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Του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΕΤΑΙΟΥ

Σ
ε δρόμο χωρίς επιστροφή φαίνεται να έχει 
οδηγήσει την τουρκική λίρα ο ανορθόδο-
ξος πόλεμος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν απέναντι στα επιτόκια, προκαλώντας 
έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, τρό-
μο στους Τούρκους επιχειρηματίες, αλλά και τε-
ράστιες πλέον δυσκολίες στην καθημερινή ζωή 
εκατομμυρίων Τούρκων που παλεύουν για να 
«βγάλουν» τον μήνα. Την περασμένη εβδομά-
δα, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, λειτουρ-
γώντας κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του Ερ-
ντογάν, μείωσε πάλι το επιτόκιο και η τουρκική 
λίρα έχασε σε πέντε ημέρες σχεδόν το 11,5% 
της αξίας της έναντι του δολαρίου και του ευρώ.

Με το ευρώ να έχει ξεπεράσει τις 12 τουρ-
κικές λίρες, ο μηνιαίος ελάχιστος μισθός στην 
Τουρκία, τον οποίο λαμβάνει το 45% των ερ-
γαζομένων στη χώρα, είναι σήμερα 235,5 ευ-
ρώ, ενώ ο μισθός ενός καθηγητή κρατικού πα-
νεπιστημίου είναι οριακά στα 1.000 ευρώ. Με 
τον πραγματικό πληθωρισμό να εκτιμάται από 
Τούρκους οικονομολόγους σχεδόν στο 40%, η 
καθημερινή ζωή του μεγαλύτερου μέρους των 
Τούρκων έχει σήμερα μετατραπεί σε βιοπάλη.  
Στην Τουρκία κανείς πια δεν τολμά να προβλέ-
ψει τη συνέχεια, αλλά τα σενάρια για πρόωρες 
εκλογές έχουν για μία ακόμα φορά αρχίσει να 
οργιάζουν, καθώς τόσο πολιτικοί της αντιπολί-
τευσης όσο και επιχειρηματίες και δημοσιογρά-
φοι εκτιμούν ότι, όσο αργότερα γίνουν οι εκλο-
γές, τόσο πιο δύσκολο θα είναι πλέον για τον  Ερ-
ντογάν, το ΑΚΡ και τους εθνικιστές συμμάχους 
τους του ΜΗΡ να επικρατήσουν.

Αναλυτές στην Κωνσταντινούπολη πλέον κά-
νουν λόγο για «αιμορραγία» του ΑΚΡ και του 
ΜΗΡ, που χάνουν σταθερά ψήφους, καθώς οι 
τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει η πλειονότητα των Τούρκων, συμπερι-
λαμβανομένων και των ψηφοφόρων τους, αυ-
ξάνονται ραγδαία.

Δημοσκόπηση της έγκριτης εταιρείας Avrasya 
Arastirma, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, 
καταγράφει για πρώτη φορά το ΑΚΡ να έρχεται 
δεύτερο μετά το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λα-
ϊκό Κόμμα (CHP) με 28,4% και 30,1% αντίστοι-
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χα, ενώ οι εθνικιστές του ΜΗΡ βρίσκονται πλέον σταθε-
ρά κάτω του 10% που απαιτείται ώστε ένα κόμμα να εκ-

προσωπείται στην Εθνοσυνέλευση.
Το ΑΚΡ και ο Ερντογάν φαίνε-
ται ότι έχουν πλέον χάσει την 
αίγλη τους και την απήχησή 
τους σε δύο βασικές γι’ αυ-
τούς «δεξαμενές» ψηφοφό-
ρων: Τους μεσοαστούς συντη-

ρητικούς/ισλαμιστές και τις γενιές 
Ζ και Υ. Και αυτό, όπως εκτιμούν 

πολιτικοί αναλυτές στην Τουρκία με 
τους οποίους μίλησε η Realnews, δείχνει 

ότι δεν έχει πια επιστροφή, διότι τα οικονο-
μικά προβλήματα που προκαλεί η ανορθό-
δοξη νομισματική πολιτική έχουν αποξενώ-
σει τις δύο αυτές ομάδες από το ΑΚΡ και 
τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι δυσαρεστη-
μένοι μεσοαστοί συντηρητικοί/ισλαμι-
στές, που αποτελούν περίπου το 15%-
20% του εκλογικού σώματος, είναι μια 
κοινωνική ομάδα που χαρακτηρίζεται 
από μια νέα αστική κουλτούρα, από 
υψηλό επίπεδο μόρφωσης και εισο-
δημάτων και από ένα ευρύτερο ιδε-
ολογικό πλαίσιο που αντλεί τη νομι-
μοποίησή του από τις μουσουλμανι-
κές και συντηρητικές αξίες. Είναι, δη-
λαδή, οι «νεοαστοί» ισλαμιστές που 
κατάφεραν να ανέβουν οικονομικά, 
κοινωνικά και ταξικά χάρη στο ΑΚΡ και 
στην οικονομική άνθηση της Τουρκί-
ας των πρώτων δέκα τουλάχιστον χρό-
νων της διακυβέρνησης του Ερντογάν. 

Μετά τις εθνικές του 2018 και τις δη-
μοτικές του 2019, ειδικά στην Κωνστα-

ντινούπολη, οι δυσαρεστημένοι ισλαμι-

στές έχουν αναδειχθεί ως ένας από τους πιο ση-
μαντικούς αλλά και τους πιο ασταθείς παράγο-
ντες της τουρκικής εκλογικής πολιτικής. Η βασι-
κή πηγή της δυσαρέσκειας των συντηρητικών 
είναι η επιδείνωση της οικονομικής τους κατά-
στασης και ο φόβος ότι απειλούνται τα οικονο-
μικά και ταξικά τους κεκτημένα, ενώ την ίδια 
ώρα αυξάνεται στους κόλπους τους η απογοή-
τευση για τον Ερντογάν και το AKP.

Μαζί με αυτούς, οι γενιές Ζ και Υ, δηλαδή οι 
νέοι που γεννήθηκαν λίγο μετά και λίγο πριν από 
το 2000, απομακρύνονται και αυτές από το ΑΚΡ 
και τον Τούρκο Πρόεδρο. Σύμφωνα με εκτιμή-
σεις ερευνητών, στην επόμενη εκλογική αναμέ-
τρηση, το 2023, αν δεν γίνουν μέχρι τότε πρόω-
ρες εκλογές, οι νέες αυτές γενιές θα αποτελούν 
σχεδόν 7 εκατομμύρια ψηφοφόρων. Ωστόσο, 
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της εταιρείας δη-
μοσκοπήσεων Gezici Arastirma Merkezi, μόνο 
το 24,6% της γενιάς Ζ και μόνο το 28,75% της 
γενιάς Υ εκτιμάται ότι θα ψηφίσει τη συμμαχία 
του ΑΚΡ με το ΜΗΡ. Και αυτό σε πλήρη αντίθε-
ση με την πολύ ισχυρή δυναμική του ΑΚΡ, που 
κάποτε προσέλκυε μαζικά ψηφοφόρους των 
νέων γενεών. Ερευνες των τελευταίων ετών κα-
ταδεικνύουν επίσης ότι η πλειονότητα των νέ-
ων αυτών γενεών είναι απογοητευμένη από τις 
πολιτικές του ΑΚΡ, ενώ κρατά μεγάλες αποστά-
σεις από τις προσπάθειες του Τούρκου Προέ-
δρου να δημιουργήσει μια «ευσεβή γενιά» προ-
σηλωμένη σε συντηρητικές ισλαμικές αξίες και 
συμπεριφορές.

Χωρίς ένα σημαντικό κομμάτι των ισλαμιστών 
και των νέων, το ΑΚΡ βρίσκεται πλέον σε φάση 
επικίνδυνης περιδίνησης, κάτι που στην Τουρ-
κία εκτιμάται ότι είναι κακός οιωνός για την επό-
μενη περίοδο.
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