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Του Παναγή γαλιατσατου

Σ
ωσίβιο στις κάλπες σκοπεύει να αναζητή-
σει ο Ερντογάν μέσα στο επόμενο έτος. 
Ο Τούρκος Πρόεδρος, που βρίσκεται πο-

λιτικά με την πλάτη στον τοίχο λόγω της κατάρ-
ρευσης της τουρκικής λίρας και της ακρίβειας 
που εξανεμίζει τα εισοδήματα των Τούρκων 
πολιτών, βλέποντας τη δημοτικότητά του να 
καταρρέει, προσπαθεί τώρα να δημιουργή-

σει τις συνθήκες για ένα «παράθυρο ευκαιρί-
ας» στην οικονομία, που θα του επιτρέψει να 
αντιμετωπίσει με καλύτερες προϋποθέσεις την 
αντιπολίτευση. Παράλληλα, έχει δώσει εντολή 
στους επιτελείς του να θέσουν τον κομματικό 
μηχανισμό του AKP σε εκλογική εγρήγορση. 

Πολιτικές σκοπιμότητες
Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν πως η λεγό-
μενη «ανορθόδοξη» οικονομική πολιτική του 
Ερντογάν, που επιμένει στα χαμηλά επιτόκια 
και αποδυναμώνει το εθνικό νόμισμα, υπηρε-
τεί πολιτικές και όχι οικονομικές σκοπιμότητες. 
Με τα χαμηλά επιτόκια, το φθηνό χρήμα και 
το υποτιμημένο νόμισμα, ο Ερντογάν προσπα-
θεί να δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις, στις εξα-
γωγές και στον τουρισμό, ώστε να ανακάμψει 
η οικονομία. Μόλις αυτό συμβεί, τότε θα προ-
σφύγει στις κάλπες με το επιχείρημα ότι έσωσε 
την οικονομία. Ηδη προσπαθεί με κάθε τρόπο 
να πείσει τους Τούρκους πολίτες ότι η χώρα δέ-
χεται μια επίθεση από κέντρα του εξωτερικού, 
στα οποία οι επιτελείς του συμπεριλαμβάνουν 
και την Ελλάδα. Για να αντισταθμίσει τις εισο-
δηματικές απώλειες που υφίστανται οι πολίτες 

από τον αχαλίνωτο πληθωρισμό, ο Ερντογάν προχώρησε ήδη σε αύξη-
ση κατώτατου μισθού κατά 54%, ενώ το τελευταίο του τρικ ήταν η «δο-
λαριοποίηση» των καταθέσεων των Τούρκων πολιτών. Η κυβέρνηση δε-
σμεύτηκε να αναπληρώσει τις απώλειες που θα υποστούν οι κάτοχοι κα-
ταθέσεων σε λίρες, εάν η υποχώρηση του εθνικού νομίσματος έναντι των 
«σκληρών» νομισμάτων υπερβεί τα επιτόκια που υπόσχονται οι τράπεζες. 

Προσωρινή ανάκαμψη
Το τελευταίο μέτρο ανέκοψε, πράγματι, προσωρινά την πτώση της λί-
ρας. Ο καταιγισμός διθυραμβικών δημοσιευμάτων που ακολούθησε («Η 
Τουρκία απέτρεψε κερδοσκοπικά παιχνίδια ξένων δυνάμεων», ήταν ένας 
χαρακτηριστικός τίτλος), η κινητοποίηση των οπαδών του κυβερνώντος 

κόμματος, που υμνούσαν τον μεγάλο ηγέτη, αλλά και η επίθεση που εξα-
πέλυσε ο ίδιος ο Ερντογάν στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, τον οποίο χαρακτήρισε «μαριονέτα των ξένων 
δυνάμεων» που επιβουλεύονται τη λίρα και την Τουρκία, ήταν απολύτως 
ενδεικτικά για την πολιτική στόχευση των μέτρων. 

Στην πραγματικότητα, πάντως, ο Ερντογάν δεν έχει άλλο τρόπο για να 
καλύψει τις προαναφερθείσες εγγυήσεις από το να τυπώσει χρήμα χωρίς 
αντίκρισμα, όπως σωστά τον κατηγορεί η αντιπολίτευση. Στο επιτελείο του 

γνωρίζουν ότι αυτό μπορεί να γίνει για ένα συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα και η όποια ανά-
καμψη που θα δημιουργήσει μια επίφαση ευ-
ημερίας και ομαλότητας θα έχει και αυτή περι-
ορισμένη διάρκεια. Παρά τις κατηγορηματικές 
διαψεύσεις, λοιπόν, στις οποίες επιδίδονται μέ-
ρα παρά μέρα ο Ερντογάν και ο κυβερνητικός 
του εταίρος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης στην Τουρκία έχουν ήδη πά-
ρει φωτιά και οι πολίτες σπεκουλάρουν για την 
ημερομηνία των πρόωρων εκλογών, με πολλούς 
-εύλογα- να τις τοποθετούν στο πρώτο εξάμη-
νο του 2022. 

Γι’ αυτό το ενδεχόμενο προετοιμάζονται ήδη όλα τα κόμματα στην Τουρ-
κία - και το AKP. Η αντιπολίτευση, άλλωστε, ζητά επιτακτικά πρόωρες κάλ-
πες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, πάντως, και στο εσωτερικό των κομ-
μάτων του κυβερνητικού συνασπισμού υπάρχει προετοιμασία και έχουν 

δοθεί εντολές στις τοπικές οργανώσεις να προ-
ετοιμάζονται για προεκλογική καμπάνια και με-
γάλες συγκεντρώσεις. 

Η προοπτική μιας πρόωρης προσφυγής 
στις κάλπες στην Τουρκία, που στην πραγμα-
τικότητα θα αποτελεί και μια μεγάλη ζαριά για 
τον Ερντογάν, δεν είναι ανέφελη για τη γειτο-
νιά μας. Γιατί το ένα εργαλείο με το οποίο θα 
προσπαθήσει ο Ερντογάν να συσπειρώσει τη 
βάση του, οι κινήσεις στην οικονομία, δεν αρ-
κεί για το 50% + 1 που χρειάζεται για να διατη-
ρηθεί στην εξουσία. Εύλογα, αναμένονται κι-

νήσεις και στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, 
που είναι πολύ πιθανόν να εκδηλωθούν στη Συ-
ρία (η οποία «καίει» περισσότερο από οτιδή-
ποτε άλλο τους Τούρκους), στην Κύπρο ή ακό-
μα και στο Αιγαίο. 

Ηδη το σχέδιο για μια νέα εισβολή στη Συ-
ρία παραμένει πάνω στο τραπέζι, ενώ θεωρεί-
ται πολύ πιθανή και μια δυναμική κίνηση στην 
κυπριακή ΑΟΖ, είτε με αποστολή ερευνητικού 
σκάφους στα οικόπεδα όπου έχουν ξεκινήσει 
και πάλι οι ερευνητικές γεωτρήσεις της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, είτε με την αποστολή πλοί-
ου-γεωτρύπανου για γεωτρήσεις στην Κυπρι-
ακή ΑΟΖ. Και μπορεί στην Αθήνα η ανησυχία 
για μια επιθετική κίνηση της Τουρκίας στο Αι-
γαίο να μην είναι μεγάλη, ωστόσο τίποτε δεν 
αποκλείει μια τουρκική πρωτοβουλία στα όρια 
του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου ή 
ακόμα και την προκήρυξη ερευνών σε αυτή τη 
θαλάσσια περιοχή. Οι εξελίξεις στη Λιβύη, άλ-
λωστε, είναι μάλλον ευνοϊκές για τον Ερντογάν, 
καθώς η αναβολή των εκλογών σημαίνει ότι 
στα ηνία στην Τρίπολη παραμένει μια κυβέρ-
νηση που είναι δεκτική στην προσπάθεια της 
Τουρκίας να ασκήσει επιρροή στη χώρα αυτή. 
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