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ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, το κόμμα ∆ικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης καταγράφει τις χειρότερες επιδόσεις. 
Κάποιες εταιρείες προσδιόρισαν την επιρροή του 
πρόσφατα στο 29%, που αποτελεί ιστορικό χαμηλό

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ πολίτες είναι πολύ 
δυσαρεστημένοι, καθώς ο πληθωρισμός 
από τις συνεχείς υποτιμήσεις της λίρας 
κατατρώει τα εισοδήματά τους

βύη µετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε. Η συµφωνία προβλέπει 
πως το επόµενο τρίµηνο είναι υποχρεωµένοι να φύγουν από τη 
χώρα. Θα επιστρέψουν πίσω στη Συρία ή η Τουρκία θα τους δια-
σπείρει και σε άλλες περιοχές, ανάλογα πάντα µε τους στόχους της;

Την ίδια ώρα, όµως, και η Ευρώπη φαίνεται να αλλάζει στά-
ση. Ακόµα και χώρες που έχουν διαχρονικά καλές σχέσεις µε την 
Τουρκία του Ερντογάν αρχίζουν να κάνουν δεύτερες σκέψεις, 
σηµειώνουν διπλωµατικές πηγές. Τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης το βράδυ της Πέµπτης, 
καταδίκασαν τις επιθέσεις στη Γαλλία µε κοινή δήλωσή τους. Τό-
νισαν ότι «στεκόµαστε ενωµένοι και σταθεροί στην αλληλεγγύη 
µας προς τη Γαλλία, τον γαλλικό λαό και την κυβέρνηση της Γαλ-
λίας, στον κοινό και συνεχή αγώνα µας κατά της τροµοκρατίας 
και του βίαιου εξτρεµισµού».

Ειδικότερα, στο τέλος της ανακοίνωσης, σηµειώνεται ο θρη-
σκευτικός πόλεµος που για πολλούς πάει να αναβιώσει. «Καλού-
µε τους ηγέτες σε όλο τον κόσµο να εργαστούν για τον διάλογο 
και την κατανόηση µεταξύ κοινοτήτων και θρησκειών και όχι για 
τον διχασµό», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Κάτι που δείχνει ποιο 
µπορεί να είναι το επόµενο πεδίο σύγκρουσης µε την Τουρκία.

Τίποτα δεν πάει καλά στα εσωτερικά µέτωπα
Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Ερντογάν, παρά τους λεο-
νταρισµούς του και τις προκλητικές δηλώσεις του. Η οικονοµία 
της Τουρκίας βρίσκεται στο χειρότερο σηµείο από τότε που βρέ-
θηκε στην εξουσία, το 2002. Στις δηµοσκοπήσεις, το κόµµα ∆ι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης καταγράφει τις χειρότερες επιδόσεις. 
Κάποιες εταιρείες, µάλιστα, προσδιόρισαν την επιρροή του πρό-
σφατα στο 29%, που αποτελεί ιστορικό χαµηλό. 

Οι Τούρκοι είναι πολύ δυσαρεστηµένοι, καθώς ο πληθωρισµός 
από τις συνεχείς υποτιµήσεις της λίρας κατατρώει τα εισοδήµα-
τά τους. Η ακρίβεια σε βασικά είδη διατροφής, όπως το ψωµί, 
πλήττει τα λαϊκά στρώµατα και είναι ενδεικτικό το ότι η κυβέρ-
νηση προσπάθησε -χωρίς αποτέλεσµα- να δηµιουργήσει ένα κί-
νηµα «αλληλεγγύης» ανάµεσα στους εύπορους για το ψωµί. Το 
πρόβληµα όµως παραµένει, όπως έδειξε η πρόσφατη προσπά-
θεια του ίδιου του Ερντογάν να αρνηθεί ότι υπάρχουν άνθρωποι 
που δεν µπορούν να αγοράσουν ψωµί στην Τουρκία σήµερα. 

Ο κορωνοϊός έχει κάνει µεγάλη ζηµιά και στην οικονοµία, οι 
εξαγωγές έχουν πέσει δραµατικά, ο τουρισµός µηδενίστηκε και 
η ανεργία αυξάνεται συνεχώς. Η κρίση πλήττει ιδιαίτερα τους νέ-
ους, που δεν βλέπουν µέλλον στη χώρα τους, δεν βρίσκουν δου-
λειές και σκέφτονται τη µετανάστευση. Περισσότεροι από τους 
µισούς νέους Τούρκους 17 έως 25 χρόνων είναι δυσαρεστηµέ-
νοι µε την κατάσταση στη χώρα, ενώ το 25% είναι χωρίς δου-
λειά. Αυτή η ηλικιακή οµάδα, όµως, είναι πολύ σηµαντική σε µια 
πληθυσµιακά δυναµική χώρα όπως η Τουρκία, καθώς υπολογί-
ζεται ότι στις εκλογές του 2023 θα ψηφίσουν 6 εκατοµµύρια νέοι 
ψηφοφόροι. Εως τώρα ο Ερντογάν µπορούσε να ξεπερνά αυτές 
τις κρίσεις χάρη στη δηµοτικότητά του και στην τάση των Τούρ-
κων να συσπειρώνονται γύρω του σε κάθε δυσκολία ή περιπέ-
τεια στο εξωτερικό της χώρας. Αυτό λειτούργησε µε τους πολέ-
µους στη Συρία και στη Λιβύη και κατά την πρώτη φάση του κο-
ρωνοϊού. Ωστόσο δεν λειτουργεί πια και η αντιπαλότητα µε την 
Ελλάδα δεν του δίνει δηµοφιλία. Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν 
ότι η δηµοτικότητα του σουλτάνου έχει υποχωρήσει στο ιστορι-
κό χαµηλό του 41% και ότι είναι πίσω όχι µόνο από τον δήµαρ-
χο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέµ Ιµάµογλου, αλλά και από εκεί-
νον της Αγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς. 

Είναι σαφές πως ο Ερντογάν «παίζει» πια κυρίως το θρησκευ-
τικό χαρτί για να τονώσει τη δηµοτικότητά του. ∆εν το κάνει για 
πρώτη φορά, το επιχείρησε τον Μάιο µε την Αγία Σοφία και το 
έχει χρησιµοποιήσει στο παρελθόν. Το κοινό στο οποίο απευθύ-
νεται έτσι είναι ευρύτερο από το τουρκικό ακροατήριο, καθώς 
προσπαθεί να εµφανιστεί ως ο ηγέτης του µουσουλµανικού κό-
σµου και ο υπερασπιστής των δικαίων του. Ωστόσο, απευθύνε-
ται εµφανώς και στο εσωτερικό. Τούρκοι αναλυτές, µάλιστα, θε-
ωρούν πως ο στόχος δεν είναι τόσο να ενισχύσει το παραπαί-
ον κόµµα του, αλλά να ανανεώσει τον προσωπικό του «µύθο». 

Ποτέ άλλοτε ο Ερντογάν δεν έφτασε την αντιπαλότητα µε τη 
∆ύση σε τέτοιο σηµείο όπως µε τον Μακρόν. Ποτέ άλλοτε ίσως 
δεν είχε µια τέτοια ευκαιρία. Η Γαλλία βρίσκεται απέναντι στην 
Τουρκία σχεδόν σε όλα τα µέτωπα (Λιβύη, ανατολική Μεσόγει-
ος, Ναγκόρνο Καραµπάχ). Και η Γαλλία είναι το σύµβολο 
για όλα εκείνα που ο µουσουλµανικός κόσµος, όπως τον 
αντιλαµβάνεται ο Ερντογάν, αντιπαθεί. Η πρόσφατη αντι-
παράθεση ξεκίνησε µε τους προσβλητικούς χαρακτηρι-

σµούς του Ερντογάν για τον Γάλλο Πρόεδρο. Η 
Γαλλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της. Ο Ερντο-
γάν συνέχισε να ρίχνει λάδι στη φωτιά, γιατί ανα-
ζητεί αυτή τη σύγκρουση. Σε αντίθεση µε την 
αντιπαλότητα µε την Ελλάδα, που την αντιλαµ-
βάνεται και σαν παζάρι ανάµεσα στην Ελλάδα, 
την Τουρκία, τη Γερµανία και την Ε.Ε., αυτή η 
σύγκρουση είναι πιο σηµαντική γιατί έχει ιδεο-
λογικά χαρακτηριστικά και «κολλάει» στη στρα-
τηγική του. Αλλωστε, από το ξεκίνηµα της παν-
δηµίας µιλά για µια νέα «παγκόσµια τάξη» που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 20 Οκτωβρίου, µετά 
το υπουργικό συµβούλιο, είπε πως «όλες οι πα-
γκόσµιες και περιφερειακές ισορροπίες καταρ-
ρέουν και δίνουν τη θέση τους σε νέες. Η Τουρ-
κία, µε την ισχυρή πολιτική και οικονοµική δοµή 
της, είναι ο ανατέλλων αστέρας σε παγκόσµιο 
και περιφερειακό επίπεδο». Στην ίδια οµιλία, ο 
Ερντογάν δεν δίστασε να επισηµάνει πως η Γαλ-
λία βρίσκεται απέναντι στην Τουρκία σε όλες τις 
περιφερειακές συγκρούσεις. 

Είναι σαφές ότι, µέσα από την αντιπαράθε-
ση µε τη Γαλλία, που είναι το σύµβολο του δυ-
τικού κόσµου, ο Ερντογάν προσπαθεί να ξανα-
πιάσει το νήµα από το 2011 και την αντιπαρά-
θεση µε τον Σιµόν Πέρες στο Νταβός, που τον 
κατέστησε ήρωα του µουσουλµανικού κόσµου. 
Απευθύνεται πάντως στην κοινή γνώµη των µου-
σουλµανικών χωρών και όχι στις ηγεσίες τους, 
καθώς, ιδιαίτερα στον αραβικό κόσµο, σχεδόν 
όλοι (µε εξαίρεση το Κατάρ) συσπειρώνονται 
εναντίον του. Στην πραγµατικότητα, άλλωστε, 
ο βασικός πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής 
που ασκεί είναι η Μουσουλµανική Αδελφότη-
τα, που αντιπολιτεύεται σχεδόν όλα τα αραβι-
κά καθεστώτα και ο χαρακτήρας της είναι κα-
θαρά αντιδυτικός. 

Μονόδροµος
Είναι πιθανόν, η σύγκρουση µε τη Γαλλία να 
φέρει στον Ερντογάν τη στήριξη που περιµένει 
και να ανεβάσει έτσι και την απήχησή του στο 
εσωτερικό της χώρας του. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, το να παίξει το θρησκευτικό χαρτί είναι 
µονόδροµος, καθώς η εκλογική του βάση αυτο-
προσδιορίζεται ως «συντηρητικοί µουσουλµά-
νοι». Το προηγούµενο διάστηµα είχε επιστρα-
τεύσει και το εθνικιστικό χαρτί για να ικανοποι-
ήσει και τον ακροδεξιό εταίρο του στην κυβέρ-
νηση, τον Μπαχτσελί.  Ωστόσο, δεν µπορεί να 
είναι σίγουρος για τη στήριξή του ως το τέλος. 
Ο Αχµέτ Νταβούτογλου θύµισε την Τετάρτη 
ότι ο Μπαχτσελί ήταν µέλος του κυβερνητικού 
συνασπισµού το 2002 και απέσυρε τη στήρι-
ξή του για να µη χρεωθεί τα οικονοµικά µέτρα, 
κάτι που οδήγησε σε εκλογές και έφερε τον Ερ-
ντογάν στην εξουσία. Η οικονοµική κατάσταση 
της Τουρκίας επιδεινώνεται µέρα µε τη µέρα και 

αν ο Μπαχτσελί λειτουργή-
σει όπως το 2002, τότε η 

Τουρκία θα οδηγηθεί 
άµεσα σε πρόωρες 
εκλογές, αφού ο συ-
νασπισµός του Ερ-
ντογάν δεν θα έχει 
πλειοψηφία…

Ο ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
εξέρχεται από το 
μαυσωλείο του Κεμάλ 
Ατατούρκ στην Αγκυρα


