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ΓΝΩΜΗ

Ο κατ' εξακολουθησιν
βιασμό^ ms ΔημοκραιίίΉ

Δεν 
αρκούν οι εξωτερικοί εχθροί στον Ρετζέπ Ταγίπ

Ερντογάν. Για τη διατήρηση σε εγρήγορση της
εκλογικής του πελατείας ξυπνάει και πάλι τους

εσωτερικούς δαίμονες που προφασίζεται ότι τον απειλούν.
Ετσι, στρέφεται ξανά κατά των σκεπτομένων συμπολιτών
του εστιάζοντας στο εμβληματικό Πανεπιστήμιο του
Βοσπόρου του οποίου οι φοιτητές και πανεπιστημιακοί
εξεγέρθηκαν για τον διορισμό ως πρύτανη του, ξένου
προς το ίδρυμα αυτό, Μελίχ Μπουλού, με προεδρικό
διάταγμα! Μια πρακτική που ακολουθείται από το 2016,
όταν ο ηγέτης της Τουρκίας άδραξε την ευκαιρία να ξεκινήσει 

το ξεκαθάρισμα λογαριασμών
με όσους θεωρεί επικίνδυνους για τη
διατήρησή του στην εξουσία και τη
συνέχιση της «αποστολής» που θεωρεί
ότι έχει άνωθεν.

Χίλιοι και πλέον φοιτητές διαδήλωσαν
την περασμένη εβδομάδα κατά της πρακτικής 

αυτής ελέγχου και των τουρκικών
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΕΙ και, μια μέρα μετά, τους ακολοΰθη-
ΚΑΚΑΙΚΗ	σαν στον δρόμο πολλοί καθηγητές τους

γυρίζοντας τις πλάτες στο κτίριο της
πρυτανείας την ώρα της ορκωμοσίας του παρείσακτου
Μπουλού. Και, όπως κάθε ολοκληρωτικό καθεστώς καλά
γνωρίζει, έτσι κι αυτό της Αγκύρας διέταξε συλλήψεις
αφού προηγουμένως ο κόσμος που διαμαρτυρόταν δέχτηκε 

προπηλακισμούς, καταιονισμούς και δακρυγόνα.
«Προδότες και τρομοκράτες», οι τούρκοι φοιτητές που

θέλουν ανεξάρτητο το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν. Προδότες 

και τρομοκράτες είχε χαρακτηρίσει και το 2018
η τουρκική ηγεσία τους φοιτητές που είχαν συλληφθεί
διαμαρτυρόμενοι για την τουρκική εισβολή στη Συρία.
Μια ακόμα επίδειξη απαξίωσης και πυγμής απέναντι
σε όσους εννοούν να ζήσουν σε ένα ελεύθερο κράτος,
με τη σκέψη και την έκφραση ανεμπόδιστες και χωρίς
εγκάθετους πρυτάνεις. Χωρίς οι πόρτες των ναών της
γνώσης να ασφαλίζονται, κυριολεκτικά, με χειροπέδες
με σκοπό την παρεμπόδιση της εισόδου σε αυτούς των
«αντιφρονούντων» φοιτητών και των δασκάλων τους.

Συνηθισμένη η τουρκική κοινωνία σε τέτοιες αντιδράσεις
της εξουσίας σε κάθε διαμαρτυρία όσων καταπιέζονται,
που σκέφτονται και τόσο ενοχλούν όσους διακατέχονται
από απολυταρχικές αντιλήψεις. Συνηθισμένη στο φαινόμενο 

των συλλήψεων χωρίς κατηγορία ή με ασαφές
κατηγορητήριο. Τα γεγονότα στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου 

πέρασαν σε δεύτερη μοίρα απ' όσα δραματικά
εκτυλίχθηκαν στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον. Με τη
διαφορά πως στις μεν ΗΠΑ οι Αρχές έμειναν «αμήχανες»
μπροστά σε ένα παρδαλό και χωρίς έρμα πλήθος που
αποπειράθηκε τον βιασμό της Δημοκρατίας, ενώ στην
Κωνσταντινούπολη, οι ίδιες οι Αρχές βίασαν για μια ακόμα
φορά τη δημοκρατία δείχνοντας πόσο καλά γνωρίζουν τον
ρόλο τής καταστολής και του σκληρού κολασμού όσων
τολμούν να υψώσουν φωνή για την ελευθερία.

Μπορεί 
μετά τα γεγονότα στην Ουάσιγκτον πολλοί

να αναρωτιούνται τι μέλλει γενέσθαι εκεί μέχρι
τις 20 Ιανουαρίου. Πολλοί όμως αναλογίζονται

επίσης ποιες θα είναι οι επιλογές τού τούρκου προέδρου
στα δύο χρόνια που απομένουν μέχρι τις εκλογές του 2023.
Εκτός κι αν η αλλαγή του σκηνικού στις ΗΠΑ τον αναγκάσει 

πιεστικά να ακολουθήσει την οδό της ηπιότητας και
της διπλωματίας. Οπως εξάλλου έκανε μόλις Ουάσιγκτον
και Βρυξέλλες επέσεισαν την απειλή αλλαγής της στάσης
τους απέναντι στο καθεστώς του όταν διαπίστωσαν πως
οι αταξίες του είχαν ξεπεράσει τα όριά τους.

Ο Γιώργοε Κακλίκηβ είναι npéoBns επί τιμή, ειδικόβ συμβουλοε του ΕΛΙΑ-
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