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Περίληψη 

 

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να παρουσιάσει τις ενέργειες των Κούρδων για τη 

δημιουργία ανεξάρτητου κράτους καθώς και να διερευνήσει το ρόλο του διεθνούς παράγοντα 

και των ΗΠΑ, της Τουρκίας, της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην όλη διαδικασία. 

Η μελέτη αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις 

ιστορικές ρίζες των Κούρδων, ξεκινώντας από την περίοδο της προϊστορίας και πρωτοϊστορίας. 

Στη συνέχεια, διερευνώνται οι ρίζες των Κούρδων και αναλύεται η πορεία τους από τους 

Μήδους έως τον εξισλαμισμό. Ακολούθως, εξετάζεται η παρουσία τους στην Οθωμανική 

αυτοκρατορία, μελετώντας τις επαναστάσεις του 19ου αιώνα, την πανισλαμική και αφομοιωτική 

πολιτική του Αμπντούλ Χαμίτ Β  ́ και την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το δεύτερο 

κεφάλαιο παρουσιάζει τους Κούρδους στο εσωτερικό του τουρκικού γίγνεσθαι, διαμέσου του 

φάσματος τεσσάρων υποπεριόδων. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι Κούρδοι στο Ιράν, το 

Ιράκ και τη Συρία, ενώ ταυτόχρονα προσεγγίζονται οι σχέσεις της Τουρκίας και της Συρίας με 

το PKK. Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει το ρόλο των ΗΠΑ, της Ε.Ε, της Τουρκίας και της Ρωσίας 

απέναντι στην επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Στο τελευταίο κεφάλαιο παραθέτονται τα 

συμπεράσματα της μελέτης. 
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Εισαγωγή 

Οι Κούρδοι αποτελούν λαό της Άνω Μεσοποταμίας, ο οποίος κατοικεί σε μια ευρύτατη 

περιοχή που ορίζει γεωγραφικά τόσο τις πηγές όσο και μεγάλο μέρος του ρου των ποταμών 

Τίγρη και Ευφράτη. Στο υπέδαφος αυτής της έκτασης επιπρόσθετα κρύβονται τεράστια 

αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αν συνδυαστούν τα ανωτέρω δεδομένα, καθίσταται 

σαφές ότι ένα ενιαίο Κουρδιστάν θα είχε υπό τον έλεγχο του τα μεγαλύτερα αποθέματα υδάτων, 

πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή. Οι μεγάλες δυνάμεις που επιθυμούν τον έλεγχο 

και την εκμετάλλευση των πετρελαίων δε θα επιτρέψουν προφανώς στους Κούρδους να 

αποκτήσουν την ελευθερία τους και να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους, οπότε θα συνεχίσουν 

να διατηρούν την υφιστάμενη κατάσταση, ήτοι ένα κατακερματισμένο Κουρδιστάν, τμήματα 

που οποίου κατέχονται από το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία και την Τουρκία. Ακολούθως, 

αποτυπώνεται η ιστορία των Κούρδων στο πέρασμα του χρόνου που επιβεβαιώνει την 

διαπίστωση αυτή1. 

Καθοριστικό παράγοντα στην ιστορική πορεία του κουρδικού έθνους συντελεί το Ισλάμ. 

Οι Κούρδοι αποτελούν ένα λαό με πλούσια πολεμική παράδοση. Όταν εμφανίστηκε το Ισλάμ ως 

θρησκεία, οι Κούρδοι δεν κατάφεραν να την αποδώσουν και να την ερμηνεύσουν οι ίδιοι, με 

συνέπεια να τίθενται ανά περιόδους υπό την επιρροή του αραβικού, του ιρανικού και του 

τουρκικού στοιχείου. Με το Ισλάμ ως δούρειο ίππο, κάθε ένας από τους ανωτέρω τοπικούς 

γειτονικούς παράγοντες επεδίωξε να επιβάλλει τα δικά του εθνικά και πολιτισμικά πρότυπα 

πέραν των θρησκευτικών. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν ο κατακερματισμός και 

εκφυλισμός των Κούρδων, οπότε και δεν επετράπη η ανάπτυξη των κατάλληλων συνθηκών 

σχηματισμού μιας κοινής Κουρδικής εθνικής ταυτότητας. Αν διαμορφώνονταν οι συνθήκες 

αυτές, τότε πιθανόν οι Κούρδοι ιδιαίτερα κατά τη διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας να 

διεκδικούσαν μια κοινή πατρίδα, ωστόσο μη ύπαρξη τους συντελεί στην κατάσταση όπως 

αποτυπώνεται στις μέρες μας2. 

                                            
1 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 3-4. 
2 Gerard Chaliand, Οι Κούρδοι, σελ 13, εκδόσεις Θετίλη, Αθήνα 
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Σήμερα οι Κούρδοι έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Τα τελευταία 

τριάντα χρόνια, μέρος του κουρδικού λαού διεξάγει αγώνα με σκοπό την ανεξαρτησία. Με το 

πέρασμα των ετών και τις εμπειρίες του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος, οι Κούρδοι που 

εμπλέκονται στον αγώνα αυτόν έχουν μετατραπεί σε έναν συνειδητοποιημένο και οργανωμένο 

σύνολο, με πίστη και βούληση στον αγώνα που πραγματοποιούν, επιχειρώντας να πάρουν μαζί 

τους το σύνολο των Κούρδων. Στη μελέτη που ακολουθεί επιδιώκεται να ξετυλιχθεί το κουβάρι 

της ιστορίας του Κουρδικού ζητήματος3. 

  

                                            
3 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 5. 
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1 ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΚΟΥΡΔΩΝ 

 
1.1 Προϊστορία και πρωτοϊστορία 

Η περιοχή που κατοικείται από το κουρδικό στοιχείο, εξαιρώντας τους Κούρδους της 

διασποράς και αυτούς οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στα δυτικά της Τουρκίας και στην 

Κωνσταντινούπολη (γεγονός το οποίο θα αναλυθεί ακολούθως), απλώνεται, κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της στις ανατολικές επαρχίες της σημερινής Τουρκίας έως την περιοχή του Καυκάσου και 

σε ορισμένες από τις βορειοδυτικές επαρχίες του Ιράν, τις βόρειες του Ιράκ και τις 

βορειοανατολικές της Συρίας. Από γεωγραφική και πολιτιστική πλευρά βρίσκεται στο κέντρο 

τριών μεγάλων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στην αρχαιότητα: της Μεσοποταμίας, της 

Ανατολίας και της Περσίας. 

Από τις ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα, ανακαλύφθηκε ότι η περιοχή 

κατοικήθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 10.000 – αρχές του 9.000 πΧ4. Ακόμη, οι 

αρχαιολογικές έρευνες διαπίστωσαν ότι και σε άλλα σημεία της περιοχής, μεταξύ 8.000 – 7.000 

πΧ, οι άνθρωποι κατοικούσαν μόνιμα σε έναν τόπο, είχαν εξημερώσει πολλά ζώα και υπήρξε 

πρόοδος στον τομέα της γεωργίας. Αναμφισβήτητα, στο έδαφος του σημερινού Κουρδιστάν 

βρίσκονται σημαντικότατοι αρχαιολογικοί χώροι εκείνης της περιόδου. Η οροσειρά του Ζάγρου 

στο σημερινό Ιράν υπήρξε τόπος εμφάνισης ενός από τα πρώτα κέντρα, όπου εξελίχθηκε η 

αγροτική οικονομία, η κτηνοτροφία, η κεραμική και η οικοτεχνία5. 

Συνεπώς, μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία εξάγεται το συμπέρασμα ότι η περιοχή 

στην οποία επικρατεί σήμερα το κουρδικό στοιχείο, κατοικήθηκε από τη νεολιθική εποχή από 

διάφορες ομάδες και φυλές, οι οποίες δημιούργησαν έναν ανεπτυγμένο πρωτόγονο πολιτισμό. 

 

 

 

                                            
4 Συγκεκριμένα, η περιοχή Ζέβι Τσέμι Σανιντάρ που βρίσκεται στο Βόρειο Ιράκ. 
5 J. Melldart, The earliest settlements in Western Asia from the ninth to the end of the fifth millennium B.C., The 

Cambridge Ancient History, Cambridge 1970, σ 251. 
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1.2 Οι ρίζες των Κούρδων 

Αποτελεί γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τις ρίζες των Κούρδων. Το 

Κουρδιστάν αποτέλεσε πέρασμα πολλών πολιτισμών και λαών. Λόγω της μορφολογίας της 

περιοχής, ήταν δύσκολο να τη διασχίσει κάποιος και ακόμα πιο δύσκολο να την κατακτήσει. 

Ειδικότερα, ο Βορράς χαρακτηρίζεται από ψηλά όρη, καλυμμένες με δάση οροσειρές, κοιλάδες, 

πεδιάδες και λίμνες. 

Οι Κούρδοι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι ο λαός τους είναι από τους παλαιότερους της 

Μέσης Ανατολής. Αυτό πιθανόν να ισχύει από ανθρωπογενετική άποψη. Η χρονική στιγμή κατά 

την οποία πραγματοποιήθηκε η είσοδος των Κούρδων στην ιστορία παραμένει ακόμα ένα 

πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα εντείνεται και από την αρνητική στάση που τηρούν τα κυρίαρχα 

κράτη (Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, Συρία), μη ενθαρρύνοντας την πραγματοποίηση νέων 

αρχαιολογικών ερευνών που θα εστιάσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Γεγονός πάντως είναι 

ότι το 401 π.Χ. ο Έλληνας στρατηγός και ιστορικός Ξενοφών αναφέρει στο έργο του «Η 

Κάθοδος των Μυρίων» ότι, προχωρώντας με τον στρατό του βόρεια και διασχίζοντας την 

οροσειρά Ταύρος, συναντήθηκε με τους Καρδούχους6. Οι Κούρδοι συνεπώς αναφέρονται από 

τον Ξενοφώντα ως Καρδούχοι. Ο Στράβωνας τους αναφέρει ως Κάρδακες. 

Η Ιστορία των Κούρδων ίσως θα μπορούσε να μεγεθυνθεί κατά χίλια πεντακόσια περίπου 

χρόνια ακόμα, καθώς έχουν ανακαλυφθεί δύο μεγάλες επιγραφές των Σουμερίων που 

χρονολογούνται περί το 2000 πΧ, στις οποίες αναφέρεται μια χώρα με το όνομα «Kardaka». 

Πολλοί ιστορικοί και γλωσσολόγοι υποστηρίζουν ότι η λέξη «Karda» σημαίνει Κούρδος και η 

λέξη «Kardaka» σημαίνει χώρα των Κούρδων. Ακόμη, περί το 1000 πΧ ο Ασσύριος μονάρχης 

Τιγλάχτ Πισελέρ μάχεται εναντίων του λαού Kurtie. Αν υπάρχει γλωσσολογική διάκριση μεταξύ 

των όρων Kardu και Kurd, όπως επίσης και αν οι Kurtie είναι άμεσοι πρόγονοι των κατοπινών 

Κούρδων, δεν μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα. Άλλωστε εκείνη την εποχή δεν είχαν 

συμπληρωθεί όλα εκείνα τα φυλετικά και πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία συγκρότησαν το λαό 

των Κούρδων, και ακόμη, λείπει το στοιχείο εκείνο που γλωσσολογικά θα επικρατήσει: το 

αριοευρωπαϊκό7. 

                                            
6 Ξενοφών. 
7 Ηλίας Δ. Νικολακάκης, Οι Κούρδοι, Συμβολή στη Μελέτη των εθνολογικών Καταβολών της Ιστορίας και της 

Θρησκείας τους, Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1998, σελ 39. 
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Αυτό που αποτελεί γεγονός είναι ότι οι Κούρδοι είναι ένας αρχαίος νομαδικός λαός, ο 

οποίος βρέθηκε στο μέσο πολλών συγκρούσεων και διενέξεων μεταξύ διαφορετικών φυλών, 

πολιτισμών και αυτοκρατοριών, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια σημαντική πολεμική 

παράδοση. 

 

1.3 Από τους Μήδους στον εξισλαμισμό 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στην περιοχή του Κουρδιστάν κατοικούσαν διάφορες φυλές, 

οι οποίες πολλές φορές βρέθηκαν κάτω από την κυριαρχία ισχυρότερων πολιτισμών. Άξιο 

αναφοράς, για την παρούσα εργασία, κρίνεται η περίοδος από την κυριαρχία των Μήδων και 

έπειτα, καθώς τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι εκείνη την περίοδο είναι ελάχιστα και 

αλληλοσυγκρουόμενα. 

Οι Μήδοι μαζί με τους Πέρσες ήταν οι τελευταίοι ινδοευρωπαϊκοί λαοί που 

εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Αυτοί, στις αρχές του 7ου πΧ αιώνα, κατάφεραν να 

εκμηδενίσουν την ισχυρή Ασσυρία και να ιδρύσουν μια μεγάλη αυτοκρατορία. Οι περιοχές που 

κατέχονταν από τους Ασσυρίους υπήχθησαν απ’ ευθείας στους Μήδους. Έτσι, το μεγαλύτερο 

μέρος του σημερινού Κουρδιστάν βρέθηκε κάτω από την εξουσία των Μήδων. Η κυριαρχία που 

άσκησαν οι Μήδοι ήταν πιο άμεση, καθώς η περιοχή είχε ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, αφού 

αποτελούσε το σύνορο της αυτοκρατορίας και επίσης από εκεί περνούσαν οι οδοί επικοινωνίας 

για τις δυτικές κτήσεις τους. Για το σκοπό αυτό αλλά και για να εποικηθούν οι περιοχές που 

είχαν ερημώσει κατά τους ασσυριακούς πολέμους, εγκαταστάθηκαν ιρανικά νομαδικά φύλα. Οι 

Μήδοι κατέχουν σημαντική θέση στην ιστορία των Κούρδων καθώς αυτοί είναι που μετέδωσαν 

την ιρανική γλώσσα. Αρκετοί Κούρδοι διανοούμενοι και κάποιοι Ευρωπαίοι, που ασχολήθηκαν 

με το κουρδικό ζήτημα, τους θεωρούν ως τους άμεσους απογόνους τους. Αυτό ίσως να μην 

τεκμηριώνεται απολύτως επιστημονικά. Φαίνεται πάντως, πως κάποιοι γηγενείς εντάχθηκαν 

στον κορμό της αυτοκρατορίας και χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολό τους ως πηγή 

στρατολόγησης8. 

Η αυτοκρατορία των Περσών διατηρήθηκε για περισσότερο από 200 χρόνια. Με την 

έναρξη της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρχίζει μια νέα εποχή. Ο Μ. Αλέξανδρος, 

                                            
8 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 30-33. 
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διέλυσε την Περσική Αυτοκρατορία και κυριάρχησε στην περιοχή. Μετά το θάνατό του, 

άρχισαν οι διαμάχες των επιγόνων του. Τελικά η περιοχή του Κουρδιστάν πέρασε στη 

δικαιοδοσία του Σέλευκου. Μετά όμως τη διατάραξη των ισορροπιών, η περιοχή μετατρέπεται 

σε ένα πεδίο αλλεπάλληλων πολεμικών αναμετρήσεων9. 

Οι πόλεμοι που εμφανίζονται επί Σελευκιδών, συνεχίστηκαν και στη Ρωμαϊκή περίοδο που 

ακολουθεί. Οι Ρωμαίοι πολέμησαν αρχικά εναντίον των Πάρθων και έπειτα εναντίον των 

Σασσανιδών. Το Κουρδιστάν μετατράπηκε σε μια ενδιάμεση περιοχή – θέατρο πολέμου. 

Συμπερασματικά, δύναται να ειπωθεί ότι οι Κούρδοι είναι ένας αρχαίος λαός, οι ακριβείς 

ρίζες του οποίου χάνονται στα βάθη της ιστορίας. Κατά τη διάρκεια των αιώνων δέχτηκαν 

πολλούς εισβολείς και πραγματοποιήθηκαν αναμείξεις λόγω της εγκατάστασης νέων φυλών, με 

αποτέλεσμα να αφομοιωθούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν κοινά χαρακτηριστικά που 

διακρίνονται μέχρι και σήμερα. 

Με την εμφάνιση του Ισλάμ και την επέκτασή του στο Κουρδιστάν, άρχισε μια νέα 

περίοδος για τις κουρδικές κοινότητες. Μέχρι εκείνη την περίοδο, η βασική φιλοσοφία και πίστη 

των Κούρδων ήταν ο Ζωροαστρισμός. Αυτή η επίδραση δύναται να ανιχνευτεί ακόμα και 

σήμερα. Ο Ζωροαστρισμός είναι μια θρησκεία που πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 6ου π.Χ. 

αιώνα στο Ιράν και επηρέασε τους λαούς που κατοικούσαν στην περιοχή του Κουρδιστάν, οι 

οποίοι και την ασπάστηκαν. Πρόκειται για μια διθεϊκή θρησκεία, που αναφέρεται στον πόλεμο 

μεταξύ του καλού και του κακού, ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι10. 

Τον 3ο αιώνα ένας θρησκευτικός ηγέτης με το όνομα Μάνι επιχείρησε την εξάπλωση μιας 

νέας θρησκείας που ο ίδιος είχε επινοήσει, τον Μανιχαϊσμό. Ο Μανιχαϊσμός αποτελεί ένα 

συγκερασμό μεταξύ του Χριστιανισμού και του Ζωροαστρισμού11. Ο Γεδιζισμός, που είναι μια 

θρησκεία, η οποία υπάρχει στις μέρες μας σε ένα τμήμα των Κούρδων, εμφανίζει πολλές 

ομοιότητες με τον Μανιχαϊσμό και τον Ζωροαστρισμό. Πολλές θεωρίες συγκλίνουν στο γεγονός 

ότι η συγκεκριμένη θρησκεία έχει τις ρίζες της στις παραπάνω θρησκείες12. 

                                            
9 Οπ.π. σελ 33-34 
10 Εγκυκλοπαίδεια Grand Larousse Τόμος 2ος, Ενότητα Ι, Σελίδα 279. 
11 Οπ.π. 
12 Κεμάλ Μπουρκάι, Οι Κούρδοι και το Κουρδιστάν, Παπαζήση, Αθήνα 1999, σελ 131-138. 
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Η δομή της κοινωνίας βασίζονταν στις φατρίες. Ο λαός ήταν συσπειρωμένος γύρω από 

αυτές. Την εξουσία την ασκούσαν οι αρχηγοί των φατριών καθώς και ο ηγέτες της 

συνομοσπονδίας φατριών. Αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν ερχόταν σε αντίθεση με τη μέχρι τότε 

θρησκευτική τους ιδεολογία. Η είσοδος όμως του Ισλάμ προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στις 

κοινωνικές δομές. Παράλληλα με την ηγετική τάξη, αναπτύχθηκε και ο θεσμός των σεΐχηδων, 

με αποτέλεσμα η εξουσία να ασκείται από δύο φορείς. Οι πολιτικοί ηγέτες των κουρδικών 

κοινοτήτων ήταν οι ηγέτες των φατριών και οι πνευματικοί ηγέτες ήταν οι σεΐχηδες. Ο θεσμός 

του σεΐχη αποτέλεσε ένα εργαλείο ιδεολογικής χειραγώγησης της κουρδικής κοινωνίας. 

Το Ισλάμ, στην κλασική του μορφή, εμπεριέχει έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής, ένα 

κοινωνικό πρότυπο, μια κουλτούρα και έναν πολιτισμό. Σύμφωνα με τον Hugh Poulton, το 

Ισλάμ στην πραγματικότητα είναι κράτος, ή θα έπρεπε να είναι αν οι πολιτικοί του ηγέτες ήταν 

αληθινοί μουσουλμάνοι. Η κοινότητα των πιστών, που θεμελίωσε ο Μωάμεθ, διέθετε 

ουσιαστικές ομοιότητες με το κράτος. Ο Μωάμεθ, με βάση τις διδαχές του, συγκέντρωσε και τις 

τρεις εξουσίες. Ήταν ο ηγεμόνας (εκτελεστική εξουσία), ο κήρυκας του θείου και αιώνιου 

νόμου, που απέρρεε απευθείας από το Θεό (νομοθετική εξουσία) και ρυθμιστής των διαφορών 

(δικαστική εξουσία). Με το θάνατο του Μωάμεθ διακόπηκε αυτός ο δεσμός με το Θεό. Η 

αποκάλυψή του ήταν τελεσίδικη και είχε ισχύ για όλους τους λαούς σε όλες τις εποχές. Οι 

θεολόγοι, αφού επεξεργάστηκαν τους νόμους του Κορανίου και τις Παραδόσεις (Χαντίθ) 

διατύπωσαν τη σαρία. Η σαρία είναι ο θείος νόμος και αποτελεί τη βάση της κοινωνίας. 

Θεωρείται ότι ανήκει στη δικαιοδοσία του Θεού και δεν είναι ανοιχτός σε αλλαγές13. Στην 

ισλαμική θρησκεία, όλες οι πλευρές της ανθρώπινης ζωής στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, όλες οι 

περιπτώσεις εμπορικής, οικογενειακής, πολιτικής και θρησκευτικής δραστηριότητας και 

συμπεριφοράς, διέπονται κάτω από ορισμένες διατάξεις. 

Τη δεκαετία του 640, τα στρατεύματα του Ισλάμ (οι μουσουλμάνοι πλέον Άραβες) ήλθαν 

σε επαφή με τους Κούρδους μετά την κατάληψη της νοτίου και κεντρικής Μεσοποταμίας. Οι 

πληθυσμοί της περιοχής, που για πρώτη φορά οι Άραβες τους εντάσσουν υπό τον γενικό 

χαρακτηρισμό «Κούρδοι», αντέταξαν ισχυρή, αν και βραχύβια, αντίσταση. Ήταν ήδη 

αποδυναμωμένοι λόγω των συνεχόμενων συγκρούσεων, που έλαβαν χώρα στο έδαφός τους 

μεταξύ των στρατών της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και των Σασσανιδών. Η 

                                            
13 Hugh Poulton, Ημίψηλο Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος, Οδυσσέας, Αθήνα, 2000, σελ 53. 
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κατάκτηση συνοδεύτηκε από μαζικούς, επιφανειακούς όμως, εξισλαμισμούς. Η αποδοχή του 

Ισλάμ είναι ένα σημείο καμπής. Οι Κούρδοι απομακρύνθηκαν από τον Ζωροαστρισμό και 

υιοθέτησαν μια διαφορετική πίστη και φιλοσοφία, γεγονός το οποίο επηρέασε καθοριστικά την 

κοινωνική και πολιτισμική τους ζωή, από τη γλώσσα, τις παραδόσεις και τη λογοτεχνία έως τον 

πολιτισμό. 

Τους πρώτους αιώνες, το Ισλάμ, στις βορειότερες περιοχές του Κουρδιστάν, παρέμενε ως 

μειοψηφία. Η άμεση διοίκηση του αββασιδικού χαλιφάτου, υπό τη μορφή επαρχιών, 

σταματούσε στη Μοσούλη. Βορειότερα, αναγνωριζόταν η αραβική κυριαρχία και οι κάτοικοι 

πλήρωναν φόρους, όμως λόγω του δυσπρόσιτου εδάφους, οι δεσμοί ήταν πιο χαλαροί14. Η 

τελική επικράτηση του Ισλάμ ολοκληρώθηκε τον 11ο αιώνα, μέσω των επανειλημμένων 

επιδρομών που συνοδεύονταν από αναγκαστικούς εξισλαμισμούς, καθώς και την εμφάνιση των 

μουσουλμανικών φυλών των Τουρκομάνων νομάδων15. 

Το σημαντικότερο τμήμα των Κούρδων παρέμεινε εξαρτημένο από το Χαλιφάτο. Ένα 

άλλο τμήμα βρέθηκε υπό την επιρροή των Περσών και οργανώθηκαν ανάλογα από το σιιτικό 

Ιράν. Υπήρξε και ένα τρίτο μικρότερο τμήμα του Κουρδικού πληθυσμού που δεν εξισλαμίστηκε. 

Από την Αραβοϊσλαμική κατάκτηση έως τα μέσα του 10ου αιώνα, οι Κούρδοι βρίσκονταν σε 

συνεχείς διαμάχες16. Η αντίσταση που έλαβε χώρα σε ολόκληρο το φάσμα της περιόδου αυτής 

είχε θρησκευτικό κυρίως και εν μέρει ταξικό χαρακτήρα. Ήταν μία φυσική αντίδραση απέναντι 

στην ιδεολογία του Ισλάμ. Από τον 10ο αιώνα όμως και με την εξάπλωση του αραβικού στρατού 

στην Ανατολία, οι Κούρδοι ασπάστηκαν στην πλειοψηφία τους το Ισλάμ. Σε αυτήν την 

ταραγμένη περίοδο (8ος-9ος αιώνας μ.Χ.) οι Κούρδοι άρχισαν να ξεχωρίζουν για τις πολεμικές 

τους ικανότητες. Οι στρατιωτικοί διοικητές αμείβονταν με γη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

                                            
14 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 34-36 
14 Οπ.π. σελ 34-36. 
15 Ηλίας Δ. Νικολακάκης, Οι Κούρδοι, Συμβολή στη Μελέτη των εθνολογικών Καταβολών της Ιστορίας και της 

Θρησκείας τους, Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1998, σελ 191-192. 
16  Επαναστάσεις έλαβαν χώρα στην περιοχή της Μοσούλης το 839, 866 και 875, οι οποίες καταπνίγηκαν. 

Παρομοίως το 906 Κούρδοι της Αδιαβηνής επέδραμαν στην περιοχή της Νινευί. 
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και είχαν υποχρέωση να παρέχουν στρατεύματα και να υπερασπίζονται τα σύνορα εναντίον της 

Αρμενίας, του Βυζαντίου, της Περσίας και των Σταυροφόρων17. 

Με την τελική επικράτηση του Ισλάμ, κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα κουρδικά 

κρατικά μορφώματα18. Τα κουρδικά αυτά πριγκιπάτα παρουσιάζουν μια αξιόλογη δυναμική, 

διατηρούν σημαντική στρατιωτική δύναμη και παρουσιάζουν κάποια αυτονομία. 

Η μείωση της ισχύος του Χαλιφάτου των Αβασσιδών οδήγησε στην άνοδο των 

πριγκιπάτων. Όμως τον 13ο και 14ο αιώνα εμφανίζονται οι Μογγόλοι, που με τις επιδρομές τους, 

σε συνδυασμό και με εκείνες που εξαπέλυσαν οι Τουρκομάνοι19 την αμέσως προηγούμενη 

περίοδο, οδήγησαν στην πλήρη αποδυνάμωση και αποσύνθεση των κουρδικών πληθυσμών. Οι 

μογγολικές και οι νέες τουρκικές νομαδικές φυλές που αφίχθησαν στην περιοχή, επιδείνωσαν το 

ισοζύγιο μεταξύ αγροτικής και αστικής οικονομίας αφενός και νομαδισμού αφετέρου, προς 

όφελος του τελευταίου. Οι ερημώσεις περιοχών και οι λεηλασίες οδήγησαν στις μετακινήσεις 

κατοίκων που εγκαταστάθηκαν στη Συρία και στην Αίγυπτο20. 

Όταν οι Μογγόλοι σταθεροποίησαν την κυριαρχία τους στην περιοχή, κάποιοι Κούρδοι 

φύλαρχοι τους προσέφεραν την υποστήριξή τους, το μεγαλύτερο όμως μέρος των 

αποδεκατισμένων φυλών διατήρησε αρνητική στάση. Η μογγολική κυριαρχία, παρόλο που ήταν 

βραχύβια, είχε σημαντικές συνέπειες. Οι Οθωμανοκουρδικές σχέσεις όμως, έτσι όπως 

διαμορφώθηκαν τον 16ο αιώνα, έθεσαν τα θεμέλια για μια περίοδο πολιτικής δομής, που θα 

διαρκέσει περίπου τρεις αιώνες. 

                                            
17 Β. Χούνου, Οι Κούρδοι: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, εκδ. Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Αθήνα, 2000, 

σελ.14. 
18 Ο Εμίρης της περιοχής Μπίλιτς Σέρεφ Χαν (16ος αιώνας), στο βιβλίο του “Serefname” αναφέρει τέτοιες 

ηγεμονίες όπως οι Σεντάντι (951-τέλη 12ου αιώνα), οι Μερβάνοι (10ος – 11ος αιώνας), οι Εγιούμποι (12ος αιώνας) 

κτλ. 
19 Τουρκομάνοι συνήθως ονομάζονται από τους ερευνητές οι Τούρκοι που ακολουθούσαν τον παραδοσιακό 

νομαδικό και ληστρικό τρόπο διαβιώσεως. Αποτελούσαν συχνά εστίες προβλημάτων της κεντρικής εξουσίας και 

απειλή για τους γηγενείς πληθυσμούς. Λεηλατούσαν κατά βούληση τις μικρές πόλεις και την ύπαιθρο, εξεδίωκαν 

τους Κούρδους και επιχειρούσαν να εξοντώσουν τους Κούρδους τοπάρχες και φύλαρχους, προκειμένου να 

επιβάλουν καθεστώς υποτέλειας. 
20 Οι φυλές Laden και Badin της Αλγερίας που υπάρχουν μέχρι σήμερα, είναι απόγονοι αυτών των Κούρδων. 
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Συμπερασματικά, όσον αφορά την περίοδο που αναλύεται στο παρόν κεφάλαιο, στην 

εξέλιξη του κουρδικού στοιχείου επέδρασαν διάφοροι παράγοντες. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι 

προσμίξεις των φυλών που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή. Ακόμη, η γεωγραφική θέση έπαιζε 

σημαντικό ρόλο για την εκάστοτε αυτοκρατορία που την είχε ως κτήση21, με τις ανάλογες 

συνέπειες για τον πληθυσμό. Η κοινωνική δομή ήταν οργανωμένη σε φυλές ή ομάδες φυλών. Οι 

ανήκοντες σε κάθε φυλή στήριζαν τις αποφάσεις του εκάστοτε αρχηγού τους. Αυτό όμως 

καθιστούσε απαγορευτική τη διαφυλετική ένωση και τη δημιουργία κεντρικής εξουσίας, γεγονός 

το οποίο βοήθησε στη διατήρηση της ομοιογένειας. Τέλος, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η αποδοχή 

του Ισλάμ και η επόμενη αλλαγή φιλοσοφίας και σκέψης των Κούρδων, καθώς δεν κατέστη 

δυνατό να δοθεί μια διαφορετική ερμηνεία στη νέα θρησκεία, σύνθεση της οποίας θα μπορούσε 

να ήταν μια νέα ιδεολογία προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του λαού, 

ούτως ώστε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και να τεθούν στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες θα 

βασιζόταν μια εθνική ιδεολογία όταν θα ωρίμαζαν οι συνθήκες, λίγους αιώνες αργότερα. Αυτό 

και μόνο το γεγονός, αποτέλεσε τροχοπέδη στη δημιουργία εθνικιστικής σκέψης, προλείανε το 

έδαφος για τις συμμαχίες Κούρδων και Οθωμανών που έλαβαν χώρα από τον 11ο αιώνα και 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συνέχιση της ιστορίας τους, όπως θα αναφερθεί στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

 

1.4 Οι Κούρδοι στην Οθωμανική αυτοκρατορία 

Από την τρίτη δεκαετία του 11ου αιώνα, εμφανίζονται στο Ιράν και την Ασία τουρκικά 

φύλα, τα οποία φέρονται υπό το γενικό όνομα Σελτζούκοι. Οι Σελτζούκοι κατέλαβαν την 

Βαγδάτη (1055) και κατέστησαν οι ίδιοι κηδεμόνες των χαλιφών, αποκαθιστώντας την 

κυριαρχία των σουνιτών22. Με αυτόν τον τρόπο απέβησαν οι ουσιαστικοί πολιτικοί κληρονόμοι 

του αββασιδικού χαλιφάτου, παραλαμβάνοντας και τις δομές του. Έτσι επιχείρησαν και πέτυχαν 

                                            
21 Πχ. Για τους Μήδους η περιοχή είχε σημαντική στρατηγική σημασία καθώς εκεί βρισκόταν τα σύνορα με τον 

ενδεχόμενο αντίπαλό τους, τη Νεοβαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Ακόμη, από εκεί περνούσαν οι οδοί επικοινωνίας 

για τις δυτικές κτήσεις τους. 
22 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 39-43 και 

Λευτέρης Δρακόπουλος, Καύκασος και Κεντρική Ασία, ισλαμική ταυτότητα και διακρατικές σχέσεις, Παπαζήσης, 

Αθήνα, σελ 63-65. 



 17 

να δημιουργήσουν ένα συγκεντρωτικό κράτος με ενιαία διοίκηση, φορολογικό μηχανισμό και 

μόνιμο στράτευμα23. 

Ευρισκόμενοι λοιπόν οι Σελτζούκοι σε αναζήτηση ζωτικού χώρου στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας, επωφελήθηκαν την αποδυνάμωση της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας και σύναψαν συμμαχία με τους Κούρδους, στη βάση της κοινής ισλαμικής τους 

πίστης, με στόχο την επέκτασή τους στα υψίπεδα της Ανατολίας. Η συμμαχία Τούρκικων φύλων 

και Κούρδων τους οδήγησε στη μάχη του Ματζικέρτ το 1071. Η μάχη αυτή είναι ιδιαιτέρως 

σημαντική διότι άνοιξε το δρόμο για να περάσουν και να εγκατασταθούν μόνιμα οι Τούρκοι 

νομάδες στην Ανατολή. Παράλληλα, δημιούργησε και τις προϋποθέσεις για την δημιουργία της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αργότερα24. 

Η εμφάνιση των Τουρκικών αυτών φυλών δεν αποτελούσαν απειλή για τους 

μουσουλμανικούς κουρδικούς πληθυσμούς. Εκείνη την περίοδο η Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

πραγματοποιούσε κατά περίσταση εκστρατείες στο εσωτερικό του Κουρδιστάν για την 

αντιμετώπιση διάφορων απειλών. Ακολούθησαν οι Σταυροφορίες, με τους Ευρωπαίους να 

ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις της Εκκλησίας, και να συμμετέχουν στην εκστρατεία για την 

απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Μπροστά στο χριστιανικό κίνδυνο, Κούρδοι, Άραβες και 

Σελτζούκοι ενίσχυσαν τους μεταξύ τους δεσμούς, συνασπίστηκαν και δημιούργησαν 

θρησκευτικούς στρατούς για να προστατεύσουν τα εδάφη του Χαλιφάτου25. 

Από τις αρχές του 16ου αιώνα οι σχέσεις των Κούρδων και των Οθωμανών μπαίνουν σε 

ένα νέο πλαίσιο. Είναι η περίοδος που η Οθωμανική αυτοκρατορία διανύει μία περίοδο 

μεταρρυθμίσεων, αποκηρύσσοντας το νομαδικό χαρακτήρα της κοινωνίας της και 

εγκαθιδρύοντας ισχυρή κεντρική πολιτική εξουσία. Στρέφεται πλέον στη δημιουργία τακτικού 

στρατού και αφού σταθεροποίησε την εξουσία της στις δυτικές περιοχές, επικέντρωσε την 

προσοχή της στις ανατολικές περιοχές. Εκεί ο Ισμαήλ το 1502 ίδρυσε το πριγκιπάτο των 

Σαφαβιδών, αυτοανακηρύσσοντας τον εαυτό του Σάχη. Οι Σαφαβίδες πρέσβευαν έναν ακραίο 

σιϊτισμό, ο οποίος είχε τις ρίζες του στην αντίδραση του βορειοδυτικού Ιράν απέναντι στην 

                                            
23 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 39-43. 
24 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 40 
25 Μπουρκάι Κεμάλ, Οι Κούρδοι και το Κουρδιστάν, (επιμέλεια και μετάφραση Τζεμίλ Τουράν Μπαζιντί), 

Παπαζήσης, Αθήνα, 1999, σελ 71-73. 
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ισλαμική κατάκτηση26. Ο Ισμαήλ άρχισε να καταλαμβάνει κουρδικά εδάφη με αποτέλεσμα ο 

Οθωμανός Σουλτάνος Σελήμ να στραφεί εναντίον του. Κατά τη διαμάχη που ακολούθησε οι 

Κούρδοι στην πλειονότητά τους υποστήριξαν και συμμάχησαν με τους Οθωμανούς.27 Για τη 

σύναψη αυτής της συμμαχίας εξαιρετικά σημαντικό ρόλο έπαιξε το θέμα της κοινής θρησκείας 

μεταξύ σουνιτών Κούρδων και Οθωμανών, αφού οι κουρδικές φυλές προσδιορίζονταν σε 

μεγάλο βαθμό από τη θρησκευτική τους ταυτότητα. Πρακτικά, η υποστήριξη των Κούρδων 

φύλαρχων οφείλεται στον τρόπο διοίκησης των Οθωμανών, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες και βασίζονταν περισσότερο στους τοπικούς άρχοντες για τη 

διακυβέρνηση των νέων εδαφών28. 

Όργανο της οθωμανικής πολιτικής στην περιοχή υπήρξε ο Κούρδος Ιντρίς Μπιτλισί, ο 

οποίος προσεταιρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της κουρδικής αριστοκρατίας και έπαιξε πολύ 

σημαντικό ρόλο κατά τη διοικητική οργάνωση της περιοχής μετά την ήττα των Σαφαβιφών. 

Στο Κουρδιστάν αναγνωρίστηκαν αρκετά ανεξάρτητα πριγκιπάτα και σαντζάκια 

(επαρχίες), με κληρονομικούς Κούρδους ηγεμόνες ή αξιωματούχους διορισμένους από την 

κεντρική εξουσία. Οι τοπικοί άρχοντες διέθεταν ανεξαρτησία ή ημι-ανεξαρτησία και 

αναλάμβαναν την υποχρέωση να προσφέρουν ετοιμοπόλεμους άντρες στην Αυτοκρατορία όταν 

κληθούν. Με αυτόν τον τρόπο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία δημιούργησε ένα οιονεί 

φεουδαρχικό σύστημα τη στιγμή που σε άλλα σημεία προσπαθούσε να εξαλείψει τέτοιες 

πρακτικές. 

Το διοικητικό αυτό σύστημα πέτυχε να συνδέσει στενά την τοπική ηγεσία με το 

οθωμανικό κράτος. Επιβίωσε μέχρι τον 19ο αιώνα, οπότε και έπεσε θύμα της νέας διοικητικής 

μεταρρύθμισης και της εκ νέου ανόδου του εκσυγχρονιστικού συγκεντρωτισμού της εποχής 

εκείνης. Σε όλο αυτό το διάστημα, σημειώθηκε άνθηση του κουρδικού πνεύματος, στον τομέα 

της λογοτεχνίας, της σκέψης και του πολιτισμού. Το αρνητικό της περιόδου είναι ότι οι 

φύλαρχοι, ανέπτυξαν καιροσκοπικό τρόπο σκέψης. Άρχισαν να αρνούνται την παρέμβαση των 

                                            
26 Μπουρκάι Κεμάλ, Οι Κούρδοι και το Κουρδιστάν, (επιμέλεια και μετάφραση Τζεμίλ Τουράν Μπαζιντί), 

Παπαζήσης, Αθήνα, 1999, σελ 71-73. 
27 Το 1514 έγινε η μάχη του Τσαλντιράν, όπου ο Σουλτάνος νίκησε τον Σάχη και έφτασε μέχρι την Ταυρίδα, 

πρωτεύουσα του πριγκιπάτου των Σαφαβιδών, έχοντας σημαντική βοήθεια από τους Κούρδους φύλαρχους. 
28 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 41-42 
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Οθωμανών αξιωματούχων στις τοπικές υποθέσεις, δεν πρόσφεραν στρατό για πόλεμο και 

άρχισαν να μην πληρώνουν φόρους. Επίσης, ήταν απορροφημένοι στις μεταξύ τους αντιδικίες 

και παρασυρμένοι από την προσπάθεια να αποκτήσουν όλο και περισσότερα εδάφη και εξουσία, 

δεν ασχολήθηκαν με την δημιουργία κουρδικής κεντρικής εξουσίας. Συνέπεια του πολέμου 

μεταξύ Οθωμανών και Ιρανών ήταν ο διαμελισμός του Κουρδιστάν. Το δυτικό, βόρειο και 

κεντρικό τμήμα πέρασε στην οθωμανική κυριαρχία, ενώ το νότιο και ανατολικό παρέμεινε στην 

σαφαβιδική29. 

Σε όλη την περίοδο των τριών αιώνων, το Κουρδιστάν, είτε οθωμανικό, είτε περσικό, 

υπέφερε από τους συχνούς πολέμους. Οι ελαφρότερα οπλισμένοι σαφαβιδικοί στρατοί 

χρησιμοποιούσαν την τακτική της καμένης γης. Παρομοίως, το πρώτο τρίτο του 18ου αιώνα 

πραγματοποιήθηκε η επιδρομή των Αφγανών και αργότερα η επιδρομή του Ναντίρ Σαχ30. 

 

1.5 Οι Επαναστάσεις του 19ου αιώνα 

Ο 19ος αιώνας υπήρξε ιδιαίτερα ταραχώδης για την περιοχή του Κουρδιστάν. Αποτέλεσε 

μια περίοδο εξεγέρσεων και επαναστάσεων, οι οποίες επηρέασαν τη δομή της κουρδικής 

κοινωνίας. Οι εξεγέρσεις αυτές εμφανίζονται μεμονωμένα, χωρίς ενιαία κατεύθυνση και 

συντονισμό και χωρίς κεντρική στόχευση. Τον ίδιο αιώνα, στην Ευρώπη, συντελέστηκαν εθνικές 

ανακατατάξεις. Τα γεγονότα της Γαλλικής επανάστασης και οι πόλεμοι που ακολούθησαν 

διέδωσαν την ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας ως θεμέλιο για τη νομιμοποίηση της εξουσίας και 

αποκάλυψαν την τεράστια δύναμη που διαθέτει το «έθνος» και ο «εθνικισμός» ως μέσα λαϊκής 

κινητοποίησης31. 

Ακολούθως επιχειρείται να τεθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν οι 

επαναστάσεις της περιόδου. Τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που έλαβαν χώρα στα 

Βαλκάνια και οι νίκες που πέτυχαν, δημιούργησαν πρόβλημα στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Αυτό είχε ως συνέπεια το βάρος, όσον αφορά στη φορολόγηση και τη στρατολογία, να 
                                            
29 Το 1639 υπογράφηκε η Συμφωνία Κασρ-ι Σιρίν, με την οποία για πρώτη φορά διαμοιράστηκε επίσημα το 

Κουρδιστάν. 
30 Ηλίας Δ. Νικολακάκης, Οι Κούρδοι, Συμβολή στη Μελέτη των εθνολογικών Καταβολών της Ιστορίας και της 

Θρησκείας τους, Εκδοτικός οίκος Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1998, σελ 209. 
31 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 44-45 
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μετατοπιστεί στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Αρχικά η Οθωμανική αυτοκρατορία δεν 

επέβαλε πολύ υψηλούς φόρους στα κουρδικά πριγκιπάτα. Χάνοντας όμως μια – μία τις κτήσεις 

της, στράφηκε στις περιοχές της Μικράς Ασίας και του Κουρδιστάν, αυξάνοντας κατακόρυφα 

την φορολογία. Επίσης, οι διομολογήσεις32 που έκανε η αυτοκρατορία με ευρωπαϊκές χώρες 

είχαν ως αποτέλεσμα να εισάγονται στη χώρα προϊόντα φτηνότερα από τα ντόπια, 

δημιουργώντας έτσι κρίση στην εσωτερική αγορά. Αυτά τα δύο οδήγησαν τους Κούρδους σε 

οικονομική ασφυξία. 

Επιπροσθέτως, με τις μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν επί της ηγεμονίας του Μαχμούτ ΙΙ 

(1808-1839), καταργήθηκε το σώμα των γενίτσαρων και η στρατιωτική θητεία έγινε 

υποχρεωτική για τους Κούρδους, με όλα όσα συνεπάγεται στην τοπική οικονομία και κοινωνία η 

έλλειψη νέων ανδρών. Είναι γεγονός πάντως πως το 19ο αιώνα η Υψηλή Πύλη επεδίωξε να 

επιβάλει κεντρική εξουσία στην απειλούμενη και αποδεκατισμένη αυτοκρατορία της. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η δομή της κουρδικής κοινωνίας παρέμενε φεουδαρχική 

και φυλετική. Αυτό σήμαινε την πλήρη αφοσίωση των μελών της φυλής στον εκάστοτε ηγέτη 

της, με αποτέλεσμα να καθιστά απαγορευτική τη διαφυλετική ένωση, καθώς τα αντικρουόμενα 

συμφέροντα μεταξύ των φύλαρχων για θέματα εξουσίας, συμπαρέσυραν και το σύνολο της 

φυλής. Οι διαφυλετικές διαμάχες και ενίοτε συμμαχίες με εκπροσώπους της κεντρικής 

κυβέρνησης για την επίτευξη σκοπών, ήταν σύνηθες φαινόμενο. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα και με δεδομένη την επιρροή που άρχισαν να ασκούν στην 

περιοχή οι Μεγάλες Δυνάμεις με σκοπό την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, 

εξελίχθηκαν οι επαναστάσεις των Κούρδων. Όλες αυτές οι εξεγέρσεις που έλαβαν χώρα εκείνη 

την περίοδο απέτυχαν33. Κούρδοι διανοούμενοι και συγγραφείς θεωρούν τους πολέμους αυτούς 

ως εθνικές επαναστάσεις εναντίον της ξένης κυριαρχίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν τεκμηριώνεται 

απόλυτα, καθώς οι εξεγέρσεις αυτές υποκινήθηκαν από τους τοπικούς φεουδάρχες και ηγεμόνες, 

οι οποίοι δεν είχαν κουρδική συνείδηση. Δρούσαν εντός του οθωμανικού πολιτικού και 
                                            
32 Διομολογήσεις είναι οι συμβάσεις που συνέπηξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τις Μεγάλες Δυνάμεις της 

εποχής, επ’ ωφελεία των τελευταίων. 
33 Η πρώτη επανάσταση ξέσπασε από τον ηγέτη των Κούρδων Αμπντουραχμάν Πασά (1806), ακολούθησε αυτή των 

Μπιλμπασλάρ (1818) στο βορειοανατολικό Κουρδιστάν, το 1832 ξέσπασε το κίνημα του Μεχμέτ (ή Μουχάμεντ) 

Πασά και εν συνεχεία έχουμε την επανάσταση του Μπεντιρχάν (1842-1848), το κίνημα του Γιεχνάν Σερ (1854) και 

τέλος το κίνημα του σεΐχη Ουμπεϊντουλάν (1881). 
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θρησκευτικού πλαισίου, όμως ως ηγεμόνες και μέλη των δυναστειών τους επιχειρούσαν να 

αυξήσουν την εξουσία τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως, τόσο αυτοί, όσο και οι υπήκοοί 

τους, δεν είχαν συναίσθηση των εθνικών τους διαφορών έναντι των ομοθρήσκων γειτόνων τους, 

Τούρκων και Αράβων. Επομένως, εκ των πραγμάτων τυχόν επιτυχία των εξεγέρσεων θα 

κατέληγε εξ’ αντικειμένου στη δημιουργία κουρδικού κράτους ή κρατών34. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των επαναστάσεων αυτών είναι (α) ότι είχαν ηγέτες 

φεουδάρχες, των οποίων ο κυριότερος στόχος ήταν η διατήρηση και διεύρυνση των δικών τους 

προνομίων και (β) ότι όλες απέβλεπαν στην δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους. Η αποτυχία 

τους οφείλεται κυρίως στην φεουδαρχική και φυλετική δομή της κοινωνίας των Κούρδων, που 

προκαλούσε πολλές διασπάσεις, καθώς και στην έλλειψη πολιτικής εμπειρίας. Δεν υπήρχε ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή στρατηγική και απουσίαζε η ξένη υποστήριξη με εξαίρεση κάποιο 

μικρό ρωσικό ενδιαφέρον. Στις περισσότερες από τις εξεγέρσεις η ισλαμική πίστη ήταν στο 

προσκήνιο, μην επιτρέποντας στους Κούρδους να κινηθούν εναντίον του Χαλιφάτου, παρά μόνο 

εναντίον του οθωμανικού συστήματος και κάποιων οικονομικών ή διοικητικών μέτρων που τους 

καταπίεζαν. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Κουρδιστάν ήταν διχοτομημένο 

ανάμεσα στους Οθωμανούς και στους Ιρανούς, οι οποίοι, παρά τις διαφορές που τους χώριζαν, 

πολεμούσαν αρκετές φορές ενωμένοι εναντίον των κινημάτων αυτών35. 

 

1.6 Η Πανισλαμική και αφομοιωτική πολιτική του Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ 

Μετά τις εξεγέρσεις του 19ου αιώνα, η οθωμανική αυτοκρατορία άλλαξε πολιτική στάση. 

Ο νέος σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ απέρριψε κάθε σκέψη εδαφικής επέκτασης και 

εφαρμόζοντας ένα αυταρχικό και συγκεντρωτικό σύστημα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει το 

Ισλάμ και τον πανισλαμισμό για να κρατήσει ενωμένη την αυτοκρατορία ενάντια στις 

εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Η νέα έμφαση που δόθηκε στη θρησκεία και στην ιδιότητα 

του σουλτάνου ως χαλίφη, στόχευε κυρίως στο εσωτερικό. Ο χαλίφης, με εργαλεία του το Ισλάμ 

και τον πανισλαμισμό, σε συνδυασμό με την προβολή του στον ρόλο του χαλίφη, πέτυχε την 

αφοσίωση προς το πρόσωπό του και κράτησε ενωμένα τα ισλαμικά στοιχεία της αυτοκρατορίας. 

                                            
34 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 44-45 
35 Οπ.π. 
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Επιπλέον, το καθεστώς επιχείρησε να ενισχύσει την ομοιογένεια της αυτοκρατορίας, 

εφαρμόζοντας πολιτικές αφομοίωσης36. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ο Αμπτούλ Χαμίτ επεδίωξε την αποδυνάμωση των 

κουρδικών πριγκιπάτων με στόχο τη διάσπαση και τον κατακερματισμό των Κούρδων και τη 

διάλυση του τοπικού συστήματος αυτόνομης διοίκησης με σκοπό την ενσωμάτωσή του στο 

σύστημα διοίκησης της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Οθωμανός ηγεμόνας εκμεταλλεύτηκε 

στο έπακρο την έκκληση για πανισλαμισμό και έδωσε δύναμη στους ηγέτες τοπικών φατριών 

λαμβάνοντας μέτρα που τους δέσμευαν απέναντί του. Επιπλέον, εξόρισε αρκετούς Κούρδους 

ηγεμόνες, φέρνοντας στη θέση τους πρόσωπα της εμπιστοσύνης του, πρόθυμα να συνεργαστούν 

με τους κρατικούς μηχανισμούς. 

Το πιο χαρακτηριστικό και αποτελεσματικό εργαλείο της συγκεκριμένης πολιτικής ήταν 

τα συντάγματα Χαμιδιέ που πρωτοεμφανίστηκαν το 1891. Τα συντάγματα αυτά συγκροτήθηκαν 

από ενόπλους των κουρδικών φατριών και ήταν προσηλωμένα και ελεγχόμενα από τους 

Οθωμανούς. Πρόκειται για μονάδες ιππικού των οποίων η συγκρότηση είχε συγκεκριμένη 

στόχευση. Αφενός να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό των διάφορων κουρδικών 

φυλών (οι οποίες είχαν επιδείξει αξιόλογη μαχητικότητα στο παρελθόν), αφετέρου να 

εγκατασταθεί σε πρώτη φάση ιππικό στον Καύκασο, δημιουργώντας ένα τείχος κατά των 

Ρώσων. Επιπλέον όμως, μπορεί να ειπωθεί πως επιτελούσαν ακόμη έναν στόχο. Τα συντάγματα 

αυτά ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κουρδική εξέγερση στην περιοχή, το οποίο 

σε συνδυασμό με τις αυξημένες εξουσίες που τους είχαν αποδοθεί, διαμόρφωνε ισορροπίες που 

ευνοούσαν την οθωμανική αυτοκρατορία και επιτάχυνε τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής 

δομής υπέρ των οθωμανικών συμφερόντων. Τα συνάγματα Χαμιδιέ χρησιμοποιήθηκαν για την 

καταστολή του Αρμένικου κινήματος, εναντίον των Κούρδων του Ντερσίμ και του Νοτίου 

Κουρδιστάν, κατά του Ιράν και αργότερα στα Βαλκάνια και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο37. 

Τέλος, στα πλαίσια της πολιτικής του Αμπτούλ Χαμίτ, ιδρύθηκαν φυλετικά σχολεία. Αν 

και τα σχολεία αυτά δεν λειτούργησαν επί μακρόν, υπήρξαν αποτελεσματικά, αφού οι 

                                            
36 Hugh Poulton, Ημίψηλο Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος, σελ 81-87, εκδ Οδυσσέας, Αθήνα, 2000. 
37 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 56-57 
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περισσότεροι από τους Κούρδους διανοούμενους, που μορφώθηκαν σε αυτά εκδήλωσαν την 

αφοσίωσή τους στο Σουλτάνο και το Χαλιφάτο38. 

Σε γενικές γραμμές, η κουρδική πολιτική του Αμπτούλ Χαμίτ ήταν επιτυχής. Προκάλεσε 

σημαντικές καταστροφές στην κοινωνική δομή και οδήγησε τους Κούρδους σε έναν διαρκή 

εμφύλιο καθώς οι φατρίες που δεν συνεργάζονταν με τους Οθωμανούς στρέφονταν εναντίον των 

υπολοίπων. Ακόμη, ο κουρδικός εθνικισμός που θα μπορούσε εύκολα να καλλιεργηθεί εκείνη 

την περίοδο, παρέμεινε περιορισμένος σε μικρό κύκλο διανοούμενων. 

 

1.7 Οι Κούρδοι μέχρι την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

Οι κουρδικές εξεγέρσεις του 19ου αιώνα δεν είχαν πολιτική οργάνωση, ούτε ένα σαφές 

πολιτικό πρόγραμμα. Η περίοδος που ακολουθεί μέχρι και την είσοδο της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι μία περίοδος κατά την οποία άρχισε να 

αναπτύσσεται η εθνικιστική σκέψη στις διάφορες κοινότητες εντός των ορίων της 

αυτοκρατορίας. Είναι η εποχή που έχουν πλέον διαμορφωθεί τρία κλειστά συστήματα: ο 

οθωμανισμός39, ο (Παν)ισλαμισμός40 και ο (παν)τουρκισμός41. Ακόμη, στα χρόνια του 

Αμπντούλ Χαμίτ η έννοια «Τούρκος» άρχισε να γίνεται δημοφιλής42. 

Αυτές οι εξελίξεις όπως είναι φυσικό είχαν αντίκτυπο και στο κουρδικό συλλογικό 

συνειδητό. Η σύγχρονη τάξη Κούρδων διανοούμενων άρχισε να προβάλλει, οι οποίοι στο 

σύνολό τους είχαν αριστοκρατική καταγωγή: ήταν γιοί πριγκίπων εξόριστων στην 

Κωνσταντινούπολη ή κληρονόμοι φυλάρχων που είχαν εκπαιδευτεί στα φυλετικά σχολεία και 

στις Στρατιωτικές Ακαδημίες της αυτοκρατορίας. Αυτό και μόνο εξηγεί την καθυστέρηση και τη 

μη καθολική ανάπτυξη του κουρδικού εθνικισμού σε μια περίοδο που υπήρχε πρόσφορο έδαφος. 

                                            
38 Gerard Chaliand, Οι Κούρδοι, σελ 51, εκδόσεις Θετίλη, Αθήνα 
39 Η στόχευση του Οθωμανισμού ήταν η συνένωση όλων των εθνών και όλων των πολιτισμών που βρίσκονταν 

εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπό τη διοίκηση του Σουλτάνου. 
40 Ο (παν)ισλαμισμός, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιήθηκε από τον Αμπτούλ Χακίμ ως ένα εργαλείο 

πολιτικής με στόχευση την διατήρηση της ενότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έναντι των εσωτερικών και 

εξωτερικών απειλών. 
41 Ο (παν)τουρκισμός, στόχευε στην φυσική ή πολιτισμική ενοποίηση όλων όσων έφεραν τούρκικη καταγωγή. 
42 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 59-61 
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Από το τέλος του αιώνα η Κωνσταντινούπολη έβραζε από επαναστατικές και εθνικιστικές 

ζυμώσεις. Οι διανοούμενοι αυτοί, εξοικειωμένοι με τις ευρωπαϊκές αστικές ιδέες, εξέδιδαν 

περιοδικά και ίδρυαν Οργανώσεις, άλλες μυστικές και άλλες νόμιμες. 

Τον Απρίλιο του 1898 εκδόθηκε το πρώτο κουρδικό περιοδικό, ενώ με την κατάληψη της 

εξουσίας από τους Νεότουρκους εμφανίστηκε και η πρώτη Κουρδική Οργάνωση43 στην 

Κωνσταντινούπολη και οι Κουρδικές Λέσχες44 στα κυριότερα αστικά κέντρα45, τα οποία 

αποτέλεσαν την απαρχή του οργανωμένου πολιτικού αγώνα στο Κουρδιστάν. 

Μετά την επανάσταση του Μαρτίου 1909 και την ανατροπή του Αμπτούλ Χακίμ Β, οι 

Νεότουρκοι άρχισαν την υπερεθνικιστική τους δράση, σε αντίθεση με τα ιδεολογήματα που 

διακήρυτταν πριν από την ανάληψη της εξουσίας46. Με νόμο που εκδόθηκε καταργήθηκαν όλες 

οι πολιτικές οργανώσεις που στηρίζονταν σε εθνικές ή θρησκευτικές μειονότητες. Αυτό είχε ως 

συνέπεια οι Κούρδοι να συνεχίσουν παράνομα τις όποιες δραστηριότητές τους47. 

Από το 1907 έως την έναρξη του Β  ́ Παγκοσμίου Πολέμου σημειώθηκε νέο κύμα 

εξεγέρσεων στο Κουρδιστάν. Οι κυριότερες αιτίες ήταν η υψηλή φορολόγηση και η 

υποχρεωτική στρατολόγηση στον Οθωμανικό στρατό. Το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η 

έλλειψη συγκεκριμένης στόχευσης, ο αυθορμητισμός τους, η μη σοβαρή οργάνωση και η 

απουσία κάποιου προκαθορισμένου σχεδίου. Συνέπεια αυτών ήταν η κατάπνιξή τους από τους 

Οθωμανούς. 

                                            
43 Στόχοι της Οργάνωσης «Kurt Teavun ve Terakki» όπως περιγράφονται στο καταστατικό της, ήταν: η «πίστη στα 

ανώτατα αξιώματα του Χαλιφάτου», η «υποστήριξη της Συνταγματικής Μοναρχίας», η «διαφύλαξη του 

Οθωμανισμού» και η συμφιλίωση με τους άλλους λαούς της περιοχής. 
44 Ιδρύθηκαν από διανοούμενους και ήταν οργανωμένες σύμφωνα με τα σχεδόν στρατιωτικά πρότυπα των 

Νεοτούρκων. 
45 Ιδιαιτέρως στο Μπιτλίς, το Ντιαρμπεκίρ, το Μους, το Ερζερούμ και την Μοσούλη. 
46 Το Κίνημα των Νεοτούρκων υποσχόταν πριν αναλάβει την εξουσία, ότι αν υποστηριζόταν στον αγώνα κατά του 

Σουλτάνου, θα παρείχε ίσα δικαιώματα σε όλους τους λαούς που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, χωρίς 

την κατάργηση του Χαλιφάτου. 
47 Από τις οργανώσεις που ιδρύθηκαν η πιο σημαντική είναι η «Κουρδική Ελπίδα» η οποία δημιουργήθηκε το 1910 

και νομιμοποιήθηκε το 1912. Πυρήνας ήταν μια ομάδα Κούρδων φοιτητών και διανοούμενων. Θεωρείται η πρώτη 

πολιτική οργάνωση με δομή και διοίκηση. 
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Η εκδήλωση των επαναστάσεων με την προσθετική συμβολή του κουρδικού τύπου που 

κυκλοφορούσε κατά διαστήματα και των πρώτων κουρδικών οργανώσεων που άρχισαν να 

ιδρύονται, λειτούργησε καταλυτικά στη δημιουργία μιας κοινής εθνικής συνείδησης του 

Κουρδικού λαού, η οποία όμως δεν ήταν συντονισμένη και βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο λόγω 

του φεουδαρχικού συστήματος που επικρατούσε ανά τους αιώνες και είχε επηρεάσει την 

αντίληψη και τη σκέψη της κοινωνίας. 

Όπως διαπιστώνεται ανωτέρω, στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει η αφύπνιση της εθνικής 

συνείδησης των Κούρδων, πρώτα ανάμεσα στους διανοούμενους, κατόπιν στην κοινωνία. Η 

εθνικιστική αυτή σκέψη δεν ήταν όμως επαρκής, καθώς οι διανοούμενοι ανήκαν στην ανώτερη 

κάστα του φεουδαρχικού συστήματος και τα προγράμματα των οργανώσεων δεν είχαν σαφείς 

πολιτικές στοχεύσεις. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ανέτρεψε τις ισορροπίες στην περιοχή και 

δημιούργησε νέα δεδομένα για τον Κουρδικό λαό. 

 

1.8 Οι Κούρδοι κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

Την περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η κατάσταση στην Αυτοκρατορία ήταν 

ιδιαιτέρως βεβαρημένη. Η άνοδος της Ρωσίας και η υποστήριξή της από την Χριστιανική 

μειονότητα των Αρμενίων είχε προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις της Οθωμανικής ελίτ. Κάτω 

από την πίεση των Ρώσων και με την προοπτική της τουρανικής ουτοπίας, η Αυτοκρατορία 

εισήχθη στον πόλεμο48. 

Στις 14 Νοεμβρίου, ο Σουλτάνος κήρυξε επισήμως τζιχάντ (ιερό πόλεμο). Έτσι, 

μετατρέποντας τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε κλήση για ιερό πόλεμο απέναντι στους 

ετεροθρήσκους, και επικαλούμενος τα μουσουλμανικά αισθήματα των Κούρδων, ο Σουλτάνος 

κατάφερε να τους πείσει να πολεμήσουν στο πλευρό του. Με αυτό τον τρόπο αποσιωπήθηκαν τα 

όποια αιτήματα των Κούρδων σε αντίθεση με αυτά των Αρμενίων. Σύμφωνα με τον Zurcher, 

ένας ακόμη λόγος που οι Κούρδοι συμφώνησαν με τα τουρκικά στρατεύματα για να 

                                            
48 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 59-61. 
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απομακρύνουν τους Αρμένιους από τις ανατολικές επαρχίες ήταν ότι μετά την αποχώρησή τους 

τα αρμενικά εδάφη θα περιέρχονταν στην κατοχή τους49. 

Με πρόφαση τον Πόλεμο και την προστασία των Κούρδων από τους Ρώσους και τους 

Αρμένιους50, η Οθωμανική εξουσία πραγματοποίησε στην περιοχή του Κουρδιστάν ένα κύμα 

μετανάστευσης προς τα δυτικά51. Με βάση τις μαρτυρίες Οθωμανών στρατιωτικών, Αρμένιων 

συγγραφέων και Κούρδων ιστορικών, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η μετανάστευση 

στην ουσία ήταν μία εξαναγκαστική φυγή με σκοπό την αφομοίωση του κουρδικού στοιχείου52. 

Το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία σε 

πολύ δυσμενή θέση. Μετά την ανακωχή του Μούδρου53 και μέσα στο γενικότερο κλίμα 

αναταραχής, οι Κούρδοι διανοούμενοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν κάποια πολιτικά 

κόμματα και οργανώσεις, άλλα περισσότερο ριζοσπαστικά που ζητούσαν ανεξαρτησία και άλλα 

που ζητούσαν αυτονομία54. Κανένα όμως από αυτά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί πολιτικά και 

με την κατάλληλη τακτική τις ευνοϊκές συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί εκείνη την περίοδο 

ώστε να καταφέρει να αναπτύξει μια στρατηγική που θα ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της 

εποχής55. 

                                            
49 Βασιλική Χούνου, Οι Κούρδοι: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, εκδ. Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, Αθήνα 

2000, σελ.21 και Zurcher, Eric. "Turkey: A Modern History". I.B. Tauris: London, 1993, 276-277. 
50 Οι σχέσεις των Κούρδων με τους Αρμένιους ήταν ιδιαίτερα ταραχώδεις λόγω της συμμετοχής των πρώτων στις 

σφαγές των Αρμενίων, της διαφορετικής θρησκείας και των συγκρουόμενων συμφερόντων που προέκυπταν από την 

συνύπαρξή τους σε κάποιες κοινές γεωγραφικά περιοχές. 
51 Στο άρθρο 12 της εγκυκλίου, που είχε συντάξει η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης του Υπουργείου 

Εσωτερικών για τους Κούρδους, αναφέρονταν τα εξής: «Οι Κούρδοι, αφού αφοπλιστούν, πρέπει να σταλούν σε 

μικρές ομάδες στους δυτικούς νομούς της χώρας. Σε κάθε νομό που θα εγκατασταθούν, δεν πρέπει να ξεπερνούν το 

5% του τουρκικού πληθυσμού. Οι ιερείς, οι αρχηγοί των φυλών και οι άλλοι ηγέτες θα χωριστούν από τον πληθυσμό 

και θα σκορπιστούν σε διάφορες περιοχές, όπου θα βρίσκονται υπό την επιτήρησή μας» 
52 Κεμάλ Μπουρκάι, Οι Κούρδοι και το Κουρδιστάν, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1999, σελ 683-694. 
53 31 Οκτωβρίου 1918. 
54 Σπουδαιότερη υπήρξε η οργάνωση Kurt Teali Cemiyeti που ιδρύθηκε το 1918. Άλλες ήταν οι Istiqlal-I Kurdistan 

και Kurt Istiglal Djemiyeti. 
55 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 60-61. 
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Η Συνθήκη των Σεβρών που υπογράφτηκε στις 28 Ιουλίου 1920 άνοιξε το δρόμο για τη 

δημιουργία ενός έστω και εξαρτημένου κουρδικού κράτους56. Η Συνθήκη αυτή ήταν ιδιαιτέρως 

ταπεινωτική για την Οθωμανική αυτοκρατορία, αφού έχασε πολλά από τα εδάφη της και 

επισημοποίησε την κυριαρχία ξένων δυνάμεων σε τομείς όπως το εμπόριο και η οικονομία57. 

Εκτός από αυτό, η αναγνώριση για πρώτη φορά των δικαιωμάτων των μειονοτήτων (ιδιαίτερα 

των χριστιανών) που κατοικούσαν στην Αυτοκρατορία προκάλεσε κλυδωνισμούς στη συνείδηση 

των Οθωμανών. Η Συνθήκη των Σεβρών δεν εφαρμόστηκε. Αν γινόταν αυτό, τα κουρδικά 

εδάφη θα είχαν μοιραστεί σε πέντε μέρη, μεταξύ Γαλλίας, Συρίας, Περσίας, Αρμενίας και στο 

κέντρο θα υπήρχε ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν58. 

Παράλληλα εκείνη την περίοδο εξελίσσονται σημαντικότατες πολιτικές διεργασίες στο 

εσωτερικό της Αυτοκρατορίας, οι οποίες οδηγούν στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

την κατάργηση του Χαλιφάτου και την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Αυτά θα αναλυθούν 

στο επόμενο κεφάλαιο, υπό το πρίσμα της εξελικτικής πορείας του κουρδικού λαού μέσα στα 

γεωγραφικά όρια του τουρκικού κράτους. 

 

  

                                            
56 Τα άρθρα 62, 63, 64 της Συνθήκης αναφέρονται στο Κουρδιστάν. Σύμφωνα με αυτά, στο Κουρδιστάν 

(οριοθετήθηκε η περιοχή ανατολικά του Ευφράτη, νοτίως των αρμενικών συνόρων και βορείως των συνόρων 

μεταξύ Τουρκίας, Συρίας και Μεσοποταμίας) προβλέφθηκε η παραχώρηση καθεστώτος αυτονομίας και διατηρούσε 

το δικαίωμα να ζητήσει την ανεξαρτησία του στην ΚτΕ μετά από διάστημα ενός έτους. 
57 Hamit Bozarslan Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας. Από την επανάσταση των Νεότουρκων μέχρι σήμερα, 

Σαββάλας, Αθήνα, σελ 35. 
58 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 168. 



 28 

2 ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
2.1 Η Μονοκομματική περίοδος (1923-1950) 

Η ήττα των Οθωμανών στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

σημείο καμπής για τους Κούρδους. Όμως δεν κατέστη δυνατό από αυτούς να εκμεταλλευτούν 

τις ευνοϊκές για εκείνους συνθήκες που παρουσιάστηκαν. Την ίδια περίοδο, εμφανίστηκε στο 

πολιτικό προσκήνιο ο Μουσταφά Κεμάλ, ένας ανώτατος αξιωματικός του οθωμανικού στρατού, 

εκσυγχρονιστής και δυτικόφιλος. Η στάση του όσον αφορά στο νέο κράτος και τα σύνορά του 

χαρακτηρίζεται από απόλυτο πραγματισμό και ρεαλισμό. Βασική του στόχευση ήταν η ίδρυση 

της Τουρκικής Δημοκρατίας. Ο στόχος αυτός επετεύχθη μέσω του «πολέμου της ανεξαρτησίας» 

(1921-1922)59. 

Ήδη από το 1909 η σουλτανική εξουσία, μετά την αποτυχημένη αντεπανάσταση που 

οργάνωσε λόγω της επαναφοράς του Συντάγματος (1908), είχε χάσει τη φερεγγυότητά της. 

Επιπλέον, η συνεργασία του Σουλτάνου με τις δυνάμεις κατοχής και η αντίθεσή του στο 

εθνικιστικό κίνημα της Ανατολίας, σφράγισε οριστικά τη μοίρα της δυναστείας. 

Η ιστοριογραφία παρουσιάζει την ίδρυση της δημοκρατίας (1923) και την κατάργηση του 

χαλιφάτου (1924) ως επαναστατικές ενέργειες που οφείλουν τη σύλληψη και την εκτέλεσή τους 

στον Κεμάλ60. Σύμφωνα με τον Hugh Poulton όμως, οι μεταρρυθμίσεις και σαρωτικές αλλαγές 

που έγιναν, δεν ήταν τόσο ρηξικέλευθες. Ήταν αποτέλεσμα μιας λογικής πορείας που είχε 

ξεκινήσει από το 1908 με την επανάσταση των Νεοτούρκων61. 

Ο Κεμάλ το 1919 αποβιβάστηκε στην Σαμψούντα κάνοντας άνοιγμα στην Ανατολή και 

συγχρόνως βολιδοσκόπησε τους Κούρδους με σκοπό να τους πείσει να συμμαχήσουν μαζί του 

και να λάβουν μέρος στην αντίσταση. Αυτό το κατάφερε με βασικό επιχείρημα την κοινή 

ισλαμική πίστη. Εκτός αυτού, εκείνη την περίοδο ο Κεμάλ θεωρούσε ότι το εθνικό κίνημα 

αγκάλιαζε και τους δυο λαούς. Ανέφερε τους Κούρδους πάντοτε ξεχωριστά στις ομιλίες του και 

                                            
59 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 62. 
60 Hamit Bozarslan Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας. Από την επανάσταση των Νεότουρκων μέχρι σήμερα, 

Σαββάλας, Αθήνα, σελ 35-39. 
61 Hugh Poulton, Ημίψηλο Γκρίζος Λύκος καιΗμισέληνος, εκδ Οδυσσέας, Αθήνα, 2000, σελ 118-119. 
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πέτυχε να τους συσπειρώσει γύρω από την υπεράσπιση των εθνικών, πολιτισμικών και 

θρησκευτικών αξιών του λαού. 

Αποτέλεσμα αυτής της συμμαχικής αντίστασης ήταν η υπογραφή της Συνθήκης της 

Λωζάννης (1923), η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για το κουρδικό στοιχείο. Η Συνθήκη 

αυτή υπήρξε για τους Τούρκους μια αδιαμφισβήτητη νίκη, καθώς επανέκτησαν εδάφη και 

αποκατέστησαν το κύρος τους σε διεθνές επίπεδο62. 

Στη Λωζάνη έγινε πολύς λόγος για τους Κούρδους, οι οποίοι ωστόσο απουσίαζαν. Η 

αντιπροσωπεία της Άγκυρας πρόβαλε το επιχείρημα ότι οι Κούρδοι κυβερνούσαν την Τουρκία 

ως ισότιμοι με τους Τούρκους και ισχυρίστηκε ότι τους εκπροσωπούσε καθώς θεωρούσε ότι οι 

δυο λαοί αποτελούσαν ένα ενιαίο σύνολο από άποψης φυλής, θρησκείας και παραδόσεων. Το 

παραπάνω είχε ως αποτέλεσμα, το τελικό κείμενο της Συνθήκης να μην αναφέρεται καθόλου 

στους Κούρδους και να μην τους παραχωρεί εθνικά δικαιώματα. Περιείχε μόνο όρους σχετικά 

με την «προστασία των μειονοτήτων»63 και μάλιστα των «μη μουσουλμανικών μειονοτήτων»64. 

Συνεπώς θεωρήθηκε ότι όλοι οι μουσουλμάνοι υπήκοοι του νέου κράτους ανήκαν στο 

«τουρκικό έθνος». Τελικώς, μοιράστηκε το Κουρδιστάν μεταξύ Τουρκίας, Ιράν, Ιράκ και 

Συρίας. 

 

2.2 Οι επαναστάσεις του 1920-1938 

Έχοντας αποκτήσει ο Κεμάλ σημαντική λαϊκή αποδοχή μέσα από τις στρατιωτικές και 

διπλωματικές επιτυχίες, προχώρησε ταχέως σε μεταρρυθμίσεις. Οι βασικοί πυλώνες της 

πολιτικής του για τη δημιουργία του «τουρκικού έθνους» ήταν (μαζί με τον εδαφικό παράγοντα) 

η κοινή γλώσσα και η κοινή ιστορία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εφάρμοσε στους Κούρδους 

αφομοιωτική πολιτική. Από τα πρώτα μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν η απαγόρευση της 

δημόσιας χρήσης και διδασκαλίας της κουρδικής γλώσσας. Ακόμη, οι μεταρρυθμίσεις 

                                            
62 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 168 και 

Hamit Bozarslan Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας. Από την επανάσταση των Νεότουρκων μέχρι σήμερα, 

Σαββάλας, Αθήνα, σελ 41. 
63 Άρθρα 37-44 του ΙΙΙ Μέρους της Συνθήκης. 
64 Άρθρα 40-45 του ΙΙΙ Μέρους της Συνθήκης. 
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προέβλεπαν το κλείσιμο των κουρδικών σχολείων, οργανώσεων, εκδόσεων, θρησκευτικών 

αδελφοτήτων και μεντρεσέδων (ιερών σχολείων)65. 

Η μη αναφορά του κουρδικού στοιχείου στην Συνθήκη της Λωζάννης και η επερχόμενη 

αλλαγή στάσης του Κεμάλ μετά την εγκαθίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, η κατάργηση 

του Χαλιφάτου, που σήμανε την κατάργηση της εξουσίας και των προνομίων των τοπικών 

αγάδων και σεΐχηδων, καθώς και η καταπίεση που ασκήθηκε στον κουρδικό πληθυσμό, 

λειτούργησαν προσθετικά και οδήγησαν τους Κούρδους σε αντιδράσεις. Την περίοδο εκείνη 

πραγματοποιούνται μεγάλες εξεγέρσεις66 που υποκινούνται από τοπικούς άρχοντες, σε 

συνεργασία με φυλάρχους που παρείχαν την απαραίτητη στήριξη67. 

Το κατά πόσο οι εξεγέρσεις αυτές είχαν εθνικιστικό χαρακτήρα ή απλώς αποτελούσαν 

μέρος των παραδοσιακών συγκρούσεων μεταξύ των διαφόρων φυλών και της γενικής αναρχίας 

που επικρατούσε στα ανατολικά, παραμένει συζητήσιμο θέμα. Είναι πάντως γεγονός πως ήδη 

είχαν γίνει τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη της εθνικιστικής σκέψης των Κούρδων από την 

προηγούμενη δεκαετία68. Τέλος, το δικαστήριο που καταδίκασε τον Σεΐχη Σαϊντ, ανέφερε πως οι 

προθέσεις του ήταν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους69. 

Η πιο σημαντική ίσως επανάσταση της περιόδου που αναλύεται είναι αυτή του Σεΐχη 

Σαϊντ70. Το κεμαλικό καθεστώς παρουσίασε το κουρδικό αυτό κίνημα ως μια αντιδραστική 

θρησκευτική εξέγερση που απέβλεπε στην επανίδρυση του Χαλιφάτου, λόγω του ότι 

χρησιμοποιήθηκαν θρησκευτικά συνθήματα κατά τη διάρκειά της. Όμως, είναι γεγονός πως 

                                            
65 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 168-169. 
66 Η μεγαλύτερη είναι αυτή του Σεΐχη Σαϊντ το 1925, ακολούθησε το 1927 η επανάσταση του Αραράτ και η τρίτη 

κατά σειρά ξεκίνησε στο Ντερσίμ το 1930. Την ίδια περίοδο εκδηλώθηκαν και σε άλλα τμήματα του Κουρδιστάν 

εξεγέρσεις, οι οποίες είχαν τοπικό χαρακτήρα. 
67 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 169-171 
68 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 65-66. 
69 Hugh Poulton, Ημίψηλο Γκρίζος Λύκος καιΗμισέληνος, Οδυσσέας, Αθήνα, 2000, σελ 128 και Hamit Bozarslan 

Ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας. Από την επανάσταση των Νεότουρκων μέχρι σήμερα, Σαββάλας, Αθήνα, σελ 62. 
70 Ο Σεΐχης ανήκε στο θρησκευτικό τάγμα των Νακσιμπεντί. Η εξουσία του πήγαζε από τη θέση του Σεΐχη και του 

πρόσφερε μεγάλη πολιτική επιρροή στο Κουρδιστάν. Ήταν επηρεασμένος από τις θέσεις της Επιτροπής για την 

Κουρδική Ελευθερία (Ciwata Azadi Kurd). 
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υπήρξε καθολική συμμετοχή του κουρδικού λαού και της άρχουσας τάξης71. Ακόμη, με την 

συγκεκριμένη επανάσταση συνυπήρξαν φατριακές, θρησκευτικές και εθνικού χαρακτήρα 

αντιδράσεις. Παρ’ όλη τη μαζικότητα της συμμετοχής, δεν κατέστη δυνατό να δημιουργηθεί ένα 

πανεθνικό μέτωπο με σαφή εθνικά σχέδια και στρατηγική. Η επανάσταση προκάλεσε την 

εξαιρετικά σκληρή αντίδραση της κεμαλικής κυβέρνησης και καταπνίγηκε72. 

Την ίδια κατάληξη είχαν και οι υπόλοιπες εξεγέρσεις που έλαβαν χώρα. Αυτή η περίοδος 

αποσταθεροποίησης της περιοχής εκτείνεται έως το 1938 όπου τελικά οι Τούρκοι εδραίωσαν την 

κυριαρχία τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, κλιμακώθηκε η βία, εφαρμόστηκαν μέτρα 

όπως η αναγκαστική μεταφορά πληθυσμών στα δυτικά, εξορισμοί σεΐχηδων, υποχρεωτική 

κατάταξη των νεαρών Κούρδων στον τουρκικό στρατό και εντάθηκε η αφομοιωτική πολιτική με 

πλήρη απαγόρευση των κουρδικών οργανώσεων και απεμπόληση της κουρδικής ταυτότητας και 

των εκφράσεων αυτής (ντύσιμο, γλώσσα, ονόματα)73. 

Οι κυριότεροι λόγοι της μη επιτυχούς έκβασης των εξεγέρσεων οφείλονται για ακόμα μια 

φορά στην έλλειψη μιας ολοκληρωμένης εθνικιστικής σκέψης και ιδεολογίας, που θα 

συσπείρωνε το σύνολο του κουρδικού στοιχείου γύρω από ένα κοινό σκοπό. Επίσης, οι 

θρησκευτικές διαφορές αποτέλεσαν ένα ακόμα σημείο τριβής και διστακτικότητας (οι Κούρδοι 

αλεβίτες δεν συμμετείχαν στο σύνολό τους). Η νοοτροπία του τοπικισμού, του φατριασμού και 

του θρησκευτικού δογματισμού, αποτέλεσαν ανυπέρβλητα εμπόδια. Ο Μουράτ Καραγιλάν στο 

βιβλίο του «Η Ανατομία του Πολέμου στο Κουρδιστάν» αναφέρει ως βασικές αιτίες την έλλειψη 

ικανότητας σωστής αξιολόγησης και εκτίμησης της κατάστασης, την αδυναμία πρόβλεψης, την 

αδυναμία σύνδεσης και επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, την έλλειψη ενότητας και τέλος την μη 

ανάδειξη ικανής ηγεσίας74. 

                                            
71 Εξαίρεση αποτέλεσαν οι φατρίες των αλεβιτών Κούρδων, που αντιμετώπισαν με διστακτικότητα την επανάσταση 

για θρησκευτικούς λόγους (ήταν επανάσταση σουνιτών Κούρδων)αλλά και διότι ο Σεΐχης Σαϊντ  ήταν συνδεδεμένος 

με το Συντάγματα Χαμιδιέ τα οποία είχαν καταστροφικές δράσεις στους Κούρδους αλεβίτες. Ακόμη, μερικές 

απομακρυσμένες φατρίες δεν συντάχθηκαν με τους υπόλοιπους για να μη χαλάσουν τις σχέσεις με το τουρκικό 

κράτος. 
72 Μουράτ Καραγιλάν, Η ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 65-66 
73 Οπ.π.62-64. 
74 Μουράτ Καραγιλάν, Η Ανατομία του Πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα 2012, σελ 69. 
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Από την πλευρά της Τουρκίας, ο Κεμάλ θεωρούσε τους μουσουλμάνους Κούρδους της 

Ανατολίας ως μέρος του τουρκικού έθνους. Όμως, οι σαρωτικές μεταρρυθμίσεις της δεκαετίας 

του ΄20 που αποσκοπούσαν στην εκκοσμίκευση του κράτους, προκάλεσαν αντιδράσεις. Η 

«κεμαλική επανάσταση», που στην ουσία ήταν μια αστική επανάσταση, δεν κατάφερε να 

διεισδύσει στα χωριά, και ακόμα περισσότερο στις πιο καθυστερημένες ορεινές περιοχές των 

νοτιοανατολικών περιοχών που κυριαρχούσαν οι Κούρδοι. Έτσι, οι Κούρδοι συνέχισαν να ζουν 

στις «προ-νεωτερικές» κοινωνίες τους, όπου η έννοια των εθνικών δεσμών ήταν ασθενέστερη 

από τους παραδοσιακούς φυλετικούς και θρησκευτικούς δεσμούς. Η βραδυπορία του τουρκικού 

κράτους να εμφυσήσει το νέο τουρκικό εθνικιστικό ήθος, ευνόησε την ανάπτυξη ενός 

εθνικιστικού ανταγωνισμού προς την κρατικά προπαγανδιζόμενη κεμαλική εκδοχή. Ο 

εθνικισμός αυτός συσπείρωσε τους Κούρδους με βάση το γλωσσικό τους δεσμό δημιουργώντας 

έναν πανίσχυρο αντίπαλο75. 

 

2.3 Περίοδος 1940-1970 

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι παγκόσμιες πολιτικές εισήλθαν σε νέες 

αναζητήσεις. Οι Κούρδοι ωστόσο, φανερά αποδυναμωμένοι και εξαντλημένοι, δεν κατόρθωσαν 

να εισέλθουν και να συμμετέχουν στο ρεύμα των εξελίξεων. Οι σημαντικές επαναστατικές 

κινήσεις τους, που έδειχναν διάθεση για ανεξαρτησία και επιβίωση, είχαν εκδηλωθεί και 

κατασταλεί πριν από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου76. 

Από το 1945 παρατηρείται από την πλευρά της Τουρκικής Δημοκρατίας μια πολιτική και 

οικονομική μεταβολή, που οφείλεται, τόσο σε εσωτερικές πιέσεις λόγω της έντονης 

δυσαρέσκειας του πληθυσμού, όσο και σε εξωτερικούς παράγοντες (προσέγγιση με Βρετανία 

και ΗΠΑ, αμερικανική διείσδυση στην Τουρκία με το δόγμα Τρούμαν και αργότερα με το 

σχέδιο Μάρσαλ). Έτσι, το 1950, πραγματοποιούνται οι πρώτες ελεύθερες γενικές εκλογές, που 

φέρνουν στην εξουσία το Δημοκρατικό Κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος 

των Κούρδων των ανατολικών επαρχιών ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα, ως αντίδραση στον 

κεμαλικό απολυταρχισμό. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης των Δημοκρατικών, 

                                            
75 Οπ.π. 
76 Οπ.π.76-78 
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παρατηρείται οικονομική ανάπτυξη, γεγονός το οποίο είχε αντίκτυπο στην, έστω και μικρή, 

ανάπτυξη της Ανατολίας. Αυτή η περίοδος, υπήρξε η απαρχή για την κατάργηση της 

φεουδαρχικής δομής στην ύπαιθρο. Παράλληλα σημειώθηκαν μετακινήσεις κουρδικών 

πληθυσμών στα αστικά κέντρα, ενώ εξόριστοι Κούρδοι ηγέτες επέστρεψαν στην πατρίδα τους 

ανακτώντας τα αγαθά και τα κτήματά τους. 

Η βασική πολιτική κατεύθυνση της Τουρκίας απέναντι στους Κούρδους, δεν άλλαξε. Η 

πολιτική της αφομοίωσης συνέχισε να υφίσταται. Σαν εργαλεία αυτής της πολιτικής, άνοιξαν 

αστυνομικά τμήματα, σταθμοί χωροφυλακής και σχολεία, στις πιο απομακρυσμένες περιοχές 

του Κουρδιστάν. Αυτά λειτούργησαν ως εστίες τουρκικής εθνικιστικής διαπαιδαγώγησης και 

έπαιξαν από κοινού το ρόλο των ιδεολογικών στρατοπέδων. Επιπλέον, στα πανεπιστήμια 

παρατηρήθηκε η ανάπτυξη αβάσιμων θεωριών πάνω στις οποίες θεμελίωναν την ανυπαρξία του 

Κουρδικού στοιχείου. Η προσπάθεια όμως αυτή δεν ήταν επιτυχής και μάλιστα έφερε τα 

αντίθετα αποτελέσματα, καθώς οι περισσότεροι μορφωμένοι Κούρδοι έγιναν Κούρδοι 

εθνικιστές77. 

Η αμφισβήτηση των αρχών του κεμαλισμού προκάλεσε αντιδράσεις από τη μεριά του 

στρατού που κορυφώθηκαν με το πραξικόπημα της 27 Μαΐου του 1960. Το νέο Σύνταγμα του 

1961, αναγνώρισε δικαιώματα ελευθερίας σκέψης, έκφρασης, εκδόσεων, ακόμα και το δικαίωμα 

της απεργίας. Οι Κούρδοι εν μέρει επωφελήθηκαν από αυτό το Σύνταγμα. Παρ’ όλα αυτά, 

διατηρήθηκε η απαγόρευση της κουρδικής γλώσσας και η πίεση κλιμακώθηκε με την αλλαγή 

των κουρδικών ονομάτων και τοπωνυμίων στα τουρκικά. Όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, 

όλες οι εκδόσεις που αναφερόντουσαν στο Κουρδικό Ζήτημα, προκαλούσαν την κρατική 

παρέμβαση και έκλειναν. 

Είναι γεγονός ότι αυτήν την περίοδο παρατηρείται αναγέννηση του κουρδικού 

εθνικισμού, η οποία ενισχύεται από το παράδειγμα του ιρακινού κουρδικού κινήματος. Ενώ 

αρχικά το κουρδικό εθνικιστικό κίνημα είχε εμπνευστεί από διανοούμενους αστικής ή 

φεουδαρχικής καταγωγής, βαθμιαία άρχισε να προσελκύει ένα ευρύτερο φάσμα σπουδαστών, 

καθώς και την αστική και αγροτική μικροαστική τάξη. Τη δεκαετία του 1960, οι χωρικοί 

                                            
77 Μουράτ Καραγιλάν, Η Ανατομία του Πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα 2012, σελ 96. 
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χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, καθώς και οι φτωχοί αστοί, αποτελούσαν τα στρώματα της 

κουρδικής κοινωνίας, τα οποία άρχισαν να παίρνουν ριζοσπαστικές θέσεις78. 

 

2.4 Το PKK 

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, γνωστό ως PKK79, ιδρύθηκε το 1978 στο χωριό 

Fis και ηγήθηκε από τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Στόχος του ήταν ο ένοπλος αγώνας εναντίον 

του τουρκικού κράτους, που ξεκίνησε από το 1984 και διήρκησε μέχρι και το 2013, προκειμένου 

να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο Κουρδιστάν, που θα παρείχε πολιτιστικά και πολιτικά 

δικαιώματα στους Κούρδους της Τουρκίας80, αυτό που ο Οτσαλάν αποκαλούσε «Δημοκρατική 

συνομοσπονδία»81. Η ιδεολογία του PKK αρχικά στηρίχθηκε στη συγχώνευση του 

επαναστατικού σοσιαλισμού και του κουρδικού εθνικισμού82. 

Στις αρχές του 1970, ο πυρήνας της οργάνωσης αποτελούνταν κυρίως από φοιτητές υπό 

την ηγεσία του Αμπντουλάχ Οτσαλάν (γνωστός ως «Apo») στην Άγκυρα. Η ομάδα κίνησε 

σύντομα την προσοχή της σε μεγάλο μέρος του κουρδικού πληθυσμού στη νοτιοανατολική 

Τουρκία. Μια συνάντηση στις 25 Νοεμβρίου 1978, στο Diyarbakır θεωρήθηκε η ιδρυτική 

συνεδρίαση83. Στις 27 Νοεμβρίου 1978, η ομάδα υιοθέτησε το όνομα Κουρδικό Εργατικό 

Κόμμα. Ενστερνίζοντας μια ριζοσπαστική αριστερά, την εθνικομαρξιστική ιδεολογία, η ομάδα 

έλαβε μέρος σε βίαιες συγκρούσεις με την ακροδεξιά, ως μέρος του πολιτικού χάους στην 

Τουρκία εκείνη την εποχή. Το 1979, ως πράξη «προπαγάνδας», η ομάδα προσπάθησε να 

δολοφονήσει τον κουρδικό ηγέτη των φυλών Mehmet Celal Bucak, ισχυριζόμενη ότι 

εκμεταλλεύεται τους αγρότες και ότι συνεργάστηκε με την Τουρκία. Αυτό σηματοδότησε μια 

περίοδο αστικού πολέμου, μεταξύ άλλων, ριζοσπαστικών πολιτικών στοιχείων. 

                                            
78 Μουράτ Καραγιλάν, Η Ανατομία του Πολέμου στο Κουρδιστάν, Ινφογνώμων, Αθήνα 2012, σελ 102-109 
79 ή αλλιώς KGK και παλαιότερα γνωστό ως KADEK ή KONGRA-GEL (Κογκρέσο Κουρδικού Λαού). 
80 Hussein Tahiri, The Structure of Kurdish Society and the Struggle for a Kurdish State. Mazda Publications, Costa 

Mesa, California, 2007. pp 232. 
81 Abdullah Ocalan, "Prison Writings: The Roots of Civilisation", 2007, Pluto Press. (p. 243-277). 
82 Ωστόσο κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του ο Οτσαλάν εγκατέλειψε τον ορθόδοξο μαρξισμό. Abdullah Ocalan, 

Prison Writings: The Roots of Civilisation,  Pluto Press, 2007 p. 243-277. 
83 Letsch, Constanze, "Sakine Cansiz: 'a legend among PKK members'". The Guardian, 2013. 



 35 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 το κίνημα συμπεριέλαβε στους κόλπους του 

και συνεργάστηκε με άλλες εθνοτικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών Τούρκων, 

οι οποίοι ακολούθησαν τη ριζοσπαστική αριστερά84. Η οργάνωση που αποσκοπούσε αρχικά 

στην δημιουργία ενός πλήρως ανεξάρτητου Κουρδιστάν επεκτάθηκε στην Τουρκία, τη Συρία, το 

Ιράκ και το Ιράν85. 

Το 1980 το τουρκικό πραξικόπημα86 ώθησε την οργάνωση σε ένα άλλο στάδιο, με τα 

μέλη της (όπως ο Sakine Cansız, ένας από τους συν-ιδρυτές87), να εκτίουν ποινές φυλάκισης, να 

υπόκεινται σε θανατική ποινή ή να καταφεύγουν στην Συρία. Στις 10 Νοεμβρίου 1980, το PKK 

βομβάρδισε το Τουρκικό Προξενείο στο Στρασβούργο, στη Γαλλία σε μια κοινή επιχείρηση με 

την Αρμενική ριζοσπαστική ομάδα ASALA, ισχυριζόμενοι την αρχή μιας «εποικοδομητικής 

συνεργασίας». 

Σε γενικές γραμμές, στην πρώτη φάση (1978-1984), το PKK προσπάθησε να κερδίσει 

την υποστήριξη του κουρδικού πληθυσμού, με το να επιτεθεί στο μηχανισμό προπαγάνδας που 

ασκούσε η κυβέρνηση. Οι τακτικές του PKK βασίστηκαν σε ενέδρες, σαμποτάζ, εξεγέρσεις, 

διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις ενάντια στην τουρκική κυβέρνηση. Το PKK έχει επίσης 

κατηγορηθεί για βίαιες επιθέσεις εναντίον αμάχων ή σε κατοικημένες περιοχές (Κούρδοι και μη 

Κούρδους κτλ), που αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί του ή ήταν ύποπτοι για συνεργασία με τις 

τουρκικές αρχές. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, το PKK πολέμησε εναντίον και σε άλλες 

κουρδικές οργανώσεις στην Τουρκία. 

Μάλιστα το 1984, το PKK μετατράπηκε σε μια παραστρατιωτική ομάδα. Ξεκίνησαν 

επιθέσεις και βομβιστικές επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, 

αλλά και εναντίον οποιονδήποτε άλλων οργάνων του κράτους - μερικά από τα οποία 

συνδέθηκαν με το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ανατολίας. Το ΡΚΚ επιτέθηκε επίσης κατά 

                                            
84 Jongerden, Joost, PKK, CEU Political Science Journal. 3(1), page 127-132. 
85 Οπ.π. 
86 Birand M.A. The Generals Coup in Turkey. An Inside Story of 12 September 1980, London, Brassey’s Defence 

Publishers, 1987, pg. 42-44. 
87 Letsch, Constanze, "Sakine Cansiz: 'a legend among PKK members'". The Guardian, 2013. 



 36 

πολιτικών και στρατιωτικών σε διάφορες χώρες, όπως η Τουρκία, η Γαλλία, το Βέλγιο και το 

Ιράκ88. 

Η πρώτη φάση έληξε με το πραξικόπημα στην Τουρκία. Στη δεύτερη φάση (1984-1999), 

οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν σε στρατιωτικά και σε άλλα όργανα ζωτικής σημασίας της 

κυβέρνησης σε όλη τη χώρα. Ο στόχος ήταν να αποσταθεροποιηθεί η τουρκική εξουσία μέσα 

από μια μακρά αντιπαράθεση. Εκτός από τις αψιμαχίες με τις τουρκικές δυνάμεις, το ΡΚΚ 

οργάνωσε βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας σε Μεσογειακά τουριστικά αξιοθέατα. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκαν απαγωγές και δολοφονίες κατά των κυβερνητικών αξιωματούχων και 

Κούρδων αρχηγών των φυλών, με τη δικαιολογία-αιτιολογία ότι αποτελούσαν υποχείρια του 

κράτους89. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η οργάνωση έχασε το πάνω χέρι στη λειτουργία της ως 

συνέπεια της αλλαγής της τακτικής της Τουρκίας και της εγκατάλειψης της Συρίας. Την ίδια 

εποχή ξεκίνησαν επίσης μια σειρά από 15 βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, 11 από τις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν από γυναίκες. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Τουρκία αύξησε την 

πίεση και τον αδήλωτο πόλεμο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, τερματίζοντας την ανοιχτή 

υποστήριξη της Συρίας. Το 1999, ο Οτσαλάν συνελήφθη, διώχθηκε και καταδικάστηκε σε 

θάνατο, αλλά αργότερα η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη, καθώς οι δικηγόροι του 

άσκησαν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνω Δικαιωμάτων90. 

Μετά τη σύλληψη του Οτσαλάν, η οργάνωση ανακοίνωσε μια «ειρηνευτική 

πρωτοβουλία» και αναφέρονταν συχνότερα για πολιτιστικά ή γλωσσικά δικαιώματα. Ωστόσο, η 

ομάδα παραιτήθηκε αυτοεπιβαλλόμενη της κατάπαυσης του πυρός το 2004. 

 

  

                                            
88 Shaikh, Thair, "PKK suicide bomb attack in Ankara". The Independent London, 2007. 
89 Matovic, V. Suicide Bombers Who's Next, Belgrade, The National Counter Terrorism Committee, 2007, pg 33-35 
90 UNESCO. "Death penalty abolished in Turkey". The new Courier n 1, 2002. 
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3 ΟΙ ΚΟΥΡΔΟΙ ΣΕ ΙΡΑΝ, ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑ 

 
3.1 Οι Κούρδοι στο εσωτερικό του Ιράν 

Το αλφάβητο της κουρδικής γλώσσας στο Ιράν, στο Ιράκ και στην Συρία είναι το 

αραβικό ή αραβο-περσικό. Στο Ιράν διαβιούν 8.400.000 Κούρδοι επί εκτάσεως 195.000 

τετραγωνικών χιλιομέτρων (ποσοστό 11,8% του συνολικού πληθυσμού)91. Στο Ιράν ο κουρδικός 

πληθυσμός επιδίωξε να δημιουργήσει ανεξάρτητο κράτος, τόσο το 1912, όσο και την περίοδο 

1917-1922, χωρίς ωστόσο κανένα αποτέλεσμα, δεδομένου ότι ένα Κουρδικό Αυτονομιστικό 

Κίνημα, θα παρενοχλούσε εσωτερικά τα εδάφη του Ιράν. Άλλος λόγος, για τον οποίο οι Κούρδοι 

δεν κατάφεραν να ιδρύσουν ένα ανεξάρτητο κράτος στο Ιράν, ήταν η έλλειψη ενότητας που τους 

χαρακτήριζε, αλλά και η απουσία σταθερής υποστήριξης από το εξωτερικό (κυρίως από τις 

ΗΠΑ και την Τουρκία). Το 1967 οι Κούρδοι εξεγέρθηκαν εναντίον του καθεστώτος Σάχη, ενώ 

το 1979 συνετέλεσαν ενεργά στην Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν, αλλά και πάλι δεν 

κατάφεραν να κερδίσουν την αυτονομία τους. Επειδή οι Κούρδοι του Ιράν δε θεωρούνται 

ξεχωριστή εθνότητα, οι Ιρανοί υιοθετούν την θέση ότι η αυτονομία δεν τους αξίζει. Μάλιστα, οι 

Κούρδοι δεν φέρουν καμία επίσημη εκπροσώπηση στο ιρανικό κοινοβούλιο, παρά το γεγονός 

ότι έτερες μη-Περσικές εθνοτικές μειονότητες διαθέτουν. Παράλληλα, παρατηρείται 

δυσανάλογη κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τις περιφέρειες με περσικό και 

μη Περσικό πληθυσμό. Η ιρανική κυβέρνηση ουσιαστικά δεν επενδύει στην τοπική οικονομία 

τους, συνεπώς στο ιρανικό Κουρδιστάν υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας92. 

Το 2006 στην πόλη του Ντιουανίγια εκδηλώθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Σιιτών του 

Σαντρ και του κυβερνητικού στρατού, ο οποίος ελέγχεται από τα δυο σιιτικά κόμματα, 

SCIRI/NDT και Al-Daw’a. Το επεισόδιο αυτό είχε δυσάρεστες εξελίξεις, οι οποίες προκάλεσαν 

κυβερνητική ανατροπή. Σύμφωνα με τον Andrew Cockburn93, η «Jaish al-Mehdi», η πολιτοφυλακή 

του Σαντρ («Στρατός του Μάχντι»), εξελίχθηκε σε ισχυρότατο πολιτικο-στρατιωτικό πόλο από την 

                                            
91 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 166-167 
92 Sergey Balmasov, ανακτημένο από: http://english.pravda.ru/world/asia/24-05-2010/113487-kurdistan-1, 2010 
93 Cockburn A. and Cockburn, P.  Bush’s 130,000 hostages: Why the U.S. probably Won’t Attack Iran. Retrieved 

from: www.CounterPunch.com, Ουάσινγκτον DC, 16-1-2006 
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στιγμή της δημιουργίας της, το 2003. Τον επόμενο χρόνο, το 2004, κατάφερε να δημιουργήσει 

σοβαρότατα προβλήματα στους Αμερικάνους πεζοναύτες στην Νατζάφ. Επίσης, η ιρανική επιρροή 

αγγίζει και το Ύπατο Συμβούλιο της Ισλαμικής Επαναστάσεως στο Ιράκ (SCIRI), ένα κόμμα που 

κατήγαγε θρίαμβο στις τελευταίες ιρακινές εκλογές και αποτελεί το κυρίαρχο κόμμα στον 

υφιστάμενο κυβερνητικό σχηματισμό στο Ιράκ. Τo SCIRI δημιουργήθηκε και είχε επί μακρόν την 

έδρα του στην Τεχεράνη, ενώ ο πρώτος ηγέτης του, ο Αγιατολάχ Μοχάμεντ Σαχρουντί, διετέλεσε 

επικεφαλής της ιρανικής δικαιοσύνης. Το στρατιωτικό σκέλος του SCIRI, οι «Ταξιαρχίες 

Μπαντρ», πολέμησε μαζί με τον ιρανικό στρατό κατά τον πόλεμο Ιράν – Ιράκ και θεωρήθηκε 

όργανο των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. 

Προς βορρά, στο εσωτερικό αλλά και πέριξ του ιρακινού Κουρδιστάν, πάντα κατά τον 

Cockburn, οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες προσφέρουν υποστήριξη στους εξεγερμένους 

Σουνίτες Ιρακινούς, όπως και στην ριζοσπαστική ισλαμιστική ομάδα «Ανσάρ Αλ-Ισλάμ»94. 

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι κατά τα μέσα Δεκεμβρίου του 2005 έλαβε χώρα αεροπορικό 

ατύχημα σε ιρανικό αεροσκάφος με κατεύθυνση προς την Oroumieh, ιρανική πόλη στα βορειο-

δυτικά της χώρας, κατά το οποίο βρήκαν τον θάνατο δέκα περίπου ανώτεροι αξιωματούχοι των 

«Φρουρών της Ιρανικής Επαναστάσεως», μεταξύ των οποίων και ο Μοχάμεντ αλ-Σουλεϊμανί, ο 

οποίος ήταν ο επί κεφαλής του «Τμήματος των Φρουρών της Επαναστάσεως», επιφορτισμένος 

με τις «ιρακινές υποθέσεις». Η Oroumieh αποτελεί τη κύρια βάση των ιρανικών 

«συγκεκαλυμμένων επιχειρήσεων» («covert operations») στο βόρειο Ιράκ. Άλλωστε, ένα από τα 

ηγετικά στελέχη του SCIRI, μεταξύ των θεωρουμένων «μετριοπαθών», δήλωσε ότι «εάν η 

Αμερική επιτεθεί στο Ιράν, όλα είναι πιθανά». Εάν όμως κάτι τέτοιο πραγματοποιηθεί, τότε είναι 

φυσικό η αμερικανική πλευρά να στραφεί προς την λύση της ανεξαρτησίας του ιρακινού 

Κουρδιστάν, το οποίο, προσφέρει στην Ουάσιγκτον την μεγαλύτερη δυνατή στρατιωτική και 

επιχειρησιακή ασφάλεια, τα πολύτιμα κοιτάσματα της Μοσούλης και του Κιρκούκ (4% των 

παγκοσμίων αποθεμάτων) και ευρύτατες δυνατότητες στρατιωτικών διευκολύνσεων στην 

περιοχή. Πολλά εξάλλου αμερικανικά think tanks και πολιτικοί αναλυτές διαβλέπουν -έως και 

προτείνουν- την ανεξαρτητοποίηση του ιρακινού Κουρδιστάν, αξιολογώντας τα 

προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της εξέλιξης αυτής. Επίσης, δεν είναι εύκολο να αγνοηθεί η 

                                            
94 Cockburn P. (2013). Iraq: Dozens killed as US special forces overrun 'terrorist' camps (Ansar al-Islam Camp ). 

Independent Digital (UK) Ltd. Retrieved from: http://www.freerepublic.com/focus/f-news/880255/posts 



 39 

δυνατότητα «εσωτερικών παρενοχλήσεων» στα εδάφη του Ιράν και της Συρίας από ένα 

ενισχυμένο, λόγω αυτών των εξελίξεων, Κουρδικό Αυτονομιστικό Κίνημα, το οποίο θα έχει για 

ευνόητους λόγους την ανοχή των κυβερνήσεων της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ95. 

Σήμερα, οι Κούρδοι πολιτικοί βρίσκονται σε φιλικές διαπραγματεύσεις με την Ιρανική 

κυβέρνηση και καμία πλευρά δε τίθεται να χρησιμοποιήσει όπλα για την επίλυση οποιωνδήποτε 

διαφορών, καθώς γνωρίζουν ότι κάθε αναταραχή δεν θα καταλήξει προς όφελός τους. 

 

Σχήμα 3.1: Το σιιτικό στοιχείο καταλαμβάνει το Νοτιο-ανατολικό τμήμα του Ιράκ, ενώ στο Νοτιο-

δυτικό τμήμα αναμιγνύεται σχεδόν ισομερώς με το αραβο-σουνιτικό στοιχείο96. 

 

3.2 Οι Κούρδοι στο εσωτερικό του Ιράκ 

Στα εδάφη του Ιράκ κατοικούν σήμερα περίπου 5.600.000 Κούρδοι., ενώ ο συνολικός 

Ιρακινός πληθυσμός αριθμεί περίπου 22.600.000 άτομα. Οι Κούρδοι αποτελούν το 24,78% του 

ιρακινού πληθυσμού και εκτείνονται σε μια έκταση περίπου 83.000 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων97. Δεδομένου ότι το Ιράκ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία των δύο 

                                            
95 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 293-294 
96 . Ανακτημένο από: http://old.turkmas.uoa.gr/mazissite/greekpubs/Geo_08.pdf, 2013 
97 Αεροπορική Επιθεώρηση. Τεύχος 80, Δεκέμβριος 2007. Ανακτημένο από: 

http://www.haf.gr/el/articles/pdf/ae_80.pdf, 2013 
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άκρων που μεσολαβούν μεταξύ των διεθνών συνόρων της Μέσης Ανατολής – το άλλο άκρο 

είναι η Παλαιστίνη –, σε συνδυασμό με τον κουρδικό πληθυσμό που εκτείνεται στο Ιράκ, 

συνάγεται ότι το Κουρδικό ζήτημα εξαρτάται άμεσα από την κατάσταση του Ιράκ και την 

αβεβαιότητα που επικρατεί στη χώρα αυτή. 

 

Σχήμα 3.2: Απεικόνιση θρησκευτικών και εθνικών κοινοτήτων του Ιράκ98. 

Οι Κούρδοι στο Ιράκ είναι σουνίτες (60-62%) και από εθνοτικής άποψης επικρατεί το 

αραβικό στοιχείο. Συγκεκριμένα, το κεντρικό και δυτικό Ιράκ (περίπου 13% του συνολικού 

πληθυσμού) και ελάχιστα το βόρειο καταλαμβάνεται από αραβο-σουνίτες. Η μικρή αυτή 

παρουσία στο βόρειο Ιράκ οφείλεται στην πολιτική που εφάρμοσε το καθεστώς του Σαντάμ 

                                            
98 . Ανακτημένο από: http://www.lib.utexas.edu/maps/iraq.html, 2013 
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Χουσεΐν επί του κουρδικού στοιχείου της περιοχής, εφαρμόζοντας εκπατρισμούς και 

εκκαθαρίσεις καθώς και πολιτική μετακίνησης των αραβικών πληθυσμών προς τις κουρδικές 

περιοχές. Διεθνή παρατηρητήρια εκτιμούν ότι μεταξύ της περιόδου 1980 - 2003 απωλέσθησαν 

περί τα 300.000 άτομα99. 

3.3.1. Η επιχείρηση Anfal 

Η επιχείρηση «Anfal» αποτέλεσε μια αντικουρδική εκστρατεία, που ξεκίνησε στις 8 

Φεβρουαρίου 1988 και ολοκληρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, βασικός στόχος της 

οποίας ήταν όλοι οι Κούρδοι άνδρες που βρίσκονταν σε στρατεύσιμη ηλικία. Το καθεστώς του 

Σαντάμ Χουσεΐν, με ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις (πηγές αναφέρουν δύναμη 200.000 πεζικού, 

ένα τάγμα χημικών όπλων και σμήνος βομβαρδιστικών) επιδίωξε να επιφέρει ένα τελικό 

εκκαθαριστικό χτύπημα στο κουρδικό στοιχείο κατά μήκος των περιοχών των τουρκικών 

συνόρων100. Η επιχείρηση προέβλεπε συνολικά οκτώ στάδια, επτά εκ των οποίων εστίαζαν σε 

ελεγχόμενες από το PUK περιοχές. Το επίκεντρο της ιρακινής κυβερνητικής επιχείρησης 

γενοκτονίας και αρρενοκτονίας διέφερε από το ένα στάδιο της Anfal στο άλλο. Κατά τη 

διάρκεια του πρώτου σταδίου της επιχείρησης Anfal δεν πραγματοποιήθηκαν μαζικές εκτελέσεις 

αμάχων, ενώ στο τελευταίο στάδιο ο ανδρικός πληθυσμός ήταν εκείνος που στοχοποιήθηκε 

περισσότερο101. 

Οι διακρίσεις του εθνικιστικού καθεστώτος του Μουσταφά Κεμάλ εις βάρος του 

κουρδικού πληθυσμού της Τουρκίας εμφανίστηκαν τάχιστα, με την κατηγορηματική 

απαγόρευση των κουρδικών πολιτικών ομάδων, καθώς και των εκδηλώσεων πολιτισμικής 

ταυτότητας. Αμέσως μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και με την υποστήριξη της 

Σοβιετικής Ένωσης, οι Κούρδοι του Ιράν πέτυχαν την ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου 

κουρδικού κράτους (την Κουρδική Δημοκρατία της Μαχαμπάντ - Kurdish Republic of 

Mahabad)102. Ο ιρανικός στρατός ωστόσο εξαφάνισε τάχιστα το κράτος αυτό. Το 1946 ο 
                                            
99 Αεροπορική Επιθεώρηση. Τεύχος 80, Δεκέμβριος 2007. Ανακτημένο από: 

http://www.haf.gr/el/articles/pdf/ae_80.pdf, 2013 
100 Human Rights Watch / Middle East (HRW/ME) 
101 Salih Khaled, Anfal, Η γενοκτονία των Κούρδων στο Ιράκ, Digest of Middle East Studies, 4(2):36 
102 Η ονομασία οφείλεται στη επιλογή του Μαχαμπάντ ως πρωτεύουσα του Κουρδιστάν. Ιωάννης Θ. Μάζης, Η 

γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 169 
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Ιρακινός Κούρδος Mustafa Barzani ίδρυσε το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν στο Ιράκ 

(Kurdistan Democratic Party - Iraq - KDP). Ο Barzani πέθανε το 1979, αλλά το KDP 

εξακολουθεί να είναι μία από τις κυρίαρχες κουρδικές αντιστασιακές οργανώσεις103. Ο πιο 

ριζοσπαστικός αντίπαλός του, η Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν (Patriotic Union of 

Kurdistan - PUK), ιδρύθηκε το 1975 από τον Τζαλάλ Ταλαμπανί (Jalal Talabani)104. Το PUK 

ήταν εκείνο που δέχθηκε το σφοδρότερο χτύπημα της επιχείρησης «Anfal» το 1988. Η άνοδος 

του Ιρακινού ηγέτη Σαντάμ Χουσεΐν στην εξουσία του Μπάαθ το 1968 (αν και δεν ανέλαβε 

πρόεδρος μέχρι το 1979) αξιολογήθηκε αρχικά ως ευνοϊκή από τους Ιρακινούς Κούρδους. Το 

1970 το κόμμα του Μπάαθ του Σαντάμ σύνηψε ευρεία συμφωνία με τις ομάδες Κούρδων 

ανταρτών, παραχωρώντας στους Κούρδους το δικαίωμα να χρησιμοποιούν και να διαδίδουν την 

γλώσσα τους, καθώς και διευρυμένη πολιτική αυτονομία. Η συμφωνία ωστόσο παραβιάστηκε 

καθώς το κόμμα του Μπάαθ ξεκίνησε τον εξαραβισμό των κατοίκων στις πετρελαιοπαραγωγικές 

περιοχές του Κουρδιστάν. Ο εξαραβισμός πραγματοποιούνταν με την εκδίωξη του κουρδικού 

αγροτικού πληθυσμού και την αντικατάστασή του με φτωχούς Άραβες. Το 1974 το 

Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν στο Ιράκ στράφηκε κατά του καθεστώτος του Σαντάμ 

Χουσεΐν οπότε και τους πολλοί Κούρδοι (περίπου 130.000) κατέφυγαν στο Ιράν.105. 

Οι πολιτικές μεθοδεύσεις εναντίον των Κούρδων στασιαστών ξεπέρασαν του ελέγχου 

του ιρακινού στρατού και περιήλθαν υπό του κόμματος του Μπάαθ. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε  

προάγγελο επερχόμενης «εκκαθαριστικής λύσης» στο κουρδικό πρόβλημα, η οποία 

πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την ανάληψη καθηκόντων από τον AI-Majid και της 

επιχείρησης «Αl Anfal» («Τα Λάφυρα»), όπως περιγράφηκε ανωτέρω106. 

Σύμφωνα με το HRW/ME, «τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες Κούρδοι κάτοικοι αγροτικών 

περιοχών, πέθαναν μόνον κατά την διάρκεια των «Anfal» και είναι πολύ πιθανόν ο πραγματικός 
                                            
103 Martin van Bruinessen, Genocide in Kurdistan, In George J. Andreopoulos (επιμ.), Genocide: Conceptual and 

Historical Dimensions. University of Pennsylvania Press, 1994, σελ 156-157 
104 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 169 
105 Salih Khaled, Anfal, Η γενοκτονία των Κούρδων στο Ιράκ, Digest of Middle East Studies, 4(2):36 
106Η ονομασία  «Αl Anfal» («Τα Λάφυρα»), αποτελεί αναφορά στην Ογδόη Σούρα του Ιερού Κορανίου, η οποία 

περιγράφει λεπτομερώς τις αποκαλύψεις που δέχθηκε ο προφήτης Μωάμεθ μετά την πρώτη μεγάλη νίκη των 

ισλαμικών δυνάμεων το 624 μ.Χ. Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η 

Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 172 
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αριθμός των νεκρών να είναι διπλάσιος107. Για τη γενοκτονία της Anfal μερίδιο ευθύνης έχει και 

η διεθνής κοινότητα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ιράν - Ιράκ ο Σαντάμ θεωρούνταν 

ανάχωμα κατά της εξάπλωσης του ιρανικού ισλαμικού ζηλωτισμού προς τις στρατηγικής 

σημασίας και πλούσιες σε κοιτάσματα πετρελαίου χώρες της Μέσης Ανατολής108. Έτσι και η 

Δύση τον υποστήριξε και τον εξόπλισε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του, τόσο εναντίον 

των Ιρανών όσο και εναντίον των Κούρδων, προσφέροντάς του σημαντικές απόρρητες 

πληροφορίες (αντικατασκοπεία)109. Τον Αύγουστο του 1988 - και ενώ οι επιχειρήσεις «Anfal» 

όδευαν προς το τέλος τους, και αμέσως μετά την λήξη των ανελέητων επιθέσεων με χημικά 

όπλα εναντίον αμάχων για ενάμιση χρόνο - η Υποεπιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ψήφισε, με ψήφους 11 προς 8, να μην καταδικασθεί το Ιράκ για 

πράξεις που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνον οι σκανδιναβικές χώρες, η 

Αυστραλία και ο Καναδάς, από κοινού με σώματα όπως το Ευρωκοινοβούλιο και η 

Σοσιαλιστική Διεθνής (Socialist International), περιέσωσαν την αξιοπρέπειά τους, 

καταδικάζοντας το Ιράκ110. 

Με την εισβολή του στο όμορο Κουβέιτ, τον Αύγουστο του 1990, το ιρακινό καθεστώς 

προκάλεσε τελικά την έκρηξη του Πρώτου Πολέμου του Κόλπου, κατά την διάρκεια του οποίου 

μια διεθνής συμμαχία, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, εξεδίωξε τις ιρακινές κατοχικές δυνάμεις από το 

Κουβέιτ111. Στο τέλος του πολέμου, το Μάρτιο του 1991, οι Κούρδοι στο Β. Ιράκ επιτέθηκαν και 

εκδίωξαν τους Ιρακινούς. Η αντεπίθεση όμως των ιρακινών είχε ως αποτέλεσμα πολλοί Κούρδοι 

να καταφύγουν στην Τουρκία και στο Ιράν. Ο πόλεμος έληξε με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ 

και με την υπογραφή συμφωνίας των δύο αντάρτικων ομάδων να καταμερίσουν την εξουσία. 

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Μαρτίου του 1991 οι κουρδικές δυνάμεις κατόρθωσαν να 

υφαρπάξουν τέσσερα εκατομμύρια εγγράφων περίπου από ιρακινά αρχεία και να τα μεταφέρουν 

σε ασφαλείς περιοχές. Τα έγγραφα αυτά, σε συνδυασμό με τις ερευνητικές αποστολές που 

                                            
107 Οπ.π. 
108 Ιωάννης Θ. Μάζης, Γεωγραφία του ισλαμιστικού κινήματος στη Μέση Ανατολή, 2002 Παπαζήσης, Αθήνα 
109 Karsh E. The Iran–Iraq War 1980–1988, 2002,Osprey Publishing, pg 23-24 
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πραγματοποίησε το HRW/ME και άλλες οργανώσεις στην κουρδική ζώνη, καθιστούν εφικτή την 

αναπαράσταση των γεγονότων της «Anfal»112. 

3.3.1.To κουρδικό ζήτημα στο Μετα-μπααθικό Ιράκ 

Τον Απρίλιο του 1991, μετά την εξέγερση των Κούρδων στο βορρά και των Αράβων 

Σιιτών στον νότο εναντίον της κεντρικής κυβέρνησης, το ιρακινό Κουρδιστάν διασπάστηκε σε 

δύο μέρη. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 688 απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 

στρατιωτικές δυνάμεις από έντεκα χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Τουρκία, 

εφάρμοσαν το σχέδιο «Παροχή Ανακούφισης» («Provide Comfort» / Απρίλιος 1991), 

προκειμένου να καλλιεργήσουν ένα κλίμα ασφαλείας στην περιοχή, παρέχοντας ανθρωπιστική 

βοήθεια στους πρόσφυγες των στρατοπέδων στα σύνορα Ιράκ - Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτής 

της πρωτοβουλίας δημιουργήθηκε το επονομαζόμενο «κουρδικό καταφύγιο» και η «ζώνη 

απαγόρευσης πτήσεων» στον βορρά. Παρά τις πιέσεις και τις αντιπαλότητες τόσο σε εξωτερικό 

όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, οι Κούρδοι κατάφεραν για δέκα χρόνια να οικοδομήσουν μια 

επιτυχημένη μορφή αυτοκυβέρνησης στο «καταφύγιο». Το συγκεκριμένο τμήμα κάλυπτε μια 

έκταση γύρω στα 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή το μισό ιρακινό Κουρδιστάν. Το 

υπόλοιπο τμήμα βρισκόταν υπό τον έλεγχο της σανταμικής Βαγδάτης. Σύμφωνα όμως με την 

Katherine Wilkens, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1990 οι ΗΠΑ, «παρά τη ρητορική των 

κυβερνήσεων Μπους [του πρεσβυτέρου] και Κλίντον, ποτέ δεν θέλησαν ή έτειναν να δράσουν 

αποφασιστικά για να υποστηρίξουν τους Κούρδους του Ιράκ»113. 

Εντός του έτους 1991, οι Κούρδοι κατέλαβαν τις μεγάλες πόλεις του ιρακινού 

Κουρδιστάν, συμπεριλαμβανομένης και της πετρελαϊκής πόλης Κιρκούκ. Το γιγαντιαίο 

κοίτασμα του Κιρκούκ στο Κουρδιστάν αποτελεί ιστορικά την σημαντικότερη περιοχή 

πετρελαιοπαραγωγής στο Ιράκ. Είναι ένα εκ των μεγαλύτερων κοιτασμάτων στην Μέση 

Ανατολή που ανακαλύφθηκε το 1927, πριν από κάθε άλλο κοίτασμα πετρελαίου της περιοχής 

συγκρίσιμου μεγέθους. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενεργειακών Θεμάτων 

(Energy Information Administration - USEIA) των Ηνωμένων Πολιτειών, το κοίτασμα του 

Κιρκούκ παρήγαγε 9,1 δισ. βαρέλια πετρελαίου μέχρι το τέλος του 1980. Τον Οκτώβριο του 
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1991 η σανταμική κυβέρνηση του Ιράκ, υπό το βάρος αυτών των αμερικανικών πιέσεων, 

απέσυρε τις διοικητικές της Αρχές από την περιοχή και κατέστη δυνατή η κουρδική 

αυτοδιοίκηση του «καταφύγιου» αυτού. Οι πρώτες εκλογές στο «πρωτογενές» αυτό ιρακινό 

Κουρδιστάν έγιναν τον Μάιο του 1992, οπότε και δημιουργήθηκε η Εθνοσυνέλευση του 

Κουρδιστάν και η τοπική κυβέρνηση του Κουρδιστάν. Η εξουσία κατενεμήθηκε ισότιμα μεταξύ 

των δύο μεγάλων κουρδικών κομμάτων, του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (DPK) 

και της Πατριωτικής Ενώσεως του Κουρδιστάν (PUK), ενώ 5 από τις 105 θέσεις της 

Εθνοσυνελεύσεως του Κουρδιστάν δόθηκαν σε μέλη της χριστιανικής κοινότητας των 

Ασσυρίων και των Χαλδαίων. Οι Τουρκμένιοι απείχαν, παρ' ότι έγιναν προσπάθειες να 

συμπεριληφθούν εκπρόσωποι από όλες τις εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες. Τελικά, στις 4 

Ιουλίου 1992, τέθηκε σε λειτουργία η κουρδική κυβέρνηση καθώς και η ελεύθερη και 

δημοκρατική βουλή, παρά τα εσωτερικά προβλήματα και τις ξένες πολιτικές συνωμοσίες κατά 

του κουρδικού ονείρου, του ονείρου δηλαδή για μια καλύτερη ζωή. Την περίοδο εκείνη 

θεσπίστηκαν για πρώτη φορά συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και 

δημοκρατικά συστήματα άσκησης της εξουσίας114. 

Η υιοθέτηση εξάλλου της αποφάσεως 986 από τον ΟΗΕ - η οποία παρείχε στους 

Κούρδους, ονομαστικά τουλάχιστον, το 13% των ιρακινών πετρελαϊκών εσόδων - επέτρεψε 

στην κουρδική κυβέρνηση να ανακατασκευάσει τις πόλεις και τα χωριά που είχαν καταστραφεί 

από τα τεθωρακισμένα οχήματα και τις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις. Συνεπώς, παρά τις όποιες 

δυσκολίες υπό το καθεστώς του Σαντάμ, σημαντικές θετικές εξελίξεις είχαν λάβει χώρα. Το 

2000 και το 2001 έγιναν, υπό το βλέμμα διεθνών παρατηρητών, δίκαιες και ελεύθερες εκλογές 

σε δεκάδες δήμους στις περιοχές που κυριαρχούν τα κόμματα DPK και PUK. Η Εθνοσυνέλευση 

του Κουρδιστάν συνήλθε σε απαρτία, για πρώτη φορά ύστερα από το 1994, στην πόλη Ερμπίλ 

στις 4 Οκτωβρίου 2002. Το γεγονός αυτό απέδειξε πως τα δύο μεγάλα κόμματα του Κουρδιστάν 

συνεργάζονταν σε θέματα που αφορούσαν τις σχέσεις με την κυβέρνηση Μπους, το αμερικανικό 

Κογκρέσο και τις χώρες της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, το DPK και το PUK είχαν ενώσει τις 

δυνάμεις τους με σκοπό την προώθηση του αιτήματος περί κουρδικής αυτοδιάθεσης στο 

«μελλοντικό», εκείνη την περίοδο, δημοκρατικό Ιράκ και επιθυμούσαν την σύναψη σχέσεων, σε 
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επίπεδο ομοσπονδίας, με την κεντρική κυβέρνηση βάσει νέων συνταγματικών διατάξεων. 

Ωστόσο η Τουρκία, άρχισε να γίνεται καχύποπτη για τις επιτυχίες των Κούρδων του Ιράκ115. 

Οι νέοι ηγέτες της Τουρκίας εγκαινίασαν γρήγορα μια νέα σειρά συναντήσεων υψηλού 

επιπέδου με τη Συρία και το Ιράν για τον συντονισμό τους απέναντι στην αυξανόμενη αυτονομία 

των Κούρδων. Η Τουρκία φοβόταν τη δημιουργία ενός ανεξαρτήτου κουρδικού κράτους, διότι 

πίστευε ότι θα αναζωπύρωνε τις εθνικιστικές βλέψεις των Κούρδων που διαβιούσαν στα εδάφη 

της - σχεδόν το 20% του τουρκικού πληθυσμού. Το αποτέλεσμα ήταν η επίμονη προσπάθειά της 

να εξασφαλίσει ότι οι Κούρδοι θα παρέμεναν αδύναμοι, φτωχοί και διαιρεμένοι116. 

Σύμφωνα με τον Αχμέτ Νταβούτογλου, το Κουρδικό Ζήτημα έχει τεράστια γεωγραφική 

και γεωπολιτική σημασία, αφού ο κουρδικός πληθυσμός είναι εξαπλωμένος στην περιοχή που 

εντοπίζεται στην γεωγραφική ζώνη Κασπίας - Καυκάσου, Περσικού Κόλπου - Ινδικού Ωκεανού 

και ανατολικής Μεσογείου. Από γεω-οικονομική άποψη το κουρδικό στοιχείο βρίσκεται στο 

μέσον του ανωτέρω άξονα «Πετρέλαια Κασπίας - Ύδατα Μεσοποταμίας - Πετρέλαια Κιρκούκ, 

Μοσούλης και Βασόρας», ενώ καταλαμβάνει και τον χώρο της νοτιο-ανατολικής Τουρκίας 

(GAP).Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στην Μέση Ανατολή κυριάρχησε το πρόβλημα της 

έντασης Αράβων - Ισραήλ περί του Παλαιστινιακού, ενώ σημαντικό ήταν και το ζήτημα των 

πετρελαίων. Στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα η ένταση στην Μέση Ανατολή στράφηκε περί του 

ζητήματος των υδάτων και του Κουρδικού. Το ευρύτερο Μεσανατολικό Ζήτημα, το οποίο 

πρώτα εδραζόταν σε σημαντικό βαθμό πάνω στην εξίσωση «Παλαιστίνη - Πετρέλαιο», έχει γίνει 

προσπάθεια να μεταφερθεί πάνω στην εξίσωση «Κούρδοι – Ύδατα» και να προχωρήσει πάνω σε 

αυτήν»117. 
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3.3 Οι Κούρδοι στο εσωτερικό της Συρίας 

Στο εσωτερικό της Συρίας οι Κούρδοι απαριθμούνται περί τα 3 εκατομμύρια άτομα και 

κατοικούν στις βόρειες περιοχές της χώρας και πιο συγκεκριμένα, το ένα εκατομμύριο εξ αυτών 

κατοικεί στη συνοριακή ζώνη Συρίας – Τουρκίας – Ιράκ118. Το PKK, σε όλη τη διάρκεια της 

ύπαρξής του, έχει εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό με ξένα κράτη. Η εμπλοκή του αυτή ξεκίνησε με 

τη Συρία όπου στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η ηγεσία του ΡΚΚ αναζήτησε καταφύγιο στη 

χώρα αυτή, αφού μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον στρατό (Σεπτέμβριος 1980) υφίστατο 

εκδίωξη από τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η 

Συρία φιλοξένησε το αρχηγείο της ηγεσίας του κόμματος119. Ο αγώνας των Κούρδων στη Συρία 

είχε ανέκαθεν πολιτικό χαρακτήρα, ωστόσο οι Κούρδοι της Συρίας έχουν υποστηρίξει ενεργά 

τον ένοπλο αγώνα των Κούρδων του Ιράκ. Σημειώνεται επίσης ότι υποστήριζαν και τον αγώνα 

του ΡΚΚ, αν και το Κουρδιστάν της Συρίας από τη μια πλευρά στήριζε το ΡΚΚ και από την 

άλλη, για λόγους εδαφικής ακεραιότητας, δεν αναγνώριζε και δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη των 

Κούρδων στα «δικά της» εδάφη120. 

3.3.1. Το PKK και οι Τουρκοσυριακές σχέσεις. 

Η σχέση η οποία επηρεάστηκε περισσότερο από τον παράγοντα ΡΚΚ ήταν αυτή της 

Τουρκίας με τη Συρία. Το 1987, ο Τουργκούτ Οζάλ επιχείρησε να επιτύχει μια συμβιβαστική 

ρύθμιση με τη Συρία, η οποία αποσκοπούσε να διαλύσει τις ανησυχίες της Δαμασκού για τα 

νερά του Ευφράτη με αντάλλαγμα να σταματήσει εκείνη την υποστήριξή της προς το PKK 

Μέσα σ' έξι μήνες η πρωτοβουλία είχε αποτύχει, καθώς η Συρία, ύστερα από μια σύντομη 

φαινομενική διακοπή των επαφών της, έδειξε ότι είχε διατηρήσει τις σχέσεις της με το PKK. Η 

επίσκεψη Οζάλ αποδείχτηκε η πρώτη μιας σειράς πέντε πρωτοβουλιών σε σχέση με το θέμα του 

PKK121. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου η τουρκική πολιτική απέναντι στη Συρία έκανε πολλές 

παρεκκλίσεις, καθώς διάφοροι κλάδοι του τουρκικού κράτους ανταγωνίζονταν για το πάνω χέρι 

                                            
118 Τζεμιλ Τουραν Μπαζιντι, Κουρδιστάν Σύριας, ανακτημένο από: http://www.cemilturan.gr/?page_id=165, 2013 
119 Φίλιπ Ρόμπνις, Στρατός και Διπλωματία. Η τουρκική εξωτερική πολιτική από την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 

Ορίζοντες, Αθήνα, 2004, σελ 208 
120 Τζεμιλ Τουραν Μπαζιντι, Κουρδιστάν Σύριας, ανακτημένο από: http://www.cemilturan.gr/?page_id=165, 2013 
121 Οπ.π., σελ 210-211 
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στον καθορισμό της στρατηγικής έναντι της Συρίας. Παρόμοια ανοίγματα επιχειρήθηκαν από 

διάφορες κυβερνήσεις της Τουρκίας, ξεκινώντας όλα με αισθήματα αισιοδοξίας και 

καταλήγοντας σε απογοητεύσεις. Μικροεπιτυχίες όπως η διακοπή της λειτουργίας μιας 

κουρδικής στρατιωτικής βάσης, της αποκαλούμενης Μαχσούμ Κορκμάζ Ακάντεμι, στην 

κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, κατόπιν συριακών συστάσεων προφανώς, στα τέλη του 1992 

αποδείχτηκε ότι δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στη δραστηριότητα του PKK. 

 

Σχήμα 3.3: Εθνοτική σύνθεση Συρίας. Οι Κούρδοι αποτελούν το 8,9% του πληθυσμού122. 

                                            
122 . Ανακτημένο από: http://www.necsi.edu/research/social/syria, 2013 
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Το Σεπτέμβρη του 1993, η κουρδική δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση 

των πρώτων αντιδράσεων του τουρκικού κατεστημένου. Έτσι, έμμεσες απειλές για χρήση βίας 

άρχισαν να διατυπώνονται εναντίον της Συρίας. Στα τέλη Οκτωβρίου, η πρωθυπουργός της 

Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ, κατονόμασε δημόσια τη Συρία ως στήριγμα της τρομοκρατίας123. Σε 

μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στις 25 Οκτωβρίου, αποφασίστηκε ν' 

αλλάξει η στρατηγική έναντι της Συρίας και να υιοθετηθεί μια σκληρότερη στάση. Ακολούθησε 

ένα τελεσίγραφο, όταν η Τσιλέρ επισκέφτηκε τη Δαμασκό, τον Νοέμβριο. Περαιτέρω αποδείξεις 

μιας αποφασιστικότερης προσέγγισης αποτελούσαν τα δημοσιεύματα για τουρκικές 

κινητοποιήσεις κατά μήκος των συριακών συνόρων, καθώς και η τουρκική επιτυχία να πειστεί ο 

πρόεδρος Κλίντον να θέσει το θέμα του ΡΚΚ στη διάσκεψη κορυφής στη Γενεύη με τον Σύρο 

πρόεδρο Χαφέζ αλ Άσαντ, τον Ιανουάριο του 1994. Σύντομα, ωστόσο, η σκληροπυρηνική αυτή 

προσέγγιση υποχώρησε, εξαιτίας μιας σύντομης περιόδου διπλωματικής συνεργασίας. Όμως από 

το φθινόπωρο οι παλιές τουρκικές ανησυχίες ξαναέκαναν την εμφάνισή τους, καθώς τα μικρής 

έκτασης μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τερματίστηκαν μέσα σ' ένα κλίμα αμοιβαίας 

απογοήτευσης, καχυποψίας και αλληλοκατηγοριών124. 

Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο κύκλος της ελπίδας και της απογοήτευσης, που είχε 

περιοριστεί προηγουμένως μέσα σ' ένα βασικά διμερές πλαίσιο, έσπασε. Αυτή η τελευταία 

διπλωματική διαμάχη, η οποία ήρθε ως επιστέγασμα μιας τόσο ταραχώδους ιστορικής στιγμής, 

συνετέλεσε εν μέρει στην προώθηση μιας ισραηλινοτουρκικής συμμαχίας. Η Συρία διεύρυνε 

τόσο το περιεχόμενο όσο και το πεδίο της διπλωματικής σύγκρουσης, διαμαρτυρόμενη για το 

σχέδιο της Γενικής Αγροτικής Πολιτικής στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Αραβική Ένωση, 

στα μέσα Δεκεμβρίου του 1995. Στα τέλη του ίδιου μήνα, η Δαμασκός είχε εξασφαλίσει την 

υποστήριξη των κρατών-μελών της Διακήρυξης της Δαμασκού, δηλαδή των έξι μελών του 

Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου μαζί με την Αίγυπτο, για πρώτη φορά στη διαμάχη της με 

την Τουρκία για τα νερά του Ευφράτη. Στο μεταξύ, η Άγκυρα προσπάθησε να διατηρήσει έναν 

κεντρικό ρόλο στα θέματα ασφάλειας της περιοχής, απορρίπτοντας οργισμένα την ανάμιξη της 

                                            
123 Φίλιπ Ρόμπνις, Στρατός και Διπλωματία. Η τουρκική εξωτερική πολιτική από την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, 

Ορίζοντες, Αθήνα, 2004, σελ 208 

 
124 Οπ.π., σελ 211 
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Αραβικής Ένωσης. Ο υπουργός Εξωτερικών Ντενίζ Μπαϊκάλ κατηγόρησε τους Σύριους ότι 

ήθελαν να ξεπλύνουν το αίμα από τα χέρια τους με περισσότερα νερά του Ευφράτη125. 

Τότε η Τουρκία κλιμάκωσε τη διαμάχη, θέτοντας το θέμα των υδάτων του ποταμού 

Ορόντη, στις αρχές Ιανουαρίου του 1996. Η Τουρκία έδειχνε απομονωμένη μέσα στην ευρύτερη 

περιοχή, στην οποία είχε αναδειχθεί το πρόβλημα, όταν ο πρόεδρος Ντεμιρέλ, σ' ένα μήνυμά του 

προς τις χώρες της Διακήρυξης της Δαμασκού, κάλεσε τη Συρία «να πάψει να χρησιμοποιεί την 

τρομοκρατία ως μέσο εξωτερικής πολιτικής». Η Άγκυρα δεν αντέδρασε μόνο μ' αυτό τον τρόπο. 

Την ίδια περίπου περίοδο, η Τουρκία κλιμάκωσε την αντίδρασή της, ολοκληρώνοντας μια 

μυστική στρατιωτική συμφωνία με το Ισραήλ, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον Απρίλιο. 

 

3.4 Συμπεράσματα κεφαλαίου 

Ο Manafy εξετάζει την αποτυχία των κουρδικών πολιτικών κινημάτων να επιτύχουν την 

εθνική απελευθέρωσή τους. Μέσα από την ανάλυσή του διστάζει να χαρακτηρίσει τις κουρδικές 

κινήσεις ως αληθινά εθνικά απελευθερωτικά κινήματα. Για τον Manafy, τα αληθινά 

εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα πρέπει να αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη και να 

είναι αντι-ιμπεριαλιστικά, «εκεί όπου τα μεξικανικά, ρωσικά, κινέζικα, κουβανέζικα, βιετναμέζικα 

αντι-ιμπεριαλιστικά κινήματα οδήγησαν στην ανάπτυξη της πολιτικής και της ταξικής συνείδησης», 

τα κουρδικά κινήματα δεν οδήγησαν. Η εξάρτηση από τους καταπιεστές για την απελευθέρωση 

των καταπιεσμένων δεν έχει καμία εμπειρική ή θεωρητική βάση στην ιστορία των πολιτικών 

κινημάτων. Σύμφωνα με τον Manafy, όλοι οι κουρδικοί πολιτικοί αγώνες δύναται να 

αμφισβητηθούν, σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός είναι η πηγή του 

προβλήματος: ως εκ τούτου, οι λύσεις για το κουρδικό ή οι λύσεις για άλλες μειονότητες δεν 

μπορούν να αναζητηθούν στην καπιταλιστική δομή της κοινωνίας που επικρατεί, η οποία 

αναιρεί τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την ειρήνη, προσφέροντας μόνο έλεγχο και 

κυριαρχία126. 

                                            
125 Οπ.π., σελ 212 
126 A. Manafy. The Kurdish Political Struggles in Iran, Iraq, and Turkey. Εκδ. University Press of America, 2005, 

σελ 15-17, 147, 151 
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Σύμφωνα με τον Romano (2006), η διαθεσιμότητα των ελίτ συμμάχων και ο κλειστός 

χαρακτήρας του πολιτικού συστήματος βάσει των οποίων οι Κούρδοι ζούσαν, επηρέασαν τη 

μορφή των κουρδικών εθνικιστικών κινημάτων με δύο τρόπους: πρώτον, τα κλειστά συστήματα 

στα τρία κράτη (Ιράν, Ιράκ, Τουρκία) οδήγησαν σε ένοπλες εξεγέρσεις που λειτουργούσαν πολύ 

έξω από τα νόμιμα πλαίσια και δεύτερον, η εξάρτηση των Κούρδων εθνικιστών από τις 

παραδοσιακές ελίτ και η κινητοποίηση των δικτύων τους, όταν αυτοί οι σύμμαχοι ήταν 

διαθέσιμοι, ενήργησαν βραχυπρόθεσμα ως, χρήσιμος πόρος, αλλά και μακροπρόθεσμα ως 

«αχίλλειος πτέρνα». Εκτός από το να ενθαρρύνουν μια πιο συντηρητική μορφή εθνικιστικού 

λόγου, οι εξεγέρσεις με επικεφαλής τους γαιοκτήμονες ηγέτες των φυλών ήταν βέβαιο ότι θα 

συγκέντρωναν από την αντιπολίτευση παραδοσιακά εχθρικές και ανταγωνιστικές φυλές, καθώς 

επίσης και αγρότες. Όλα αυτά παρεμπόδισαν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση ενός 

ενοποιημένου μετώπου, ικανού να αγωνιστεί για έναν κοινό σκοπό127. 

Το «Κουρδικό ζήτημα» βρίσκεται στο επίκεντρο των παγκόσμιων και περιφερειακών 

ισορροπιών και προσφέρεται για κάθε είδους εκμετάλλευση. Ενδιαφέρει άμεσα την Τουρκία 

τόσο από τη σκοπιά της εξωτερικής της πολιτικής και του περιφερειακού της στρατηγικού 

σχεδιασμού όσο και από τη σκοπιά της εσωτερικής της ενότητας και συνοχής και της κοινωνικο-

πολιτισμικής και κοινωνικοπολιτικής ενσωμάτωσης. Η σημασία του εν λόγω ζητήματος 

εμφανίζει έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα, ο οποίος στη νέα εποχή που ανοίγεται είναι ικανός να 

επανεμφανιστεί σε νέα πλαίσια. 

 

  

                                            
127 David Romano. The Kurdish Nationalist Movement εκδ. Cambridge, 2006, σελ 249 
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4 ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική έκταση στην οποία εκτείνεται ο κουρδικός 

πληθυσμός128, γίνεται κατανοητή η σημασία του κουρδικού ζητήματος τόσο στις παγκόσμιες 

όσο και περιφερειακές ισορροπίες129. Σημειώνονται τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά, εκ των 

οποίων τα δύο είναι ηπειρωτικής φύσεως, ενώ τα άλλα δύο περιφερειακής φύσεως, τα οποία 

προσδίδουν στην υπό μελέτη περιοχή χαρακτήρα σημείου διέλευσης και αποτελούν το 

υπόβαθρο του «Κουρδικού ζητήματος»: 

 Το πρώτο συνίσταται στην τοποθέτηση επί του άξονα Ανατολής – Δύσης της 

Ευρασιατικής ηπείρου, στο πιο κρίσιμο σημείο ηπειρωτικής διέλευσης που διασχίζει στα 

νότια την Κασπία θάλασσα. 

 Το δεύτερο αφορά το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή βρίσκεται και ο άξονας ζεύξης 

που συνδέει τον Καύκασο, ο οποίος είναι μία από τις τέσσερις (οι άλλες είναι των 

Βαλκανίων, του Αφγανιστάν / Χαϊμπάρ και του Θιβέτ / Ινδοκίνας) σημαντικές ζώνες 

διέλευσης που ενώνουν τις ευρασιατικές στέπες επί του άξονα Βορρά - Νότου με τις 

νότιες θάλασσες στον Περσικό κόλπο καθώς και την Ανατολική Μεσόγειο. 

 Το τρίτο, μελετώντας το θέμα περισσότερο από τη σκοπιά των συνδέσεων περιφερειακού 

χαρακτήρα, αφορά τη σύνδεση της περιοχής της Κεντρικής Μικράς Ασίας, από τη μία, 

με τη Μεσοποταμία και, από την άλλη, μέσω του Ιράν με τα βάθη της Ασίας, γεγονός 

που καθιστά τη σύνδεση αυτή εξαιρετικής σημασίας για την Τουρκία. 

 Το τέταρτο που αφορά το χερσαίο επίκεντρο της θαλάσσιας σύνδεσης Εύξεινου Πόντου 

– Κασπίας – Περσικού κόλπου – Ανατολικής Μεσογείου συνιστά ένα από τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά του υπόβαθρου του «Κουρδικού ζητήματος». 

                                            
128 Η γεωγραφική αυτή έκταση συνιστά ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης της Μέσης Ανατολής και της 

Ευρασίας. 
129 Αχμέτ Νταβούτογλου, Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας, 2010, σελ 654-655. 
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Σχήμα 4.4: Απεικόνιση υφιστάμενης παρουσίας Κουρδικού στοιχείου130. 

Η σημαντικότερη αιτία αδυναμίας της εν λόγω γεωγραφικής έκτασης, η οποία κατέχει 

από άποψη διέλευσης μία τόσο σημαντική θέση, να συγκροτήσει μια εσωτερική ολότητα 

αποτελεί η απουσία άμεσης θαλάσσιας σύνδεσης. Ακόμη και οι εγγυήσεις παροχής ασφάλειας 

μιας παγκόσμιας κλίμακας μεγάλης δύναμης δεν επαρκούν για να καταστήσουν την ανωτέρω 

γεωγραφική έκταση έναν ανεξάρτητο γεωπολιτικό χώρο. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες το 

γνωρίζουν αυτό, διατηρούν το θέμα στην επικαιρότητα ως σημαντική παράμετρο στις σχέσεις 

τους με τις περιφερειακές δυνάμεις. Στο οικονομικό υπόβαθρο του «Κουρδικού ζητήματος» 

βρίσκεται η ισορροπία πετρελαίου – νερού - πετρελαίου, που αναπόφευκτα έχει διαμορφωθεί 

από τη γεωπολιτική δομή της περιοχής. Ο γεω-οικονομικός άξονας που συνδέει τα πετρέλαια 

του Καυκάσου και της Κασπίας διαμέσου της υδάτινης λεκάνης της Μεσοποταμίας στις 

πετρελαϊκές πηγές του Περσικού κόλπου, συνιστά άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που παρασύρει 

την περιοχή στη δίνη του διεθνούς ανταγωνισμού. 

                                            
130 . Ανακτημένο από: http://www.institutkurde.org/images/cartes_and_maps/administrative.jpg, 2013 
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Το παραπάνω υπόβαθρο προσελκύει το ενδιαφέρον σημαντικών ευρωπαϊκών δυνάμεων 

καθώς και της Ρωσίας, πρωτίστως ωστόσο των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να αντικατοπτριστεί 

αναπόφευκτα στην περιοχή ο ανταγωνισμός που εκδηλώνεται στην Ευρασία131, η αποτύπωση 

του οποίου αποτελεί επιδίωξη του παρόντος κεφαλαίου. 

 

4.1 Η.Π.Α. και κουρδικό ζήτημα 

Η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει το στρατηγικό ενδεχόμενο δημιουργίας κουρδικού 

κράτους όχι μόνον στα εδάφη του βορείου Ιράκ, αλλά πιθανόν και στα εδάφη των γειτονικών 

κρατών. Οι Αμερικανοί επομένως προχωρούν με συγκεκριμένη στρατηγική, τη στρατηγική της 

δημιουργίας κουρδικού κράτους (Kurdish nation-building), αλλά πάντοτε εντός του 

προσφερόμενου «πλέγματος ασφαλείας» στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης132. 

Σύμφωνα με την έκθεση Barkey «λόγω του γεγονότος ότι το Κουρδικό Ζήτημα αφορά την 

καρδιά της τουρκικής ταυτότητας και τις βαθιές ανησυχίες για την εδαφική ακεραιότητα της 

Τουρκίας, μια ανεξάρτητη κουρδική οντότητα στο Ιράκ, προτού εισαχθούν και εφαρμοσθούν οι 

περισσότερες πολιτικές μεταρρυθμίσεις της ΕΕ, δύναται να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην 

κυβέρνηση της Τουρκίας. Είναι λοιπόν προς το συμφέρον και της αμερικανικής και της τουρκικής 

κυβερνήσεως να εξεύρουν τρόπους ώστε να προλάβουν οποιεσδήποτε απρόβλεπτες εξελίξεις». Το 

πρόβλημα επομένως, κατά τον Barkey, συνίσταται στο «πότε» θα δημιουργηθεί η «ανεξάρτητη 

κουρδική οντότητα στο Ιράκ»: πριν ή μετά την εισδοχή της Τουρκίας στην ΕΕ. Όχι το εάν. Στο 

πλαίσιο των ανωτέρω εντύπωση προκαλεί, αλλά και συμβάλλει σημαντικά στην εδραίωση των 

πεποιθήσεων περί δημιουργίας κουρδικού κράτους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, η παρ' ολίγον 

σοβαρή κρίση Ουάσιγκτον - Άγκυρας, σύμφωνα προς τον τουρκικό και διεθνή Τύπο, για τον 

χάρτη που παρουσιάζει διχοτομημένη την Τουρκία και τον οποίον ο Αμερικανός τέως 

συνταγματάρχης Ralf Peters χρησιμοποίησε για τις ανάγκες ενημερώσεως νατοϊκών 

αξιωματικών στην Ρώμη133. 

                                            
131 Οπ.π., σελ 655-656. 
132 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 211. 
133 Οπ.π., σελ 212. 



 55 

Οι δυνάμεις του διεθνούς συστήματος υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, οι οποίες μετά τον 

πόλεμο του Κόλπου δεν κατόρθωσαν να ανατρέψουν τον Σαντάμ Χουσεΐν από την εξουσία και 

να σχηματίσουν ένα νέο καθεστώς στα αναγνωρισμένα από το διεθνές δίκαιο σύνορα του Ιράκ, 

προτίμησαν να περιορίσουν την ισχύ του Ιράκ δίχως να θίξουν τα σύνορά του και δημιούργησαν 

μία de facto κατάσταση βόρεια του 36ου παραλλήλου και νότια του 32ου παραλλήλου. Έτσι, 

προέκυψε μία διαφορά μεταξύ της νομικής ισχύος του Ιράκ και της πραγματικής ισχύος του, ενώ 

κατεβλήθη προσπάθεια, η πολιτική και στρατιωτική ισχύς του Σαντάμ Χουσεΐν, η οποία δεν 

κατέστη δυνατόν να καμφθεί τελείως με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, να περιοριστεί μεταξύ αυτών 

των δύο παραλλήλων134. 

Είναι ευδιάκριτος ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός των ΗΠΑ και η αρχή η 

οποία διέπει τόσο την αβεβαιότητα και τις εσωτερικές αντιμαχίες στο Βόρειο Ιράκ όσο και ό,τι 

αφορά το καθεστώς τριχοτόμησης του Ιράκ: Την αναγωγή των κρατών της περιοχής όσο το 

δυνατόν σε μικρότερης κλίμακας μονάδες, ελαχιστοποιώντας έτσι τον αριθμό των χωρών που 

είναι ικανές να συγκεντρώσουν περιφερειακή ισχύ, εξακολουθώντας να παρεμβαίνουν στην 

περιοχή εκμεταλλευόμενες τις εσωτερικές αντιπαλότητες και συμμαχίες των εν λόγω μικρής 

κλίμακας μονάδων. Αυτός ο στρατηγικός υπολογισμός αποβλέπει στο να παρεμποδίσει να 

κλονιστεί ο χαρακτήρας του ατλαντικού άξονα ως στηρίγματος του παγκόσμιου συστήματος, 

ώστε να συνεχίσει να εκτελεί χρέη μεσολαβητή (arbiter) απέναντι στα παγκόσμια κέντρα ισχύος. 

Η μείωση της ισχύος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα σημάνει μεγάλη μείωση και της θέσης 

ισχύος τους απέναντι στην Ευρώπη και την Ανατολική Ασία. 

Οι κουρδικές ομάδες του Βόρειου Ιράκ ανέμεναν ότι μία τέτοια συγκυρία θα τους έδινε 

την ευκαιρία ίδρυσης ενός δικού τους κράτους. Η προσμονή ωστόσο αυτή καθυστερούσε 

συνεχώς να τεθεί επί τάπητος. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα καθεστώς, παγιώνοντας τόσο τις 

ενέργειες των ΗΠΑ, οι οποίες αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο να πείσουν την Τουρκία σε ό,τι 

αφορά τη σύσταση ενός τέτοιου κράτους, όσο και τις ανησυχίες της Τουρκίας, του Ιράν και της 

Συρίας, οι οποίες αισθάνθηκαν τον στρατηγικό κίνδυνο που θα προκαλούσε η ίδρυση ενός 

παρόμοιου κράτους. Οι κουρδικές ομάδες, οι οποίες για την επίτευξη αυτού του στόχου 

προσεγγίζουν άλλοτε τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο ως εξωπεριφερειακές δυνάμεις και 

                                            
134 Αχμέτ Νταβούτογλου, Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας, 2010, σελ 662. 
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άλλοτε την Τουρκία και το Ιράν ως περιφερειακές δυνάμεις, ακολουθώντας μία μεταβαλλόμενη 

και ευέλικτη πολιτική, επιδίωξαν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους έναν ζωτικό χώρο στο 

σημείο τομής των συμφερόντων των ΗΠΑ και της Ευρώπης και των περιφερειακών 

συμφερόντων της Τουρκίας, του Ιράν και της Συρίας. Η αλλαγή πολιτικής του Μπαρζανί, ο 

οποίος εκ νέου προσεγγίζει τον Σαντάμ, πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι ένας 

τέτοιος ζωτικός χώρος δεν ήταν ικανός να υπερβεί ακόμη και κάτω από τις πιο αισιόδοξες 

προβλέψεις ένα καθεστώς αυτονομίας. 

Ο Μπαρζανί διαπιστώνοντας ότι η θέση του απέναντι στον Ταλαμπανί, που 

υποστηριζόταν από το Ιράν, άρχισε να εξασθενεί, αντί να κάνει υπολογισμούς για ένα άνευ 

εγγυήσεως μέλλον -το οποίο εξασφάλιζε ένα αβέβαιο καθεστώς, που προέκυπτε σε ένα 

περιβάλλον όπου τέμνονταν πολύπλευρα συμφέροντα-, προσανατολίστηκε προς έναν ρεαλιστικό 

και πραγματοποιήσιμο στόχο, εφόσον αυτός είχε προηγουμένως δοκιμαστεί. Ο Μπαρζανί, ο 

οποίος αντιλήφθηκε ότι και η επιλογή της Τουρκίας μεταβαλλόταν προς την κατεύθυνση της 

διατήρησης της ακεραιότητας του Ιράκ, συνειδητοποιώντας ότι μία ευρεία αυτονομία, την οποία 

θεωρούσε ως τον πιο εφικτό στόχο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο δια της παραμονής 

στους κόλπους του Ιράκ, μάλλον συγκυριακά συντάχθηκε και αυτός μαζί του. Η συνέχιση των 

στρατιωτικών πιέσεων των ΗΠΑ και της Αγγλίας επί του Ιράκ με περιοδικούς ρυθμούς, 

σχετίζεται άμεσα με τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η αβεβαιότητα, η οποία φθάνει ως 

σήμερα με τις πολιτικές ελεγχόμενης έντασης στο Ιράκ και σχετίζεται γενικά με την κατάσταση 

στη Μέση Ανατολή και ειδικά με την Παλαιστίνη. 

Ενώ οι νεοσυντηρητικοί στις ΗΠΑ επεδίωκαν την ύπαρξη ενός κουρδικού κράτους135, ο 

Μπάρακ Ομπάμα πραγματοποιούσε διαπραγματεύσεις με τη Συρία και το Ιράν. Η ανωτέρω 

προσέγγιση ωστόσο δε σήμαινε ότι πλέον δε θα είχε υπόσταση η αυτόνομη κουρδική οντότητα, 

η οποία θα ρυθμίζει τη σταθερότητα στο μετακατοχικό Ιράκ. Γενικά, επικρατεί η άποψη ότι η 

Ρωσία μεσολάβησε για την προσέγγιση Κούρδων – Ιρανών, γεγονός που αν ισχύει πρέπει να 

ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Τουρκία. 

                                            
135 . Ανακτημένο από: http://www.globalresearch.ca/washington-promotes-kurdish-uprising-us-kurdish-threat-

aimed-at-turkey-not-syria/30906, 2013 
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Συνοψίζοντας, οι ΗΠΑ, θεωρούν το «Κουρδικό ζήτημα» ως στοιχείο κατά βάση του 

Ιρακινού προβλήματος, σε αντίθεση με την Ευρώπη, η οποία θεωρεί το «Κουρδικό ζήτημα» ως 

ένα από τα βασικά προβλήματα των σχέσεών της με την Τουρκία136. 

 

4.2 Ευρωπαϊκή Ένωση και κουρδικό ζήτημα 

Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι ο άμεσος συσχετισμός των τουρκο-ευρωπαϊκών σχέσεων 

με το «Κουρδικό ζήτημα» στην πραγματικότητα μετατρέπει το τελευταίο σε ένα ευρωπαϊκό 

ζήτημα. Κατανοεί επίσης ότι οποιαδήποτε λύση που θα επιτευχθεί στο θέμα του Ιράκ δεν θα 

είναι ικανή να επιλύσει τις δυσκολίες που εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό βραχίονα του εν λόγω 

ζητήματος. Γενικά, η Ευρώπη και ειδικότερα η Ελλάδα κατά τη διαδικασία της σύλληψης του 

Οτζαλάν από διπλωματικής σκοπιάς έδωσαν ανεπιτυχείς εξετάσεις. Το αδιέξοδο στο οποίο 

περιήλθε η Ελλάδα, αποτέλεσε ένα από τα πιο ενδεικτικά παραδείγματα για το τι αποτελέσματα 

μπορούν να έχουν οι αδυναμίες επίτευξης ισορροπίας στους προβληματικούς τομείς μεταξύ 

άμεσων διπλωματικών και έμμεσων επιχειρησιακών μέσων137. 

Οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αναγκάστηκαν να συμπεριφερθούν προσεκτικά ως προς 

τις πιέσεις που ασκούσαν στην Τουρκία, φοβούμενες μη βρεθούν στην ίδια πλευρά με μία 

τρομοκρατική οργάνωση, στην πραγματικότητα ενέτειναν τις απαιτήσεις τους με την άνεση που 

τους παρείχε η σύλληψη του Οτζαλάν, απαλλάσσοντας τους από ένα σημαντικό εμπόδιο. Μετά 

τη Σύνοδο του Ελσίνκι αυτή η οπτική σφυρηλατήθηκε ακόμη περισσότερο και αυξήθηκε η τάση 

το Κουρδικό, κατ' εξοχήν Μεσανατολικό ζήτημα, να θεωρείται από την Ευρώπη, κυρίως στα 

πλαίσια των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, πρόβλημα της Τουρκίας138. 

 

 

 

 
                                            
136 Οπ.π., σελ 665 
137 Οπ.π., σελ 667-668 
138 Οπ.π., σελ 668 
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4.3 Τουρκία και κουρδικό ζήτημα 

Η Τουρκία δεν επιθυμεί την ύπαρξη ενός ισχυρού αυτόνομου κουρδικού κράτους. 

Παράλληλα, ο φόβος μη ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ως αποτέλεσμα την επιδίωξη 

αποτροπής οποιαδήποτε εσωτερικής κρίσης θα μπορούσε να δημιουργηθεί με τους Κούρδους 

της περιοχής της, η οποία θα τη δυσκόλευε στην ευρωπαϊκή ένταξη. Επιπρόσθετα, η Τουρκία 

δεν επιθυμεί αποξένωση της από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα επακόλουθα του πολέμου στο Ιράκ, σε 

συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το βόρειο Ιράκ, δύναται να βλάψουν σημαντικά τις 

αμερικανο-τουρκικές σχέσεις, καθώς οι Τoύρκoι, γενικώς, δεν έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στα 

κίνητρα και στις προθέσεις της Ουάσινγκτον139. Η ενδεχόμενη εμφάνιση, στην χειρότερη 

περίπτωση, ενός ανεξαρτήτου Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ ή η δημιουργία μιας αυτόνομης 

κουρδικής ομόσπονδης δημοκρατίας εντός του Ιράκ, η οποία θα περιελάμβανε επίσης την 

πλούσια σε πετρέλαιο πόλη του Κιρκούκ, ήταν πιθανόν να βαθύνει την αποξένωση των 

Τούρκων από τις ΗΠΑ. Βάσει των ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι η Τουρκία και όχι η Ουάσιγκτον 

είναι εκείνη που πρέπει να αλλάξει την προσέγγισή της προς τους Κούρδους και την προοπτική 

ίδρυσης ανεξάρτητου κουρδικού κράτους140. 

Ωστόσο, η ίδια η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 

πιθανόν να αυξήσει τα αιτήματα των Κούρδων της Τουρκίας για πολιτιστικά δικαιώματα. 

Επίσης, το ζήτημα των μη θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία, όπως οι Κούρδοι, 

προβλήθηκε ιδιαιτέρως μετά την ψηφοφορία της Ευρωπαϊκής Συνόδου της 17ης Δεκεμβρίου 

2004 για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Οι περισσότεροι Κούρδοι θεώρησαν 

ότι οι μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε η τουρκική κυβέρνηση - και οι οποίες δεν έχουν εφαρμοσθεί 

πλήρως - είναι πολύ δειλές και ανεπαρκείς. Παρά το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις 

ικανοποίησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βαθμό που να ξεκινήσει τις ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα, οι Koύρδoι ήταν πιθανόν να εκμεταλλευθούν την ευρωπαϊκή 

διαδικασία για να πιέσουν για πιο ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις141. 

                                            
139 Νταβούτογλου, Α. Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας, 2010, σελ 654-655 
140 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 208-209 
141 Οπ.π., σελ 210 



 59 

Σε ότι αφορά στο εσωτερικό της Τουρκίας, το Κουρδικό Ζήτημα έχει πάρει μία νέα 

διάσταση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ανακάμπτει σε επίπεδο γεωστρατηγικό όπως αυτό 

έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, μετά την απόφαση για την 

αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ, η προοπτική δημιουργίας ενός 

κουρδικού κράτους στο Βόρειο Ιράκ ήταν ολοένα και πιο ορατή. Το θέμα ωστόσο της επιβίωσης 

της κουρδικής οντότητας έδειξε ότι προκειμένου να επιβιώσει το κουρδικό κράτος θα έπρεπε να  

εξασφαλίσει διέξοδο προς τη θάλασσα, προκειμένου να διαθέσει τον υπόγειο πλούτο του στις 

διεθνείς αγορές.  

Σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, ήδη από το 2002 είχαν ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις στην 

Τουρκία που αφορούσαν το κουρδικό ζήτημα. Ο Recep Tayyip Erdoğan κινήθηκε σε δύο 

κατευθύνσεις: αφενός μεν θέλησε να πάρει με το μέρος του όσο το δυνατόν περισσότερους 

Κούρδους, ώστε να δυναμώσει το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αφετέρου θέλησε να 

διαχειριστεί με δημοκρατικό τρόπο το κουρδικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, καλλιεργώντας 

προεκλογικά ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι το Κουρδικό ζήτημα θα επιλύονταν, καθώς εμφανιζόταν 

διατεθειμένος να παραχωρήσει συνταγματικά δικαιώματα στους Κούρδους της Τουρκίας. Μετά 

τις εκλογές η στάση του Erdoğan απέναντι στο κουρδικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα 

σκλήρυνε. Βέβαια και τότε αποφάσισε να κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις: αφενός μεν κινήθηκε με 

αποφασιστικότητα κατά του ΡΚΚ, καθώς έβλεπε να ισχυροποιείται σε πολιτικό και στρατιωτικό 

επίπεδο, αφετέρου άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο του διαλόγου και της επικοινωνίας για την 

εύρεση της μέσης λύσης142. 

Ωστόσο, η βία στις περιοχές που κατοικούνταν από Κούρδους δε σταμάτησε. Το 2005, το 

επεισόδιο το Şemdinli, στο οποίο ενεπλάκησαν μεταξύ άλλων δύο αξιωματικοί του στρατού, εκ 

των οποίων ένας πληροφοριοδότης του ΡΚΚ, έμελλε να θέσει τέλος στις βίαιες συγκρούσεις. Το 

2006, οι βίαιες επιθέσεις αναπυρώθηκαν με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Erdoğan να θέσει ακόμα 

πιο σκληρά μέτρα για το Κουρδικό. Συγκεκριμένα, επετράπη να ασκείται δίωξη ακόμα και σε 

ανήλικα παιδιά εάν κατηγορούνταν για αδικήματα τρομοκρατίας, όπως για παράδειγμα να 

πετούν πέτρες. Μέχρι και το 2010, έτος που αναθεωρήθηκε ο συγκεκριμένος νόμος διώχτηκαν 

                                            
142 Καλλεντερίδης Σ. Η στρατηγική και η πολιτική του Ερντογάν στο Κουρδικό, 2012, ανακτημένο από: 

http://www.antibaro.gr/article/4078 
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και φυλακίστηκαν περίπου 2.000 παιδιά, με την κατηγορία ότι πετούσαν πέτρες σε σώματα 

ασφαλείας143. 

Παρ’ όλες τις προσπάθειες που ενδεχομένως να έχουν γίνει για τη βελτίωση των 

σχέσεων τουρκικού και κουρδικού πληθυσμού, αυτές παραμένουν ακόμα και σήμερα τεταμένες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ασκούνται ποινικές διώξεις σε όσους 

ασχολούνται με το Κουρδικό. Το 2010 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία της εφημερίδας Azadiya 

Welat, επειδή ασχολούνταν με το κουρδικό, ενώ οι δημοσιογράφοι της φυλακίστηκαν με την 

κατηγορία της προπαγανδιστικής τρομοκρατίας144. Οι παραπάνω διώξεις, που στην ουσία 

καταστρατηγούν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, στηρίζονται στον τουρκικό ποινικό 

κώδικα, άρθρο 301 «περί προσβολής της Τουρκίας, της τουρκικής εθνικότητας, ή των 

τουρκικών κυβερνητικών θεσμών». Παράλληλα, ασκήθηκαν διώξεις σε Φιλοκούρδους 

πολιτικούς ή κουρδικά κόμματα, στα οποία επέβαλλαν να χρησιμοποιούν την τουρκική και όχι 

την κουρδική γλώσσα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φυλάκιση 6 μηνών, που επιβλήθηκε 

στον Αντιπρόεδρο του DEHAP (Demokratik Halk Partisi – Δημοκρατικό Λαϊκό Κόμμα), Reşit 

Yardımcı, επειδή απηύθυνε χαιρετισμό στα Κουρδικά, σε συνέδριο του DEHAP. 

Μέχρι το 2012 δε διδάσκονταν στα σχολεία η κουρδική γλώσσα. Το συγκεκριμένο έτος το 

Υπουργείο Παιδείας επέτρεψε τη διδασκαλία της κουρδικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση μόνο εάν την επέλεγαν 10 μαθητές145. Επίσης, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 

2010 ξεκίνησαν να ιδρύονται τμήματα κουρδικής γλώσσας. Γεγονός αποτελεί ότι η σύγκρουση 

Τουρκίας – Κούρδων δεν έχει επιλυθεί ακόμα, ενώ οι βίαιες συγκρούσεις έχουν κοστίσει τη ζωή 

σε 30.000-40.000 άτομα την περίοδο 1984-2012. 

Το κουρδικό έχει κοστίσει και οικονομικά στην Τουρκία, δεδομένου ότι μέχρι το 2012, η 

Τουρκία ξόδεψε 300 – 450 δισεκατομμύρια δολάρια για τον αγώνα κατά των Κούρδων. 

Παράλληλα λόγω των καταστροφών που υπέστηκαν κουρδόφωνες περιοχές, δεν αναπτύχθηκαν 

οι εκεί οικονομικές δραστηριότητες. Πέρα από τα παραπάνω σε αρκετές κουρδόφωνες περιοχές 

ανθίζουν παράνομες δραστηριότητες - εμπόριο ναρκωτικών και λαθρομετανάστευση». Όλα τα 

                                            
143 Öktem, Kerem, Angry Nation. Turkey Since 1989, Zed Books, London – New York, 2011, σελ. 142-144 
144 European Commission, Turkey 2010 Progress Report, Brussels, 9/11/2010 , σελ. 20   
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ανωτέρω σε συνδυασμό με την ιδιόρρυθμη πολιτική και κοινωνική κατάσταση που επικρατεί 

στις κουρδόφωνες περιοχές παρεμποδίζουν την επίλυση του κουρδικού προβλήματος. 

Σήμερα η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς ωστόσο να έχει τη δυνατότητα να 

επέμβει αποτελεσματικά, λόγω του γεγονότος ότι τα συμφέροντά της με τις ΗΠΑ αποκλίνουν, 

σε ενδεχόμενο παρέμβασης. Η Τουρκία ευελπιστεί ότι οι Αμερικανοί θα εμποδίσουν τους 

Κούρδους του Β. Ιράκ να προχωρήσουν στο μέλλον στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους146. 

 

4.4 Ρωσία και κουρδικό ζήτημα 

Οι Κούρδοι της Ρωσίας έχουν δημιουργήσει πολιτικές οργανώσεις, που αλληλεπιδρούν με 

κυβερνητικές και νομοθετικές δομές της χώρας. Περισσότερες από 20 κουρδικές κοινωνικές 

οργανώσεις στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS), έχουν δημιουργήσει 

την Διεθνή Ένωση των κουρδικών Κοινωνικών Οργανώσεων και πραγματοποιούν συνεχώς 

εκκλήσεις στη Ρωσία ώστε να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις αιτήσεις τους για ένα δικό τους 

κράτος. Η Ρωσία ωστόσο, τηρεί την αρχή της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των 

κρατών όπου ζουν Κούρδοι147. 

Η Μόσχα είχε υπογράψει με το μπααθικό καθεστώς συμβόλαια ύψους 3,5 δισ. δολαρίων, 

διαρκείας είκοσι τριών ετών, για την αποκατάσταση υποδομών πετρελαιοφόρων περιοχών, 

κυρίως της περιοχής της Δυτικής Κούρνα, με αποδεδειγμένα κοιτάσματα ύψους 15 δισ. bbl. Στο 

κονσόρτσιουμ που είχε αναλάβει την κατασκευή της υποδομής για την εξόρυξη περίπου 150.000 

bbl/d από το εν λόγω κοίτασμα κυρίαρχο ρόλο (με ποσοστό 68%) διαδραματίζει η ρωσική 

Lukoil. Τo κοίτασμα της Δυτικής Κούρνα εκτιμάται ότι υπό καθεστώς πλήρους εκμεταλλεύσεως 

δύναται να προσφέρει έως και 1.000.000 bbl/d. 

Η κοινοπραξία Slavneft (Ρωσίας και Λευκορωσίας) έχει υπογράψει συμβόλαιο (από το 

2001) με την Βαγδάτη ύψους 52.000.000 δολαρίων, για τα αποδεδειγμένα κοιτάσματα των 2 δισ. 

βαρελιών στις περιοχές Suba και Luhais στο νότιο Ιράκ. Δεν είχαν όμως προβεί στην έναρξη 

                                            
146 Μουράτ Καραγιλάν, Η Ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστά, Ινφογνώμων, Αθήνα, 2012, σελ 525 
147 Doğu Ergil (2010). Russia, Syria and the Kurds, Today's Zaman. Rfetrieved from: 
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των εργασιών εκμεταλλεύσεως και το συμβόλαιο είχε καταστεί προβληματικό. Κατά τα τέλη 

του 2002 οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας δήλωσαν ότι «έχουν λάβει τις προσωπικές 

διαβεβαιώσεις του προέδρου Πούτιν», με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κάποια αισιοδοξία για 

την πρόοδο του έργου, η οποία όμως δεν πρόλαβε ποτέ να δικαιωθεί λόγω της αμερικανο-

βρετανικής παρεμβάσεως148. 

Βάσει των παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η Ρωσία δε θα επιτρέψει να απομακρυνθεί ο 

Άσαντ από την εξουσία για τους εξής λόγους: πρώτον επειδή χρησιμοποιεί τον λιμένα βαθέων 

υδάτων της Ταρσού (Ταρτούς), ως ναυτική βάση, όπως προέβλεπε η Συρο-Ρωσική συμφωνία 

του 1971. Με βάση λοιπόν τη συμφωνία αυτή, η Ταρσός μετατράπηκε στην  229η Ναυτική Βάση 

Υποστηρίξεως του Σοβιετικού Στόλου. Το 2005, η Ρωσία, διάδοχος πια της ΕΣΣΔ διέγραψε το 

73% του χρέους της Συρίας προκειμένου να συνεχίσει να έχει τα δικαιώματα χρήσης της 

Ταρσού αλλά και να είναι ο βασικός προμηθευτής όπλων της Συρίας. Επίσης η Ρωσία εξαρτάται 

από τον Άσαντ, λόγω του εμπορίου ωσικών όπλων προς την Δαμασκό. Τέλος ενδεχόμενη αλαγή 

της υφιστάμενης πολιτικής κατάστασης στο Ιράκ, θα φέρει κοντά το σουνιτικό ισλαμιστικό 

κίνημα με τη μουσουλμανική πολιτισμική βάση.  

Σε γενικές γραμμές η Ρωσία αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε μορφή θερμής 

διευθετήσεως του κουρδικού ζητήματος, καθώς τάσσεται υπέρ των Αγγλοσαξόνων οι οποίοι 

υπερασπίζουν δικά τους οικονομικά συμφέροντα σε ζητήματα συμβολαίων, κατασκευής 

υποδομών, εκμεταλλεύσεως αποθεμάτων και μεταφοράς πετρελαιοειδών. Κατ επέκταση παρ’ 

όλες τις προσπάθειες των Κούρδων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι σχέσεις τους με τη 

Ρωσία σε ό,τι αφορά στο κουρδικό ζήτημα στη Μέση Ανατολή149. 

 

  

                                            
148 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η γεωπολιτική της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και η Τουρκία, Λιβάνη, Αθήνα, σελ 143 
149 Azad Jindiani (2013). Kurd and Russia. Retrieved from: 

http://www.pukmedia.com/EN/EN_Direje.aspx?Jimare=10945 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η παρουσίαση των πόθων των Κούρδων για τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους, των προσπαθειών τους για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού αλλά και της διερεύνησης του ρόλου του διεθνούς παράγοντα και συγκεκριμένα των 

ΗΠΑ, της Τουρκίας, της Ρωσίας και της Ευρώπης στην εθνική ανεξαρτητοποίηση των 

Κούρδων. 

Ένα πρώτο συμπέρασμα που δύναται να εξαχθεί άπτεται της γεωπολιτικής και εθνικής 

βάσης του «Κουρδικού ζητήματος». Ο κουρδικός πληθυσμός βρίσκεται εγκατεστημένος στα 

πεδία επιρροής τριών εγκατεστημένων στοιχείων της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα οι 

τουρκικοί, οι αραβικοί και οι περσικοί πληθυσμοί. Για το λόγο αυτό, κάθε μεγάλη δύναμη που 

αναπτύσσει πολιτικές οι οποίες σχετίζονται με τα παραπάνω βασικά εθνικά στοιχεία, επιχειρεί 

να χρησιμοποιήσει τους Κούρδους κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε κάποιο σημείο της 

στρατηγικής ισορροπίας. Το «Κουρδικό ζήτημα», που κατά τη δεκαετία του 1970 μετατράπηκε 

σε Ιρακινό ζήτημα υπό την ηγεσία του Μπαρζανί, του πρεσβύτερου, δεδομένου ότι στράφηκε 

ενάντια στο φιλοσοβιετικό καθεστώς Μπαάθ, μετά την Ιρανική επανάσταση μετατράπηκε σε 

Ιρανικό ζήτημα. Στις ισορροπίες που προέκυψαν προς τα τέλη του Ψυχρού πολέμου με την 

τρομοκρατία του ΡΚΚ το «Κουρδικό ζήτημα» μετατράπηκε σε τουρκικό ζήτημα, απειλώντας το 

ασιατικό βάθος της Τουρκίας. Παράλληλα με τον πόλεμο του Κόλπου υπό την ηγεσία του 

Μπαρζανί του νεότερου, συνέχισε να έχει έναν χαρακτήρα Ιρακινού ζητήματος. 

Η μακροπρόθεσμη και μόνιμη επίλυση του προβλήματος εξαρτάται από την επανεξέταση 

των πολιτισμικών, οικονομικών, πολιτικών και διπλωματικών του διαστάσεων κατά 

ολοκληρωμένο τρόπο. Καμία από τις εν λόγω διαστάσεις δεν είναι αρκετή από μόνη της. Το 

βασικό στοιχείο επίλυσης που εμπεριέχει και προσδιορίζει όλες αυτές τις διαστάσεις είναι το 

αίσθημα του ανήκειν, το οποίο αποτελεί τη βάση της πολιτισμικής, οικονομικής και πολιτικής 

νομιμότητας. Αν ένα πολιτικό σύστημα, μία οικονομική τάξη και, τελικά, ένα πολιτισμικό 

περιβάλλον δεν είναι ικανά να δημιουργήσουν ένα αίσθημα του ανήκειν, που να περιλαμβάνει 

όλα τα τμήματα της κοινωνίας, τότε δεν θα αποτελέσει έκπληξη αυτού του είδους η επαναφορά 
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των πεδίων έντασης συνεχώς και με νέες ιδιότητες στην επικαιρότητα εσωτερικού χαρακτήρα, 

τα οποία ευδοκιμούν εξαιτίας της σύγκρουσης εξωτερικών γεωπολιτικών συμφερόντων. 

Η «γεωπολιτική του Κουρδικού», το οποίο αποτελεί ένα μαλακό υπογάστριο ανοιχτό 

προς εκμετάλλευση εκ μέρους των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες ακόμα και σήμερα 

καταστρώνουν σχέδια στην περιοχή που εμφανίζεται κατακερματισμένη, μακροπρόθεσμα θα 

εισέλθει σε μία διαδικασία ολοκλήρωσης με μία περιφερειακή δύναμη, που θα βιώνει κατά τον 

εντονότερο τρόπο την αίσθηση του ανήκειν. Μακροπρόθεσμα, η ουσία του θέματος θα επιλυθεί 

με τη νομιμότητα των κοινών πεπρωμένων των λαών της περιοχής, η οποία θα του 

σφυρηλατήσει την αίσθηση του ανήκειν. Αυτό, άλλωστε, είναι ταυτόχρονα και μία έκφραση του 

προβλήματος της γενικότερης νομιμότητας και της αίσθησης του ανήκειν στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής. 

Η Τουρκία διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα εν συγκρίσει με τις μεγάλες δυνάμεις που 

επιθυμούν να παρέμβουν στην περιοχή καθώς και με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, οι 

οποίες διαθέτουν κουρδικό πληθυσμό στην επικράτειά τους. Πρώτα απ' όλα, ο τουρκικός και ο 

κουρδικός πληθυσμός, ο οποίος συμβίωσε σχεδόν επί μία χιλιετία και δεν συμμετείχε σε καμία 

εθνοτικού χαρακτήρα σύγκρουση, υπερασπίστηκαν από κοινού το Οθωμανικό κράτος, το οποίο 

αποτέλεσε το τελευταίο σημείο αντίστασης κατά της Δύσης. Και σε μία ιστορική συγκυρία, 

όπου η εν λόγω υπεράσπιση ήταν ανεπαρκής, διεξήγαγαν από κοινού τον πόλεμο της 

Απελευθέρωσης. Η κοινή ιστορία, η γεωγραφία και τα θρησκευτικά και πολιτισμικά στοιχεία, 

που είναι σταθερά δεδομένα, εξασφάλισαν την ανάμειξη αυτών των λαών, οι οποίοι διαβίωναν 

σε διαφορετικές περιοχές της Ανατολής, διαμέσου μιας κοινής αίσθησης του ανήκειν. Αν το 

ΡΚΚ παρ' όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε δεν στάθηκε ικανό να αντλήσει ικανοποιητική 

υποστήριξη από τις τάξεις του κουρδικού πληθυσμού, αυτό οφείλεται όχι μόνο στα ληφθέντα 

στρατιωτικά μέτρα, αλλά και στη γνώση του κοινού πεδίου διαβίωσης, η οποία προέκυψε από 

την εν λόγω αίσθηση του ανήκειν. Η αποδυνάμωση της εν λόγω αίσθησης, η οποία ενισχύεται 

από την ιστορική κληρονομιά, μπορεί να επιφέρει ακόμη πιο επικίνδυνα αποτελέσματα απ' ότι 

επέφερε το ΡΚΚ. 

Το σύγχρονο υποστηρικτικό μέσο της αίσθησης του ανήκειν, η οποία πηγάζει από 

παραδοσιακά στοιχεία και διατηρεί την κοινωνία ενωμένη, είναι η συνείδηση του πολίτη. Είναι 
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αδύνατον να μεταφερθεί η αίσθηση της κοινωνικής συνείδησης στο πεδίο της πολιτικής 

νομιμότητας, δίχως τη δημιουργία συνείδησης και δικαίου του πολίτη, που να περικλείει το 

σύνολο της κοινωνίας δίχως διακρίσεις. 

Συνεπώς, οι πολιτισμικές, οικονομικές και πολιτικές προτάσεις επίλυσης του κουρδικού 

ζητήματος πρέπει να έχουν δύο βασικές αρχές στις οποίες να στηρίζονται: 

 τη συνολική ενίσχυση της αίσθησης του ανήκειν της κοινωνίας και τη στήριξη των 

ιστορικών, πολιτισμικών και γεωγραφικών στοιχείων, που θα σφυρηλατήσουν την εν 

λόγω αίσθηση και 

 την εξασφάλιση της συνείδησης της ισοπολιτείας, η οποία αποτελεί τη βάση της 

πολιτικής νομιμότητας, δίχως να παρίσταται ανάγκη εξωτερικών παρεμβάσεων. 

Τέλος μια ρεαλιστική επίλυση του κουρδικού ζητήματος θα ήταν η αναγνώριση της 

αυτονομίας κάθε κουρδικής μειονότητας στις περιοχές που κατοικούν. 
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