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Η τουρκική αντιπολίτευση ενώπιον αποφάσεων
Του ΙΩΑΝΝΗ Ν ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

Ενώ
η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί

να διαμορφώσει προε
το συμφέρον της τους όρους

τη επερχόμενης προεκλογικής
περιόδου ενδιαφέρον παρουσιάζουν

και οι εξελίξεις εντός της
τουρκικής αντιπολιτεύσεως Ενώ
δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες
ανακοινώσεις σχετικά με το πρόσωπο

του υποψηφίου του συνασπισμού

της αντιπολιτεύσεως
σειρά δηλώσεων και δημοσίων
εμφανίσεων ενίσχυσαν το ενδεχόμενο

της υποψηφιότητας του
ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού

Κόμματος Ουπιήυπγθΐ ΗβΙΚ
ΡΒίτίςί-ΟΙΡ Κεμάλ Κιλιτσντάρο
γλου Αν και η υποψηφιότητα του
αρχηγού της αξιωματικός αντιπολιτεύσεως

είναι θεσμικώς φυσιολογική

και αναμενόμενη προκαλεί
ισχυρές ανησυχίες σε ευρέα

στρώματα της αντιπολιτεύσεως
Ο κ Κιλιτσντάρογλου έχει ήδη ηττηθεί

σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις

του έναντι του Τούρκου
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
θεωρείται κάθε άλλο παρά χαρισματικός

και το προβάδισμα που
συγκεντρώνει έναντι του Τούρκου

προέδρου στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

παραμένει οριακό
και ανατρέψιμο Η κουρδική και
αλεβιτική του καταγωγή δυσκολεύουν

ακόμη περισσότερο την
αποδοχή του από τη σουνιτική
πλειοψηφία του εκλογικού σώματος

Οι ανησυχίες ενισχύονται
δεδομένου ότι όλες οι δημοσκοπή

Πολλοί ζητούν
από τον Κιλιτσντάρογλου
να παραχωρήσει
τη θέση του υποψηφίου
σε κάποιον
με ισχυρότερες
πιθανότητες εκλογής
σεις έχουν καταδείξει ότι πιθανή
υποψηφιότητα ενός των δημάρχων

της Κωνσταντινουπόλεως και
της Αγκύρας συγκεντρώνει πλειοψηφικό

ρεύμα αποδοχής και θα
διευκόλυνε πολύ την προσπάθεια
του συνασπισμού της αντιπολιτεύσεως

να θέσει τέλος στην εικοσαετή

ηγεμονία Ερντογάν στην
πολιτική σκηνή της Τουρκίας Η
κρισιμότητα των εκλογών για το
μέλλον του τουρκικού πολιτεύματος

και τη θέση της Τουρκίας
στον κόσμο οδηγούν πολλούς να
απαιτήσουν από τον Κιλιτσντάρογλου

να παραχωρήσει τη θέση του
υποψηφίου σε κάποιον με ισχυρότερες

πιθανότητες εκλογής

Από την πλευρά Κιλιτσντάρογλου
έχουν διατυπωθεί διάφορα επιχειρήματα

εναντίον της υποψηφιότη
τος ενός των δημάρχων Η ανάδειξη
π.χ ενός από τους δύο δημάρχους
στη θέση του υποψηφίου θα συνεπαγόταν

την παραίτησή του από
τον δημαρχιακό θώκο Δεδομένου
ότι το δημοτικό συμβούλιο τόσο
στην Κωνσταντινούπολη όσο και

στην Αγκυρα ελέγχεται από τη συμπολίτευση

παράδοξο και αυτό
του εκλογικού νόμου τούτο θα
σήμαινε την εκλογή φιλοκυβερνητικού

υποψηφίου και την παράδοση
στην κυβέρνηση ενός κρίσιμου

διοικητικού μηχανισμού υποστηρίξεως
του αντιπολιτευτικού αγώνος

Από την άλλη υφίστανται σαφώς
και οι προσωπικοί υπολογισμοί Η
ανάδειξη του σχετικώς νέου και
δυναμικού Εκρέμ Ιμάμογλου ως
υποψηφίου της αντιπολιτεύσεως
πιθανότατα θα συνεπάγεται και την
αμφισβήτηση της προεδρίας Κιλιτσντάρογλου

στο Ρεπουμπλικανικό
Λαϊκό Κόμμα Οι πρόσφατες δηλώσεις

Ιμάμογλου στο περιθώριο της
επισκέψεώς του στις επαρχίες του
Πόντου συνέβαλαν στην παρουοϊ
ασή του από τους εσωκομμαπκούς
ανταγωνιστές του ως αλαζόνος
και ανέτοιμου για ανώτατα κρατικά

αξιώματα Η υποψηφιότητα
του δημάρχου της Αγκύρας Μαν
σούρ Γιαβάς δεν θα αντιμετώπιζε
ίσως τόσα προσκόμματα λόγω του
σχετικό προχωρημένου της ηλικίας
του αλλά και του συναινετικού και
χαμηλών τόνων προφίλ το οποίο
καλλιεργεί από την εκλογή του και
εξής Η αποφυγή αντιπαραθέσεων
και εμπλοκής στην πολιτικό επικαιρότητα

σημαίνει βεβαίως ότι δεν
είναι γνωστές οι θέσεις Γιαβάς για
κανένα από τα μείζονα πολιτικά
προβλήματα της χώρας Παραμένει
επίσης άγνωστος ο βαθμός που θα
επηρεάσουν οι ακροδεξιές πολιτικές

καταβολές του το πολιτικό του
πρόγραμμα και κατά πόσον αυτό

θα αποξενώσει τους ψηφοφόρους
κουρδικός καταγωγής Κρίσιμος θα
είναι και ο ρόλος της προέδρου του
Καλού Κόμματος Ιγί Ρ3ΛΗΥΙ Με
ράλ Ακσενέρ η οποία έχοντας προς
το παρόν θυσιάσει τις προσωπικός
της φιλοδοξίες για τον προεδρικό
θώκο και απολαμβάνοντας ενισχυ
ομένη πολιτικό δημοφιλία διατηρεί
δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του
κ Κιλιτσντάρογλου

Ανεξαρτήτως πάντως του υποψηφίου
στον οποίον θα καταλήξει η

αντιπολίτευση είναι σαφής η πρόθεση

να δοθεί έμφαση στην αποτυχία
της ουωνομικής πολιτικός της

κυβερνήσεως Ερντογάν καθώς η
τουρκικό κυβέρνηση επιχειρεί να
στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής
γνώμης προς την εξωτερικό πολιτικό

και το Κουρδικό Η υιοθέτηση
όμως μαξιμαλιοηκών θέσεων σε όλα
τα ζητήματα εξωτερικός πολιτικός
με σκοπό να αποφευχθεί η μετα
κύλιση του βοσκού αντικειμένου
της προεκλογικός αντιπαραθέσεως

συμβάλλει στην παγίωση στην
τουρκικό δημόσια σφαίρα ακραίων
θέσεων Τούτο οξύνει ακόμη περισσότερο

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει

η Τουρκία τόσο με τους γεί
τονές της όσο και με τους δυτικούς
της συμμάχους

Ο κ Ιωάννης Ν Γρηγοριάδης είναι
αναπληρωτής καθηγητής ίου Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ
και επικεφαλής του προγράμματος
Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ
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