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ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο εφιάλτης του Ερντογάν
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ρο στοιχείο, που δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί: ο Τούρκος 
Πρόεδρος δεν βλέπει τις πολεµικές επιχειρήσεις και τις επι-
θετικές ενέργειες µόνο ως µέσο χειραγώγησης της κοινής 
γνώµης. Η ιδέα του «Ερντογάν του κατακτητή» που µεγα-
λώνει τα σύνορα της Τουρκίας έχει αρχίσει να του αρέσει. 
Καθόλου τυχαία, άλλωστε, δεν µιλά το τελευταίο διάστηµα 
για «επιστράτευση» και καθόλου τυχαία δεν είπε ότι εκεί-
νος θα πάει πρώτος στο µέτωπο - για να δρέψει τις δάφνες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κοµβικής σηµασίας ήταν η τουρκική 
εισβολή στην Αφρίν, που ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου. Η 
επιχείρηση αυτή χάρισε στον Τούρκο Πρόεδρο µια πρω-
τόγνωρη αίσθηση ελευθερίας και παντοδυναµίας, αφού 
όχι µόνον αγνόησε τις αντιρρήσεις της αµερικανικής υπερ-
δύναµης, αλλά στην πραγµατικότητα ήρθε και σε ευθεία 
σύγκρουση µε τις επιλογές της (τη δηµιουργία µιας δύ-
ναµης 30.000 ανδρών µε αποστολή τη φύλαξη των τουρ-
κοσυριακών συνόρων και µε βασικό κορµό τους Κούρ-
δους µαχητές του YPG) και τις ανέτρεψε. Σε αντίθεση µε 
ό,τι λέγεται και γράφεται, η τουρκική εισβολή στην Αφρίν 
δεν είναι µια αποτυχία. Το αντίθετο συµβαίνει. Η κουρδική 
αντίσταση είναι πιο αδύναµη από ό,τι αναµενόταν, κάτι 
που κατέδειξε η γρήγορη και σχεδόν αναίµακτη κατάλη-
ψη στρατηγικής σηµασίας οικισµών, όπως η Τζανταϊρίς. 

Η εισβολή έχει πυροδοτήσει ένα κύµα εθνικισµού στην 
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Α
πό τις αρχές του χρόνου, οι προκλήσεις 
του Ερντογάν απέναντι στη χώρα µας 
είναι συνεχείς, κλιµακούµενες και δεν 

περιορίζονται µόνο στα λόγια. Οι πράξεις είναι 
άκρως επιθετικές. Από την προσπάθεια εµβολι-
σµού της ναυαρχίδας της Ακτοφυλακής «Γαύ-
δος» έως τη σύλληψη και κράτηση των δύο 
στρατιωτικών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, η 
Τουρκία δείχνει να έχει επιλέξει τη σύγκρουση 
και τη ρήξη, ενώ την ίδια στιγµή η ρητορική 
του Τούρκου Προέδρου και του στενού περι-
βάλλοντός του γίνεται καθηµερινά πιο επιθε-
τική και προκλητική. 

Οπως πολιτεύεται ο Τούρκος Πρόεδρος, το 
«θερµό επεισόδιο» και η «πολεµική σύρραξη» 
δεν θα πρέπει να αποκλείονται. Επίσης, φαίνε-
ται πως για τον ίδιο και τα δύο είναι ευπρόσδε-
κτα. Ο Ερντογάν δείχνει να θέλει να εκµεταλ-
λευτεί το θετικό για τη χώρα του ισοζύγιο ισχύ-
ος, ώστε να επιβάλει τη βούλησή του στην Ελ-
λάδα και στην Κύπρο. Το ερώτηµα είναι για-
τί το κάνει τώρα;

Η απάντηση που δίνουν οι Τούρκοι αντικα-
θεστωτικοί είναι ότι η ένταση και η πολεµική 
ατµόσφαιρα τον βοηθούν να συσπειρώσει την 
τουρκική κοινή γνώµη υπέρ του, κάτι ιδιαίτε-
ρα σηµαντικό ενόψει της πιο κρίσιµης εκλογι-
κής αναµέτρησης των τελευταίων δεκαετιών 
στην Τουρκία, των προεδρικών εκλογών του 
2019. Τα δεδοµένα δεν έχουν ακόµα αλλάξει 
από την επαύριο του δηµοψηφίσµατος. Πολι-
τικά η τουρκική κοινή γνώµη παραµένει µοι-
ρασµένη στο 50%-50%. Αυτό για τον Τούρκο 
Πρόεδρο είναι ένα τεράστιο ρίσκο, αφού δια-
τηρείται ένα σκηνικό τέτοιο, που µπορεί να τον 
οδηγήσει σε ήττα στον β’ γύρο των εκλογών, 
αν οι αντίπαλοί του συσπειρωθούν γύρω από 
τον δεύτερο. Ο Ερντογάν, ωστόσο, δεν µπο-
ρεί να επιτρέψει να πάνε οι προεδρικές εκλο-
γές στον β’ γύρο και αυτό -σύµφωνα µε τους 
Τούρκους αντικαθεστωτικούς- σηµαίνει πως θα 
κάνει ό,τι χρειαστεί, ακόµα και αν αυτό συµπε-
ριλαµβάνει απόβαση σε κάποιο ελληνικό νησί. 

Η συµµαχία
Αυτό κατέστη σαφές και από την εκλογική 
συµµαχία µε τους Γκρίζους Λύκους του Ντε-
βλέτ Μπαχτσελί, επιχειρώντας να διευρύνει 
την εκλογική επιρροή του και στους ακραίους 
εθνικιστές, που «βλέπουν» ως εχθρό τούς Κούρ-
δους και την Ελλάδα. Πέρα από την εκλογική 
αναγκαιότητα, όµως, υπάρχει και ένα δεύτε-

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΧΟΣ του Ερντογάν είναι να χά-
σει τις προεδρικές εκλογές (που είναι προγραμμα-
τισμένες για το 2019, πιθανότατα όμως θα διεξα-
χθούν πρόωρα) και μαζί τους και την εξουσία. Σε 
αυτήν την περίπτωση έχει κάθε λόγο να φοβάται 
πως οι αντίπαλοί του θα τον εκτελέσουν, όπως τον 
πρώην πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές το 1961. 
Ξέρει ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού (και 
ανάμεσά τους μεγάλα τμήματα του τουρκικού κα-
τεστημένου και της δυτικότροπης ελίτ των δυτικών 
ακτών και των μεγάλων πόλεων) πνέει μένεα ενα-
ντίον του. Ξέρει, επίσης, πως οι αντίπαλοί του (και 
οι Αμερικανοί) έχουν περισσότερα στοιχεία από 
όσα χρειάζονται για θέματα διαφθοράς και όχι μό-
νον για να τον περάσουν από δίκη. Οπως έχουν τα 
πράγματα στην Τουρκία, ο Ερντογάν χρειάζεται νί-
κη στις προεδρικές εκλογές από τον πρώτο γύρο, 
καθώς, αν υπάρξει δεύτερος γύρος, διατρέχει τον 

κίνδυνο να συσπειρωθούν όλοι οι αντίπαλοί του 
εναντίον του, αρκεί ο ανθυποψήφιός του να έχει 
μια μίνιμουμ απήχηση στους Κούρδους (κάτι που 
αποκλείει υποψήφιους προερχόμενους από τους 
Γκρίζους Λύκους, όπως της Μεράλ Ακσενέρ). Ο 
Ερντογάν γνωρίζει πως σε όλο το φάσμα της αντι-
πολίτευσης γίνονται διεργασίες για να βρεθεί ένας 
κατάλληλος υποψήφιος - και αυτός είναι ο κύρι-
ος λόγος που κρατάει τον ηγέτη του φιλοκουρδι-
κού κόμματος HDP στη φυλακή. Αν, παρά ταύτα, 
ο υποψήφιος βρεθεί και προκύψει την Κυριακή 
δεύτερος γύρος, τότε δεν θα πρέπει να αποκλεί-
εται αυτός να μην γίνει ποτέ και ο Τούρκος Πρό-
εδρος να προχωρήσει σε δικτατορία. Οι Τούρκοι 
αντικαθεστωτικοί, πάντως, εκτιμούν πως αν ο Ερ-
ντογάν κερδίσει τις εκλογές του 2019, αυτές θα εί-
ναι για μεγάλο διάστημα οι τελευταίες που θα διε-
ξαχθούν στην Τουρκία. 

Τον τρομάζει το τέλος του Μεντερές
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