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Ροζ παρασκήνιο

Ο γαμπρός,

η παραίτηση και
ένα σκάνδαλο
Η παράνομη σχέση που φέρεται
να διατηρεί ο μέχρι πρότινος
υπουργός Οικονομικών της
Τουρκίας και σύζυγος της
κόρης του Ερντογάν, Μπεράτ
Αλμπαϊράκ, ήταν η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι
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πορεί η παραίτηση του Μπεράτ Αλμπαϊράκ να έπεσε σαν κεραυνός εν
αιθρία για τους Τούρκους πολίτες και
πολλούς πολιτικούς και οικονομικούς αναλυτές
σε όλον τον κόσμο, ωστόσο στην πραγματικότητα το καζάνι έβραζε από καιρό. Ενα όχι τόσο
ασυνήθιστο μείγμα έρωτα και πολιτικής ήταν
εκρηκτικό στην περίπτωση του Αλμπαϊράκ. Η
επιβεβαίωση της διαρροής-φημολογίας ότι ο
γαμπρός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, σε συνδυασμό με
τις υψηλές πολιτικές του βλέψεις είτε μέσα στο
κόμμα του πεθερού, είτε σε άλλο, ιδεολογικά
συγγενές με το AKP, κόμμα, τον οδήγησε στην
έξοδο από την κυβέρνηση. Αν θα υπάρξει συνέχεια… εξόδου και από την οικογένεια, είναι
κάτι που θα φανεί.
Οσο περνούν οι ημέρες, έρχονται στο φως
της δημοσιότητας περιστατικά, φήμες και πληροφορίες που δείχνουν πως ο μέχρι πρότινος

υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας και γαμπρός του Προέδρου Ερντογάν έβλεπε από
καιρό την καρέκλα του να τρίζει. Πριν από μία
εβδομάδα, ο Μπ. Αλμπαϊράκ ανακοίνωσε, με
ανάρτησή του στο Instagram, την παραίτησή
του από τη θέση του υπουργού Οικονομικών
επικαλούμενος λόγους υγείας. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε αποπεμφθεί ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Μουράτ Ουισάλ και είχε αντικατασταθεί, με απόφαση του
Ερντογάν, από τον πρώην διευθυντή Στρατηγικής και Προϋπολογισμού της κυβέρνησής
του, Νατζί Αγμπάλ.
Από εκείνο το σημείο και μετά ξεκίνησαν οι
διαρροές. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Ερντογάν κάλεσε στο γραφείο του
τον νέο κεντρικό τραπεζίτη για ενημέρωση. Ο
Αγμπάλ φέρεται να του αποκάλυψε πως δεν
υπάρχουν συναλλαγματικά αποθέματα. Στη
συνέχεια, ο οργισμένος Ερντογάν φώναξε τον
Αλμπαϊράκ για να του δώσει εξηγήσεις, αλλά,
τελικά, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, δεν τον
δέχθηκε στο γραφείο του. Αγμπάλ και Αλμπαϊράκ συναντήθηκαν στην είσοδο του προεδρι-
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κού μεγάρου, αντάλλαξαν βαριές κουβέντες και κατέληξαν να
παίζουν ξύλο, μέχρι να τους χωρίσουν οι άνδρες της ασφάλειας του κτιρίου. Την επόμενη ημέρα, φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, όπως η «Ηurriyet», αποκάλυψαν πως, κατά τη διάρκεια
συνάντησής του με βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ,
ο Αλμπαϊράκ είχε πει πως «μπορούμε, αν θέλουμε, να μειώσουμε την αξία των ξένων νομισμάτων, αυξάνοντας τα επιτόκια, αλλά δεν το θέλουμε». Αυτή η δήλωση μεταφράστηκε ως απόπειρα μετατόπισης της πλήρους ευθύνης για την κατάρρευση της
τουρκικής οικονομίας στον Ερντογάν, ο οποίος επιμένει σθεναρά στην υπεράσπιση της τουρκικής λίρας και αντιστέκεται στην
αύξηση των επιτοκίων.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι ο Αλμπαϊράκ είχε αρχίσει να σκάβει τον λάκκο του Ερντογάν. Φαίνεται πως ο Τούρκος
Πρόεδρος το είχε αντιληφθεί αρκετά νωρίς αφού -σύμφωνα με
την «Daily Sabah»- φέρεται να ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, να διερευνήσει την πληροφορία ότι
περίπου 40 βουλευτές του ΑΚΡ θα στραφούν στο DEVA του Αλί
Μπαμπατσάν ή στο Κόμμα του Μέλλοντος του Αχμέτ Νταβούτογλου, εάν ο Αλμπαϊράκ δεν αποχωρήσει από την κυβέρνηση.
Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του στο υπουργείο Οικονομικών, ο Μπ. Αλμπαϊράκ κλήθηκε να αντιμετωπίσει την εκτόξευση του πληθωρισμού σε διψήφια ποσοστά και την έκρηξη
της ανεργίας. Εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού, η τουρκική λίρα καταρρέει και η οικονομία της χώρας συρρικνώνεται με ταχείς ρυθμούς. Αποδεικνύεται, όμως, πως ο Αλμπαϊράκ δεν έφυγε από την κυβέρνηση τόσο επειδή έχασε τον
έλεγχο της τουρκικής οικονομίας, αλλά κυρίως επειδή έχασε την
εμπιστοσύνη του πεθερού του. Αλλωστε, το πολιτικό και το μιντιακό σύστημα στην Τουρκία έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο
που, αν δεν το επιθυμούσε ο ίδιος ο Ερντογάν, δεν θα υπήρχε
καμία διαρροή για το πρόσωπο του γαμπρού του.

Πολιτική και γάμος
Ο Μπ. Αλμπαϊράκ ήταν για χρόνια ένας από τους πιο στενούς και
πιο έμπιστους συνεργάτες του Τούρκου Προέδρου. Ο 42χρονος επιχειρηματίας μπήκε στην πολιτική το 2015, όταν εξελέγη
βουλευτής. Ο Ερντογάν του έδωσε το βαρύ χαρτοφυλάκιο του
υπουργείου Ενέργειας, το οποίο διατήρησε μέχρι το 2018, όταν
και ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών. Ο Αλμπαϊράκ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1978 και είναι γιος του Τούρκου
δημοσιογράφου και συγγραφέα Σαντίκ Αλμπαϊράκ. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, ενώ
απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα
της τραπεζικής διοικητικής στη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε για

