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vernamental, l’AKP d’Erdogan. I 
l’estat de dret i la separació de po-
ders són els que més ho pateixen. 

Quina influència tindrà tot plegat 
en l’electorat? 
Les eleccions seran un punt crític. 
Al març n’hi ha de municipals i si els 
candidats governamentals pateixen 
una desfeta a les grans ciutats, se’n 
ressentirà Erdogan. La reacció de 
l’opinió pública amb la corrupció, 
que toca les arrels del clientelisme 
del govern, pot minar la cohesió de 
la base electoral de l’AKP. 

¿Erdogan repetirà com a candidat 
a primer ministre? 
Ell va introduir una norma al seu 
partit que li barra el pas. Aspira a 
ser el primer president turc elegit a 
les urnes a l’agost. Però l’operació 
per dotar de més poders aquesta fi-
gura no li va sortir bé. Podria canvi-
ar la norma del seu partit o assumir 
el risc d’optar a president, però si hi 
ha un candidat opositor fort, què 
passarà? 

Hi serà? 
No ho sabem, hi ha moltes especu-
lacions al voltant del que podria fer 
l’ara president, Abdullah Gül… La 
raó de la fortalesa d’Erdogan és la 
falta d’alternativa. Si a les munici-
pals Erdogan veu amenaçat el seu 
poder, podria avançar les legislati-
ves previstes per al 2015, fins i tot 
abans de les presidencials de l’agost. 
Seria una bona opció, ja que l’oposi-
ció no està preparada.e

Ioannis Grigoriadis va participar ahir en un acte del 
IEMed a Barcelona. IEMED

“La fortalesa d’Erdogan 
és la falta d’alternativa”

¿El mal moment que passa el lide-
ratge d’Erdogan hi juga algun rol? 
Al revés que a Grècia, la qüestió de 
Xipre té poca incidència en la polí-
tica turca. El govern turc no utilit-
zarà Xipre amb finalitats electorals. 
Serà al revés, Turquia té tantes di-
ficultats en l’escena internacional 
que necessita algun èxit. 

¿I un èxit a Xipre aplanaria el camí 
de Turquia cap a la UE? 
Absolutament, Xipre ja no serà un 
obstacle però ara hi ha altres pro-
blemes que han sorgit amb les pro-
testes al parc Gezi i els casos de cor-
rupció que s’han destapat. 

Què està passant a Turquia? 
És una situació confusa i imprevisi-
ble. Hi ha una lluita de poder entre 
el que fins ara eren aliats polítics, 
dins les mateixes files del partit go-

Urnes “Si el primer ministre veu amenaçat el seu 
poder, avançarà les eleccions” Fractura “Turquia 
viu una lluita de poder entre els que eren aliats”

Ioannis Grigoriadis

MARC VIDAL  
Nascut a Grècia però establert a 
Turquia, Ioannis Grigoriadis és un 
analista polític privilegiat per trac-
tar les relacions entre aquests dos 
països, que continuen enfrontats 
per la partició de Xipre. És optimis-
ta sobre el que pot donar de si la no-
va ronda negociadora per reunificar 
l’illa i prediu un avançament electo-
ral a Turquia si el primer ministre, 
Recep Tayyip Erdogan, veu amena-
çat el seu poder. 

Què espera de la nova ronda nego-
ciadora per la reunificació de Xipre 
que enfronta Grècia i Turquia? 
Sóc raonablement optimista. No 
podem ser concloents i dir que ara 
és la bona, però sí que és la millor 
oportunitat per aconseguir la reuni-
ficació en els últims deu anys.  
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