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Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΕΤΑΙΟΥ

 ΚλιμαΚώνεται διαρκώς η ένταση στην Τουρ-
κία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, 
που ανταλλάσσουν πλέον πολύ βαριές κουβέντες και 
κατηγορίες, βαθαίνοντας ακόμα πιο πολύ την πολιτι-
κή πόλωση που μαστίζει τη χώρα.

Το τεταμένο κλίμα στο εσωτερικό της Τουρκίας τρο-
φοδοτείται διαρκώς, καθώς η οικονομία εξακολουθεί 
να είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τους Τούρκους 
πολίτες, που ζουν καθημερινά σε ρυθμούς αυξήσε-
ων και υψηλού πληθωρισμού, και αυτό παρότι η διο-
λίσθηση της τουρκικής λίρας βρίσκεται, προς το πα-
ρόν τουλάχιστον, υπό έλεγχο.

H πολιτική αντιπαράθεση υιοθετεί πια ακόμα και δι-
ατυπώσεις περί διχασμού και εμφυλίου πολέμου, καθι-
στώντας ουσιαστικά αδύνατο έναν διάλογο ανάμεσα 
στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ενώ η «κόντρα» 
παίρνει και μια σαφή διάσταση επίθεσης κατά του δη-
μάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου 
του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) αντάλ-
λαξαν πολύ βαριές κουβέντες, καθώς ο Τούρκος Πρό-
εδρος είπε ότι «ακριβώς όπως αυτό το έθνος έδωσε 
ένα μάθημα σε όσους βγήκαν στους δρόμους στις 15 
Ιουλίου, έτσι και εσείς θα πάρετε το ίδιο μάθημα πρώ-
τα από τον Αλλάχ. Η Λαϊκή Συμμαχία θα σας αντιμε-
τωπίσει και θα σας κυνηγήσει».

Ο Ερντογάν έκανε τις δηλώσεις αυτές, καθώς η 
αντιπολίτευση άρχισε να οργανώνεται προεκλογικά, 
έστω και αν ακόμα η ημερομηνία των εκλογών πα-
ραμένει ασαφής.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απά-
ντησε λέγοντας στον Ερντογάν ότι «άρχισες τώρα να 
πλέκεις και επίσημα το αφήγημα του εμφυλίου πολέ-
μου... Αυτό το έθνος δεν θα χύσει αίμα στους δρό-
μους για να ζήσετε εσύ και οι παρατρεχάμενοί σου σε 
παλάτια». Μία ημέρα αργότερα, ο Κιλιτσντάρογλου 
επανήλθε δηλώνοντας ότι «δεν θα βγούμε στους δρό-
μους. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα σύγκρου-
σης. Δεν θα πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Αυτό ονει-
ρεύεται και περιμένει».

Βετεράνοι πολιτικοί αναλυτές στην Τουρκία εκτιμούν 
ότι η αντιπαράθεση αυτή καταδεικνύει το πόσο βαθιά 
είναι πλέον η εχθρότητα ανάμεσα στην κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση και σημειώνουν ότι η Μεράλ Ακσε-
νέρ, αρχηγός του Καλού Κόμματος, προβαίνει και αυ-
τή σε ιδιαίτερα σκληρές επιθέσεις εναντίον του Τούρ-
κου Προέδρου, με πιο πρόσφατη τη δήλωσή της με 
την οποία πρότεινε στον Ερντογάν να δει ψυχίατρο.

Στην Αγκυρα εξακολουθούν να οργιάζουν οι ει-
κασίες και τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, αλλά και 
για αιφνιδιαστικές κινήσεις εκ μέρους του ΑΚΡ και του 
ΜΗΡ, είτε αυτές έχουν να κάνουν με το κλείσιμο του 
φιλοκουρδικού Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών 
(HDP), είτε με νέα συνταγματική αλλαγή, αλλά και αλ-
λαγή του εκλογικού νόμου.

Ωστόσο, κυρίαρχο ζήτημα για τους πολίτες είναι η οι-
κονομία, καθώς οι αυξήσεις συνεχίζονται σχεδόν καθη-
μερινά, ενώ, σύμφωνα με την JP Morgan, ο επίσημος 
πληθωρισμός ενδέχεται να εκτιναχθεί στο 55% μέχρι 
τον Μάιο, προοπτική που τρομάζει πολίτες, επιχειρη-
ματίες αλλά και πολιτικούς στην Τουρκία.

Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί είναι η από-
φαση του CHP να καταθέσει μήνυση για την αύξηση 
κατά 127% του ρεύματος από την τουρκική δημόσια 

επιχείρηση, κάνοντας λόγο για «το μεγαλύτερο χαρά-
τσι στην ιστορία της Δημοκρατίας».

Την ίδια ώρα, η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυ-
βέρνηση και τον Ιμάμογλου συνεχίζεται, καθώς εκ-
κρεμεί η δικαστική έρευνα για φερόμενες σχέσεις δε-
κάδων υπαλλήλων του δήμου Κωνσταντινούπολης με 
τρομοκρατικές οργανώσεις, ενώ ο Ντ. Μπαχτσελί εμ-
φανίζεται ιδιαίτερα επιθετικός. Ο αρχηγός των εθνικι-
στών συμμάχων του Ερντογάν πιέζει ουσιαστικά για την 
«αποκαθήλωση» του Ιμάμογλου, σύμφωνα με αναλυ-
τές, που εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ επικίν-
δυνο για τον Ερντογάν.

Ο Κιλιτσντάρογλου δεν χάνει ευκαιρία να υπερασπι-
στεί τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, δηλώνο-
ντας πρόσφατα ότι η κυβέρνηση στοχοποιεί τον Ιμά-
μογλου για να αποπροσανατολίζει τον κόσμο από την 
οικονομία, ενώ χαρακτήρισε τον Μπαχτσελί ως «εκ-
πρόσωπο» του ΑΚΡ.

Η κλιμάκωση αυτή γίνεται με φόντο την εξασθένηση 
των ποσοστών του ΑΚΡ και του ΜΗΡ, όπως προκύπτει 
από τη συντριπτική πλειονότητα των δημοσκοπήσεων, 
αλλά και την υποχώρηση της δημοτικότητας του Τούρ-
κου Προέδρου, με πολιτικούς αναλυτές να εκτιμούν ότι 
η οικονομία και ο πληθωρισμός «ροκανίζουν» διαρκώς 
τα ποσοστά τους. Οπως εκτιμάται, ο Τ. Ερντογάν και 
ο Ντ. Μπαχτσελί δύσκολα θα καταφέρουν να αποφύ-
γουν πρόωρες εκλογές, λόγω της οικονομίας, και σημει-
ώνουν ότι, μέσα σε ένα τόσο τεταμένο κλίμα πόλωσης 
και αντιπαράθεσης, οι εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, θα 
είναι καταλυτικής σημασίας για το μέλλον τόσο του Ερ-
ντογάν και του ΑΚΡ όσο και ολόκληρης της Τουρκίας.

Πρόσφατη δημοσκόπηση της έγκριτης εταιρείας 
Metropoll κατέγραψε ότι ο δήμαρχος της Αγκυρας, 
Μενσούρ Γιαβάς, είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός με 
60,4%, ακολουθεί ο Ιμάμογλου με 50,7%, η Μ. Ακσενέρ 
με 38,5% και τέταρτος έρχεται ο Ερντογάν με 37,9%.

Πόλωση και διχασμός!

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Τουρκία ανταλλάσσουν 
βαριές κουβέντες, ενώ η κακή κατάσταση της οικονομίας 

φέρνει πιο κοντά τα σενάρια για πρόωρες εκλογές

ριστικά: «Eίμαστε αποφασισμένοι σε αυτό το 
θέμα. Εδώ συζητείται η κυριαρχία τους, αφού 
η Ελλάδα δεν ενεργεί σύμφωνα με τις συνθή-
κες. Τώρα κάναμε την πρώτη μας προειδοποί-
ηση, στείλαμε την επιστολή στον ΟΗΕ». 

Μπορεί, λοιπόν, τον περασμένο χρόνο να 
μην είχαμε ένταση στη θάλασσα, όπως το 2020, 
αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ελληνοτουρκικές 
σχέσεις έχουν εξομαλυνθεί. Το αντίθετο μάλ-
λον συμβαίνει, οι Τούρκοι οικοδομούν με βά-
ση την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών νέ-
ες διεκδικήσεις και -με την επίκληση της ελλη-
νικής απειλής- χτίζουν άλλοθι για μια επιθετι-
κή ενέργεια. Το αν θα προχωρήσουν δεν πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένο, ούτε όμως να απο-
κλείεται. Οπως επισημαίνουν διπλωματικοί κύ-
κλοι, ο Ερντογάν βρίσκεται με την πλάτη στον 
τοίχο και είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Οτι-
δήποτε, λοιπόν, μπορεί να συμβεί. Αλλωστε, οι 
Τούρκοι δεν κρύβονται. Πριν από δύο ημέρες, 
ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί απείλησε την Ελλάδα με 
πόλεμο και κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνη-
ση για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. «Η Ελ-
λάδα δεν πρέπει να βασίζεται πολύ στα μαχη-
τικά και στα πολεμικά πλοία που αγόρασε από 
τη Γαλλία. Κανείς δεν πρέπει να μας κάνει επί-
δειξη δύναμης. Το Αιγαίο ή θα είναι θάλασσα 
ειρήνης και γαλήνης ή το τουρκικό έθνος ξέρει 
πώς να υπογράψει άλλη μία νέα νίκη με το αί-
μα και την ψυχή του», είπε ο ακροδεξιός εταί-
ρος του Ερντογάν.

Ο αρχηγΟς του 
ρεπουμπλικανικού 
Λαϊκού Κόμματος, 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου

έωλα
Τόσο η 
αμφισβήτηση της 
κυριαρχίας των 
νησιών όσο και 
αυτά που λένε 
οι Τούρκοι περί 
ελληνικής απειλής 
είναι απολύτως 
έωλα

αιγαίο
Η Αγκυρα 
επαναφέρει σε 
κάθε ευκαιρία 
το αίτημα για 
αποστρατιωτι-
κοποίηση των 
νησιών του 
Αιγαίου, το οποίο 
χρησιμοποιεί ως 
πρόσχημα για  
να αμφισβητήσει 
την κυριαρχία  
της Ελλάδας


