιχειρούσε στρατιωτική επέμβαση στην περιοχή υποστηρί
ζοντας τον Ταλαμπανί, με σκοπό να ανακτήσει την επιρροή του στο βόρειο Ι
ράκ, θα άρχιζαν πάλι οι αιματηρές συγκρούσεις και η περιοχή θα οδηγούνταν
σε μεγαλύτερη περιπέτεια. Το Ιράν φαινόταν συγκρατημένο. Οι ΗΠΑ προς το
παρόν βρίσκονταν στο μέσον. Δεν επικροτούσαν τη συμπεριφορά του Μπαρ
ζανί, αλλ’ ούτε και εμπιστεύονταν τον Ταλαμπανί, ο οποίος είχε συμφωνήσει
με το Ιράν. Ωστόσο, ο αρχηγός του ΚΔΚ Μπαρζανί θα μπορούσε να στρέψει
τα νώτα του στο Σαντάμ, όταν πλέον δεν θα είχε την ανάγκη του, και να φέ
ρει στην επικαιρότητα την ίδρυση ενός Κουρδικού Κράτους στο βόρειο Ιράκ,
υπό την προστασία των ΗΠΑ. Τίποτε δεν ήταν σταθερό στην περιοχή60.
Ο Μπαρζανί παλαιότερα είχε ζητήσει από την Αγκυρα πολύ μεγάλη
στρατιωτική βοήθεια. Όπλα για να εξοπλίσει όλοκληρο σώμα στρατού. Δεν επρόκειτο να ξαναζητήσει τώρα παρόμοια βοήθεια. Από την άποψη του αγώ
να κατά του ΡΚΚ, οι εξελίξεις ήταν υπέρ της Τουρκίας. Στο θέμα του ΡΚΚ η
Αγκυρα δεν μπορούσε να εμπιστευτεί το Σαντάμ. Ούτε ο Μπαρζανί μετά από
κάποιο σημείο θα μπορούσε να θεωρηθεί έμπιστος. Τον Μπαρζανί ανησυ
χούσε για αρκετό χρονικό διάστημα η ενίσχυση του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ,
γιατί αυτό αποδυνάμωνε την επιρροή της φυλής Μπαρζάν στον κουρδικό κό
σμο ή επέφερε διάσπαση. Επειδή όμως η βάση του ΚΔΚ του Μπαρζανί κρα
τούσε ευνοϊκή στάση απέναντι στο κουρδικό κίνημα, κατ’ επέκταση έτρεφε
ξεχωριστή συμπάθεια και για το ΡΚΚ. Γι’ αυτό και δεν μπορούσε να περιμέ
νει κανείς από τον Μπαρζανί να επιτεθεί στο ΡΚΚ61.
Από πολιτικής και στρατηγικής πλευράς οι εξελίξεις στο βόρειο Ιράκ α
κολούθησαν μια θετική πορεία για την Τουρκία. Ορισμένοι έλεγαν ότι η
Τουρκία δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική απέναντι στο Ιράκ και άλλοι ότι η
πολιτική που ακολουθούσε αποδείχτηκε λανθασμένη. Ωστόσο, οι εξελίξεις έ
δειξαν ότι η πολιτική που χάραξε το δίδυμο Υπουργείο Εξωτερικών - Γενικό
Επιτελείο ήταν εύστοχη. Τα βασικά στοιχεία της πολιτικής αυτής ήταν: 1) η
διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράκ, 2) η παρεμπόδιση της ίδρυ
σης στο βόρειο Ιράκ ενός ανεξάρτητου ή ομόσπονδου Κουρδικού Κράτους,
3) η παρότρυνση των Κούρδων του βόρειου Ιράκ σε διάλογο με την κεντρική
κυβέρνηση με σκοπό τη συμφωνία για αυτονομία, έτσι ώστε να πληρωθεί το
60. E. Balcı, 12.9.1996.
61. Η. Cemal, 13.9.1996.
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κενό εξουσίας και 4) να δοθεί τέλος στην ύπαρξη του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ.
Φαίνεται ότι ο Μπαρζανί συμφώνησε με τη Βαγδάτη για αυτονομία στο βό
ρειο Ιράκ. Αλλωστε, από παλιά ο Μπαρζανί ήταν έτοιμος για μια τέτοια λύ
ση. Πάντα έλεγε στις συνομιλίες που είχε με τους Τούρκους αξιωματούχους
ότι «Κάθε Κούρδος ηγέτης ονειρεύεται ένα ανεξάρτητο Κουρδικό Κράτος.
Είναι φυσικό το όνειρο αυτό να ξει σε μια γωνιά του μυαλού μου. Εγώ όμως,
παρά το γεγονός ότι ανατίθενται σ’ αυτό τα τρία μεγάλα κράτη της περιοχής,
δηλαδή η Τουρκία, το Ιράν και το Ιράκ, σε περίπτωση που θα ιδρυόταν το
κράτος αυτό, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή του. Η πείρα
τόσων ετών με έφερε σ’ αυτό το σημείο. Εγώ δεν θέλω να υποφέρει άλλο ο
λαός μου. Γι’ αυτό δέχομαι την αυτονομία, όπου οι Κούρδοι θα έχουν ίσα δι
καιώματα και θα ζουν ελεύθερα και ανθρωπινά». Αντίθετα, ο Ταλαμπανί δεν
ενστερνιζόταν τις απόψεις αυτές και είχε ως βασικό στόχο την ίδρυση ενός α
νεξάρτητου Κουρδικού Κράτους. Στα πλαίσια των εξελίξεων, η ζώνη α
σφαλείας ήταν ένα ισχυρό επιχείρημα στα χέρια της Τουρκίας. Γιατί τώρα η
Τουρκία θα μπορούσε να πει στη Βαγδάτη και τον Μπαρζανί: «Αν θέλετε να
καταργηθεί η ζώνη αυτή, ελάτε να καθαρίσουμε την περιοχή από το ΡΚΚ στα
πλαίσια ενός κοινού σχεδίου. Έτσι θα εμποδίσουμε τη δημιουργία ενός
τόξου ΡΚΚ - Συρίας - Ιράν»62.
Πώς όμως θα αντιδρούσε ο Σαντάμ; Είναι δυνατό να ξέχασε το γεγονός ότι ο
Οζάλ επέτρεψε τη χρήση του αεροδρομίου Ιντζιρλίκ για να πλήξουν οι σύμμαχοι
τη χώρα του ή ότι ήθελε να στείλει στρατό στο βόρειο Ιράκ για να καταλάβει τις
πόλεις Κιρκούκ και Μουσούλη, με τις πλουσιότατες πετρελαιοπηγές, και ακόμη
να προχωρήσει στη συνένωση Τουρκίας - βόρειου Ιράκ σε καθεστώς
ομοσπονδίας; Αναμφισβήτητα, ο Σαντάμ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το
ΡΚΚ κατά της Τουρκίας, αλλά και για να ασκήσει πίεση στο θέμα των υδάτων
του Ευφράτη και του Τίγρη63. Η Τουρκία βρισκόταν σε επικοινωνία κυρίως με
τον Μπαρζανί, ο οποίος ήταν κυρίαρχος στην περιοχή, αλλά και με τον Ταλα
μπανί. Ο πρώτος επρόκειτο μάλιστα να επισκεφτεί την Τουρκία, οπότε θα
μπορούσε να συζητηθεί και το θέμα του ΡΚΚ. Τι θα ζητούσε όμως ο Μπαρζανί
ως αντάλλαγμα; Τους προηγούμενους μήνες, με δυσκολία η Τουρκία του είχε
δώσει τρία έως πέντε εκατομμύρια δολλάρια. Τώρα όμως, που είχε περισσότερα
επιχειρήματα στα χέρια του, σίγουρα θα ζητούσε περισσότερα64.
62. Ş. Elekdağ, 16.9.1996.
63. E. Balcı, 26.9.1996 και 12.12.1996.
64. C. Arcaylirek, 18.9.1996. Παλαιότερα, η ισορροπία στο βόρειο Ιράκ στηριζόταν στις δύο
κουρδικές ομάδες των Μπαρζανί και Ταλαμπανί. Έκλεινε η ισορροπία υπέρ της μιας ή της
άλλης πλευράς και οι έξωθεν υποστηρικτές ανάλογα επενέβαιναν στην περιοχή. Η διαμάχη αυτή
ανάμεσα στις δύο κουρδικές ομάδες έκλεινε το δρόμο της μετατροπής σε ανεξάρτητο κράτος του
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Οι ισορροπίες στο βόρειο Ιράκ εναλλάσσονταν συνεχώς. Οι δυνάμεις της
ΚΦΕ του Ταλαμπανί ανακατέλαβαν τα εδάφη που είχαν χάσει πριν από μερι
κούς μήνες. Οι πόλεις Σουλεϊμανίε και Ντούκαν, η τελευταία από τις οποίες
ήταν το μεγαλύτερο κέντρο ενέργειας στην περιοχή, καθώς επίσης και η επαρ
χία Κόι, επάνω στο δρόμο προς την πόλη Έρμπιλ, βρίσκονταν στα χέρια του
Ταλαμπανί. Ο τελευταίος δεν είχε στο νου του την κατάληψη της πόλης Έρμπιλ, γιατί γνώριζε ότι ακόμη βρίσκονταν εκεί τα τανκς του Σαντάμ. Το
ΚΔΚ του Μπαρζανί κατηγόρησε την ΚΦΕ του Ταλαμπανί για τη συμμετοχή
επίλεκτων μονάδων και του πυροβολικού του Ιράν στην τελευταία επίθεση.
Πάντως, όπως στις προηγούμενες επιθέσεις έτσι και τώρα το αξιοπρόσεκτο
ήταν ότι δεν σημειώθηκαν πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα στις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Σε καμιά περίπτωση δεν ήθελαν να φτάσουν σε μια γε
νική σύρραξη, να χυθεί κουρδικό αίμα και να εξουδετερωθεί μία από τις δύο
ομάδες65.
Η Αγκυρα ανησυχούσε για την πιθανή συνέχιση των εχθροπραξιών, επει
δή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πόλεμο Ιράν - Ιράκ. Συνιστούσε κατάπαυ
ση του πυρός στους εκπροσώπους των Μπαρζανί και Ταλαμπανί, ενώ σε ε
παφές με Ιρανούς και Ιρακινούς διπλωμάτες ζητούσε να μη αναμιχθεί το Ι
ράν στην υπόθεση και το Ιράκ να αποφύγει τις προκλήσεις66. Η επίλυση του
ζητήματος του βόρειου Ιράκ ήταν υπέρ της Τουρκίας, γιατί θα καλυπτόταν το
κενό εξουσίας που υπήρχε τόσον καιρό, ταυτόχρονα όμως ήταν και κατά της
Τουρκίας, επειδή το καθεστώς στο βόρειο Ιράκ θα αποτελούσε πρότυπο για
την Τουρκία. Δηλαδή, θα μπορούσαν οι ευρωπαϊκές χώρες να ζητήσουν από
την Αγκυρα την επίλυση του κουρδικού προβλήματος με αυτονόμηση της ΝΑ
Τουρκίας67. Αλλωστε, η συμφωνία των Μπαρζανί και Ταλαμπανί, πέρα από
την αυτονομία, μπορεί να σημαίνει ομοσπονδία, ακόμη και Κουρδικό Κρά
τος στο βόρειο Ιράκ68.

βόρειου Ιράκ, ενώ στη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε, ο αρχηγός του ΚΔΚ Μπαρζανί θα
μπορούσε να αναζητήσει τρόπους προς την κατεύθυνση αυτή. S. Ergin, 12.9.1996.
65. F. Ertan, 15.10.1996 και 16.10.1996.
66. S. Kohen, 17.10.1996.
67. M. Akgiin, 3.12.1996.
68. M. A. Birand, 19.11.1996. ΙΙαρά το γεγονός ότι η Βαγδάτη συνιστούσε στους ηγέτες των
αντιμαχόμενων πλευρών την επίλυση των διαφορών μεταξύ τους, χωρίς την παρέμβαση ξένων
δυνάμεων, ο υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Robert Pelletreau συναντήθηκε με τον Μπαρζα
νί στην πόλη Silopi της ΝΑ Τουρκίας και με τον Ταλαμπανί στην Αγκυρα, ενώ εκπρόσωπος της
Τουρκίας θα συμμετείχε στις συναντήσεις ως παρατηρητής. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε στις δια
πραγματεύσεις η πόλη Έρμπιλ για τη στρατηγική της σημασία, αφού όποιος θα ήταν ο κυ
ρίαρχός της αυτός θα ήταν και ο ηγέτης των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. F. Tinç, 21.10.1996 και C.
Çandâr, 24.10.1996.
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Σχέσεις Τουρκίας - Συρίας
Όσον αφορά τις σχέσεις Τουρκίας - Συρίας, το βασικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η Δαμασκός συνεχίζει να είναι η εκμετάλλευση των υδάτων
του Ευφράτη. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του αιώνα στη ΝΑ Τουρκία
«GAP» και το φράγμα Ατατούρκ, που τέθηκε σε λειτουργία το 1992, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Συρίας. Στόχος της Συρίας έγινε και το φράγ
μα Μπίλετζικ, που πρόκειται να κατασκευαστεί στον Ευφράτη κοντά στην
πόλη Γκαζιάντεπ, η οποία θεωρείται σημαντικό κέντρο ενδιαφέροντος για
τους Ισραηλινούς επενδυτές. Μετά από διεργασίες δέκα ετών και με τη συ
νεργασία εταιριών από την Τουρκία, την Αυστρία, το Βέλγιο και τη Γαλλία,
προέκυψε σχέδιο 1.3 δισ. δολλ. που εξασφάλισαν 44 τράπεζες από δέκα χώ
ρες69. Επίσης, παρά το γεγονός ότι πέρασαν 57 χρόνια από τότε, που η Τουρ
κία «έκλεψε» από τη Συρία την περιοχή Χάταϊ, η ανάκτησή της εξακολουθεί
να αποτελεί για τη Δαμασκό εθνικό στόχο. Η Χάταϊ ακόμη και σήμερα πα
ρουσιάζεται στους χάρτες της Συρίας ως κομμάτι της χώρας αυτής. Από το
1970, οπότε ο X. Εσάτ ανήλθε στην εξουσία, το άρθρο επτά του καταστατι
κού του κόμματος Μπαάς αναγνωρίζει ως αραβικά εδάφη την περιοχή μέχρι
τα όρη Ταύρος στην Τουρκία, ορίζοντας ως εθνικό σκοπό την ανακατάληψή
τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι δραστηριότητες του ΡΚΚ
στη Χάταϊ κατά τους πρώτους μήνες του 199670.
Η Συρία υποκινεί τον εσωτερικό πόλεμο στη ΝΑ Τουρκία, χρησιμο
ποιώντας το ΡΚΚ εδώ και δώδεκα χρόνια. Ο ηγέτης του ΡΚΚ Οτζαλάν έχει
την υποστήριξη της Δαμασκού και κατευθύνει όλες τις επιχειρήσεις από την
κοιλάδα Μπεκαά. Σχεδιάζονται πολλά σενάρια για τη δολοφονία ή τη σύλ
ληψή του, αλλά κάθε φορά αναβάλλεται η πραγματοποίησή τους, επειδή μπο
ρεί να γίνουν αιτία πολέμου με τη Συρία71. Ωστόσο, αν δεν εξολοθρευτεί η
πηγή του ΡΚΚ στη Συρία, δεν πρόκειται να επικρατήσει ηρεμία και ασφάλεια
στη ΝΑ Τουρκία, ούτε να εφαρμοστεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα στην πε
ριοχή. Οι προσπάθειες της Συρίας να δημιουργήσει αραβικό μέτωπο σε βάρος
της Τουρκίας υποχρέωσε την Αγκυρα να υπογράψει στρατιωτική συμφωνία
με το Ισραήλ. Η συμφωνία προβλέπει επισκέψεις πολεμικών πλοίων, εκπαι
δευτικές πτήσεις στρατιωτικών αεροπλάνων, παρακολούθηση στρατιωτικών
ασκήσεων, ανταλλαγή μαθητών σε στρατιωτικές σχολές και ανταλλαγή τεχνι
κών πληροφοριών. Οι στρατηγικές και πολιτικές ισορροπίες δυνάμεων στην
περιοχή φαίνεται ότι ευνοούν την Τουρκία, αν λάβει κανείς υπόψη την ανη
69. E. Yazar, 18.3.1996.
70. Ş. Elekdağ, 26.8.1996.
71. Μ. A. Birand, (2), 12.11.1996.
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συχία τόσο της Συρίας όσο και του Ιράν, οι οποίες εξέλαβαν τη συμφωνία ως
απειλή εναντίον τους72.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι κατά το 1996, εκτός από τα οι
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα, η Τουρκία αντιμετώπισε τη μεγαλύ
τερη κρίση από τη συνθήκη της Λωζάνης και μετά, τόσο εσωτερικά όσο και ε
ξωτερικά στις σχέσεις με τους γείτονές της. Ξένοι διπλωμάτες και στρατιω
τικοί φορείς, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας του μεσογειακού χώρου, έκριναν
ότι περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες της περιοχής, η Τουρκία ήταν η
χώρα που διέτρεχε το μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής σε πόλεμο. Εστίες πολέ
μου διαφάνηκαν στην Κύπρο με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα και τις εξε
λίξεις, αλλά και στο Αιγαίο, εξαιτίας της «εδαφικής διεκδίκησης» για πρώτη
φορά από μέρους της Τουρκίας.
Αιτία πολέμου με το Ιράν θεωρήθηκε κυρίως η ίδρυση και καθοδήγηση α
πό τη χώρα αυτή τρομοκρατικής οργάνωσης στο έδαφος της Τουρκίας. Η
διαμάχη των κουρδικών ομάδων στο βόρειο Ιράκ θα μπορούσε να προκαλέσει πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και το Ιράκ, εμπλέκοντας και άλλες χώρες
της περιοχής. Επίσης, η ίδρυση ανεξάρτητου ή ομόσπονδου ή και αυτόνομου
Κουρδικού Κράτους στο βόρειο Ιράκ θα μπορούσε να επηρεάσει την κατά
σταση στη ΝΑ Τουρκία με απρόβλεπτες συνέπειες. Η Συρία φιλοξενεί στο έδαφός της τον ηγέτη των Κούρδων Α. Οτζαλάν, μαζί με το επιτελείο του, δια
θέτοντας και το στρατόπεδο Μπεκαά για την εκπαίδευση των Κούρδων. Ε
πειδή από τη χώρα αυτή καθοδηγούνται οι δραστηριότητες του ΡΚΚ, πιθανή
στρατιωτική επιχείρηση από μέρους της Τουρκίας κατά των κουρδικών
στόχων στη Συρία θα αποτελούσε αιτία πολέμου μεταξύ της Τουρκίας και
της Συρίας. Κατά ένα μεγάλο μέρος όμως η κρίση που αντιμετώπισε η Τουρ
κία στη διάρκεια του 1996 οφείλεται στη στάση που η ίδια τήρησε απέναντι
στον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις σχέσεις με ορι
σμένες ισλαμικές χώρες (Ιράν, Ιράκ, Λιβύη), στοιχεία που είχαν ως αποτέλε
σμα τον αποκλεισμό της από την ομάδα των χωρών, οι οποίες ήταν υποψή
φιες για ένταξη στην ΕΕ.

72. Ş. Elekdağ, 15.7.1996.
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Derya Sazak, «Ege’de Barış Atağı ve 4. Ordu» (Επίθεση ειρήνης στο Αιγαίο
και το 4ο Σώμα Στρατού), Milliyet 14 Μαρτίου 1996.
Erhan Yazar, «Ortadoğu Krizi Su ile Çözülecek» (Η κρίση στη Μέση Ανατολή
θα λυθεί διά του ύδατος), Yeni Yüzyıl 18 Μαρτίου 1996.
Yasemin Çongar, «ABD’nin Tahran Açmazı» (Οι ΗΠΑ σε αδιέξοδο απέναντι
στην Τεχεράνη), Milliyet 18 Μαρτίου 1996.
Semih GUnver, «Ateş Çemberi» (Πύρινος κλοιός), Cumhuriyet 25 Μαρτίου
1996.
Şükrü Elekdağ, «İran» (Ιράν), Milliyet 25 Μαρτίου 1996.
Ertuğrul Özkök, «önce ABD ve Avrupa’ya Bildirildi» (Πρώτα κοινοποιήθηκε
στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη), HUrriyet25 Μαρτίου 1996.
Ergun Balcı, «Çekiç Güç Tartışması» (Η διαμάχη για τη στρατιωτική δύναμη
PH), Cumhuriyet 26 Μαρτίου 1996.
Sedat Ergin, «İran’la İlişkilerde Yeni Politika» (Νέα πολιτική στις σχέσεις με
το Ιράν), Hürriyet 14 Απριλίου 1996.
Fikret Ertan, «Suriye’nin Açmazı» (Αδιέξοδος με τη Συρία), Zaman 14 Απρι
λίου 1996.
Sami Kohen, «Petrol işi yatıyor mu?» (Ναυαγεί η υπόθεση για τα πετρέλαια;),
Milliyet 19 Απριλίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Ecevit’in Bölgesel Güvenlik Planı» (Το σχέδιο περιφερειακής
ασφάλειας του Ετζεβίτ ), Milliyet 19 Απριλίου 1996.
İlnur Çevik, «Irak boru hattı bizim için yeni bir açılım olmalı» (O αγωγός πε
τρελαίου Ιράκ - Τουρκίας πρέπει να είναι για εμάς ένα νέο άνοιγμα).
Zaman 22 Μαΐου 1996.
Gün Kut, «Saddamsal Oyunlar» (Παιχνίδια του Σαντάμ), Yeni Yüzyıl 22
Μαΐου 1996.
Sedat Ergin, «Demirel’in Dış Politikadaki Ağırlığı» (Το κύρος του Ντεμιρέλ
στην εξωτερική πολιτική). Hürriyet 20 Ιουνίου 1996.
Sami Kohen, «Yeni Dış Politika Yaklaşımı» (Προσέγγιση στη νέα εξωτερική
πολιτική), Milliyet 3 Ιουλίου 1996.
Ergun Balcı, «Eric Rouleau’ya Kulak Verelim» (Ας ακούσουμε τον Eric
Rouleau), Cumhuriyet 4 Ιουλίου 1996.
Yasemin Çongar, «ABD’nin Refah’a Bakışı (I)» (Πώς βλέπουν οι ΗΠΑ το
κόμμα της Ευημερίας I), Milliyet 8 Ιουλίου 1996.
Sami Kohen, «Hem söylem, hem eylem» (Και λόγια και πράξη), Milliyet 10
Ιουλίου 1996.
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Fatih Çekirge, «Suriye ile Apo Pazarlığı» (Συμφωνία με τη Συρία για τον Οτζαλάν). Sabah 11 Ιουλίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Erbakan’ın önündeki Altın Fırsat» (Η χρυσή ευκαιρία για τον
Ερμπακάν), Milliyet 15 Ιουλίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Türkiye’nin Kuzey Irak’taki hedefleri» (Οι στόχοι της Τουρ
κίας στο βόρειο Ιράκ), Milliyet 22 Ιουλίου 1996.
Coşkun Kırca, «Çekiç Güç» (Η πολυεθνική στρατιωτική δύναμη ΡΗ), Yeni
Yüzyıl 25 Ιουλίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Amerika Kürt Devleti mi kurdurmak istiyor» (Η Αμερική θέ
λει να ιδρυθεί Κουρδικό Κράτος;), Milliyet 29 Ιουλίου 1996.
Sami Kohen, «Acem Kürdi faslı!» (Στο σκοπό ατζέμ-κουρντί). Milliyet 31 Ιου
λίου 1996.
Gün Kut, «Su-terör bağlantısı yanlıştır» (Είναι λάθος o συσχετισμός υδάτων τρομοκρατίας), Yeni Yüzyıl 23 Αυγούστου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Suriye’nin gerçek niyetleri» (Οι πραγματικοί σκοποί της Συ
ρίας), Milliyet 26 Αυγούστου 1996.
Sami Kohen, «ABD ile yollar ayrılıyor» (Χωρίζουν οι δρόμοι με τις ΗΙΙΑ),
Milliyet 21 Αυγούστου 1996.
Ergun Balcı, «Kuzey Irak’taki Kargaşa» (Η αναταραχή στο βόρειο Ιράκ),
Cumhuriyet 1 Σεπτεμβρίου 1996.
Sedat Sertoğlu, «İki Kürt Liderin İnadı ve Savaş» (Το πείσμα και o πόλεμος
των δύο Κούρδων ηγετών). Sabah 2 Σεπτεμβρίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Çıplak Gerçekler» (Γυμνές αλήθειες), Milliyet 2 Σεπτεμβρίου
1996.
Sami Kohen, «Faturası (gene) bize mi Çıkacak?» (Εμείς θα τα επιβαρυνθούμε
ξανά;), Milliyet 3 Σεπτεμβρίου 1996.
Sami Kohen, «En İyisi Bulaşmamak» (Το καλύτερο να μη αναμιχθούμε),
Milliyet 4 Σεπτεμβρίου 1996.
Ergun Balcı, «ABD’nin Saldırısı» (Η επίθεση των ΗΠΑ), Cumhuriyet 4 Σε
πτεμβρίου 1996.
Sedat Sertoğlu, «Türkiye Kuzey Irak’a Girecek ve Kalacak» (Η Τουρκία θα ει
σβάλλει στο βόρειο Ιράκ και θα μείνει), Sabah 5 Σεπτεμβρίου 1996.
Güneri Cıvaoğlu, «Türkiye Farkı» (Η διαφορά για την Τουρκία), Milliyet 6
Σεπτεμβρίου 1996.
Fehmi Koru, «Görünür Olmayan Yüz» (Όσα δεν φαίνονται), Zaman 6 Σε
πτεμβρίου 1996.
Sami Kohen, «Tampon bölge ne kadar etkili olur» (Κατά πόσο θα συμβάλλει η
νεκρή ζώνη), Milliyet 6 Σεπτεμβρίου 1996.
Hasan Cemal, «Irak sınırında güvenlik kuşağı. Talabani’yle tele-sohbet» (Ζώνη
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ασφαλείας στα σύνορα του Ιράκ. Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ταλαμπανί), Sabah 6 Σεπτεμβρίου 1996.
Fikret Ertan, «Amerika’nın Kürt İlgisi Azalıyor» (Μειώνεται το ενδιαφέρον
της Αμερικής για τους Κούρδους), Zaman 7 Σεπτεμβρίου 1996.
Duygu Β. Sezer, «Türkiye’nin Irak Çıkmazı» (Η Τουρκία σε αδιέξοδο απένα
ντι στο Ιράκ), Yeni Yüzyıl i Σεπτεμβρίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Kafamızı Kumdan Çıkarmanın Zamanı» (Είναι καιρός να
δούμε τα προβλήματα κατάματα). Milliyet 9 Σεπτεμβρίου 1996.
Yasemin Çongar, «Irak Dersleri» (Μαθήματα από την κατάσταση στο Ιράκ),
Milliyet 9 Σεπτεμβρίου 1996.
Sami Kohen, «Κ. Irak’ta Riskler ve Fırsatlar» (Κίνδυνοι και ευκαιρίες στο
βόρειο Ιράκ), Milliyet 10 Σεπτεμβρίου 1996.
Fehmi Koru, «Ham Hayal» (Καλπάζουσα φαντασία). Zaman 11 Σεπτεμβρίου
1996.
Yalçın Doğan, «Kuzey Irak’ta Kürt Devleti» (Κουρδικό Κράτος στο βόρειο
Ιράκ), Milliyet 11 Σεπτεμβρίου 1996.
Sedat Ergin, «Kuzey Irak İçin İki Senaryo» (Δύο σενάρια για το βόρειο Ιράκ),
Hürriyet 12 Σεπτεμβρίου 1996.
Ergun Balcı, «Kuzey Irak Bilmecesi» (Αινιγματική η κατάσταση στο βόρειο
Ιράκ), Cumhuriyet 12 Σεπτεμβρίου 1996.
Hasan Cemal, «Kuzey Irak’ta Ağaçlara bakıp Ormanı Gözden Kaçırmayalım»
(Να δώσουμε σημασία στην ουσία και όχι στις λεπτομέρειες στο βόρειο Ι
ράκ), Sabah 13 Σεπτεμβρίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Kuzey Irak’taki Gelişmeler» (Οι εξελίξεις στο βόρειο Ιράκ),
Milliyet 16 Σεπτεμβρίου 1996.
Cüneyt Arcayürek, «Bir Ziyaretin Ardından» (Μετά από μια επίσκεψη),
Cumhuriyet 18 Σεπτεμβρίου 1996.
Ergun Balcı, «Irak Konusunda Tehlikeli Eğilimler» (Επικίνδυνες τάσεις στο
θέμα του Ιράκ), Cumhuriyet 19 Σεπτεμβρίου 1996.
Taha Akyol, «Tutanaklarda Barzani» (O Μπαρζανί στα πρακτικά), Milliyet 20
Σεπτεμβρίου 1996.
Ergun Balcı, «‘Saddamcı’ Olmak» (Το να είσαι οπαδός του Σαντάμ),
Cumhyriyet 26 Σεπτεμβρίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Türkiye, Yunanistan ve AB» (Τουρκία, Ελλάδα και Ευρω
παϊκή Ένωση), Milliyet 30 Σεπτεμβρίου 1996.
Sami Kohen, «Bu gezi ne kadar gerekli?» (Πόσο απαραίτητη είναι η επίσκεψη
αυτή;), Milliyet 2 Οκτωβρίου 1996.
Sami Kohen, «Çok yönlü mü, çok başlı mı?» (Πολυδιάστατη ή πολυφωνική
εξωτερική πολιτική;), Milliyet 4 Οκτωβρίου 1996.
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Mümtaz Soysal, «Çember Şaşkınlıkları» (Αμηχανία στην εσωτερική και ε
ξωτερική πολιτική), Hürriyet 8 Οκτωβρίου 1996.
Mümtaz Soysal, «Moralsizlik» (Έλλειψη ηθικού). Hürriyet 9 Οκτωβρίου 1996.
Şahin Alpay, «Dış Politikada Arayış» (Αναζήτηση στην εξωτερική πολιτική),
Milliyet 10 Οκτωβρίου 1996.
Asaf Savaş Akat, «Dış Politika Üstüne» (Για την εξωτερική πολιτική), Sabah 10
Οκτωβρίου 1996.
Yasemin Çongar, «ABD: Refahyol gitsin, ama!» (ΗΠΑ: Να φύγει το Ρεφάχγιολ, αλλά...). Milliyet 14 Οκτωβρίου 1996.
Fikret Ertan, «Son Denge» (Τελευταία ισορροπία). Zaman 15 Οκτωβρίου
1996.
Fatih Çekirge, «İşte Fatura: Avrupa Treni Kaçıyor» (Να το τιμολόγιο: Χά
νουμε το τρένο της Ευρώπης), Sabah 15 Οκτωβρίου 1996.
Fikret Ertan, «Tahterevalli» (Τραμπάλα), Zaman 16 Οκτωβρίου 1996.
Sami Kohen, «Talabani ilerliyor, Talabani geriliyor» (Ο Ταλαμπανί προ
ελαύνει, ο Ταλαμπανί οπισθοχωρεί). Milliyet 17 Οκτωβρίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Avrupa Treni Kaçtı mı?» (Έφυγε το τρένο για την Ευρώπη;),
Milliyet 21 Οκτωβρίου 1996.
Ferai Tinç, «Kuzey Irak şifresini çözünce Türkiye çıkıyor» (Η Τουρκία πάντα
αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στο πρόβλημα του βορείου Ιράκ),
Hürriyet 21 Οκτωβρίου 1996.
Mensur Akgün, «Türk - Rus İlişkileri» (Σχέσεις Τουρκίας - Ρωσίας), Yeni
Yüzyıl 22 Οκτωβρίου 1996.
Cengiz Çandar, «Talabani ve Ankara’nın yeni konumu» (O Ταλαμπανί και o
νέος ρόλος της Αγκυρας), Sabah 24 Οκτωβρίου 1996.
Sami Kohen, «M-8’ler ne kazandırır» (Ποιο κέρδος μπορεί να προκύψει από
τη συνεργασία των οκτώ μουσουλμανικών χωρών), Milliyet 25 Οκτω
βρίου 1996.
Fatih Çekirge, «Kohl’den DemireFe anlamlı söz: Siz bizim için güvencesiniz»
(Από τον Kohl στον Ντεμιρέλ λόγος με σημασία: Εσείς είστε για μας εγγύ
ηση), Sabah 7 Νοεμβρίου 1996.
Mehmet Ali Birand, «Etrafımızdaki Savaş Çemberi Daralıyor (1)» (O κλοιός
του πολέμου στενεύει γύρω μας - 1), Sabah 11 Νοεμβρίου 1996.
Mehmet Ali Birand, «Etrafımızdaki Savaş Çemberi Daralıyor (2)» (O κλοιός
του πολέμου στενεύει γύρω μας - 2), Sabah 12 Νοεμβρίου 1996.
Mümtaz Soysal, «Adak, ayin ve tövbe» (Τάμα, θρησκευτική τελετή και με
τάνοια), Hürriyet 12 Νοεμβρίου 1996.
Halis Burhan, «Bölgedeki otorite boşluğu Türkiye’yi rahatsız ediyor» (H
Τουρκία ανησυχεί για την έλλειψη εξουσίας στην περιοχή), Türkiye 14
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Νοεμβρίου 1996.
Güngör Uras, «Düzeni değiştirmek isteyen yok» (Δεν υπάρχει κανένας που να
θέλει να αλλάξει το καθεστώς), Türkiye 15 Νοεμβρίου 1996.
Mehmet Ali Birand, «Refah Batı’nın kafasını da karıştırdı» (Το κόμμα της
Ευημερίας προκάλεσε σύγχυση και στη Δύση), Sabah 16 Νοεμβρίου 1996.
Mehmet Ali Birand, «Bu arada etrafımız giderek sarılıyor» (Στο μεταξύ η χώρα
μας περισφίγγεται ολοένα και περισσότερο), Sabah 18 Νοεμβρίου 1996.
Ferai Tinç, «Saddam’dan Talabani’ye Türkmen uyarısı» (Προειδοποίηση από
το Σαντάμ στον Ταλαμπανί για τους Τουρκομάνους), Hürriyet 18 Νοεμ
βρίου 1996.
Μ. A. Birand, «Irak’ta önemli gelişmeler yaşanıyor» (Σημαντικές εξελίξεις
βιώνονται στο βόρειο Ιράκ), Sabah 19 Νοεμβρίου 1996.
Η. Ünal, «Yunanistan’ın silahlanma politikası» (Η πολιτική εξοπλισμού της
Ελλάδας), Zaman 22 Νοεμβρίου 1996.
Ergun Balcı, «ABD’nin Irak Politikası Değişiyor mu?» (Αλλάζει η πολιτική
των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράκ;), Cumhuriyet 29 Νοεμβρίου 1996.
Yasemin Çongar, «Irak’ı bölmek mi, İran’la konuşmak mı?» (Διαμελισμός του
Ιράκ ή συνομιλίες με το Ιράν;), Milliyet 2 Δεκεμβρίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Türkiye NATO kartını oynayabilir mi?» (Μπορεί η Τουρκία
να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, για να
καταφέρει την είσοδό της στην ΕΕ; ), Milliyet 2 Δεκεμβρίου 1996.
Aydın Menderes, «Ukrayna, Türkiye’nin yeni dostları» (Ουκρανία, οι καινού
ριοι φίλοι της Τουρκίας), Yeni Şafak 2 Δεκεμβρίου 1996.
Mümtaz Soysal, «AGİT-NATO, AB ve BAB» (ΟΑΣΕ - NATO και Δυτι
κοευρωπαϊκή Ένωση), Hürriyet 3 Δεκεμβρίου 1996.
Ergun Balcı, «Irak Sorunu» (Το ιρακινό πρόβλημα), Cumhuriyet 12 Δεκεμ
βρίου 1996.
Şükrü Elekdağ, «Kuzey Irak ve Çekiç Güç yutturmacası» (Βόρειο Ιράκ και το
ψέμα σχετικά με την πολυεθνική στρατιωτική δύναμη ΡΗ), Milliyet 16 Δε
κεμβρίου 1996.
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