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ρά τα σοβαρά πλήγµατα που έχει υποστεί τα 
τελευταία χρόνια.

Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ του Ερντογάν έχει βασιστεί στην 
υποστήριξη των µη προνοµιούχων θρησκευ-
όµενων Τούρκων, τους οποίους ο κεµαλισµός 
είχε για δεκαετίες στο περιθώριο. Κατά τη δι-
άρκεια της διακυβέρνησης Ερντογάν, το τουρ-
κικό ΑΕΠ υπερδιπλασιάστηκε και το κράτος 
πρόσφερε, για πρώτη φορά, κοινωνικές πα-
ροχές, όπως δωρεάν υγειονοµική περίθαλψη, 
ενώ προχώρησε σε ένα γιγαντιαίο πρόγραµ-
µα δηµοσίων έργων που έχουν µεταµορφώ-
σει την τουρκική ενδοχώρα. 

ΩΣΤΟΣΟ, η επόµενη µέρα βρίσκει την Τουρκία 
αντιµέτωπη µε τα προβλήµατα της προηγού-
µενης. Καταρχήν, η υπερθερµασµένη τουρκι-
κή οικονοµία χρειάζεται προσγείωση, γιατί δι-
αφορετικά κινδυνεύει να συντριβεί. Η ανάπτυ-
ξη του 7% θα πρέπει να περιοριστεί στο 3%-
4% τα επόµενα χρόνια. Επιπλέον, η µετάβαση 
από µια µεσαία σε µια αναπτυγµένη οικονοµία 
προϋποθέτει ένα άλλο θεσµικό πλαίσιο µε ενί-
σχυση του κράτους δικαίου. Αντ’ αυτού, ο Ερ-
ντογάν καταστρέφει την τουρκική δηµοκρατία, 
τροφοδοτεί τον εσωτερικό διχασµό και συντη-
ρεί έναν περίγυρο διαφθοράς και αυθαιρεσί-
ας, που απωθεί τις ξένες επενδύσεις και εγκλω-
βίζει την Τουρκία στην υπανάπτυξη. 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στην Τουρκία µάς αφορούν άµε-
σα. Η Τουρκία είναι για την Ελλάδα η βασική 
εξωτερική απειλή, αλλά και ένας σηµαντικός 
εµπορικός εταίρος. Η Ελλάδα δεν θέλει µια 
ασταθή Τουρκία που µεταφέρει τις εσωτερι-

κές εντάσεις της στο εξωτερικό. Προτιµά µια 
δηµοκρατική, ευηµερούσα και δυτικόστροφη 
Τουρκία που σέβεται τα δικαιώµατα των πολι-
τών της και των γειτόνων της. 

ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, πριν από τις υπερβολές 
του τελευταίου εξαµήνου, ο Ερντογάν είχε φα-
νεί καλύτερος από τους περισσότερους προ-
κατόχους του. Οµως, η απόλυτη ταύτιση των 
ελληνοτουρκικών διαφορών µε πρόσωπα και 
συγκεκριµένους ηγέτες είναι λάθος. Η Τουρ-
κία διεκδικεί διαχρονικά τη συνεκµετάλλευση 
του Αιγαίου και της κυπριακής ΑΟΖ, τη µονο-
πώληση του ενεργειακού διαδρόµου Ανατο-
λής-∆ύσης και την οιονεί φινλανδοποίηση της 
Ελλάδας και, σίγουρα, της Κύπρου. Επιπλέ-
ον, η ενίσχυση του Μπαχτσελί και των ακρο-
δεξιών εθνικιστών στον νέο κυβερνητικό συ-
νασπισµό είναι µια ανησυχητική εξέλιξη. Χά-
ρη στα διεθνή της ερείσµατα και τη διπλωµα-
τική και στρατιωτική της εγρήγορση, η Ελλάδα 
έχει υπερασπιστεί µε επιτυχία το στάτους κβο. 
Οµως, εντέλει, η στάση της Τουρκίας απένα-
ντι στην Ελλάδα εξαρτάται από τις ευρύτερες 
επιλογές της για τη σχέση της µε την Ευρώπη 
και τη ∆ύση. Και αυτή είναι η σηµαντικότερη 
ίσως επιλογή για τον επανεκλεγέντα Πρόεδρο.

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ είναι τώρα αντιµέτωπος µε την 
ιστορία. Το τέλος της θητείας του, το 2023, συ-
µπίπτει µε την εκατονταετηρίδα της Τουρκικής 
∆ηµοκρατίας και ο ίδιος θα πρέπει να αντιλαµ-
βάνεται ότι η κληρονοµιά του θα κριθεί όχι από 
την προσωποποίηση αλλά από τη θεσµοποίηση 
της εξουσίας, µε κρίσιµο ζητούµενο τη διαδο-
χή του, που τότε θα πρέπει να δροµολογηθεί. 
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 Ο θρίαµβος 
Ερντογάν και 
η επόµενη µέρα
στην Τουρκία

Ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανεκλέχθη-
κε στην Προεδρία της Τουρκικής ∆η-
µοκρατίας από τον πρώτο γύρο, αφή-

νοντας πολύ πίσω τον υποψήφιο της κεµαλι-
κής αντιπολίτευσης, Μουχαρέµ Ιντζέ. Πρό-
κειται για έναν προσωπικό θρίαµβο του χα-
ρισµατικού Τούρκου ηγέτη που έχει κυριαρ-
χήσει στην Τουρκία του 21ου αιώνα, όπως 
ο Μουσταφά Κεµάλ είχε κυριαρχήσει στην 
Τουρκία του 20ού αιώνα. 

Νικητής των εκλογών πρέπει να θεωρείται 
και ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο ακροδεξιός σύµ-
µαχος του Ερντογάν, το κόµµα του οποίου 
κατάφερε να συγκρατήσει τις κοινοβουλευ-
τικές του δυνάµεις, παρά τη διάσπαση που 
προκάλεσε η αποχώρηση της Μεράλ Ακσε-
νέρ. Καθώς το κυβερνών Κόµµα της ∆ικαιο-
σύνης και της Ανάπτυξης έχασε οριακά την 
απόλυτη πλειοψηφία του στην τουρκική Βου-
λή, ο Μπαχτσελί κρατά τώρα το κλειδί για τον 
σχηµατισµό κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. 

Το αποτέλεσµα των εκλογών απέδειξε ότι ο 
Ερντογάν διατηρεί τα λαϊκά του ερείσµατα, 
παρά τη φθορά που η 16χρονη άσκηση της 
εξουσίας προκαλεί, η αντιπολίτευση, παρά 
τις όποιες επιµέρους επιτυχίες της, παραµέ-
νει αδύναµη και δεν έχει καταφέρει να προ-
σφέρει µια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση 
εξουσίας και η Τουρκία συνολικά παραµένει 
συντηρητική και πολιτικά δεξιόστροφη. Γεω-
γραφικά, η κεµαλική αντιπολίτευση κυριάρ-
χησε στη δυτική Τουρκία, δηλαδή στην ανα-
τολική Θράκη και στα παράλια του Αιγαίου µε 
επίκεντρο τη Σµύρνη. Το φιλοκουρδικό κόµ-
µα στις επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρ-
κίας, στα σύνορα µε τη Συρία και το Ιράκ µε 
επίκεντρο το Ντιγιάρµπακιρ, και το κυβερ-
νών κόµµα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας 
και στα παράλια της Μεσογείου και του Ευ-
ξείνου Πόντου. 

Οι τουρκικές εκλογές δεν ήταν δίκαιες. ∆ι-
εξήχθησαν σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, 
µε τον Ερντογάν να ελέγχει ασφυκτικά τα 
ΜΜΕ και τον κρατικό µηχανισµό. Ωστόσο, 
δεν υπήρξαν αξιοσηµείωτες καταγγελίες για 
νοθεία και το αποτέλεσµα έχει γίνει λίγο-πο-
λύ αποδεκτό. Η µεγάλη συµµετοχή, που άγ-
γιξε το 90%, απέδειξε ότι η δηµοκρατία στην 
Τουρκία διαθέτει αξιοσηµείωτες αντοχές, πα-
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Η Τουρκία είναι 
για την Ελλάδα η 
βασική εξωτερική 
απειλή, αλλά και 
ένας σημαντικός 
εμπορικός εταίρος. 
Η Ελλάδα δεν θέλει 
μια ασταθή Τουρκία 
που μεταφέρει 
τις εσωτερικές 
εντάσεις της στο 
εξωτερικό. Προτιμά 
μια δημοκρατική, 
ευημερούσα και 
δυτικόστροφη 
Τουρκία


