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Γ. ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Δοκιμασία για τη Δημοκρατία
Οι πρόωρες εκλογές διεξάγονται μέσα σε κλίμα πόλωσης, που
προκληθηκε απο τισ αυταρχικεσ
τασεισ του Ταγίπ Ερντογάν
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο

ι επερχόμενες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία αποτελούν μία
σοβαρή δοκιμασία για τη Δημοκρατία.
Ο τουρκικός λαός θα αποφανθεί για το
ποιος θα κατέχει τις προεδρικές υπερεξουσίες. Η αλλαγή πολιτεύματος ήταν διακηρυγμένος στόχος του ηγέτη της ισλαμικής παράταξης,
Ρ.Τ. Ερντογάν, για την επίτευξη του οποίου το κυβερνών
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΚΔΑ) αναγκάστηκε
να προσφύγει αρκετές φορές στη λαϊκή ετυμηγορία την
τελευταία δεκαετία. Η ιδιαιτερότητα της εκλογικής δοκιμασίας έγκειται στις συνθήκες υπό τις οποίες καλείται ο
τουρκικός λαός να ψηφίσει. Οι εκλογές διεξάγονται μέσα
σε κλίμα πόλωσης, που προκλήθηκε από τις αυταρχικές
τάσεις του προέδρου Ερντογάν, κλιμακώθηκε με την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 και κορυφώθηκε με τα
απολυταρχικά μέτρα που ελήφθησαν υπό την κάλυψη της
κατάστασης «εκτάκτου ανάγκης». Ολα συνηγορούν πως
πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στην αντιπαράθεση
μεταξύ της ισλαμικής παράταξης και της κεμαλικής, λίγο
πριν από τη συμπλήρωση εκατονταετίας από την ίδρυση
του τουρκικού κράτους.
Αξίζει να σημειωθεί,
Ολα συνηγορούν
όμως, ότι η κυβερνώσα
πως πρόκειται για
παράταξη -σε αντίθεση
με όσα υποσχόταν πριν
ένα ακόμη επειαναρριχηθεί στην εξουσόδιο στην αντισία- υιοθέτησε μεθόδους
και πρακτικές της αντιπαράθεση μεταξύ
πάλου της, δικαιώνοντας
της ισλαμικής
την άποψη ότι στις μέρες
παράταξης και
μας επικρατεί στην Τουρκία ο «πράσινος κεμαλιτης κεμαλικής
σμός».
Στις σελίδες που ακολουθούν, δόκιμοι ερευνητές του Εργαστηρίου
Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών του Τμήματος ΔΕΣ
του Πανεπιστημίου Πειραιώς εξετάζουν σημαντικές πτυχές
της διπλής εκλογικής αναμέτρησης στην Τουρκία. Μελετούν
τις στρατηγικές της κυβερνώσας παράταξης, τις ζυμώσεις
στην αντιπολίτευση, τον αγώνα του κουρδικού στοιχείου
για αυτόνομη πολιτική παρουσία, τον ρόλο της οικονομίας
και τις περιφερειακές και διεθνείς διαστάσεις του αγώνα για
την επικράτηση στις εκλογές. Το εγχείρημα περιγραφής και
ανάλυσης των κρίσιμων εξελίξεων στην τουρκική πολιτική
σκηνή και των επιπτώσεών τους στις διεθνείς σχέσεις της
χώρας στοχεύει να συμβάλει στη μελέτη ενός φιλόδοξου περιφερειακού «δρώντα» με ηγεμονικές τάσεις.
*Επίκουρου καθηγητή, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Το «Strategies», ενόψει των κρίσιμων εκλογών στην Τουρκία, επιχείρησε με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Πειραιά μία πλήρη απεικόνιση του πολιτικού και κομματικού συστήματος, αλλά και των συνθηκών που επικρατούν
στη γειτονική χώρα. Στην έρευνα και τη σύνταξη των κειμένων συμμετείχαν στελέχη του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
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Της
Κατερίνας
Κασκούτη

Τεμέλ Καραμολάογλου (ΚΕ) Μεράλ Ακσενέρ
(Καλό Κ.) (πάνω).
Τεμέλ Καραμολάογλου
(KE) - Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου
(ΡΛΚ) (κάτω
αριστερά).
Μεράλ Ακσενέρ
(Καλό Κ.) - Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου (ΡΛΚ)
(κάτω δεξιά).

κεμαλική παρ ά τ α ξ η , ε νώ
έπαιξε σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση
του τουρκικού
κράτους-έθνους, εντούτοις έχει
απολέσει τη δυναμική της, συρρικνώθηκε, και ως αξιωματική
αντιπολίτευση έχει αποτύχει
να ανακόψει την απολυταρχική
πορεία του Ρ.Τ. Ερντογάν. Ενόψει των πρόωρων εκλογών, το
Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (ΡΛΚ) εμφανίζεται αμήχανο, παρά το γεγονός ότι το 2017
ζητούσε την προκήρυξή τους.
Στην προσπάθεια ανατροπής
της επανεκλογής με αυξημένες
εξουσίες του Ερντογάν στην
προεδρία, το ΡΛΚ, κόμμα κοσμικό, κλήθηκε να εξετάσει το
ενδεχόμενο συνασπισμού με
άλλα κόμματα, αντίθετου ιδεολογικού προσανατολισμού,
όπως το Καλό Κόμμα της ακροδεξιάς Μ. Ακσενέρ, το ισλαμικό
Κόμμα Ευτυχίας του Τ. Καραμολάογλου και το Δημοκρατικό
Κόμμα του Γ. Ουισάλ. Τέτοιες
συμμαχίες μεταξύ κομμάτων,
του κοσμικού-εθνικιστικού μοντέλου από τη μία πλευρά και
του θρησκευτικού-ισλαμικού
από την άλλη, έχουν αποδειχθεί δύσκολες στο παρελθόν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο
κυβερνητικός συνασπισμός του
ΡΛΚ με το φιλο-ισλαμικό Εθνικό Κόμμα Σωτηρίας του Ν. Ερμπακάν τη δεκαετία του 1970,
που κατέληξε στην παραίτηση
του πρωθυπουργού Μπ. Eτσεβίτ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών λίγο μετά την εισβολή στην Κύπρο.
Παρά τους αρχικούς δισταγμούς, η ηγεσία του ΡΛΚ επέλεξε,
τελικά, να συνεργαστεί με τους
προαναφερθέντες ιδεολογικούς
αντιπάλους της, προκειμένου
να σχηματιστεί η Εθνική Συμμαχία (ΕΣ), ορίζοντας τον Μουχαρέμ Ιντζέ ως υποψήφιο του
κόμματος στις προεδρικές εκλογές. Επιπλέον, στήριξε έμπρακτα το κόμμα της Ακσενέρ, δανείζοντας 15 βουλευτές για να
μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια του εκλογικού νόμου και να
συμμετάσχει στις εκλογές. Κύριος στόχος του εκλογικού συνασπισμού είναι η παρεμπόδιση
μιας διαφαινόμενης νίκης του
Ρ.Τ. Ερντογάν και του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(ΚΔΑ) στις διπλές εκλογές της
24ης Ιουνίου. Η συναίνεση του
ΡΛΚ στη δημιουργία της συμμαχίας εξυπηρετεί, όμως, κι άλλους στόχους. Αφενός, στοχεύει
στην αποδυνάμωση του μικρότερου συμμάχου του Ερντογάν,
του υπερεθνικιστικού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης
(ΚΕΔ). Η συμμετοχή του Καλού
Κόμματος της Μ. Ακσενέρ στις
εκλογές, η οποία έχει αποχωρήσει από το ΚΕΔ, αναμένεται να
αυξήσει τη διαρροή ενός σημαντικού ποσοστού δυσαρεστημένων ψηφοφόρων. Αφετέρου,
εξυπηρετεί τον στόχο της ανα-

Οι κινήσεις
της κεμαλικής
παράταξης
Αμήχανο εμφανίσθηκε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό
Κόμμα μετα την κηρυξη των πρόωρων εκλογών
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Πληθωρισμός τουρκικής οικονομίας
Μονάδες επί τοις εκατό (%)
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ΠΗΓΗ: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 2018
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«Βέρτιγκο» για την οικονομία

ΠΗΓΗ: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 2018

ΠΗΓΗ: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 2018

μόρφωσης της εικόνας του ΡΛΚ,
από ένα στάσιμο και ανήμπορο
να αντιμετωπίσει τις πολιτικές
πιέσεις κόμμα, σε ένα πιο δραστήριο, που υπερασπίζεται και
προωθεί τη δημοκρατία.
Ο συνασπισμός, όμως, καλείται να αντιμετωπίσει τα εμπόδια που προκύπτουν από το καθεστώς «εκτάκτου ανάγκης»,
τον περιορισμένο χρόνο διεξαγωγής της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και από τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται από
την κυβερνώσα παράταξη. Ο
πρόεδρος του ΡΛΚ, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, έχει δεχθεί επανειλημμένως μηνύσεις από τον
Ερντογάν, ενώ βουλευτές του
κόμματός του, όπως ο Ε. Μπερμπέρογλου, έχουν φυλακιστεί.
Το αν η Εθνική Συμμαχία, με
τις τόσες ανομοιογένειές της
και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει, θα πετύχει τους στόχους
της, θα φανεί στις κάλπες. Φαίνεται, πάντως, πως ο φόβος παραμονής του Ερντογάν στην
εξουσία είναι σημαντικότερος
από τις διαφορετικές πολιτικές ατζέντες και τους διαφορετικούς ιδεολογικούς προσανατολισμούς των κομμάτων της
Εθνικής Συμμαχίας.

Της
Ελένης
Μαυρογονάτου

Ποσοστά ανεργίας στην Τουρκία
(%) του συνόλου του εργατικού δυναµικού

8,8
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ΠΗΓΗ: Τουρκική Στατιστική Αρχή, 2018

Στην προσπάθεια
αΠΟτροπής της
επανεκλογής
με αυξημένες
εξουσίες του Ερντογάν στην Προεδρία, το ΡΛΚ κλήθηκε να εξετάσει
το ενδεχόμενο
συνασπισμού με
άλλα κόμματα

Η

ισλαμική ηγεμετά την αστάθεια που προαντιμετωπίζει ογκώδη προσία της Τουρκλήθηκε στη Μ. Ανατολή λόγω
βλήματα. Με τις εισαγωγές να
κίας την
της «Αραβικής Ανοιξης». Καμεγεθύνονται διαρκώς, το έλτελευταία πεθοριστικής σημασίας για την
λειμμα στο εμπορικό ισοζύνταετία αντι- στην
τουρκική
οικονομία υπήρξαν
γιο έχει αυξηθεί περίπου κατά
Ποσοστά ανεργίας
Τουρκία
μετωπίζει
εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις,
28% σε διάστημα ενός έτους.
(%)
του
συνόλου
του
εργατικού
δυναµικού
πολλά προβλήματα, όχι μόνο
όπως η απόπειρα πραξικοπήΕπιπρόσθετα, οι παρεμβά11,26
σε πολιτικό αλλά και σε οικοματος του 2016. Από εκείνο το
σεις
στην Κεντρική
Τράπεζα,
10,84
10,24
νομικό επίπεδο. Το γεγονός
χρονικό σημείο,
η οποία δεν λαμβάνει αποφά9,88 η τουρκική
ότι η τουρκική οικονομία ειλίρα ξεκίνησε να διολισθαίνει
σεις βάσει των επιταγών της
8,8σε περίοδο ύφεσης, 8,73
σέρχεται
με ραγδαίους ρυθμούς, ενώ η
ελεύθερης αγοράς, δυσχεραί8,15
με την αξία της λίρας να μεισφιχτή νομισματική πολιτική
νει περισσότερο την οικονοώνεται ραγδαία, ενώ η πιστοτης Κεντρικής Τράπεζας και οι
μική κατάσταση. Ακόμη, ο
ληπτική ικανότητα της χώπροσπάθειες της κυβέρνησης
βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας
ρας
αμφισβητείται, φαίνεται
για αύξηση
της οικονομικής
των μέτρων απέτυχε να εξαΠληθωρισμός
τουρκικής
οικονομίας
να συνετέλεσε στην απόφαση
δραστηριότητας απέτυχαν να
σφαλίσει την εξυγίανση των
Μονάδες
επί τοις
εκατό
της
ισλαμικής
ηγεσίας
να(%)
προαναστρέψουν την επιβράδυνοικονομικών μεγεθών. Ετσι,
σφύγει στις πρόωρες εκλογές.
ση, με ορατό πια τον κίνδυνο
η συνεχιζόμενη επιδείνωση
11,1 οδήγησε την
Η περίοδος διακυβέρνησης
μη εξυπηρέτησης του χρέους
της οικονομίας
του Κόμματος Δικαιοσύνης
(βλ. πίνακες).
ισλαμική ηγεσία να κηρύξει
και Ανάπτυξης (ΚΔΑ) υπήρΣτις
μέρες μας, παρά τα επίπρόωρες εκλογές, για να μη
8,85
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2014
2015 9,09
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8,89 2013
ξε σημαντική για την ανάκαμσημα στοιχεία για την ανάγίνει αποδέκτης της οικονοψη της τουρκικής οικονομίπτυξη, η τουρκική οικονομία
μικής δυστοκίας, εξέλιξη που
ας μετά τη σοβαρή κρίση του
θα απομάκρυνε τους ψηφοφό2001. Η ισλαμική κυβέρνηση,
ρους από το ΚΔΑ και τον Ερλαμβάνοντας δραστικά μέτρα
ντογάν.
καθοριστι7,77
Η οικονομία αποτελεί ση(ιδιωτικοποιήσεις) και συνε7,49
7,67
6,47
κής σημασίας
μαντικό παράγοντα για την
πικουρούμενη από διεθνείς
πολιτική σταθερότητα κάθε
θεσμούς, όπως το ΔΝΤ, είχε
υπήρξαν εσωχώρας. Η ισλαμική ηγεσία
παίξει καθοριστικό ρόλο στην
τερικές
πολιέξοδο2011
από την κρίση.
2012Οι υψη-2013
2014
2015
2016της Τουρκίας
2017 οδηγήθηκε
2018 σε
τικές εξελίπρόωρες εκλογές για να προλοί ρυθμοί ανάπτυξης, που
λάβει τις αρνητικές συνέπειτης εξασφάλισαν μια θέση στο
ξεις, όπως
ες της επιδείνωσης της οικοG-20 και μείωσαν το εξωτεριη απόπειρα
νομικής κατάστασης. Μέλλει
κό χρέος της, συνέβαλαν στην
να δούμε αν η απόφαση ήταν
έξοδο και από τα μνημόνια
πραξικοπήμαορθή ή αν οι ψηφοφόροι θα
του ΔΝΤ το 2008. Ωστόσο, η
τος
του
2016
επηρεαστούν από την εξασθέανοδική πορεία της τουρκικής
νηση της οικονομίας.
οικονομίας ανακόπηκε λίγο
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Του
Διονύσιου
Δραγώνα

αυταρχική πολιτική της ισλαμικής
ηγεσίας της Τουρκίας έχει θέσει τη
χώρα εκτός δημοκρατικής τροχιάς.
Το διακύβευμα της προσεχούς εκλογικής αναμέτρησης για τον Ερντογάν
είναι η επικράτηση με οποιοδήποτε
κόστος, γεγονός που θα τον καταστήσει απόλυτο κυρίαρχο της τουρκικής
πολιτικής σκηνής.
Η επικράτηση της ισλαμικής παράταξης ευνοήθηκε από τις πολιτικοκοινωνικές αλλαγές που συντελέστηκαν
υπό την ηγεσία των πραξικοπηματιών του 1980 και τη συντηρητική πολιτική ηγεσία κατά τη μεταπολίτευση.
Παρά τον εξωσυστημικό της χαρακτήρα, η ισλαμική παράταξη άρχισε
σταδιακά να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας και να αποκτά επιρροή. Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν τη
δεκαετία του ’90, με το ισλαμικό Κόμμα Ευημερίας να κερδίζει τις εκλογές
του 1995 και να σχηματίζει κυβέρνηση συνασπισμού έναν χρόνο αργότερα. Η ραγδαία άνοδος της ισλαμικής
παράταξης ανησύχησε τους στρατιωτικούς, οι οποίοι μία δεκαετία πριν
είχαν επιλέξει να καλλιεργήσουν τις
αρχές της τουρκο-ισλαμικής σύνθεσης, με στόχο την εξουδετέρωση του
κουρδικού εθνικισμού. Ετσι, ήρθαν το
πραξικόπημα του 1997 και η απαγόρευση των ισλαμικών κομμάτων: διαδοχικά το Κόμμα Ευημερίας (1998)
και το Κόμμα Αρετής (1999).
Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, δημιούργημα της ανανεωτικής πτέρυγας των ισλαμιστών, ήρθε
στην εξουσία το 2002 με την υπόσχεση του εκδημοκρατισμού, της εξάρθρωσης του «βαθέος κράτους» και
της ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας. Με αφορμή την προσπάθεια
εναρμόνισης του τουρκικού πολιτικού, οικονομικού και νομικού συστήματος με τα δυτικά πρότυπα (Ε.Ε.), η
κυβέρνηση του ΚΔΑ χρησιμοποίησε
τον εκδημοκρατισμό ως όχημα για
να προωθήσει τα συμφέροντά της
σε βάρος της κεμαλικής παράταξης.
Η προσπάθεια απόκτησης περαιτέ-

Διακύβευμα
οι υπερεξουσίες
Ο Ερντογάν επιζητά επικράτηση με οποιοδήποτε
κόστος, γεγονός που θα τον καταστήσει απόλυτο
κυρίαρχο της τουρκικής πολιτικής σκηνής

Ντ. Μπαχτσελί και Ρ.Τ. Ερντογάν συμφώνησαν στη σύναψη εκλογικού συνασπισμού.

ρω εξουσιών από τον Ερντογάν αμφισβητήθηκε έντονα από τον ιεροκήρυκα Γκιουλέν, με αποτέλεσμα οι
δύο ισχυροί άνδρες να οδηγηθούν
σε ρήξη, περί τα τέλη της δεκαετίας
του 2000. Οι ηγεμονικές διαθέσεις
του Τούρκου προέδρου, η εκλογή του
οποίου στην προεδρία καθορίστηκε με λαϊκή ετυμηγορία το 2014, δεν
έπαψαν να ανησυχούν τους στρατιωτικούς, οι οποίοι αντέδρασαν με μια

απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016, στοχεύοντας στην αποκατάσταση του κεμαλισμού, της συνταγματικής τάξης και της ασφάλειας
των πολιτών. Η έκβαση της απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου χαρακτηρίστηκε «δώρο Θεού» από
τον Ερντογάν, ο οποίος κήρυξε τη
χώρα σε «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», υπονομεύοντας τη Δημοκρατία και βυθίζοντας την Τουρκία στην

πόλωση και την ανασφάλεια.
Στις επερχόμενες εκλογές, ο Ερντογάν επιδιώκει τη νίκη προκειμένου
να αποκτήσει τη νομιμοποίηση που
θα του επιτρέψει να ασκήσει υπερεξουσίες, ολοκληρώνοντας μια προσπάθεια έντεκα ετών, αρχής γενομένης από τα δημοψηφίσματα του
2007 και του 2010. Η επίτευξη αυτού του στόχου περνά μέσα από τη
συνεργασία με το Κόμμα Εθνικιστι-

Tο φιλοκουρδικό κόμμα στην Τουρκία και

Της
Κέλλυς
Αδαμάκη

Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(ΚΔΑ) το 2009, διακήρυττε τη διεύρυνση των δικαιωμάτων του κουρδικού στοιχείου. Μολονότι τα δύο
μέρη ήταν πολύ κοντά στη συμφωνία το 2013, η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε. Ατυχή κατάληξη είχε και
η πρωτοβουλία του «Ντολμάμπαχτσε», όπου ορισμένοι υπουργοί του
ΚΔΑ συζήτησαν το θέμα με βουλευτές του ΔΚΛ.
Το πλήγμα που δέχτηκε το ισλαμικό ΚΔΑ από την είσοδο του ΔΚΛ στη
Βουλή στις εκλογές του 2015 προκάλεσε το βίαιο «ξέσπασμά» του σε
βάρος των κουρδικών πληθυσμών.
Ακολούθησαν απομακρύνσεις δημάρχων του ΔΚΛ, άρση ασυλίας και
φυλακίσεις βουλευτών και συμπροέδρων (Ντεμιρτάς-Γιουκσέκνταγ)

Aποτελέσματα βουλευτικών εκλογών
(2011-2015)
327

317

258

135

132

35

ΡΛΚ

134
59

53
80

Κ∆Α

ΚΕ∆

∆ΚΛ

40

*To 2011 το φιλοκουρδικό κόμμα ονομαζόταν Κόμμα Ειρήνης και Δημοκρατίας
(BDP) και κατήλθε στις εκλογές με 61 ανεξάρτητους υποψηφίους

Πηγή: YSK, 2018

Η

ενίσχυση του
συγκεντρωτικού χαρακτήρα
του τουρκικού
πολιτεύματος
έχει σημαντικές επιπτώσεις, κυρίως στην κουρδική παράταξη. Το φιλοκουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών
(ΔΚΛ), που στοχοποιήθηκε από την
ισλαμική ηγεσία, συμμετέχει στις διπλές εκλογές, επιδιώκοντας, πέραν
των άλλων, να ανατρέψει και τα σχέδια του Τούρκου προέδρου.
Το τουρκικό κράτος ακολούθησε επί δεκαετίες μια καταπιεστική
πολιτική απέναντι στον κουρδικό
πληθυσμό της χώρας. Το βραχύβιο «δημοκρατικό άνοιγμα» προς
τους Κούρδους, που επιχείρησε το

Strategies
& politics

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Ποσοστά κομμάτων στις εκλογές
(2011-2015)
49,83
Ποσοστά κοµµάτων (%)

49,5
Κ∆Α

40,87
ΡΛΚ

25,98

24,95

ΚΕ∆

25,3

∆ΚΛ

16,29

13,01

10,76

13,12
Ιούνιος
2011

Ιούνιος
2015

Νοέµβριος
2015
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11,92

Ψηφοφόροι του ΚΔΑ και του ΚΕΔ
(2011-2015)

23,68

Ψηφοφόροι σε εκατ.

21,39

Κ∆Α

18,86
ΚΕ∆

7,52

5,58

Ιούνιος
2011

Ιούνιος
2015

κής Δράσης (ΚΕΔ). Το αποτυχημένο
«δημοκρατικό άνοιγμα» της ισλαμικής παράταξης προς τους Κούρδους
στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας οδήγησε στην ανάγκη επαναπροσέγγισης των ακροδεξιών ψηφοφόρων το 2011. Σε επίπεδο κομμάτων,
οι δύο παρατάξεις συμπορεύονται με
όρους αμοιβαίου πολιτικού συμφέροντος από τα τέλη του 2016, αφού,
από την εν λόγω συνεργασία, αφε-

5,69

Νοέµβριος
2015
νός, προέκυψε ο απαραίτητος αριθμός εδρών για να τεθεί η πρόταση
συνταγματικής αλλαγής σε δημοψήφισμα (16/4/2017), και, αφετέρου, διασφαλίστηκε η θέση του Ντ. Μπαχτσελί στην ηγεσία του ΚΕΔ. Κοινό
σημείο των δύο κομμάτων αποτελεί
ο συντηρητισμός, ενώ η συνεργασία
τους εντάθηκε και εξελίχθηκε σε έναν
μεγάλο συνασπισμό, τη Λαϊκή Συμμαχία, ενόψει των προεδρικών και

βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου.
Η απόφαση διεξαγωγής πρόωρων
εκλογών προσφέρει στη Λαϊκή Συμμαχία σημαντικά πλεονεκτήματα, τα
οποία, ενδεχομένως, να μετατρέπονταν σε μειονεκτήματα, αν οι εκλογές
διεξάγονταν τον Νοέμβριο του 2019.
Τα σημαντικότερα αίτια που οδήγησαν στην απόφαση αυτή εδράζονται
στον φόβο επιδείνωσης των οικονομικών δεικτών το φθινόπωρο του
2018, στον εθνικιστικό οίστρο λόγω
της κατάληψης της Αφρίν, στη διεξαγωγή εκλογών υπό το ευνοϊκό καθεστώς «εκτάκτου ανάγκης», στην αποφυγή του σκοπέλου των δημοτικών
εκλογών και στην αποδιοργανωμένη αντιπολίτευση. Ενόψει των επερχόμενων εκλογών και δεδομένης της
υποτονικής τάσης του ΚΕΔ και της
πτώσης της δημοτικότητας του προέδρου του, η τουρκική Βουλή ψήφισε
τη 13η Μαρτίου νόμο που επιτρέπει
στα κόμματα τα οποία δεν κατάφεραν να περάσουν το κατώφλι του
10%, να εκπροσωπηθούν στη Βουλή, ως μέλη εκλογικού συνασπισμού
που πέτυχε να το περάσει. Ακόμη,
η εργαλειοποίηση του καθεστώτος
«εκτάκτου ανάγκης» έχει συμβάλει
στον περιορισμό της επιρροής των
αντιπολιτευόμενων κομμάτων, ενώ η
πολιτική εκφοβισμού που ακολουθείται έχει διττό στόχο: αφενός, στοχεύει στην επίτευξη της εκλογής του Ερντογάν από τον πρώτο κιόλας γύρο
και, αφετέρου, στη συρρίκνωση του
ποσοστού του φιλοκουρδικού κόμματος, έτσι ώστε να μην ξεπεράσει το
κατώφλι, εξέλιξη που θα ευνοήσει το
πρώτο κόμμα.
Υπό τις διαμορφωθείσες συνθήκες,
το υψηλό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών έγκειται στο γεγονός
ότι ενδεχόμενη νίκη της ισλαμικής
παράταξης θα επιτρέψει στον ηγέτη της να συγκεντρώσει υπερεξουσίες. Ο τουρκικός λαός θα συναινέσει,
όμως, στο να μετουσιώσει ο Ερντογάν τα μακρόπνοα σχέδιά του την
24η Ιουνίου; Θα του επιτρέψει να
εγκαθιδρύσει το προεδρικό σύστημα
που θα απομακρύνει τη χώρα από τα
δημοκρατικά πρότυπα και θα τη βυθίσει στον απολυταρχισμό;

η διπλή εκλογική πρόκληση
Aποτελέσματα
προεδρικών
εκλογών
2014
9,76 %

Σ. Ντεμιρτάς

38,4%

Ε. Ιχσάνογλου

51,7%

Ρ.T. Ερντογάν

το 2016. Την ίδια αντιπολιτευτική γραμμή ακολούθησε το ΔΚΛ και
στο δημοψήφισμα του Απριλίου
του 2017, τασσόμενο κατά της καταστρατήγησης της δημοκρατίας.
Υπό συνθήκες «εκτάκτου ανάγκης»
και με τον πρώην πρόεδρο του κόμματος (Σ. Ντεμιρτάς) να διεξαγάγει
κρατούμενος τον προεκλογικό του
αγώνα για τις πρόωρες προεδρικές
εκλογές της 24ης Ιουνίου, το ΔΚΛ
διεκδικεί την παρουσία του στη
Βουλή. Το δικαίωμα της μεταφοράς των καλπών για λόγους «ασφαλείας», που ψηφίστηκε προσφάτως,
ευνοεί το ΚΔΑ, προκαλώντας συγχρόνως τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης περί νοθείας. Το ΚΔΑ
στοχεύει ακόμη στην προσέλκυση
νέων συντηρητικών Κούρδων ψη-

φοφόρων, εγχείρημα που ωστόσο
κρίνεται αμφίβολο, δεδομένης της
διακηρυγμένης συνεργασίας του
με το ακροδεξιό Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΚΕΔ), αλλά και της
επεκτατικής πολιτικής που ακολουθεί κατά των Κούρδων στη Συρία και το Ιράκ. Παρά τις αντίξοες
συνθήκες, το ΔΚΛ επιχειρεί μέσω
των εκλογικών διαδικασιών να διαδραματίσει καίριο ρόλο στον περιορισμό της αυτοδυναμίας του Ερντογάν, αποσπώντας έδρες από το
ΚΔΑ. Παράλληλα, μια ενδεχόμενη
αποτροπή της εκλογής Ερντογάν
από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναδείξει τη συμβολή του ΔΚΛ στον αγώνα υπέρ της
αποκατάστασης του δημοκρατικού
πολιτεύματος.
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Σκηνικό
εντάσεων

Τ
Της
Κατερίνας Δρυ

ην τελευταία περίοδο, η
ηγεσία της Τουρκίας παρουσιάζει προκλητική
αναθεωρητική συμπεριφορά στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο, η
οποία φέρει έντονα στοιχεία ηγεμονισμού. Οι εκλογές της 24ης Ιουνίου 2018
και η ανάγκη της ισλαμικής ηγεσίας της
χώρας να εξασφαλίσει τη νομιμοποίηση
του καθεστώτος συγκαταλέγονται στα συγκυριακά αίτια της έξαρσης της αναθεωρητικής πολιτικής της γείτονος.
Η αναθεωρητική πολιτική που ακολουθεί η Αγκυρα απέναντι σε Ελλάδα και
Κύπρο δεν είναι κάτι καινούργιο. Σχεδόν
καθημερινά σημειώνονται τουρκικές παραβιάσεις τόσο στα εθνικά χωρικά ύδατα όσο και στον εθνικό εναέριο χώρο μας.
Η τουρκική ηγεσία δεν σέβεται το διεθνές καθεστώς που έχει ορισθεί από τις
διεθνείς Συνθήκες, όπως της Λωζάννης,
των Παρισίων κ.ο.κ. Στην προσπάθειά
της να πετύχει την αναθεώρηση του καθεστώτος του Αιγαίου, δεν διστάζει να χαρακτηρίσει ακόμη και ως αιτία πολέμου
οποιαδήποτε επέκταση των ελληνικών
χωρικών υδάτων πέραν των 6 ναυτικών
μιλίων. Επιπλέον, η Αγκυρα υποστηρίζει
πως δεκάδες ελληνικά νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο ανήκουν στην Τουρκία, σε πλήρη συμφωνία με το σχέδιο δημιουργίας «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο,
που δοκίμασε να εφαρμόσει αρχής γενομένης από τα Ιμια. Παρόμοια πολιτική αμφισβήτησης και καταπάτησης των
κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Αν. Μεσόγειο ακολουθεί η τουρκική ηγεσία απέναντι και στην Κύπρο, εκχωρώντας παράνομες άδειες σεισμογραφικών ερευνών
στην ΤΡΑΟ εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας γίνεται αντιληπτή μέσα από προκλητικές ενέργειες, όπως η σύλληψη των
δύο Ελλήνων στρατιωτικών και η επιδίωξη θερμού επεισοδίου στη θάλασσα (Κ/Φ
«Νικηφόρος», Κ/Φ «Αρματολός»), καθώς
και από τον ισχυρισμό για υποστολή της
ελληνικής σημαίας από βραχονησίδες
(Ανθρωποφάς). Απόδειξη της τουρκικής
προκλητικότητας αποτελεί, επίσης, η παρεμπόδιση της εισόδου στην Κυπριακή
ΑΟΖ ξένων γεωτρύπανων, ενώ παράλληλα το τουρκικό σκάφος «Barbaros» διενεργεί παράνομες έρευνες. Ετσι, ο Τούρκος πρόεδρος επιδιώκει την πρόκληση
τεχνητής έντασης στην Αν. Μεσόγειο
για εργαλειακή χρήση, με στόχο, αφενός,
να συσπειρωθούν οι Τούρκοι ψηφοφόροι
γύρω από το πρόσωπό του και να τον ψηφίσουν και, αφετέρου, να προωθηθούν τα
τουρκικά εθνικά συμφέροντα. Προσπαθεί, δηλαδή, να προσελκύσει τους εθνικιστές, αποπροσανατολίζοντας τους πολίτες από τα μείζονα ζητήματα που τους
αφορούν. Η αναθεωρητική πολιτική που
ακολουθεί ο Ερντογάν στην περιοχή μας,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν πρώτιστα προσωπικές σκοπιμότητες, θέτει σε
κίνδυνο τόσο την περιφερειακή ασφάλεια
όσο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι ηλίου φαεινότερον πως οι ενέργειες
της τουρκικής ηγεσίας προορίζονται για
«εσωτερική κατανάλωση», έτσι ώστε να
τονωθεί το εθνικό αίσθημα του λαού και
να υπερψηφίσει τον Ερντογάν στις επερχόμενες εκλογές.
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αφιερωμα

Της
Εριέττας
Μονιούδη

Ο

ι συμμαχικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ κατέχουν σημαντική
θέση στη στρατηγική αμφοτέρων
των χωρών. Ωστόσο, οι πρόσφατες
κρίσεις υποβάθμισαν το επίπεδο
των σχέσεών τους. Η προσπάθεια
αξιοποίησης των εντάσεων με τις
ΗΠΑ από τον Ρ.Τ. Ερντογάν έγκειται στην προσέλκυση ψηφοφόρων
εθνικιστικών πεποιθήσεων.
Την τελευταία περίοδο, μια σειρά από επεισόδια πυροδότησαν
τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ορόσημο αποτελεί η απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, μετά
την εκδήλωση της οποίας η ισλαμική ηγεσία της Τουρκίας κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για απροκάλυπτη υπόθαλψη εγκληματία και
έθεσε επίμονα θέμα έκδοσης του
ιμάμη Φ. Γκιουλέν, ο οποίος κατοικεί στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.
Παράλληλα, για να πιέσει την Ουάσινγκτον, τον Οκτώβριο του 2016
η Αγκυρα συνέλαβε τον Αμερικανό πάστορα, Aντριου Μπράνσον,
με την κατηγορία της υποστήριξης του κινήματος Γκιουλέν και
της κατασκοπείας. Μία άλλη υπόθεση, χαρακτηριστική της αμερικανοτουρκικής διελκυστίνδας,
είναι εκείνη της σύλληψης του
Τουρκοϊρανού επιχειρηματία Ρ.
Ζαράμπ από τις αμερικανικές Αρχές το 2016, γεγονός που οδήγησε
την Ουάσινγκτον στην ανάκληση
του Αμερικανού πρέσβη, Τζ. Μπας,

Σε οριακό σημείο
οι σχέσεις με ΗΠΑ
Με τη ρητορική της «αποστασιοποίησης» από τη δυτική
συμμαχία παρατηρείται μια προσέγγιση Ρωσίας-Αγκυρασ

Ο Ερντογάν
επιχειρεί να τονώσει το εθνικιστικό φρόνημα
του τουρκικού
λαού και να
προσελκύσει
τους εθνικιστές
ψηφοφόρους
για να εκλεγεί

στις ΗΠΑ, στις 17 Οκτωβρίου.
Σε διεθνές επίπεδο, η επιθυμία
της Αγκυρας να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400
προκάλεσε την αντίδραση των
ΗΠΑ. Αποτέλεσμα των αμερικανικών πιέσεων, όπως η άρνηση παράδοσης των F-35, ήταν η Αγκυρα
να παγώσει, τελικά, την αγορά των
S-400, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κρίση με την Ουάσινγκτον.
Επιπρόσθετη πηγή έντασης υπήρξε
η πολιτική στο Μεσανατολικό του
Αμερικανού προέδρου Ντ. Tραμπ.
Η απόφασή του να μεταφερθεί η
αμερικανική πρεσβεία από το Τελ
Αβίβ στην Ιερουσαλήμ προκάλεσε
την κινητοποίηση της τουρκικής
διπλωματίας.
Η πολιτική που ακολούθησε ο Ρ.Τ.
Ερντογάν στις κρίσεις με τις ΗΠΑ
είχε ως στόχο την προσέλκυση των
εθνικιστών ψηφοφόρων και την

επανεκλογή του στις επικείμενες
εκλογές της 24ης Ιουνίου. Ομοίως,
οι στρατηγικές επιλογές που ακολούθησε η Αγκυρα στην Αφρίν (Συρία) όσο και στο Ιράκ εναντίον των
Κούρδων μαχητών προσανατολίστηκαν στην ανύψωση του «πατριωτικού» αισθήματος των Τούρκων.
Με τη ρητορική της «αποστασιοποίησης» από τη δυτική συμμαχία, καθώς και τις αντιπαραθέσεις
με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα το τελευταίο
διάστημα, παρατηρείται μια προσέγγιση της Ανατολής (Ρωσία) από
την Αγκυρα. Η θέση των ΗΠΑ στην
εσωτερική πολιτική σκηνή είναι
καθοριστική, αφού μέσω της καλλιέργειας κλίματος έντασης με την
παγκόσμια δύναμη ο Ερντογάν επιχειρεί να τονώσει το εθνικιστικό
φρόνημα του τουρκικού λαού και
να προσελκύσει τους εθνικιστές ψηφοφόρους για να εκλεγεί.

