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ι ΓΝΩΜΗ

Η αμήχανη ιουρκική
ανππολίΐευση

Ενώ
οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο απασχολούν όλο

και περισσότερο την τουρκική κοινή γνώμη οι εξελίξεις στο
μέτωπο της οικονομίας προοιωνίζονται ένα δύσκολο φθινόπωρο

για την κυβέρνηση Ερντογάν Η νέα έξαρση των κρουσμάτων

του κορωνοϊού καθιστά ανεδαφική κάθε συζήτηση επιστροφής

στην κανονικότητα Η οικονομία παραμένει σε δεινή
θέση εκτός των άλλων και λόγω της μεγάλης πτώσεως του τουριστικού

συναλλάγματος Η ακολουθούμενη νομισματική πολιτική

θεωρείται ως ένας από τους κύριους λόγους για τη διαρκή
πτώση της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας Καθώς τα πραγματικά
επιτόκια είναι αρνητικά οι ίδιοι οι τούρκοι πολίτες καταφεύγουν
στην αγορά είτε συναλλάγματος είτε χρυσού για να προστατεύσουν

τις οικονομίες τους Τούτο επιτείνει την πτώση της ισοτιμίας
και εκθέτει το τουρκικό νόμισμα και σε

κερδοσκοπικές

επιθέσεις
Πώς κατορθώνει παρά ταύτα ο τούρκος πρόεδρος

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διατηρεί την
ηγεμονία του στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό
Η μεταφορά της πολιτικής αντιπαραθέσεως στο
πεδίο των συμβολισμών ή και της εξωτερικής

TOY ΙΩΑΝΝΗ Ν πολιτικής είναι ένας από τους τρόπους Επιπλέ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ον ο συνασπισμός των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως

υπό την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού
Λαϊκού Κόμματος Cumhuriyet Halk Partisi-CHP παραμένει

ευάλωτος στις κυβερνητικές κινήσεις πολιτικής τακτικής Το κύριο

πολιτικό μήνυμα των περσινών δημοτικών εκλογών που υποχρέωσαν

τον τούρκο πρόεδρο στην οδυνηρότερη ήττα της πολιτικής

του σταδιοδρομίας ήταν ότι η εκλογική σύμπραξη του συνασπισμού

της αντιπολιτεύσεως με το φιλοκουρδικό Δημοκρατικό
Κόμμα των Λαών Halklann Demokratik Partisi-HDP αποτελεί

αναγκαία προϋπόθεση για τη νίκη
Η υπονόμευση αυτής της συγκλίσεως αποτελεί τον κύριο στρατηγικό

στόχο της κυβερνήσεως Ερντογάν Καταγγέλλοντας ως
εθνική προδοσία κάθε συνεργασία με το HDP και ασκώντας

πίεση προσεταιρισμού στον ακροδεξιό εταίρο του συνασπισμού
της αντιπολιτεύσεως το Καλό Κόμμα iyi Parti-IP της Μεράλ Ακ
σενέρ ο τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να αμβλύνει τη θετική εικόνα

την οποία απολάμβανε ο δήμαρχος της Κωνσταντινουπόλεως
Εκρέμ Ιμάμογλου μεταξύ των πολιτών κουρδικής καταγωγής

Η πίεση προς την αντιπολίτευση έφτασε σε νέα επίπεδα και με
την ίδρυση ενός νέου πολιτικού σχηματισμού του Κινήματος της
Πατρίδος Memleket Hareketi υπό τον Μουχαρρέμ Ιντζέ υποψήφιο

του CHP στις προεδρικές εκλογές της 24ης Ιουνίου 2018
Εχοντας διαρρήξει τις σχέσεις του με τον πρόεδρο του κόμματος
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ο κ Ιντζέ είδε τις ελπίδες του να αναδειχθεί

ως διάδοχος να εξανεμίζονται με την ανάδειξη των Εκρέμ
Ιμάμογλου Μανσούρ Γιαβάς και Τουντς Σογιέρ των νικητών υποψηφίων

του CHP στους μητροπολιτικούς δήμους Κωνσταντινουπόλεως

Αγκυρας και Σμύρνης αντιστοίχως Αν και το Κίνημα της
Πατρίδος δηλώνει ότι ανήκει στην αντιπολίτευση πολλοί χαρακτηρίζουν

τον νέο πολιτικό σχηματισμό ως προσπάθεια να διασπαστεί

το αντιπολιτευτικό μέτωπο και να δυσχερανθεί ακόμη
περισσότερο η προσέγγιση του συνασπισμού της αντιπολιτεύσεως

με το HDP Η ευρεία δημοσιότητα που απολαμβάνει ο κ Ιντζέ
τις τελευταίες εβδομάδες από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημερώσεως

μάλλον ενισχύει αυτές τις υποψίες

Φοβούμενη
ότι θα απολέσει την υποστήριξη τμήματος της

εθνικιστικής μεσαίας τάξεως η τουρκική αντιπολίτευση
αποφεύγει να αντιπαρατεθεί με τον τούρκο πρόεδρο επί

βασικών ζητημάτων εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και δεν
έχει κατορθώσει να διατυπώσει μια πειστική εναλλακτική πρόταση

για τη χώρα Εν αναμονή της οικονομικής κρίσεως για την
οποία εκτιμά ότι θα λειτουργήσει καταλυτικώς για το τουρκικό
πολιτικό σκηνικό όπως και προ εικοσαετίας η τουρκική αντιπολίτευση

παρακολουθεί μάλλον αμήχανη τις εξελίξεις

Ο Itoawns Ν Γρηγοριάδηε ει'ναι αναπληρωτήε καθηγητήε του Τμήματοβ noÄiTiKiis
Επιστήμηε και Δημόσιαε Διοίκησηε του Πανεπιστήμιου Μηίλκεντ και επικεφαλήε του
Προγράμματοε ToupKias του ΕΛΙΑΜΕΠ
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