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στηρίξει τις φιλοδοξίες του αυταρ-
χικού Ερντογάν για αλλαγή του 
πολιτεύματος σε προεδρική δη-
μοκρατία-απολυταρχία. Αμέσως 
κλιμακώθηκε ο νέος κύκλος βίας. 
Στρατός πολιορκεί μέχρι σήμερα 
γειτονιές, πόλεις και χωριά σε κουρ-
δικές περιοχές. Δήμαρχοι, ακτιβι-
στές, ακόμη και μέλη πολιτιστικών 
συλλόγων συνελήφθησαν. 

Υψιστη ύβρη  
για τους νεκρούς
Το ΡΚΚ και οι πιο σκληροπυρη-
νικοί Κούρδοι απάντησαν με οδο-
φράγματα και επιθέσεις. Η κατάστα-
ση ξέφυγε από κάθε έλεγχο καθώς 
πτώματα Κούρδων μαχητών γέμι-
ζαν τους δρόμους. Στις οικογένει-
ες απαγορευόταν να πάρουν τις 
σορούς των παιδιών τους, ύψιστη 
ύβρη για τους μουσουλμάνους, κα-
θώς το Κοράνι ορίζει η ταφή να γί-
νεται μέσα σε τρεις ημέρες.

Σήμερα ο Ερντογάν έχει πετύ-
χει μια σημαντική συμφωνία με 
το ακροδεξιό Κόμμα Εθνικιστικής 
Δράσης (MHP) του Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί –των διαβόητων παρακρατι-
κών Γκρίζων Λύκων–, ώστε πρώτα 
να πάρει τις ψήφους τους στη Βου-
λή και μετά να κάνει δημοψήφισμα 
για το κομμένο και ραμμένο στα μέ-
τρα του πολίτευμα. Ο Τούρκος πρό-
εδρος πλέον δεν κρύβει ότι θα κα-
τέβει χέρι χέρι με το παρακράτος σε 
ένα δημοψήφισμα που δεν έχει την 
πολυτέλεια να το χάσει. 

14 
εκατ. Κούρδοι 
(το 18% του 
πληθυσμού) 
ζουν στην 
Τουρκία, 
σύμφωνα με 
στοιχεία της 
CIA, ενώ 30-32 
εκατ. Κούρδοι 
υπολογίζεται 
ότι βρίσκονται 
σε ολόκληρο 
τον κόσμο

2.473 
άνθρωποι 
σκοτώθηκαν 
από τον Ιούλιο 
του 2015 μέχρι 
σήμερα από τις 
επιχειρήσεις 
του τουρκικού 
στρατού στις 
κουρδικές 
περιοχές. Οι 383 
ήταν άμαχοι, 
σύμφωνα με τη 
μη κυβερνητική 
οργάνωση 
Διεθνής Ομάδα 
Κρίσεων

«Συμφωνία 
κυρίων» με 
τους Γκρίζους 
Λύκους
«Ο Μπαχτσελί στηρίζει τα 
υπερφιλόδοξα σχέδια του Ερντογάν 
με αντάλλαγμα την παραμονή 
του στην ηγεσία του εθνικιστικού 
κόμματος» δηλώνει στο Documento η 
Αμερικανίδα Τζένι Γουάιτ, καθηγήτρια 
στο Ινστιτούτο Τουρκικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης. 
«Το αποτυχημένο πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου έδωσε στην 
κυβέρνηση την κάλυψη που 
χρειαζόταν για να αποτελειώσει τη 
διαγραφή της κουρδικής ψήφου, 
η οποία είχε εισέλθει νόμιμα στην 
πολιτική διαδικασία. Αυτό έγινε 
συλλαμβάνοντας βουλευτές 
του HDP και εκλεγμένους 
δημάρχους, κατηγορώντας τους 
για την υποστήριξη του PKK και 
αντικαθιστώντας τους με στελέχη του 
κυβερνητικού Κόμματος Δικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης (AKP)» μας λέει. 
Και εξηγεί: «Ετσι, οι κουρδικές 
ψήφοι και οι πολιτικές φωνές 
διαγράφηκαν. Αντικαταστάθηκαν από 
το υπερεθνικιστικό κόμμα MHP που 
είχε χάσει τη λαϊκή υποστήριξη και του 
οποίου ο ηγέτης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, 
αμφισβητήθηκε στο εσωτερικό του 
κόμματος. Ο Μπαχτσελί φαίνεται 
να έχει κάνει μια συμφωνία με τον 
Ερντογάν: να παραμείνει ηγέτης του 
κόμματός του με αντάλλαγμα τη 
στήριξη της νέας προεδρίας».
Η Τζένι Γουάιτ λέει ότι ο Ερντογάν 
έβαλε στο στόχαστρο τους Κούρδους 
από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 
2015. «Το κόμμα του έχασε τότε την 
πλειοψηφία, γεγονός που κατέστησε 
αδύνατη την προώθηση της 
συνταγματικής αλλαγής. Προφανώς 

οι ψήφοι πήγαν στο HDP, το κουρδικό 
κόμμα που απευθύνθηκε σε μη 
Κούρδους φιλελεύθερους, καθώς 
και σε Κούρδους που στο παρελθόν 
ψήφισαν το AKP».
Στη συνέχεια η χώρα βυθίστηκε στη 
βία με μια σειρά επιθέσεων από το 
κουρδικό PKK και το ISIS. «Το PKK 
είναι μια τρομοκρατική ομάδα που 
μάχεται σαράντα χρόνια την τουρκική 
κυβέρνηση, με αρχικό στόχο την 
ανεξαρτησία αλλά πιο πρόσφατα 
και τα δικαιώματα των Κούρδων 
και κάποια στοιχεία ομόσπονδης 
αυτοδιακυβέρνησης στο εσωτερικό 
της Τουρκίας. Ως απάντηση η 
κυβέρνηση Ερντογάν κατέστρεψε 
πολλές κουρδικές αστικές περιοχές 
στη νοτιοανατολική Τουρκία. Την 
1η Νοεμβρίου 2015 έγιναν εκλογές, 
που επανέφεραν το ΑΚΡ ως το 
ισχυρό κόμμα που θα μπορούσε να 
αποτρέψει το χάος» υπογράμμισε η 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της 
Στοκχόλμης.

Επιμέλεια 

Εύης Απολλωνάτου

 Εν συντομία
Θυσία γίνονται εκατομμύρια Κούρ-
δοι στον βωμό των θολών οραμά-
των του «σουλτάνου» για προεδρο-
κεντρική, στρατοκρατούμενη και 
νεοοθωμανική αυτοκρατορία. 

 Γιατί ενδιαφέρει
Το φλερτ με τους Γκρίζους Λύκους 
οδηγεί σε (ακόμη πιο) ακροδεξιά 
μονοπάτια.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρώ-
τα έπληξε τις ένοπλες δυνάμεις με 
αφορμή την απόπειρα πραξικοπή-
ματος τον περασμένο Ιούλιο. Ακο-
λούθησαν μαζικές συλλήψεις και 
δίκες. Μετά ήταν η σειρά του «πα-
ράλληλου» κράτους του ισλαμιστή 
κληρικού και εξόριστου στις ΗΠΑ 
Φετουλάχ Γκιουλέν, ο οποίος 
από στενός σύμμαχος έγινε μισητός 
εχθρός του προέδρου της Τουρκίας. 
Δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί, πα-
νεπιστημιακοί και δημοσιογράφοι 
μπήκαν πίσω από τα κάγκελα μαζί 
με τους στρατιωτικούς. Τώρα χτύπη-
σε και την πόρτα των Κούρδων, με 
μαζικές συλλήψεις βουλευτών, δη-
μάρχων και στελεχών του Κόμμα-
τος Δημοκρατίας των Λαών (HDP).

Ο Ερντογάν πρώτα κορόιδεψε 
και τώρα σφάζει τους Κούρδους. 

Από το 2012 ξεκίνησε διαπραγ-
ματεύσεις με το ΡΚΚ μέσω του 
έγκλειστου στο νησί-φυλακή Ιμρα-
λί Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Τα αμέ-
σως επόμενα χρόνια πολλοί Κούρ-
δοι τον στήριξαν και τον ψήφισαν 
μαζικά, ελπίζοντας ότι θα ανοίξει ο 
δρόμος για ημιαυτονομία, αναγνώ-
ριση της πολιτιστικής τους ταυτότη-
τας και οικονομική ανάπτυξη. 

Η ΜΙΤ στο παρασκήνιο 
Οι συνομιλίες κατέρρευσαν τον 
Ιούλιο του 2015, μετά την τρομο-
κρατική επίθεση των τζιχαντιστών 
του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στο 
Σουρούτς. Εκεί σκοτώθηκαν 33 
φιλοκούρδοι ακτιβιστές που ξεκι-
νούσαν για την ανοικοδόμηση του 
μόλις απελευθερωμένου από τους 
τζιχαντιστές Κομπάνι στη βόρεια 
Συρία. Οι Κούρδοι κατηγόρησαν 
τον Τούρκο πρόεδρο ότι επέτρεψε 
–αν δεν καθοδήγησε στο παρασκή-
νιο, μέσω της ΜΙΤ– στους τζιχαντι-
στές να τους χτυπήσουν.

Η απόφαση του Ερντογάν να τι-
νάξει στον αέρα τις συνομιλίες είχε 
διαφανεί λίγους μήνες πριν, στις 
εκλογές του Ιουνίου 2015. Τότε το 
HDP για πρώτη φορά πέρασε το 
όριο του 10% και μπήκε στην τουρ-
κική Βουλή, αφαιρώντας την από-
λυτη πλειοψηφία από το κυβερνών 
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης (ΑΚΡ). 

Ο ηγέτης του HDP Σελαχατίν 
Ντεμιρτάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα 

Ο Ερντογάν πρώτα κορόιδεψε  
και τώρα σφάζει τους Κούρδους
Ο αυταρχικός πρόεδρος αναγόρευσε τους πρώην συνομιλητές και πάλαι  
ποτέ ψηφοφόρους του σε υπ’ αριθμόν ένα εσωτερικό εχθρό της Τουρκίας

Το ΡΚΚ και οι πιο 
σκληροπυρηνικοί 
Κούρδοι 
απάντησαν με 
οδοφράγματα 
και επιθέσεις 
στις διώξεις που 
ασκεί ο Ταγίπ 
Ερντογάν


