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ΓΝΩΜΗ

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ
οι επικείμενες

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

εν έχει αρχίσει ακόμη η δημοσίευση

αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων

από τις μείζονες
εταιρείες του κλάδου στην
Τουρκία οι οποίες θα αποτύπωναν

την επίδραση των
σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου

στην πρόθεση ψήφου
των τούρκων ψηφοφόρων Ωσιόσο είναι ήδη
εμφανής η ανησυχία του προέδρου της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η οποία εκδηλώθηκε με
διάφορες αντιφατικές κινήσεις των τελευταίων
ημερών Η δήλωση του στην πληγείσα από τους
σεισμούς πόλη του Αντίγιαμαν προ ημερών με την
οποία δήλωσε ότι δυστυχώς για μερικές ημέρες
δεν μπορέσαμε να διεξαγάγουμε τις διασωστικές
εργασίες με την επιθυμητή αποτελεσματικότητα
και ζήτησε την ευχή των κατοίκων της πόλεως

Μπορεί ο τούρκος πρόεδρος να μην έφθασε
στο σημείο να ζητήσει συγγνώμη από τα θύματα
του σεισμού αλλά η δήλωσή του ήταν ενδεικτική

μιας αναδιπλώσεως της αρχικής στάσεως της
κυβερνήσεως η οποία απειλούσε όσους ασκούσαν

κριτική για την ανεπαρκή κινητοποίηση του
κρατικού μηχανισμού ιδίως τις πρώτες κρίσιμες
ημέρες μετά τον σεισμό Σειρά αποκαλύψεων για
τα έργα και τις ημέρες των κρατικών οργανισμών
διαχειρίσεως κρίσεων και ανθρωπιστικής βοήθειας

βάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα για την
κυβέρνηση Ιδίως η είδηση ότι η Ερυθρά Ημισέληνος

η οποία είχε υποστεί δριμεία κριτική
για την ανεπαρκή ανταπόκριση στα καθήκοντα
της πώλησε το απόθεμα αντισκήνων που είχε
στις αποθήκες της στη φιλανθρωπική οργάνωση
Ahbab η οποία κατόρθωσε να συγκεντρώσει την
πλειονότητα των ιδιωτικών δωρεών προς τους
σεισμοπαθείς προκάλεσε αλγεινή εντύπωση
Επιπλέον η ανεπαρκής κινητοποίηση του κρατικού

μηχανισμού υπονόμευσε την εμπιστοσύνη
τμήματος του σκληρού πυρήνος των φιλοκυβερνητικών

ψηφοφόρων προς τον τούρκο πρόεδρο
Το αν αυτό το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα

θα μεταφρασθεί σε αποχή ή υποστήριξη της
αντιπολιτεύσεως θα εξαρτηθεί προφανώς από
την επιλογή του υποψηφίου του συνασπισμού της
ανππολιτεύσεως Ενώ οι ηγέτες των τεσσάρων
μικρών κομμάτων του εξαμελούς συνασπισμού
φέρονται να έχουν συνηγορήσει στην υποψηφιότητα

τόυ προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού

Κόμματος Cumhuriyet Halk Partisi-CHP
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου η πρόεδρος του Καλού
Κόμματος iyi Parti-iYiP Μεράλ Ακσενέρ διατηρεί

πς επιφυλάξεις της για την υποψηφιότητα
Κιλιτσντάρογλου δεδομένου ότι αυτή υπολείπεται

σε δημοφιλία των πιθανών υποψηφιοτήτων
των δημάρχων των μητροπολιτικών δήμων Αγκύρας

και Κωνσταντινουπόλεως Μανσούρ Γιαβάς
και Εκρέμ Ιμάμογλου Αμφότεροι οι δήμαρχοι
διακρίθηκαν στις προσπάθειες κινητοποιήσεως
των δημοτικών τους υπηρεσιών για την παροχή
αρωγής στους σεισμοπαθείς Δεν είναι βέβαιο
ωστόσο το αν η τελική απόφαση θα αντικατοπτρίσει

τη νέα πολιτική πραγματικότητα μετά τους
σεισμούς ή απλώς τις πολιτικές ισορροπίες εντός
του συνασπισμού

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